
Programma

Voorstel rondje

Gasloze, duurzame monumenten, 
reëel of luchtkasteel?



12:30 introductie Stichting IJsselhoeven 

13:00 lunch

13:30 rondleiding Kolkenstein (afhankelijk van weer, binnen of 
buiten)

14:15 3 sprekers met een presentatie van 20 minuten en 
aansluitend 20 minuten over het onderwerp in gesprek. 

16:15 afsluiting



• Je naam

• Evt organisatie

• Waar krijg jij energie van in 3 steekwoorden

Kort voorstel rondje



• Ontstaansgeschiedenis

• Karakteristieken IJsselhoeven

• Bloeiperiodes

IJsselhoeven



Stichten kloosters 

• Bescherming tegen water

• Landbouwgronden

Ontstaansgeschiedenis IJsselhoeven



Karakteristieken

• Hallenhuis / dwars 
voorhuis

• Veel volume (vanaf 
1500 m3)

• Vruchtbare kleigronden 
IJssel speelt een rol

• Allemaal uniek



Tussen 1840 en 1870

• Groei van de bevolking

• Industrialisatie > welvaart

• Hoge opbrengsten

Bloeiperioden IJsselhoeven



Verspreid over de 
IJsselvallei van 
Kampen via…



…Zutphen naar



…Westervoort 
liggen vele 
beeldbepalende 
boerderijen. Ze 
verhalen over de 
cultuurhistorische 
ontwikkeling van 
de IJsselstreek.















• Ontstaan in 2003

• Behoefte aan kennis delen

• Verdwijnen van boerderijen en erven 

Wie zijn wij?



• Schaalvergroting

• Bedrijfsbeëindiging

• Onderhoud duur en specialistisch

• Nieuwe bestemming wat kan/mag wel/niet

• Kost tijd en doorzettingsvermogen vergaren benodigde kennis 
restaureren / duurzaam maken

Waarom dreigen ze te verdwijnen



• Rood ondersteuning bij onderhoud, kennis overdracht, 
subsidie

• Groen erf, (moes)tuin, boomgaard.  

• Cultuur theater, verhalen, exposities, escaperoom

• Gebiedsontwikkeling

vastleggen van kenmerken van gebied (project KIJK & 
IJsselID Kunst en cultuurhistorie als inspiratiebron voor 
ruimtelijke kwaliteit)

Wat doen we?







• Verhaal van IJsselhoeven en de IJsselstreek vertellen

• Geen grenzen 

Wat moet onze energie opleveren



• Energietransitie

• Leegkomende agrarische gebouwen. 

• Inrichting van erven.

• Het verhaal van de IJsselhoeven 

• Uitdragen van de boodschap

Speerpunten komende jaren

Behouden Benutten Bewonderen



Behouden waarom?



Behouden …. Daarom!



Benutten

Bissemshofstede

• Modern melkveebedrijf

• Theater rondom 
Ruimte voor de Rivier

• In de toekomst logies



De Oldenhave

• Kamperen

• Zwemmen

• Varen



Groot Nijhof 

• Kindercoachpraktijk

• Brandrode runderen 
(zeldzaam huisdierras)

• 3 generaties onder één 
dak



De Middenhof

• Omgevormd tot een 
locatie van ’s Heeren Loo.

• Dagbesteding

• Permanente bewoning 
clienten.



De Blankemate

• Oude appel en 
perenrassen

• Sap-persdagen

• Bonte bentheimers

• Natuurbeheer



De Nijensteen

• Stimuleert duurzame 
landbouw

• Natuurbeheer



Bewonderen



Bewonderen



Bewonderen



Bewonderen


