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Omringd door groenen weiden

ligt in de IJsselstreek

Een dorp dat door zijn burgers

Zijn plaats steeds waardig bleek

Zo luiden de eerste regels van het volkslied van Nijbroek, het dorp dat de 

noordelijkste punt van de Gelderse gemeente Voorst bestrijkt. Polder Nijbroek, 

tussen IJsselvallei en Veluwe in gelegen, wordt afgebakend door de Vloeddijk, 

Veluwsedijk, Bekendijk, Kadijk en Zeedijk. 

Bijzonder gebied tussen de dijken

De oorspronkelijke moerasgronden zijn in de 14e eeuw ontgonnen en gemaakt 

tot vruchtbare landbouwgronden, die tot op de dag van vandaag in gebruik zijn. 

Midden in de polder ligt de kleine dorpskern, rondom de kerk en het dorpsplein. 

Door de eeuwen heen hebben het dorp en de polder zich gehandhaafd en hun 

karakter grotendeels weten te behouden. De cultuurhistorisch waardevolle 

ontginningsstructuur met bijbehorend watersysteem is nog goed herkenbaar.

Polder Nijbroek heeft een rijke historie die leesbaar is in het landschap en 

voelbaar in de gemeenschap.  

Opgaven voor de polder Nijbroek

Deze continuïteit is echter niet vanzelfsprekend. Veranderingen in de 

samenstelling van de bevolking, ontwikkelingen in de agrarische sector en de 

actualiteit van onderwerpen als duurzaamheid en energie hebben invloed op 

het dorp en het omliggende landschap. Deze opgaven hebben uiteenlopende 

doelen, raken verschillende doelgroepen en omvatten conflicterende belangen.

Relevante thema’s in de opgaven zijn cultuurhistorie, landschap, water, energie, 

landbouw, economie, leefbaarheid en recreatie. De thema’s vertegenwoordigen 

1. Op zoek naar de toekomst van 
polder Nijbroek

Boven:

Met de kaart van 

Nijbroek door de 

polder, hier bij de 

Vloeddijk

Onder:

Dorpsentree met 

projectbanner

Thema’s als landschap, cultuurhistorie, energie, economie, leefbaarheid 

en recreatie vertegenwoordigen eigen aandachtspunten en belangen, 

maar zijn onderling sterk verbonden.
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eigen aandachtspunten en belangen, maar zijn onderling sterk verbonden. Om 

de polder Nijbroek ook in de toekomst als prettige en waardevolle leefomgeving 

te behouden, is het dan ook noodzakelijk op integrale wijze met de thema’s 

en opgaven aan de slag te gaan. Want hoe beter Nijbroekers en betrokken 

gebiedspartijen gezamenlijk op kunnen trekken - op basis van het gedeelde 

erfgoed - hoe meer ze de wereld (relatief) naar hun hand kunnen zetten.  

Een toekomstbeeld voor polder Nijbroek

Gemeente Voorst en Plaatselijk Belang Nijbroek hebben daarom de handen 

ineen geslagen om met Nijbroekers een toekomstbeeld te schetsen voor de 

polder Nijbroek. Een toekomstbeeld waarin de verschillende thema’s verweven 

zijn en de uiteenlopende perspectieven op de polder geïntegreerd worden. Doel 

van het toekomstbeeld is om de waarde van het landschap en de gemeenschap 

te versterken, ook voor de langere termijn. 

Polder Nijbroek: Door grond verbonden

Ontwerpbureau Open Kaart heeft samen met een team van experts op basis 

van de opbrengsten uit verschillende bijeenkomsten met Nijbroekers en 

gebiedspartijen een toekomstvisie gevormd. Resultaat is de visie Polder Nijbroek: 

door grond verbonden, gepresenteerd op 28 november 2018 en toegelicht in deze 

rapportage. Verslagen van bijeenkomsten en het visieboekje dat als eindproduct 

aan inwoners is meegegeven, zijn terug te vinden op de projectwebsite  

www.poldernijbroek.nl.

Het toekomstbeeld bestaat uit het verhaal van Nijbroek, met lokale waarden en 

kwaliteiten van verleden tot heden. Deze vormen de basis voor het vormgeven 

van de toekomst, met vier richtinggevende pijlers. Het toekomstbeeld is bedoeld 

om te verbinden, zodat inwoners en gebiedspartijen samen op kunnen trekken. 

Bovendien is de visie bedoeld om gelijk mee aan de slag te kunnen. De pijlers 

vatten zowel ambities voor de lange termijn, als concrete mogelijkheden die 

nu al opgepakt kunnen worden, afgestemd op het draagvlak dat in het proces 

is ontstaan. Een inspirerend én uitvoerbaar beeld, dat zowel richting geeft als 

uitnodigt om bij te dragen aan de Nijbroekse leefomgeving.

Kaart van polder 

Nijbroek

Hoe beter Nijbroekers en betrokken gebiedspartijen gezamenlijk op 

kunnen trekken - op basis van het gedeelde erfgoed - hoe meer ze de 

wereld (relatief) naar hun hand kunnen zetten. 
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Bijzonder aan dit toekomstbeeld is dat ze op co-creatieve wijze tot stand is 

gekomen. Project polder Nijbroek heeft het eigenaarschap en de zelfregie 

van Nijbroekers vergroot, juist omdat er niet één probleem was dat 

getackeld moest worden. Door de lokale stakeholders de bouwstenen van 

een visie te laten maken, ondersteund door expertise vanuit verschillende 

disciplines, is het hún verhaal geworden, het ijkpunt waarmee ze 

toekomstige uitdagingen in samenhang tegemoet kunnen treden. 

Een samenwerking van inwoners, gebiedspartijen en experts

Open Kaart heeft het co-creatieve en interdisciplinaire proces vormgegeven en 

begeleid, samen met een team van experts. Het team bestond uit cultuurhistoricus 

Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs), (landschaps)ontwerper Catherine Visser 

(DaF-architecten), Paul de Graaf (Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek) en Jan-

Willem van der Schans (Wageningen University & Research) met expertise op 

het gebied van ontwikkelingen in de agrarische sector.

