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februari 2012 
 
Deze Nieuwsbrief krijgt u omdat u woont op een IJsselhoeve of te maken heeft 
met de plannen van Stichting IJsselhoeven Gelderland/IJsselhoeven zuid.  
 
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, een mail aan 
mailto:info@ijsselhoeven.nl volstaat. U kunt ook bellen met 0575-525550 

 
 
Bewonersbijeenkomst Den Elter 

 
Op zaterdag 14 januari organiseerden we een bijeenkomst voor de bewoners van 
IJsselhoeven in het zuidelijk deel van de IJsselvallei. Dat gebeurde in restaurant Den Elter 
waar die middag zo’n 60 bewoners en belangstellenden aanwezig waren.  
In de afgelopen maanden is een uitgebreide inventarisatie van boerderijen gedaan aan 
weerszijden van de IJssel, van Westervoort tot aan Deventer. 

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Mirjam ten Hove een samenvatting van haar onderzoek 
dat zij in opdracht van Stichting IJsselhoeven Gelderland heeft uitgevoerd. Er zijn 281 
boerderijen geïnventariseerd die als IJsselhoeve kunnen worden  aangemerkt. Daarvan is 
35-40% nog steeds in agrarisch gebruik. Het grootste deel van de boerderijen stamt uit de 
periode 1850 – 1920, een hoogtijperiode voor de landbouw in de IJsselvallei. Deze 
boerderijen liggen in het gebied dat een relatie heeft met de IJssel, dus op de oeverwallen en 
de komgronden.  

 

 
In kleine groep gingen de bewoners daarna in op het wel en wee van wonen op een 
IJsselhoeve. Dat bespraken we daarna plenair.  
Belangrijke punten die aan de orde kwamen waren:  

- De ruimte en de rust van de IJsselvallei, de rivier en de natuur.  

- Het gevoel dat je in een eeuwenoud gebied woont, de kwaliteit van de oude boerderijen, 
de verbondenheid bij het erfgoed. 

- Het onderhoud en behoud van de boerderij: “Je bent altijd bezig.” “Je moet tegen 

rommel kunnen”.  

- Verbouwen en aanpassen: hoe doe je dat op een verantwoorde manier? 

- Het zijn heel grote gebouwen: extra aandacht voor energie, comfort. 

- Het gemeentelijke en provinciale beleid: status van monument, ondersteuning, 
wetgeving over wat mag en wat niet. 
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- Kosten: subsidies zijn voorlopig zeer beperkt vanwege de financiële situatie waarin veel 

gemeenten en de provincie verkeert. Dat betekent dat je ook op zoek moet naar andere 
vormen van financiering (streekfonds, groen-blauwe diensten etc). De aanwezigen 

benadrukten dat het niet alleen om geld gaat. Er moet een mogelijkheid zijn om van 
elkaar te leren en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. (Zie voor dat laatste, het item 
hieronder)  

Tenslotte gingen we in op de plannen van de werkgroep IJsselhoeven-zuid voor de komende 
jaren.  
 

Nieuwe plannen 
De werkgroep heeft een projectplan gemaakt waarbij het accent ligt op de volgende zaken:  
1. De informatie  van de IJsselhoeven in het gebied gaan we bewerken en beschikbaar 

maken op de website; ook te gebruiken voor verhalen, recreatie en toerisme; natuurlijk 
met bescherming van privacy! Een onderdeel zal zeker gaan over bouwhistorische zaken 
want van IJsselhoeven is op dat gebied veel te vertellen. 

2. De economie van de IJsselhoeven: aandacht voor herbestemmen en functieverandering 

en voor andere vormen van financiering. Bij dit onderwerp past ook het contact met de 
gemeenten en andere organisaties in het gebied. 

3. De cultuurhistorie van de IJsselhoeven: verhalen, toneel en expositie zijn onderwerpen 
die in de komende tijd worden uitgewerkt.  

 
We gaan er vanaf nu mee aan de slag om voor het projectvoorstel geld te krijgen. 
Suggesties welkom.  

 
Theater-route: “Erfgenamen” in de uiterwaarden van Gorssel (werktitel) 
In september komt er in de Gorsselse uiterwaarden een theater voorstelling die ingaat op de 
geschiedenis van de IJssel en de uiterwaarden. De bezoekers komen via een verlichte 
boerderijenroute op een buitenlocatie aan de Erfgenamendijk waar de theatervoorstelling 
plaats vindt. Op dit moment is alles in voorbereiding. Meer informatie Bertus Menkveld  

bmenkveld@hetnet.nl  telefoon 0575-492873. 

 
De werkgroep IJsselhoeven Zuid  
Op deze nieuwsbrief staan twee logo’s, één van IJsselhoeven Gelderland en één van 
Stichting IJsselhoeven. Dat geeft de situatie goed weer. De werkgroep is ontstaan vanuit 
Stichting IJsselhoeven Gelderland en gaat straks functioneren als werkgroep van Stichting 
IJsselhoeven. Dat zal zo snel mogelijk officieel worden.  

Er is dus nu een werkgroep IJsselhoeven zuid. Voorzitter is Tonny Uenk, secretaris Ineke 
Lenselink; leden: Gerry Uenk, Zwaan Makking, Hans IJsseldijk, Bertus Menkveld en Henk 
Schoneveld. Projectleiding Gerard Hendrix, bouwkundig advies Mirjam ten Hove. 
 
Bouwkundige Informatie-uitwisseling.  
De vraag die bij de bewonersbijeenkomst werd gesteld ‘Hoe kunnen we gebruik maken van 
elkaars expertise?’, beantwoorden we voorlopig op de volgende manier:  

Als u in contact wil komen met iemand over bouwkundige aspecten van de IJsselhoeven bij 
verbouw, onderhoud of restauratie, neemt u dan contact op met Mirjam ten Hove. Zij gaat 

na of het mogelijk is vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In eerste instantie is dat 
kosteloos, als de vraag niet te complex is.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
meer informatie 
 
Tonny Uenk, voorzitter werkgroep IJsselhoeven zuid, 0313-476349, uenoost@planet.nl 
 
Gerard Hendrix, projectleider werkgroep IJsselhoeven zuid, 0571 291301 of 
mailto:gerardhendrix@ijsselhoeven.nl 
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