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Inleiding 
 
Al vanaf de jaren 80 worden er door de leden van de Natuur- en Milieu vereniging Bathmen knotbomen 
onderhouden op landgoed de Bannink bij Deventer. Een nobele zaak en bovendien een goede manier 
om met een hechte groep nuttig buiten in de natuur bezig te zijn. De vereniging heeft altijd een hechte 
band met het landgoed gehad en bestaat uit een vaste kern van ongeveer 10 vrijwilligers, waarvan de 
leeftijd uiteen loopt van 10 tot 70 jaar.  
 
Kleinschalige landschappelijke elementen zoals knotbomen, hakhout, bosjes, houtwallen, singels, 
lanen, heggen en hagen zijn bepalend voor het Sallandse landschap en van onschatbare waarde voor 
biodiversiteit, cultuurhistorie en recreatie. Door modernisering van de agrarische sector en 
intensivering van het landschapsgebruik staan deze landschapselementen in de huidige tijd vooral 
buiten de landgoederen onder grote druk. Onderhoud (en dus behoud) van deze historische 
kleinschalige landschapselementen is veelal tijdrovend en daardoor kostbaar voor de meeste 
landschapsbeheerders. Het zo kenmerkende kleinschalige Sallandse landschap met wordt 
langzamerhand grootschaliger.  
 
In 2017 werd het tijd om gerichte doelen tegenover deze ontwikkeling te stellen. Om die doelen beter 
te kunnen benaderen vormde zich een nieuw jong bestuur en werd de Natuur- en Milieuvereniging 
Bathmen omgedoopt tot Stichting Het Kleinschalige Landschap. De vrijwilligers van de vereniging 
verhuisden mee naar de stichting. Door gerichte inzet van groene vrijwilligers kan het specifieke 
beheer van kleinschalige landschapselementen worden uitgevoerd. We richten ons daarbij in de 
toekomst meer op agrarische gebieden, die buiten de landgoederen liggen waar kleinschalige 
landschappen nog relatief goed in takt zijn. Naast het beheer en onderhoud van bestaande elementen, 
streven we ernaar om in de toekomst ook nieuwe landschapselementen te kunnen ontwikkelen. 
 
Er is de laatste jaren veel aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. In stand houding van het 
kleinschalige agrarische cultuurlandschap past daarbij. Er liggen in ons werkveld veel kansen met 
betrekking tot provinciale en federale fondsen en subsidies. De stichting heeft zich daarom in het voor 
u liggende beleidsplan gericht op het aanwenden van financiële steun voor scholing van haar 
vrijwilligers en voor de aanschaf van benodigde gereedschappen. Daarnaast richten we ons 
nadrukkelijk op het uitbreiden van ons netwerk binnen de agrarische sector en het opbouwen van een 
financiële buffer.  
 
Ondanks het prille bestaan van de stichting verwachten we veel van de kansen die deze nieuwe 
organisatievorm ons te bieden heeft. Maar boven alles blijven we samen de handen uit de mouwen 
steken voor een lokaal gevarieerd landschap waar je ieder dag van kan genieten. 
 
 

 
 
 
Ing. S.A. (Sil) Westra 
Voorzitter Stichting Het Kleinschalige Landschap 
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1. Missie/visie 
 
Het is onze missie om een verdere verschraling van het kleinschalige agrarische cultuurlandschap tegen 
gaan en particulieren met veel grond te stimuleren het landschap te verreiken. We genieten ervan om, 
met de hechte club mensen die we zijn, samen fysiek buiten bezig te zijn. Dit geeft ons de kans om de 
hectiek van het doordeweekse leven even te vergeten en het hoofd leeg te maken. We vinden hout 
een schitterend natuurproduct en willen door houtverkoop iedereen kunnen laten genieten van een 
haard- of kampvuur. Ook is het voor ons van groot belang mensen bewust te maken van het feit dat 
het landschap langzaam verandert en dat dit een negatieve verandering is. Door terreineigenaren bij 
te staan met kennis, kunde en arbeid willen we kleinschalige landschapselementen op hun terreinen 
zoveel mogelijk behouden.  