Daarnaast was een klankbordgroep van Nijbroekers betrokken gedurende 

de voorbereiding en uitvoering van het project, samengesteld door 

bewonersvereniging en mede-opdrachtgever Plaatselijk Belang Nijbroek. Eén 

van de werkgroepleden, Herman van den Nieuwendijk, heeft het initiatief 

genomen verhalen van Nijbroekers te verzamelen. In de verhalen delen 

uiteenlopende Nijbroekers verhalen over het verleden, hun keuze voor Nijbroek, 

activiteiten binnen de gemeenschap en hun blik op de toekomst van de polder. 

De verhalen zijn gepubliceerd op de projectwebsite www.poldernijbroek.nl, 

waar alle informatie over het project te vinden is. Delen van de verhalen zijn 

opgenomen in deze rapportage. Ze illustreren wat er leeft, wat gewaardeerd 

wordt en waar Nijbroekers zich graag voor inzetten. 

2. Een co-creatieve en 
interdisciplinaire aanpak

Boven:

Dromen en 

nachtmerries 

van Nijbroekers, 

besproken tijdens de 

eerste bijeenkomst

Onder:

In gesprek tijdens de 

eerste bijeenkomst op 

20 juni 2018

Door de lokale stakeholders de bouwstenen van een visie te laten maken, 

ondersteund door expertise vanuit verschillende disciplines, is het hún 

verhaal geworden, het ijkpunt waarmee ze toekomstige uitdagingen in 

samenhang tegemoet kunnen treden. 
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“In toeval geloven wij niet. Maar toevallig reden wij die vrijdagavond 

in juli 2006 wel verkeerd. Het huis aan de Dijkhuizenweg stond 

leeg. We liepen er om heen en wij waren meteen weg van de plek. 

Aan de voorkant het zicht op de boomgaard met daarachter de 

middeleeuwse kerk en vanuit de achtertuin een weidse blik over 

het landschap.

Die zondag fietsten we binnendoor naar Nijbroek om het huis 

opnieuw te bekijken. Een plaatsaanduiding was er onderweg 

niet en wij vroegen de weg aan mensen die in de tuin zaten koffie 

te drinken. “Nijbroek?” Ze moesten lachen. Dat was duidelijk 

verkeerd. De klemtoon ligt op “broek”: Nijbroek. Bij het dorpshuis 

dronken wij koffie. De beheerder vertelde over het dorp, de historie, 

de verscheidenheid aan mensen, de feestelijke bijeenkomsten zoals 

Koningsdag, de jaarlijkse kermis en kerstmarkt. 

Het huis leek nog aantrekkelijker dan de eerste keer. Wij waren 

verkocht. [...] Onze gasten zijn net als wij verrukt van de plek. “Als 

je bedenkt, dat wij voor zo’n uitzicht naar de camping gaan”, zei 

onze schoonzus. En iemand anders merkte op, toen hij in de kamer 

een schilderij bekeek: “Maar dat is je mooiste schilderij!” en hij 

doelde op het uitzicht vanuit het raam op de kerk. 

Je loopt naar buiten en bent in de natuur. Winkels? Nee, die zijn er 

niet. We missen ze net zo min als de files en de stoplichten. Je bent 

trouwens zo in een van de omliggende dorpen, zelfs met de bus, of 

in 20 minuten in het centrum van Apeldoorn of Deventer. [...] Ook 

na 12 jaar is Nijbroek nog steeds een plaats om verliefd op te zijn.”

Uit: Nijbroekers in Beeld. Een serie verhalen over Nijbroekers, 

geschreven door Nijbroeker Herman van den Nieuwendijk in 

het kader van het project. Hij is onderdeel van de werkgroep 

Polder Nijbroek, een groep enthousiaste inwoners die 

gedurende het project als klankbordgroep heeft meegedacht. 

Herman verzamelt verhalen van oude en nieuwe Nijbroekers 

over verleden, heden en toekomst. De verhalen zijn te vinden 

op de projectwebsite www.poldernijbroek.nl.
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Verkennen van verschillende perspectieven

In de eerste fase van het project (Fase 1: Ontdekken wat er is), hebben de 

teamleden kennisgemaakt met het gebied, ook door de ogen van Nijbroekers 

zelf. In een eerste bijeenkomst op 20 juni 2018 hebben inwoners dromen en 

nachtmerries voor de polder benoemd; om hun ambities, wensen en zorgen 

te leren kennen. Daarnaast hebben Nijbroekers teamleden en betrokken 

gebiedspartijen laten kennismaken met het gebied in de vorm van een fietstocht. 

Inwoners hebben hun verhalen en kennis van de polder gedeeld, essentieel om 

het DNA van het gebied te kunnen vatten. 

Waarderend onderzoek

Andersom hebben Nijbroekers zich laten informeren en inspireren door de blik 

van de teamleden, die hun bevindingen deelden op het gebied van cultuurhistorie, 

landschap en (agrarische) economie. Verhalen over de geschiedenis van het 

landschap en de gemeenschap verbinden, zonder verschillen in belangen te 

ontkennen; een belangrijke stap in het zoeken naar betekenis (Fase 2: Op zoek 

naar betekenis). 

De ontwikkeling van begrip van kwaliteit en condities voor toekomstige 

ontwikkelingen vanuit de verschillende aanwezige perspectieven is gedaan op 

basis van de principes van waarderend onderzoek. Waarderend onderzoek is 

een cyclisch iteratief proces waarbij een toekomstbeeld geconstrueerd wordt 

vanuit de kwaliteiten van het bestaande. Dit proces van waarderend onderzoek 

start met het lokaliseren en duiden van de plekken en elementen die van 

betekenis zijn in het gebied, bekeken vanuit de verschillende doelgroepen en 

belangen die er zijn.

Zowel de teamleden als de inwoners droegen bij aan deze duiding. Een 

cultuurhistorisch narratief met kernwaarden van Nijbroek, ontwikkeld door 

Marinke Steenhuis, bood zowel kennis als trots, waarna het gesprek over 

de toekomst gefundeerder gevoerd kon worden. Met een landschappelijke 

onderlegger, gemaakt door Catherine Visser, zijn kenmerkende elementen en 

mogelijkheden voor nieuwe ingrepen in het landschap duidelijk geworden. 

