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Beste inwoners van Olst,

De IJsselkaravaan is een project voor-en-door inwoners. Het onderzoek, dat wij samen 
met jullie doen naar de waarden van het landschap langs de IJssel, verbinden wij 
met initiatieven die lokaal al lopen in de gemeenschap. Op alle acht plekken waar de 
IJsselkaravaan is neergestreken, zijn we er wel in geslaagd om zo’n initiatief te vinden 
en daarmee dat initiatief te verrijken. Maar nergens vonden we zo veel initiatieven als in 
Olst!

Hallo IJsseldal, Eetbaar Olst-Wijhe, Voedselbos Olst, PartciPerenBongerd, Duizend 
Bloemen, Vergroening Kerkplein Olst en Pilot Landschapsbeheer 2.0 zijn allemaal 
initiatieven waar we het met Fransjan de Waard over hebben gehad in het jaar dat we 
met elkaar in gesprek waren over de mogelijkheden van de IJsselkaravaan om voor 
Olst iets te betekenen. De gemene deler in deze initiatieven is een verlangen naar een 
groen, duurzaam landschap, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, met een ruime 
biodiversiteit.  

Als verkenners hebben wij dat groene landschap in vele gedaanten ontmoet, zoals 
in de moestuinen, de oude fruitboomgaarden, de uiterwaarden en de landgoederen. 
Jullie hebben ons vanuit jullie initiatieven het groene landschap als zelf ontwikkelde 
leefomgeving laten zien. Tot ons genoegen kozen jullie hierbij voor het opnemen 
van vlogs, waarin jullie ons vertellen welke plekken in jullie leefomgeving voor jullie 
waardevol zijn. Dit heeft geresulteerd in een ander landschapsbeeld dan wij tot nu 
toe hebben ontwikkeld: dit keer maakten we een interactieve kaart, waar we jullie 
voorstellen aan de lezer, die door te klikken de vlogs online kan bekijken. Een prachtig 
alternatief voor een ontmoeting, die we in deze Corona-tijd niet fysiek met elkaar konden 
organiseren. 

We hebben bewondering voor hoe in Olst ruimte voor eigen initiatief is genomen en 
wat dat allemaal oplevert. Wel zijn we ons er van bewust dat wij waarschijnlijk geen 
representatief deel van de bevolking van Olst gesproken hebben. Dat is gezien de 
eenmaligheid en vluchtigheid van de IJsselkaravaan in geen enkel gebied gebeurd en 
dat is ook niet het doel van dit onderzoek. We hopen met onze inbreng bij te dragen aan 
een voortdurend gesprek over de waarden van het landschap.

Met dit verslag, in de vorm van een interactieve landschapsbeeld, bieden wij aan de 
inwoners van Olst in woord en beeld een vertrekpunt aan voor dit gesprek. 

Wij bedanken Fransjan graag voor het prettige contact en alle moeite om inwoners te 
bereiken en te enthousiasmeren om mee te werken aan dit landschapsbeeld, en wij 
wensen jullie allemaal heel veel plezier en succes met de realisatie van jullie mooie 
initiatieven.

Hartelijke groet namens de IJsselkaravaan,

Heidi Linck, landschapskunstenaar 
Peter Hermens, landschapsarchitect



1.
Landschapsbeeld

Een landschapsbeeld poogt de waarden van het landschap in één beeld 
vast te leggen. Het is een inspirerend beeld dat zowel de hardware (de 
ruimtelijke en fysieke aspecten) als de software (de sociale en culturele 
aspecten) vastlegt. Het pretendeert in géén geval compleetheid, maar vormt 
een beeldend verslag van de verkenning en de gesprekken daarover. In een 
landschapsbeeld zijn landschappelijke, sociale, culturele, cultuurhistorische, 
ecologische en economische elementen in samenhang zichtbaar gemaakt. 
Verhalen van bewoners, quotes van ontmoetingen, resultaten van het 
gezamenlijke gesprek over kwaliteiten en waarden van het landschap zijn er 
een onlosmakelijk onderdeel van. Voor Olst hebben we een bijzondere vorm 
gekozen en een interactieve pdf samengesteld met links naar de vlogs en 
verhalen van de deelnemende bewoners.



Olst is voor mij...