1.2 Doelstelling 
 
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het hoofddoel van de stichting 
is het in stand houden en waar mogelijk versterken van het kleinschalige cultuurlandschap in 
Salland. Dit doel is uiteen gesplitst in verschillende onderdelen. 

Specifieke doelstellingen 
 

- het zoveel mogelijk in stand houden en ontwikkelen van bestaande landschapselementen. 
- het verbeteren van de ecologische infrastructuur; 
- streven naar een beheer waarbij sprake is van een ontwikkeling van een gevarieerde 

leeftijdsopbouw van de beplanting en ook van een gevarieerd planten en dierenleven; 
- het verbeteren van aanvullende functies van de landschapselementen, zoals recreatief 

medegebruik, in stand houden en verbeteren van de belevingswaarde van het landschap; 
- het mobiliseren en motiveren van vrijwilligers uit de streek ten behoeve van het onderhoud van 

deze elementen; 
- samen met boeren, gemeenten, waterschappen, provincie en landschapsbeheer Overijssel 

werken aan "groene aders" en zo tot een duurzaam biotoopbeheer te komen. 
 

1.3 Strategie 
 
Om onze doelstellingen te bereiken gaan we als kersverse stichting allereerst onze missie delen met 
onze bestaande partners. Daarnaast gaan we ons netwerk uitbreiden door contact te zoeken met 
potentiele samenwerkingspartners zoals (particuliere) landgoedbezitters, en agrariërs. Op die manier 
verkennen we waar kansen liggen. Er is veel vraag naar handenarbeid in het groen. Dat merken we 
door in ons netwerk te praten over wat we doen en wat ons doel is. Alleen het signaleren van kansen 
betekend niet dat we ze ook gaan benutten. Veel hangt af van capaciteit, tijd en planning maar ook of 
de kans binnen de doelstellingen van de stichting past.  
 
De nadrukkelijke wens van het bestuur is om te groeien op een organische manier. We gaan geen 
externe oproepen plaatsen voor het werven van leden. Een snelle grote verandering ligt niet binnen 
de ambitie van het bestuur. De huidige sfeer binnen de groep moet in stand blijven. Daarom is er geen 
uitgebreide strategie uitwerkt maar is onder hoofdstuk 2.1 aangegeven welke activiteiten we de 
komende jaren denken te gaan ondernemen, maar ook wanneer en bij/met wie. De focus blijft 
voorlopig liggen bij landschappelijke werkzaamheden in de periode buiten het broedseizoen in de 
oostelijke helft van de gemeente Deventer in samenwerking met verschillende terreineigenaren.  
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2. Huidige situatie 
 
Door schaalvergroting neemt in Salland het aantal boeren bedrijven af en nemen de overgebleven 
boerderijen in grootte toe. Een deel van de boerenerven worden daarom omgevormd tot de 
woonbestemming en worden ingenomen door mensen met behoefte aan rust en ruimte. Bij die groep 
is er meer ruimte voor natuurontwikkeling op eigen grond. Daarbuiten vindt steeds verdere 
schaalvergroting en intensivering plaats van agrarische gronden. Er bestaat het risico op verdere 
versnippering en een scherpere zonering tussen landgebruik. Dit vormt een bedreiging voor onze 
doelstellingen. Daarnaast ontstaan er kansen bij de groep die meer aandacht en behoefte heeft aan 
behoud van waardevolle landschapselementen. Dit biedt kansen voor onze doelstellingen. 
 
We zijn als jonge club sterk in de kracht van het doen. We zijn bereid om alles op te pakken, hebben 
sterke onderlinge sociale contacten en jarenlange ervaring. We hebben een sterke band met de lokale 
omgeving en een divers netwerk.  
Het vrijblijvende karakter van de organisatie maakt het laagdrempelig om bij werkzaamheden aan te 
sluiten, maar is vanuit organisatorisch oogpunt een zwakte. Veiligheid moet veel beter worden 
georganiseerd. Ook liggen er nog kansen om ons netwerk verder uit te breiden. Het ontbreken van een 
financiële buffer maakt ons kwetsbaar en er zijn geen middelen voor ontwikkeling. 
Als we de juiste doelgroep actief benaderen liggen er grote kansen met betrekking op (indirecte) 
subsidie mogelijkheden.  