Paul de Graaf en Jan-Willem van der Schans hebben de noodzakelijk kennis 

en ervaring ingebracht voor verkenning van het agrarisch-economische 

perspectief, onder andere door met verschillende Nijbroekse agrarische 

ondernemers te spreken over de toekomst. De bevindingen van de teamleden 

zijn gepresenteerd tijdens de tweede bijeenkomst, op 12 september 2018, en te 

vinden in de volgende hoofdstukken van dit rapport.

Op zoek naar kansen

De Nijbroekse waarden en kwaliteiten, gevat in een gedeeld verhaal, vormden 
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de basis voor het verkennen van mogelijkheden in fase 3 (Fase 3: Ontvouwen 

van mogelijkheden). In drie verdiepende thema-avonden, rondom wonen, 

werken en verblijven in de polder, zijn kansen voor de toekomst verkend. Ook 

hier hebben derden kennis ingebracht, om onderwerpen als energie, agrarische 

ontwikkelingen, wonen, ecologie en recreatie in te leiden (zie bijlage I). De 

verschillende perspectieven op de polder kwamen hierbij aan bod. In kleinere 

groepen is gediscusieerd over concrete mogelijkheden voor de toekomst van 

de polder. Kennis over opgaven voor de toekomst stelden inwoners in staat 

geïnformeerd en constructief in gesprek te gaan over de toekomst. 

Een verbindend, uitnodigend toekomstbeeld mét handelingsperspectief

In de laatste fase (fase 4: Ontwikkelen van een toekomstbeeld) heeft Open Kaart 

deze input samengebracht en een toekomstbeeld ontwikkeld. 

In de visie worden verbindende kwaliteiten tastbaar door abstracte waarden 

te koppelen aan herkenbare ervaringen. De visie wil tevens een duidelijk 

handelingsperspectief bieden. Door langere termijn doelen te verbinden aan 

korte termijn initiatieven kan men gelijk  aan de slag. 

De visie is vertaald in een handzaam boekje, uitgedeeld en gepresenteerd op 

28 november 2018 in het dorpshuis van Nijbroek (zie bijlage II). De start van 

vervolginitiatieven was ook belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst.  

Nijbroekers konden zich opgeven om met verschillende thema’s aan de 

slag te gaan, waaruit inmiddels diverse initiatiefgroepen zijn ontstaan die 

daadwerkelijk vorm geven aan de toekomst van polder Nijbroek.

Projectoverzicht 

met vier fases en 

de verschillende 

bijeenkomsten

Het toekomstbeeld biedt een duidelijk handelingsperspectief. Door langere 

termijn doelen te verbinden aan korte termijn initiatieven, kunnen 

Nijbroekers en gebiedspartijen gelijk aan de slag.
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3. De historie van 
ontginning Nijbroek

Polder Nijbroek is een veertiende eeuwse ontginning en heeft een lange 

historie van landbewerking en bewoningsgeschiedenis. Het bijzondere aan 

Nijbroek is de vroege ontginning volgens een vooraf bedacht plan. Toen 

de kathedralenbouwers elkaar aftroefden met de hoogste torenspitsen, 

maakten de Nederlanders nieuwe landschappen. Onze nationale 

innovatiekracht zit in landmaken en waterhuishouding. Overal in Nederland 

werden vanaf de 12e eeuw door monniken en boeren duizenden sloten 

met de hand gegraven, een eindeloos ritme van dijken en kavels ontstond, 

ook in Nijbroek. De sloten werden verbonden aan bestaande waterwegen, 

die van sluizen werden voorzien, zodat ze bij storm of hoog water konden 

worden afgesloten van de zee. Rond 1300 waren er al 3500 polders, 15.000 

vierkante kilometer, met een bijbehorend watermanagement, de basis van 

ons poldermodel.

Nijbroek: een vruchtbare bodem

Op de bodemkaart uit 1936 is goed te zien hoe de hoge gronden van de Veluwe 

(oranje-rood) raken aan het stroomdal van de IJssel (blauw), die in het verleden 

nog niet zo gecontroleerd stroomde, vaak buiten zijn oevers trad en een 

krekenlandschap vormde. Het gevolg was dat er rivierklei op de ondergrond 

van veen en zand werd afgezet, waarmee de vruchtbare bodem van ontginning 

Nijbroek te verklaren is.

Karakter en kernwaarden van de polder,

cultuurhistorisch onderzoek, 

door Marinke Steenhuis

Boven:

Zicht op de Nijbroekse 

wetering vanaf de 

Wellerweg

Onder:

Bomenrijen langs de 

Korte Kruisweg

Bodematlas (1936)
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Luchtfoto RAF, 1944 (Collectie Wageningen Universiteit)

Kaart Veluwe, 1570 (Christiaan Sgrooten, Koninklijke Bibliotheek Brussel)
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Op de luchtfoto van de Royal Air Force piloten uit 1944 (afbeelding linksboven)

is zo’n oude IJsselkreek te zien. Zo vertelt het landschap het verhaal van 

eeuwenoude ontwikkelingen.

De ontginning van polder Nijbroek

Op de kaart van de Veluwe uit 1570 (linksonder) is de hooggelegen Veluwe 

met ten oosten daarvan de ontginning Nijbroek fantastisch te zien. Het betreft 

hier een cope-ontginning in de klei: uniek en van bijzondere erfgoedwaarde. 

Tegenwoordig waarderen we de Veluwe als ‘wildernis’ en natuurreservaat, 

maar ten tijde van de ontginning van Nijbroek was het andersom: juist de door 

de mens gemaakte nieuwe landschappen, de ontgonnen wildernis, werd als 

topstuk van landschapsbouw gewaardeerd. Er is veel aandacht voor de Beemster 

en de Schermer, inderdaad indrukwekkende 17e eeuwse droogmakerijen van 

veenmeren, maar hier is, 300 jaar eerder, een moeras ontgonnen, nog zonder 

hulp van watermolens!

De gangmaker achter de ontginning was graaf Reinoud van Gelre en Zutphen. 

Hij kan beschouwd worden als de Lely van de middeleeuwen, want hij was een 

echte ontginner. Voordat hij in 1328 aan Nijbroek begon, had hij al onder meer 

de ontginning van het Land van Maas en Waal (1321 en 1328), de Bommeler- en 

de Tielerwaard (1325, 1327) en de Over- en Nederbetuwe (1327) geïnitieerd.