Heidi Linck
“Olst is voor mij een 
groot tuinfeest, waar 
alle rijpe vruchten, 
bloemen en bomen 
met elkaar de zomer 
vieren.”
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Peter Hermens
“Een wandeling van 
landgoed naar landgoed, 
in een weldadig en 
lommerrijk buitengebied, 
was een zorgeloze en 
genoeglijke ervaring.”
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Vriendenerf
“Belangrijk dat er veel 
aandacht is voor de 
biodiversiteit en de 
ontwikkeling van het 
landschap.”
- Marga Burggraaf
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Buurtmoestuin
“Ik wil anderen leren 
welke planten je kunt 
eten.”
- Willy Boogaard
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Kerkplein
“Behoefte aan een 
historische plek waar 
de bevolking elkaar 
kan ontmoeten.”
- Gerry Herbst

3

Zonnedak
“Meer energie 
opwekken dan wij 
als wijk kunnen 
gebruiken.”
-Wouter de Graaf

8

Hondenveldje
“Een fijne plek voor 
de honden en een 
ontmoetingsplek voor 
de baasjes.”
- Willem Burggraaf

2

Voedselbos
“Bijzonder dat er zo 
veel verschillende 
plekken en zones zijn 
binnen één hectare.”
- Fransjan de Waard
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Het Groene Lint
“Meer bewustwording 
van de bevolking van 
natuurherstel en de 
biodiversiteit.”
- Willem Takken

5

Aardehuizen
“In deze wijk heb je 
verbinding met elkaar 
en met de natuur, 
waarbij je elkaar laat 
inspireren.”
- Estella Franssen

4

Uiterwaarden 
“Ik hoop dat de 
uiterwaarden blijven 
zoals het nu is.”
- Doro Systermans
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klik op een afbeelding om naar een verhaal te gaan

https://www.youtube.com/embed/K02wcKNNkYA
https://www.youtube.com/embed/K02wcKNNkYA
https://www.youtube.com/embed/usz4b3RCwJI
https://www.youtube.com/embed/itnQk3YKiV8
https://www.youtube.com/embed/itnQk3YKiV8
https://www.youtube.com/embed/gQ5ip8tuu6A
https://www.youtube.com/embed/0ShJgaYci9M
https://www.youtube.com/embed/0ShJgaYci9M
https://www.youtube.com/embed/_o1-0yZJgaM
https://www.youtube.com/embed/Q-qkInACIQU
https://www.youtube.com/embed/K317kQLMSwg
https://www.youtube.com/embed/Yx5cVdwGenM


2.
Interpretaties

Een verkenner is een passant. Een voorbijganger op één of enkele momenten 
in de tijd. Een verkenner van de IJsselkaravaan komt op meer plekken, kent 
enkele geheimen van het landschap en weet soms de vinger te leggen op 
een tot dan toe verborgen plek. De observaties van de verkenners, het gevoel 
en de opgeroepen associaties worden bij elke locatie vertaald in een aantal 
interpretaties. Deze interpretaties pakken iets vast en laten het weer los. Zo 
bieden zij input voor een brede waarde-discussie, ook - en misschien wel juist 
- in de tijd ná de karavaan.



Het tuinfeest en de feesttuin van Olst
Heidi Linck 

Toen we op die prachtige zomerdag Olst binnen stapten, kwamen we terecht op een 
tuinfeest. Overal om ons heen was het groen. De rijpe vruchten vierden de zomer met 
de bloemen, de kruiden en de bomen: dit was hún tuinfeest. 

Het feest en het groen vergezelden ons op onze hele wandeling en lieten ons op elke 
plek andere gasten ontmoeten. We kwamen een blauw, een groen en een houten huisje 
tegen. Landgoederen brachten ons bij stille wateren. We zagen een witte schermbloem 
met allemaal rode feestgangers erop. Onder een wilg lagen de schapen uit te buiken 
nadat zij de blaadjes van wilg waar ze nog net bij konden, in een rechte lijn hadden 
afgesnoept.

Ook de beveiliging ontbrak niet op het feest: op een terp stonden drie Boforskanonnen 
en twee bunkers. Verderop lagen grote betonblokken in het water, die het feest tegen 
ongenode gasten zouden moeten beschermen. Hoewel oorspronkelijk als wapens 
gebouwd, waren deze objecten allesbehalve angstaanjagend. Ze gingen op in het feest 
en gedroegen zich even vriendelijk als alle andere gasten.

Zoals bij elk goed feest komt het einde ervan als een koude douche. We zagen dat 
einde in de verte al naderen: een rijtje nieuwbouwhuizen die we ook al eens ergens 
anders hadden gezien. Opeens was al het groen weg. 

Gelukkig was er een mooie afterparty in een dorp vol aarden huizen en het vriendenpark 
daar vlak bij. 







Tijd voor de randen
Peter Hermens

Op een zonnige dag, waar de stapelwolken zich alvast voorbereidden voor de regen 
van morgen, deden we een verkenning per voet. Een wandeling van landgoed 
naar landgoed, in een weldadig en lommerrijk buitengebied, was een zorgeloze en 
genoeglijke ervaring. Problemen in dit landschap zijn er alleen voor de echte kenners en 
geleerden, leek mij zo.