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 
Activiteit Wanneer Waar Bij of met wie 
Verzekering afsluiten nov-18     
Motorzaagcursus volgen Nov Dec 2018 Zevenaar 2 werklieden 
Opstellen werkprotocol Nov Dec 2018     
Spelregels vrijwilligers opstellen Nov Dec 2018     
Spelregels laten tekenen Nov Dec 2019     
Aanschaf materialen  DOORLOPEND Daar waar nodig Flierman 
Aanschaf veiligheid/zichtbaarheid Nov Dec 2018 Daar waar nodig Flierman 
4 Amerikaanse eiken omzagen Nov Dec 2018 Okkenbroek Particulier 
Wilgen knotten Jan Feb 2019 Bannink Bannink 
Prunus bestrijden Feb Mrt 2019 Duffel Particulier 
Waarborging flexibel werkpakket DOORLOPEND   Iedereen tevreden 
Onkostenvergoeding uitwerken nov-18     
Onkostenvergoeding aanbieden DOORLOPEND     
Donateurs werven DOORLOPEND Binnen eigen netwerk   
Subsidies provinciaal DOORLOPEND Daar waar kansen   
Subsidies blauw groen DOORLOPEND Daar waar kansen    
Fondsen aanschrijven DOORLOPEND Daar waar kansen   
Werven nieuwe vrijwilligers DOORLOPEND mond tot mond Binnen eigen netwerk 
Organiseren zomeruitje Jaarlijks Regionaal Terreinbeheerder 
Actief benaderen agrariërs DOORLOPEND Oost Deventer Binnen eigen netwerk 
Mogelijkheden eigen locatie DOORLOPEND Oost Deventer Binnen eigen netwerk 
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2.2 Voorbeeld van activiteiten  
 
Activiteiten uit het verleden kunnen dienen als voorbeeld voor de toekomst. In het verleden hebben 
we ons vooral toegespitst op het knotten van knotbomen. Ook zijn er werkzaamheden verricht rondom 
het afzetten van houtwallen en hakhout en zijn er op kleine schaal knotbomen aangeplant in 
particuliere tuinen. We hebben met fondsengeld vanuit de landelijk regeling Groen en Doen vijf 
vrijwilligers een EHBO cursus kunnen laten volgen. Daarnaast is er op particulier terrein een heg 
gevlochten waarbij een workshop is verzorgd door vlechtwerk.nu. Ook is er een samenwerking 
geweest met een groep welpen van de scouting in Bathmen en zijn er diverse verkennende gesprekken 
gevoerd met collega organisaties Grun Holt’n (Holten) en De Groene Knoop (Deventer).  
 

3. Toekomst 
 
De vereniging waaruit onze stichting uit voortkomt bestaat al sinds de jaren tachtig.  
Prioriteit van de stichting is: De traditie die we van de oude garde hebben overgenomen, in stand 
houden en overdragen aan toekomstige generaties. Deze traditie heeft voornamelijk betrekking op 
het in stand houden van kleinschalige landschapselementen zoals knotwilgen en houtwallen. Hiervoor 
is het belangrijk dat we continuïteit van deze werkzaamheden blijven bieden. Dit doen we onder 
andere door in nauw contact te blijven met onze bestaande samenwerkingspartners.  
 
Daarnaast kiezen we bewust voor doorontwikkeling van activiteiten en vaardigheden. De trend waar 
wij op inspelen is de groeiende aandacht voor en behoefte aan ontwikkeling van kleinschalige 
landschapselementen en natuurontwikkeling. Wij verwachten dat deze trend het komende decennium 
doorzet en wij willen hier als stichting actief op inzetten. Zo hebben we het afgelopen jaar ons netwerk 
al aanzienlijk uitgebreid en zijn we nieuwe uitdagingen aangegaan. Centraal thema bij de 
doorontwikkeling van vaardigheden is “veiligheid”. Er wordt gewerkt aan een veilig werken protocol 
voor alle werkzaamheden die we uitvoeren. 
 