Reinoud verleende land- en dijkrechten en maakte bepalingen en regelingen 

om het buitenwater te keren en binnenwater en grondwater te lozen. De 

verdeling van het nieuwe land in polder Nijbroek werd strak geregeld. Het 

artikel van Borger e.a. uit 2000 (zie literatuurlijst) vertelt hier veel over. Volgens 

de uitgifte-oorkonden kregen Johannes veren Bartenzoon en Martijn Willems 

in 1328 de vrije beschikkingsmacht over de wildernis Nijbroek. Johannes en 

Martijn worden beschouwd als de ‘locatores’, de organisatoren die in opdracht 

van graaf Reinout van Gelre handelden. Landmaken zat hen in het bloed; 

Johannes veren Bartenzoon was familie van Willem veren Bartenzoon, die in 

1319 verantwoordelijk was voor de opmeting van de Westfriese Omringdijk. 

De ontginningsbasis was de Middendijk, in 1332 ‘Middelwech’ genoemd, hier 

staat de kerk die in 1339 werd ingewijd. De locatores kregen het recht om het 

broekland aan andere personen te ‘gunnen, geven ofte verkoopen’. 

Borger c.s. hebben geanalyseerd dat er bij de inrichting van Nijbroek een 

standaardhoeve van 16 morgen is gehanteerd. Deze arealen werden afgepaald in 

het land. In totaal reconstrueren zij een aantal van 95 hoeven. De grondbelasting 

was jaarlijks zes pond per hoeve, plus één hoen. De kavels hebben verschillende 

breedten. Naast de modelmaat van 60 meter (hoeve) kwamen er ook kavels voor 

van 30 m breedte (striepe) en 90 m breed (half erf). In het midden werd op een 
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Kaart met in het noorden polder Mastenbroek, circa 1700 (Speciale collecties Universiteit 
Wageningen)
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breedte van twee hoeven (120 m) een vierkant perceel uitgespaard. Binnen dit 

gebied kwam de kerk en het dorp. 

Kopers van de nieuwe gronden kwamen uit de omgeving, maar ook uit Keulen 

en IJsselstein. Er is een hardnekkige mythe (afkomstig van auteur Fockema 

Andreae) dat de ontginners uit het Hollands Zeeuwse watergebied afkomstig 

zouden zijn, maar dit blijkt niet uit de akten. Johannes kreeg in ruil voor zijn 

werk acht vrije hoeven land (dus 8x16 morgen), en het collatierecht voor de 

eerste pastoor van de te stichten parochie. 

Wanneer je een nieuw stuk land ontgint, moet het water natuurlijk ergens heen. 

Het water van de hoge Veluwe werd via ongeveer 150 beken en beekjes naar de 

IJssel, de Neder-Rijn en het IJsselmeer afgevoerd. Voor het moerassige gebied 

van Nijbroek moest de waterafvoer echter kunstmatig geregeld worden. Het 

watersysteem werd gereguleerd met weteringen, dijken, sluizen en stuwen. 

Een bestuurlijk orgaan, dijkstoel geheten, werd ingesteld met een bestuur van 

een dijkgraaf en vijf heemraden. Naast de zorg voor een goede afwatering 

behoorde ook het beheer van de Veluwse Bandijk tot de verantwoordelijkheid 

van de dijkstoel. Enkele lange weteringen, zoals de Terwoldsche Wetering, 

loosden het water verder stroomafwaarts, bij Hattem, in de IJssel. Deze kaart 

toont ook het Klooster Nazareth bij Oene. In de archieven kun je grondaktes 

vinden, mededelingen over de landbouw en eigendommen. In 1434 verwierf 

het klooster Schaar of Nazareth bij Bredevoort in Nijbroek een ‘hoeve lantz’ die 

behoorde tot het leengoed van het hertogdom Gelre, 16 morgen groot.

Mastenbroek: het jongere zusje van ontginning Nijbroek

Polder Nijbroek was niet uniek in zijn soort. Veertig kilometer naar het noorden 

ligt polder Mastenbroek, het jongere zusje van de ontginning Nijbroek. Vanaf 

1364 begon hier het ontginningswerk. Al snel na het graven van de weteringen 

was bewoning in het veengebied mogelijk. De boerderijen werden aan de 

nieuwe wegen gebouwd. Centraal in de polder, op het kruispunt van wegen en 

weteringen, werd rond 1369 de kerk van Mastenbroek gebouwd. Kenmerkend is 

de bewoning op huisterpen. Ondanks de bewoning op hoogte werd er zo’n 20 jaar 

na de ontsluiting en ontginning van het gebied een ringdijk om het Mastenbroek 

aangelegd. Vermoedelijk had de ontwatering en het landbouwkundig gebruik 

inklinking en oxidatie van de veenbodem veroorzaakt en was het gebied gedaald 

ten opzichte van de omgeving. Om het water te lozen werden er vijf sluizen 

aangelegd. Het ontwerp van de polder wordt toegeschreven aan landmeter 

Frederick Stoyveken. 

Interessant aan polder Mastenbroek is het uitgebreide cultuurhistorische- en 

bewonersonderzoek dat hier in de periode 2003-2010 werd gedaan in het kader 
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van de Nota Belvedere, waarin een dynamische benadering van cultuurhistorie 

centraal stond. Polder Mastenbroek staat onder de invloedssfeer van de 

stadsuitbreidingen in Zwolle, reden waarom er een film werd gemaakt, een 

website (www.poldermastenbroek.nl) en zelfs een polderparfum. Relevant voor 

Nijbroek is de wijze waarop agrariërs hun werk combineren met natuurbeheer, 

onder meer weidevogelbeheer, en hoe het Belevedereproject in Mastenbroek 

tot een ‘community’ heeft geleid die tot op heden verschillende belangen, zoals 

landbouw en natuur, recreatie en toerisme, het imago naar buiten combineert 

in één verhaal. 

Ontginningen: Nederlandse trots

Het schilderij van Polder het Grootslag bij Enkhuizen laat zien dat een 

ontginning zoveel trots en uitstraling in zich droeg, dat er zelfs een schilderij 

van gemaakt werd. Nu maken we foto’s en selfies van alles, maar toen was een 

schilderij een luxe, een uniek product. Polder het Grootslag werd ontgonnen 

door kloosterlingen in de 12 eeuw, het schilderij is uit 1610.