De begraafplaats aan de Enkweg werd keurig onderhouden op het moment van 
passeren en de wandeling langs de fruitige randen van het moestuincomplex aan de 
andere zijde van het spoor waren een fijne start van de dag. De route ging vervolgens 
via Boskamp, Hengforden en de Haere, over en aan de IJsseldijk weer terug naar Olst. 
Bij terugkomst viel me de harde en anonieme zuidrand van Olst op. Hier gebruikte de 
ontwikkelaar mooie vogels als de Rietgors, de Koolmees, de Roodborst en de Vink 
om nieuwerwetse jaren ’30-woningen in een kunstmatig via straatnamen aangeleunde 
natuurlijke jas te stoppen. Ik schrok er van, deze rand paste niet bij de zorgvuldige 
nevenschikking van dorp en landschap die ik elders aantrof.

De echte natuurlijke jas vonden we aan de andere zijde van de weg bij de aardehuizen. 
Later begreep ik dat ook aan de zuidzijde van de Rietgors een nieuwe groene jas werd 
aangemeten, in de vorm van de Olstergaard.
Het viel me op: in Olst heeft de antroposofie haar weg nadrukkelijk gevonden in het 
fysieke domein. De Overkempe bij Boskamp, de aardenhuizen en in de toekomst de 
Olstergaard: zij slaan bruggen tussen stad, land en mens. 
Toch zijn het ook eilanden. Op zoek naar harmonie met de natuur en het landschap, 
trekken we blijkbaar ook nieuwe grenzen. Soms harder en soms zachter. 

Aan de noord- en oostzijde van Olst en bij Boskamp was waar te nemen dat de 
factor tijd ook iets doet met de dorpsrand. Tijd heeft de neiging om de randen wat 
vanzelfsprekender te maken. Toch ben ik benieuwd of de nieuwerwetse randen goed 
genoeg zijn bedacht om die toekomst waar te maken. Ook roept het bij mij de vraag 
op of onze behoefte om te wonen met en in de natuur, niet iets meer ruimte in beslag 
mag nemen en een andere claim op het landschap kan leggen: uit ons hokje, in het 
landgoed.





Lommerrijk landgoedlandschap
Peter Hermens



3.
Verhalen inwoners

Verschillende inwoners hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een vlog 
of een ansichtkaart. Deze worden hier uitgelicht. 



Ansichtkaart
Ellen van Herp 



Ansichtkaart
Willem Takken



Ansichtkaart
Annuska de Jongh de Leeuw - Ogink

Ansichtkaart
Peter van den Nieuwenhof



Omgevingsvlog IJsselkaravaan 2021
Film en montage: Astrid Schoots en Maartje Zaal

Marga Burggraaf: Het Vriendenerf
Ik vind het belangrijk dat er veel aandacht is voor de biodiversiteit 
en de ontwikkeling van het landschap. Voor mij is het Vriendenerf 
als plek heel belangrijk, en de omgeving ervan. Ik vind het 
bijzonder dat we deze plek zelf hebben kunnen realiseren op een 
plek die we zelf konden kiezen. We hebben verschillende tuinen 
aangelegd. Het was een kaal weiland, nu zien we het groeien. 
Bessen, sla, bloemen…
https://www.youtube.com/embed/K02wcKNNkYA

Willem Burggraaf: Het Hondenveldje
Ik denk dat ik het niet meer meemaak dat het heel mooi wordt. 
Dat gaat nog wel even duren. Voor mij is de plek die ik belangrijk 
vind, het uitlaatveld voor de hond. Het hondenveldje is een 
heerlijke plek waar de hond los kan lopen en kan spelen met 
andere honden. Het heeft een heuvel waar ze heerlijk kunnen 
rollen. En ook de baasjes kunnen elkaar hier ontmoeten. 
https://www.youtube.com/embed/0ShJgaYci9M

Gerry Herbst: Kerkplein
Ik droom van de situatie dat straks het Kerkplein gescheiden 
is van de parkeerplaats. Zodat alle aandacht uitgaat naar de 
kerk en de historie die het plein heeft. Ze gaan het hier opnieuw 
bestraten, dode bomen worden vervangen en het water wordt 
ondergronds geborgen. Er is behoefte aan een historische 
plek waar de bevolking elkaar kan ontmoeten. Maar dat is 
het Kerkplein nu niet, het is nu een oversteekplaats tussen 
de parkeerplaats en de winkels. Er zijn daarom geen vogels 
meer, geen planten, geen insecten. Als je de biodiversiteit wilt 
verbeteren is dit een fantastische plek om mee te beginnen. Om 
het Kerkplein opnieuw te laten leven.
https://www.youtube.com/embed/itnQk3YKiV8

https://www.youtube.com/embed/K02wcKNNkYA
https://www.youtube.com/embed/0ShJgaYci9M
https://www.youtube.com/embed/itnQk3YKiV8