De komende jaren zal blijken welke nieuwe activiteiten het beste bij ons passen en welke het meest 
kansrijk zijn om ons op te richten. Op dit moment lijkt de ontwikkeling van kleinschalige 
landschapselementen en natuurwaarden op particuliere gronden in het buitengebied kansrijk. 
Komend jaar gaan we een samenwerking aan met een particulier die een nieuwe landgoed aan het 
ontwikkelen is en hiervoor een jaarlijkse subsidie ontvangt. Deze subsidie is echter niet toereikend om 
de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn door een commerciële partij uit te laten voeren. Wij gaan 
dit jaar samen bekijken hoe de inzet van onze stichting hier aan bij kan dragen. Wij verwachten dat 
deze samenwerking een belangrijk aanknopingspunt wordt voor toekomstige ambities en 
werkzaamheden.  
 
Voor het behalen van de doelstellingen is het verkrijgen van de ANBI-status een belangrijke steun in 
de rug. Deze regeling kan drempelverlagend werken voor partijen om ons in te schakelen of om 
donaties te doen. 
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4. Organisatie 

 

Algemene gegevens  
 
Naam  Stichting het Kleinschalig Landschap  
Adres  Kanaaldijk Oost 16  
Postcode 7433 PP Schalkhaar  
Telefoon 06-54376380  
Mail   st.hetkleinschaliglandschap@gmail.com  
Facebook:  /stichtinghetkleinschaliglandschap  
Bank   NL71 RBRB 0706 5084 40 
Kvk-nummer 70847657 
ANBI status  in aanvraag (verwacht in 2019) 

 

4.1 Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:  
 
Voorzitter:   dhr. Sil Westra 
Penningmeester: dhr. Mike van Oostveen 
Secretaris:   mevr. Marleen Hoofd 
Bestuurslid:  dhr. Jules Hopman 
Bestuurslid:  dhr. Michiel Valk 
 
De stichting heeft een onafhankelijk bestuur en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden.  

 

4.2 Werknemers 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst en is voor haar werkzaamheden afhankelijk van de inzet 
van vrijwilligers. Gelet op de huidige planning van werkzaamheden is de inzet voor komend jaar van 
alle vrijwilligers geraamd op 450 uren (14 zaterdagen x 8 mensen x 4 uur).   
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5. Financiën  
 

5.1 Kosten 
 
Hieronder volgt een overzicht van de kosten van de stichting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
terugkerende en eenmalige kosten. De eenmalige kosten worden komend seizoen voorzien. 
 

Terugkerende kosten 
• Onderhoud gereedschap 
• Onkosten vrijwilligers (reiskosten / soep) 
• Website 
• Bankkosten 

 

Eenmalige kosten 
• ANBI status verkrijgen 
• Cursussen / trainingen 
• Nieuwe gereedschappen 
• Jaarlijks uitje (indien mogelijk) 

 
 

5.2 Opbrengsten 
 

Hout 
De belangrijkste opbrengsten van de stichting komen van oudsher uit de verkoop van hout dat bij de 
diverse klussen geoogst wordt. De opbrengst kan variëren per jaar afhankelijk van de hoeveelheid en 
het soort hout. Tot nu toe is dit altijd ruim voldoende geweest om de kosten te dekken en voor een 
gezonde financiële buffer.  
 

Klussen  
Afgelopen seizoen zijn er voor het eerst ook andere opbrengsten gegenereerd. Zo zijn we een aantal 
dagen bezig geweest met heggenvlechten op het terrein van een particulier. Hiervoor hebben wij een 
dagvergoeding en onkostenvergoeding gekregen. Komend jaar hebben we volgens eenzelfde 
constructie vier dagen gepland om uitheemse soorten te gaan verwijderen op Landgoed De Duffel.  
 

Donaties en subsidies 
De stichting heeft nog geen financiële donaties ontvangen. De stichting heeft nog geen aanspraak 
gemaakt op subsidieregelingen. Een van de actiepunten voor komend jaar is om uit te zoeken of er 
interessante regelingen voor ons zijn. 
 
Gelet op de ambities is het te verwachten dat de inkomsten van de stichting de komende jaren gestaag 
zullen groeien. Deze extra inkomsten zullen ingezet worden om investeringen te doen in zaken die 
bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen.  
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