Kadastrale kaart, 1811-1832 (Nationaal Archief)

Schilderij Polder het Grootslag bij Enkhuizen, 1610 (Zuiderzeemuseum)
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Een zelfstandige gemeenschap

Op de kadastrale kaart uit de periode 1811-1832 (linksonder) is te zien hoe 

prachtig de kerk met achterliggende pastorie, gelegen op een omgracht eilandje, 

iets terugligt ten opzicht van de Middendijk. We hebben ons in ons onderzoek 

niet gebogen over de vraag waarom Nijbroek nooit een stad werd, zoals bijv. 

Elburg, gelegen in de ontginning Oldebroek, dat wel werd. In diverse protocollen 

en overdrachten 17de eeuw staat een aantal keer te lezen: ‘nae stadtregt vant’ 

Nijbroeck ende Lantregt van Veluwen’, een deel van de gracht is er nog.

Wat we veel interessanter vinden, is de historische autonomie van Nijbroek; 

de dijkstoel met heemraden werd al genoemd, maar ook het vrije richterambt 

is hier natuurlijk cruciaal. Dat was bijzonder, want rondom Nijbroek vond 

je vooral schoutambten. Daar had de hertog van Gelre nog een flinke vinger 

in de pap en was er jaarlijks een soort rondreizend gerechtshof. Hier in het 

Nijbroek bestuurde een richter (een combinatie van rechter en burgemeester) 

met schepenen de polder – Nijbroek was zelfstandig in rechtspraak, kerk en 

waterstaat. De schepenen (raadsleden) werden uit de vrije bevolking gekozen. 

Nijbroek was volledig zelfstandig: qua bestuur, rechtspraak, kerk en waterstaat. 

Die zelfstandigheid en mentaliteit van ‘we doppen onze eigen boontjes’ is nog 

steeds tot op de dag vandaag voelbaar. Zo vierden de Nijbroekers in 2018 het 

tweehonderdjarig jubileum van de gemeente Voorst door een 19e-eeuwse 

burgemeester het dorp weer onafhankelijk te laten verklaren. 

Water, water, water

Water is de voorwaarde van bestaan in Nijbroek. De Vloeddijk en de Kadijk 

fungeren als de ventielen van de ontginning. In de archieven en bronnen 

Foto bij de sluis aan de Vloeddijk, 30 juli 1950, Gelders Archief, Archief Waterschap 
Oost-Veluwe
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vinden we vele schermutselingen rondom het waterbeheer, want graaf Reinoud 

had gezegd dat de omringende kerspelen hun eigen waterafvoer moesten 

regelen. Dat ging natuurlijk niet vanzelf: de andere dorpen hadden er immers 

geen belang bij om dit te doen. Tot ver in de 20ste eeuw zou Nijbroek worstelen 

met wateroverlast.  De overgebleven historische sluis is in de veertiende eeuw 

gebouwd. Het is de eerste gereglementeerde waterkering in de polder van 

Nijbroek.

Roerige tijden rondom en na de Reformatie

De kerk van Nijbroek werd ingewijd in 1339 als katholieke kerk. De 

muurschilderingen uit de eerste helft van de veertiende eeuw laten apostelen 

zien. Deze kerk, maar ook andere kerkelijke instellingen zoals de nonnen van 

het klooster Ter Hunnepe bij Deventer kochten land in Nijbroek. Een belangrijke 

rol in de geschiedenis van Nijbroek speelt het kartuizerklooster Monnickhuysen 

bij Arnhem. Uit de archieven blijkt dat dit klooster in 1593 maarliefst tien 

boerderijen, negen stukken landbouwgrond, een spieker (graanopslag) en het 

recht op het richterambt en het recht op wind in bezit had. Al deze bezittingen 

waren het klooster door Reinoud geschonken. 

Nijbroek onderging uiteraard ook de omwentelingen van de Reformatie. De 

invoering van het nieuwe geloof ging niet zonder slag of stoot. De predikant 

werd niet als vanzelfsprekend met open armen ontvangen. Een van de eerste 

predikanten van Nijbroek, Johannes Antonii, was nog maar net in functie of 

hij diende al een klacht in over zijn te lage 

inkomen. Dat kwam in die tijd vaker voor, 

zeker op het platteland. In 1594 werd door de 

hervormde kerk een besluit uitgevaardigd, 

die in het bijzonder betrekking had op 

de kerkgemeenschappen in de buurt van 

Twello en Terwolde. Zo werd opgeroepen om 

kinderen niet te lang ongedoopt te houden. 

(Het was niet ongebruikelijk om kinderen 

in het geheim door een Rooms Katholieke 

priester te laten dopen.) Uitbundige, feestelijke 

bruiloften werden als ongepast gezien. Zo 

werd er geklaagd over schieten, dansen, slaan 

en schreeuwen bij bruiloften. 

Na de Reformatie ging het katholiek-kerkelijke 

grondbezit naar de overheid, die het met 

rentmeesters beheerde. Uit een inventarislijst 

an 1593 blijkt dat veel gronden werden 
1913 (Provinciale Overijsselsche 
en Zwolsche Courant
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gekocht door welgestelden uit Deventer, die dit als een belegging zagen.

Boerderij ‘t Fort staat op een middeleeuwse huisterp aan de Middendijk, ten 

zuiden van het dorp Nijbroek. Hier stond ooit de Hof, een boerderij van het 

klooster Monnikenhuizen. Tegenover de boerderij stond de stenen spieker van het 

klooster Monnikenhuizen: een omgracht graanpakhuis. Later werd deze spieker 

verbouwd tot de Fransenburg, een versterkt huis en werd de ambtswoning 

(richtershuis) voor een aantal richters en vice-richters van Nijbroek. De huidige 

naam is afkomstig van Frans van Apeldoorn, die het pand in 1656 kocht. 

Het kasteel is voor 1810 gesloopt. De huidige locatie, waar meerdere nieuwe 

behuizingen overheen zijn gebouwd geweest, is een gemeentelijk monument 

vanwege de geschiedkundige en archeologische waarde. Het staat beschreven 

in het boek Over de hobbelde bobbelde heyde - Andries Schoemaker, Cornelis 

Pronk, en Abraham de Haen op reis door Overijssel, Drente en Friesland in 1732 

(A.J. Gevers en A.J. Mensema, 1985) dat antiquarisch nog te krijgen is.