Estella Franssen: Aardehuizen
Wij hebben deze wijk gebouwd om te kunnen wonen maar ook 
om in verbinding te zijn met elkaar en met de natuur, en daar 
anderen in te inspireren. Al het gemeenschappelijke groen 
tussen de huizen is van ons en verzorgen wij zelf. Er zijn geen 
schuttingen. We hebben hier geen behoefte om onszelf af 
te schermen. Als je elkaar leert kennen, dan wordt het leven 
opener. Dat de auto’s allemaal aan de rand staan van de wijk, 
maakt de wijk zelf veel groener. Dat er veel ruimte is voor allerlei 
soorten leven in onze wijk, vind ik mooi om te kunnen laten zien. 
We voelen ook de verbinding met dat leven dat hier kan komen, 
zoals dat van salamanders, kikkers, uilen, vlinders. het wordt hier 
steeds mooier en steeds rijker. 
https://www.youtube.com/embed/K317kQLMSwg

Willem Takken: Het Groene Lint
Waar ik graag aan mee wil werken is de bewustwording van 
de bevolking van Olst Wijhe in de richting van natuurherstel en 
het behoud van biodiversiteit. Dat we zoveel mogelijk bewoners 
daarin geïnteresseerd krijgen. Tot nu toe zijn de activiteiten op 
dit gebied heel erg verbrokkeld. kleine eenmansprojecten. Via de 
Stichting Ettbaar O W is verbinding creëren tussen al die mensen 
die belangstelling hebben voor natuurbehoud en herstel en actief 
willen participeren. 
Er is een groene strook van de IJsseldijk tot voorbij landgoed 
Nijendal. Dat is een enorm gebied. Daar liggen prachtige kansen 
om de natuur uit te breiden en waar dat nog niet gebeurd 
is, intensieve maatregelen te nemen om de biodiversiteit te 
bevorderen. We willen bereiken dat je meer bloemen ziet 
bloeien, vogels ziet en dat er meer insecten komen. 
https://www.youtube.com/embed/Q-qkInACIQU

Willy Boogaard: Buurtmoestuin
Ik ben hier heel graag. Op woensdagmiddag tuinieren we hier 
met de kinderen. Ik voel me heel erg verbonden met deze plek, 
omdat ik hier ecologisch kan tuinieren. ik wil anderen leren welke 
wilde planten je ook kunt eten. het is dus veel meer dan een 
groentetuin! 
https://www.youtube.com/embed/usz4b3RCwJI

https://www.youtube.com/embed/K317kQLMSwg
https://www.youtube.com/embed/Q-qkInACIQU
https://www.youtube.com/embed/usz4b3RCwJI


Fransjan de Waard: Voedselbos
We zijn een paar jaar geleden begonnen met een Voedselbos, 
met mensen uit te buurt. Over een paar jaar ga je echt zien dat 
er een bos groeit. Wat er zo bijzonder is aan deze plek, is dat 
je hier zoveel verschillende plekken en zones zijn binnen één 
hectare. Hogere stukken, lagere stukken, meer zon, minder zon, 
druk, minder druk. Dat proberen we uit te vergroten, om op een 
postzegel zoveel mogelijk dingen te kunnen laten zien: moerbei, 
pecannoot, kakifruit, zilverbes…Zo’n plek als deze, zoals wij het 
willen ontwikkelen brengt mensen weer dichter bij de natuur. 
https://www.youtube.com/embed/_o1-0yZJgaM

Wouter de Graaf: Zonnedak Aardehuizen
Boven onze parkeerplaats hebben wij op het dak zonnepanelen 
aangebracht. De verwachting is dat we hiermee meer energie 
opwekken dan wij als wijk samen gebruiken. Deze plek is voor 
mij belangrijk, omdat ik geloof dat dit met elke parkeerplaats 
kan. Electrische auto’s en fietsen zouden er aan kunnen worden 
opgeladen. Gratis rijden wordt mogelijk door de zon. 
https://www.youtube.com/embed/gQ5ip8tuu6A