Nijbroek in rustiger vaarwater

J. Voorhorst schrijft in haar prachtige publicatie over de IJsselhoeven uit 2006 

dat er in de eeuwen na graaf Reinald strijd is. Hertogen en graven strijden om de 

zeggenschap van het gebied. Onrust is er ook vanwege de godsdienst. 

Rustiger wordt het in de tijd van de republiek tot aan de Franse tijd, ook op 

landbouwgebied. Polder Nijbroek leeft van de verbouw van graan maar ook 

Circa 1760 (www.historischehuizenvoorst.nl)
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Het Hoogehuis, Middendijk 69

De Bijvanck, Middendijk 63

Het Fort, Monnikenweg 1
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van veeteelt; de aanleg van klaverweiden voegen de boeren meer stikstof aan 

de grond toe: er groeit meer voer voor meer vee. Varkens en wat kippen komen 

erbij en voor eigen gebruik is er een boomgaard. De boerderijen worden van 

steen; de eerste stenen hoeve is waarschijnlijk de Adelaar in Voorst. Pas in 1860 

wordt de laatste, nog gedeeltelijk houten boerderij in Nijbroek afgebroken. De 

belangrijkste ontginningsas en route was en is de Middendijk, waar monumentale 

boerderijen staan. De rijksmonumentale boerderij op de pagina hiernaast 

(midden) heet bijvoorbeeld de Bijvanck, dat nieuw aangewonnen land betekent. 

De oorspronkelijke boerenplaats komt vanaf 1627 voor in documenten, maar is 

– gezien de naam – waarschijnlijk ouder. 

Nut en lust

En interessant thema om naar de toekomst te halen, is dat van nut en lust. Op 

de pagina hiernaast, onder, zien we boerderij het Hoogehuis uit 1799, aan de 

Middendijk 69. Het is een zogenaamd krukhuis (aan één kant is het voorhuis 

uitgebouwd zodat een L-vorm is ontstaan). Het Hoogehuis was het centrum 

van een landgoed van 100 ha met daarin drie boerenbedrijven. Wat de nut 

en lust betreft: in het uitgebouwde gedeelde bevond zich een lanterskamer 

(landheerkamer), gereserveerd voor de pachtheer of landheer. 

Bloeiende agrarische sector

Hieronder is een topografische kaart van 1900 te zien, waarop de percelen en 

hun gebruik goed zijn aangegeven. Na 1850 was er een opleving in de landbouw, 

omdat de nationale en internationale vraag naar landbouwproducten toenam. 

Er ontstond een Europees handelsnetwerk, in sommige streken van ons land 

spreken de boeren van ‘champagnejaren’. Na 1870 wordt de Europese markt 

overspoeld met granen en andere landbouwproducten uit Amerika, die dankzij 

de ontwikkelingen in de stoomvaart, goedkoop in Europa kunnen worden 

Atlas 1905, Uitgeverij Nieuwland (2006)
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afgezet. De grote landbouwcrisis is een feit. Niet alleen de graanprijs komt 

onder druk, maar ook andere gewassen en producten. De prijs van boter daalt, 

mede door de opkomst van de margarine, maar ook omdat de vraag in Engeland 

naar Nederlandse boter afneemt. Toch komt de crisis in de IJsselstreek niet zo 

hard aan als elders in het land. De veehouderijprijzen houden beter stand dan 

die van de granen. Wie dat kan, gaat dus meer aan veehouderij doen. Ook het 

fruit wordt redelijk betaald. Heeft men tot voor kort boomgaarden voor eigen 

gebruik, het eerste voorzichtige begin van de fruitteelt voor de verkoop is een 

feit. Op topografische kaarten van 1850 zie je dat er maar een paar boomgaarden 

rondom de boerderijen zijn. Latere kaarten tonen veel grotere bongerds, te groot 

voor eigen gebruik. De kaart geeft naast weide (lichtgroen), akkerbouwland 

(wit) ook veel grienden zien (middengroen ) met name aan de kant van de IJssel, 

terwijl richting Veluwe juist meer bospercelen zichtbaar zijn  .

Een geluidsopname van het Meertensinstituut laat horen dat rond 1900 het 

maaien met de zeis ging en dat het gras nat van dauw het mooiste sneed. En 

als er dan een halve bunder klaar was, dan had je je dagje weer verdiend, want 

één bunder bracht 12 gulden loon op. Als het goed weer was, begon het hooien. 

Eerst drogen in ‘uppers’ en om acht uur werden de pannenkoeken gebracht. 

Kleine boeren brachten het hooi met de kruiwagen of met stokken naar huis. En 

rond 1880, gingen ze dorsen bij grote boeren van half vier tot acht ‘s ochtends 

voor pap en een dubbeltje. Al het hooi tot ver in de omstreken werd in Nijbroek 

gekocht. Op de grasverkoop kwamen karren en rijtuigen van overal en waren 

er twee maaltijden, één voor de anwiezeers en één voor de heren. De anwiezers 

kregen een ietsje minder soort. 

In september was het Stöppelhane, het 

oogstfeest, als de aardappels eruit waren. 

Dan kreeg je chocola. En van de boer een 

vleesschotel en een borrel. Het dakstro kwam 

weer van de Veluwe.

Korenmolen

Heel bepalend voor de landbouw in Nijbroek 

was de uitvinding van de korenmolen, op 

de website van het Meertensinstituut is een 

interview te horen met een groep Nijbroekers 

geboren van 1894-1919 (zie: https://

www.meertens.knaw.nl/ndb/soundbites.

php?p=F130p). 

De molen was kort na 1600 uit Holland over 

de Zuiderzee en IJssel naar Nijbroek gebracht 
Korenmolen Schrijver, gebouwd 
1607, definitief gesloopt 1963
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en verwerkte enorme hoeveelheden graan 

uit de omgeving. In dialect wordt verteld 

dat er verschillende typen graan waren, dat 

mensen van heinde en verre naar deze molen 

kwamen, dat ze bleven wachten in Nijbroek tot 

het malen gedaan was, dat het graan in mooie 

witte zakken op karren werd gelegd.

In datzelfde interview gaat het ook over de 

stierenhandel, de ‘böllen’ die gemest worden 

voor de verkoop. In kranten van rond 1900 

vinden we veel prijzen voor Nijbroekse stieren.

Fruitteelt

De fruitteelt is in Nijbroek bijna geheel uit het landschap verdwenen. Hieronder 

op de foto staat voormalig fruitbedrijf Lommerlust aan de Middendijk, dat te 

koop staat. Lommerlust werd in 1894 gebouwd als fruitbedrijf met een ruime 

fruitkelder. Via een glijbaan konden de fruitkisten de kelder in. Maar ook de 

boerderijen Blankemate, Steuvenberg, de Ziele en de Brug hadden mooie 

boomgaarden. Het (jong) vee graasde onder de bomen, die daarom ruim werden 

geplant, op 8 tot 10 meter uit elkaar. Veel zoete appels, zoals Grauwe en Rode 

Pippeling, Huismanszoet en Jacob Dirk. En in de twintigste eeuw rassen als de 

Zoete en Zure Bellefleur, Princesse Noble, Sterappel, Groninger Kroon en de 

Zoete Campagner, zo staat in het boek over de IJsselhoeven (2006). 

Voormalig fruitbedrijf Lommerlust, Middendijk 54
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In de jaren twintig moderniseert de teelt. Er ontstaan voor het eerst 

gespecialiseerde bedrijven, vaak door mensen die van elders komen. Zij planten 

dan geen hoogstambomen maar piramiden, een heel klein stammetje met 4 

tot 6 vertakkingen. Hier wordt ook niet meer onder geweid. De streekrassen 

worden vervangen door de algemenere Cox d’Orange, Jonathan, James Grieve, 

Goudrenetten en Bramley’s. Na de Tweede Wereldoorlog gaat de specialisatie 

verder met struikvormige boompjes. In Terwolde komt een fruitteeltvakschool 

en in Twello was vanaf 1907 een fruitveiling, op de plek waar nu het Veluws 

College staat. 

Wanneer in de jaren zestig en zeventig de overheid een rooipremie biedt 

om de oude boomgaarden op te ruimen, doen veel boeren daar aan mee. De 

hoogstambongerds worden gerooid, het land wordt grasland, de voorheen 

gemengde bedrijven specialiseren zich in het melkvee. Toch zijn er nog restanten 

van de boomgaarden, en de interesse erin groeit. Landschap Overijssel en 

Landschapsbeheer Gelderland kende tot 2015 de actie ‘Houd de bongerd hoog’. 

Landbouwvereniging Nijbroek

Alle nijvere bewerking van het land werd trots getoond op de 

Landbouwtentoonstellingen. Ze vielen altijd samen met een jubileum van de 

Landbouwvereniging Nijbroek, die werd opgericht in 1891. Eentje in 1912 

(Een jaar later dan gepland, i.v.m. het heersen van mond- en klauwzeer) één 

in 1921 en één in 1931. Het doel van deze vereniging was om de kennis onder 

de boerenbevolking te verbeteren door middel van wedstrijden, proeven met 

RAF-kaart, 1945, waarop fruitteelt te zien is in Nijbroek (Collectie Wageningen Universiteit)
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veevoeders en kunstmeststoffen en landbouwcursussen. Zo werd in 1916 

de eerste en oudste erkende fokvereniging in Terwolde-Nijbroek opgericht, 

waarmee een groot aantal fokstieren werd aangekocht. In 1905 werd een 

boerenleenbank opgericht. 

Veranderende landbouw na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog verandert de landbouw. Minister Sicco Mansholt 

(1908-1995) is zo geschokt door het feit dat Nederland zichzelf tijdens 

de hongerwinter niet zelf heeft kunnen voeden, dat hij een ongekende 

landbouwmodernisering op touw zet. Hij stimuleert boeren om zich te 

specialiseren en het gemengde bedrijf vaarwel te zeggen. In Nijbroek richten de 

boeren zich op het melkvee. Al snel verschijnen melktanks en ligboxenstallen 

in het landschap. Gesteund door een gemeenschappelijk Europees markt- en 

prijsbeleid ontstaan de bekende overschotten: boterberg en melkplas genoemd. 

In het hele land, maar niet in Nijbroek, vinden ruilverkavelingen plaats, waarbij 

akkers worden samengevoegd die door de komst van de trekker sneller kunnen 

worden bewerkt, waardoor de opbrengst stijgt. Zoals op de luchtfoto-uitsnede 

is te zien, zijn de historische, 14e eeuwse kavels van ontginning Nijbroek 

nauwelijks ruilverkaveld – ze voldeden kennelijk aan de behoefte. Wel zijn 

sloten gedempt of verland. In de blauwe ovaal hierboven zien we één plek, 

op de kruising Middendijk-Wellerweg, waar de kavels in het kader van een 

ruilverkaveling van richting zijn veranderd. Tonnie Pannekoek, loonwerker 

sinds decennia, herinnert zich hoe hij de sloten heeft gegraven zo’n veertig jaar 

geleden ‘De lengtesloten lagen er, en die zijn allemaal dichtgegooid’.

Links: een jongen en een meisje in klederdracht doen een boerendans op een feest in 
Nijbroek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan ven de Landbouwvereeniging Nijbroek. 
Nijbroek, 1931 (Nationaal Archief)

Rechts: drie vrouwen in klederdracht -met een bloempot- tijdens een 
landbouwtentoonstelling in Nijbroek, 1931 (Nationaal Archief)
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Groeiende waardering voor historische cultuurlandschappen

Tegelijkertijd met de schaalvergroting en de monofunctionaliteit van de landbouw 

(focus op veeteelt) komt de waardering van historische cultuurlandschappen 

op, waar het nieuwe Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

zich mee bezig houdt. De kaart rechtsboven komt uit een inventarisatie van 

natuurgebieden in de gemeente Voorst uit 1965 (Gelders Archief). Daar staat 

over Nijbroek te lezen: ‘Van groot belang voor de natuurwetenschap zijn de half 

natuurlijke graslanden in de uiterwaarden van de IJssel. Door de hele gemeente 

Voorst verspreid liggen veelal kleine loofhoutbosjes, floristisch, vegetatiekundig 

en ornithologisch van betekenis. Ze zijn o.a. sterk vatbaar voor invoeden 

van buitenaf zoals bespuitingen met giftige verdelgingsmiddelen, bestuiving 

met kunstmest van de aangrenzende bouw- en weilanden en ontwateringen. 