Doro Systermans: De uiterwaarden bij de IJssel
Ik hoop heel erg dat de uiterwaarden blijven zoals het nu is. Dus 
geen toeristische attracties. Als je over de ijk rijdt, dan lijkt het 
een smalle strook. Maar als je er loopt is het heel indrukwekkend. 
Het is een ingang naar een Natura 2000 gebied. Aan de overkant 
zie je molen van Welsum. Hier zie je de meidoorn. Als je door 
de woestenij loopt, heb je geen idee dat je zo dicht bij het dorp 
bent. Bij hoog water kan het water tot de dijk komen. Dan is het 
nog mooier als je hier met lieslaarzen doorheen loopt. En je komt 
hier amper een mens tegen. Bij een kleine bocht in de IJssel is 
een klein strandje. Ik zou willen dat de woestheid behouden blijft. 
Dus geen voorzieningen zoals horeca. Dat dit niet voor het grote 
publiek wordt maar dat mensen hier in stilte kunnen genieten. 
https://www.youtube.com/embed/Yx5cVdwGenM

https://www.youtube.com/embed/_o1-0yZJgaM
https://www.youtube.com/embed/gQ5ip8tuu6A
https://www.youtube.com/embed/Yx5cVdwGenM


4.
Suggesties voor de toekomst

In een roerige tijd, waar de snelheid van verandering niet meer altijd past 
bij het aanpassingsvermogen van een gemeenschap, is het extra belangrijk 
om elkaar vast te pakken. “Groter denken, kleiner doen” is daarbij het credo. 
Als bewoners van een plek, geven wij zelf betekenis en identiteit aan ons 
ommeland. Centrale sturing vanuit overheid of grootbedrijf biedt niet langer 
vanzelfsprekend een bruikbaar perspectief voor lokaal initiatief. We moeten 
als bewoners zelf het heft in handen nemen. Als gemeenschap kun je veel 
bereiken met enig lef en durf tot zelfbestuur. Wie kan er nu beter perspectiefvol 
werken aan een gebied dan haar inwoners zelf? 



De resultaten van onze verkenning en uit de inzendingen van de deelnemende 
inwoners, die tot dit landschapsbeeld geleid hebben, hebben we gedeeld met Fransjan 
de Waard, onze contactpersoon die deze inwoners vertegenwoordigt. We hebben 
met hem gesproken over welke suggesties we kunnen doen voor het gebruik van het 
landschapsbeeld in lopende en toekomstige gesprekken over het landschap in en om 
Olst. De conclusie van dit gesprek was om dat open te laten en dit vanuit de inwoners 
zelf te laten komen. 

Omdat er volgens Fransjan lokaal geen behoefte was aan een fysieke of online 
bijeenkomst, konden we niet op die manier in gesprek met de inwoners over hun 
eventuele suggesties. Wij hebben er echter vertrouwen in, dat, gezien de vele lokale 
initiatieven die er al lopen in Olst, dat gesprek daar op diverse gelegenheden zal worden 
gevoerd.

Gebiedscoöperatie IJsseldal, dat ook onder de naam Hallo IJsseldal naar buiten treedt, 
is een platform van inwoners uit het IJsseldal, die zelf zorg willen dragen voor hun 
directe leefomgeving. Dit platform brengt verschillende initiatieven op het gebied van 
vergroening en verduurzaming samen, waaronder Eetbaar Olst-Wijhe. 

Stichting Eetbaar Olst-Wijhe, waar Fransjan de Waard voorzitter van is, zet zich in om 
samen met inwoners een eetbaar landschap te maken, met een biodivers ecosysteem. 
Zij maken dit concreet door twee terreinen langs de spoorlijn te beheren, waar ze 
eetbare gewassen telen en fruitbomen onderhouden.  

Samen met het vertrouwen dat het gesprek over de landschapswaarden in en om 
Olst moeiteloos op gang komt in deze initiatieven, zien we ook een risico en dat is dat 
het gesprek alleen binnen deze kring van gelijkgezinden wordt gevoerd. Dan bestaat 
mogelijk de valkuil dat het spreken voor eigen parochie blijft en de transformatie die 
zo gewenst is, buiten deze kring niet van de grond komt. Naast deze initiatieven, die 
met elkaar een verlangen delen naar een groen en duurzaam landschap, stellen we dit 
landschapsbeeld dan ook uitdrukkelijk ter beschikking aan andere initiatieven, bedrijven 
en particulieren die lokaal het gesprek willen voeren over de landschapswaarden in en 
om Olst. 

Dit landschapsbeeld is er voor iedereen die dat gesprek wil voeren. Wij hopen dan ook 
dat het landschapsbeeld ook het gesprek aanmoedigt tussen partijen met verschillende 
maatschappelijke, economische en politieke standpunten over de landschapswaarden in 
Olst.  