Bovendien zijn deze kleine bosjes en houtwallen, vanuit het oogpunt van de 

landbouw zeer onrendabel, zodat bedreiging door ontginning, aanplant van 

populieren, kerstdennen etc. zeer reëel is. Bescherming van deze relicten van 

eertijds veel uitgestrekter bossen en heidevelden is van groot belang. ‘Hak- en 

loofhoutcomplexen in de polder Nijbroek zijn natuurwetenschappelijk zowel 

als landschappelijk van betekenis door het voorkomen van een natuurlijke 

bodemflora der droge- en vochtige eiken- en haagbeukenbossen op betere 

gronden. De bosjes vormen in de vlakke polder, landschappelijk fraaie 

elementen. Als broedgelegenheid voor tal van zangvogels van grote betekenis.’ 

De eigenaren van huize Matanze verkochten in 1970 het bos bij Boerdam aan 

Staatsbosbeheer. 7,23 hectare vruchtbare klei-zavelgrond inclusief hakhout 

Luchtfoto Nijbroek, met kavels die van richting veranderd zijn bij de ruilverkaveling
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en jachtrechten voor 40.000 gulden. ‘Hakhout, hoofdzakelijk eik, es, zwarte 

els, berk, groene wilg, gelderse roos, kornoelje, kardinaalshoed, meidoorn, 

sleedoorn, vlier, heksenkruid, helmkruid, kruisblad, walstro, nagelkruid, 

drienermuur, wolfspoot, valeriaan, penningkruid, gele lis. Kramsvogel, 

koperwiek, spreeuwen.’

MKZ in Nijbroek, 2001

Dit monument in Nijbroek herinnert aan de uitbraak van een mond-en-

klauwzeerepidemie in 2001, waarbij de boeren in de streek schrijnende 

Inventarisatie van natuurgebieden in de gemeente Voorst, 1965 (Gelders Archief) 

MKZ-monument Dorpsplein
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Marinke Steenhuis heeft gebruik gemaakt van verschillende historische bronnen. 

Ze is zowel in het Gelders Archief als het Nationaal Archief geweest, en heeft 

nadrukkelijk ook naar de periode na de Tweede Wereldoorlog gekeken, de tijd van 

landbouwmechanisatie en – specialisatie onder minister Sicco Mansholt. 

Overige bronnen zijn:

•	 G.J. Borger, F.H. Horsten, T.F.M. Reichgelt, ‘De Cope ontginning Nijbroek’, 

Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre (2000), p. 78-101

verliezen leden en een groot deel van de veestapel werd geruimd. De meeste 

boeren beginnen opnieuw, al worden de weilanden nog minder roodbont dan 

ze al waren. Er komt nieuw vee, vaker dan voor de crisis, zwartbont van kleur. 

Sommigen gaan verder met vleesvee en ook dat geeft nieuwe kleur aan het 

landschap.

Kernwaarden voor het doorontwikkelen van het Nijbroekse landschap

Zo hebben gebeurtenissen en ontwikkelingen uit verschillende tijden in de 

geschiedenis het Nijbroekse landschap en de gemeenschap gevormd. Met eigen 

kwaliteiten en kernwaarden; karakterelementen die Nijbroek zijn eigenheid 

geven: 

•	 Polder Nijbroek is een uniek ontginningslandschap, een landschap met 

een eigen logica;

•	 Zowel landschap als gemeenschap worden gekenmerkt door autonomie. 

Nijbroekers waren en zijn ‘vrije lieden’, met een van oorsprong zelfstandig 

watersysteem en bestuur binnen de herkenbare polderdijken;

•	 De polder was daarnaast grotendeels zelfvoorzienend in voedsel en 

bouwmaterialen. Extra opbrengsten werden aan een grotere markt 

geleverd, een ‘glokale’ aanpak;

•	 Nut en lust zijn er altijd met elkaar verweven geweest. De boerenerven en 

omliggende landen waren plekken waar hard gewerkt werd, maar ook van 

genoten mocht worden;

•	 Het gebied vertegenwoordigt bijzondere natuurwaarden en agrarische 

schoonheid in de ‘groene long’ in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen.

Het is de uitdaging deze waarden, die het DNA van het landschap en de 

gemeenschap vormen, ook naar de toekomst te brengen en waar nodig te 

versterken of te repararen. Wat kan elke waarde in het hier en nu betekenen? De 

kernwaarden zijn hulpmiddelen bij de doorontwikkeling van polder Nijbroek 

naar een volgende tijd; ze helpen om de nieuwe opgaven te duiden en van een 

inhoudelijke basis te voorzien.



35

•	 Monumenten Fietsroute Nijbroek, Gemeente Voorst (2016)

•	 Hanneke Stenfert, Monnikhuizen te Arnhem. Van kloosterterrein tot park in 

de stad, TU Delft (2014)

•	 J.P. Vredenberg, Geschiedenis van Terwolde en Nijbroek (1989)

•	 Haartsen, Ontgonnen verleden. Regiobeschrijvingen provincie Gelderland 

(2009)

•	 A.F.M. Reichgelt, ‘Omme sgemen lants besten wylle’ Het ontstaan van het 

waterschap Veluwe (1328-1575), in: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 

(2011), p. 1-10

•	 J. Voorhorst e.a., De historie van de landbouw en de hoeven in de IJsselvallei 

de IJsselhoeven als getuigen van een rijk agrarisch verleden, deel 4 van de 

IJsselhoevendocumentatie Uitgave Stichting IJsselhoeven, (2006) 





37

4. Het Nijbroekse polderlandschap

Hoe is het DNA van Nijbroek zichtbaar in het landschap? Verschillende 

elementen vormen gezamenlijk het unieke ontginningslandschap. Een 

landschap dat vandaag de dag nog goed herkenbaar is, maar waar ook 

versterking mogelijk is.

1. Oeverwallen en kommen

Uit de aardkundige kaarten van de gemeente en de AHN 

(algemene hoogtekaart Nederland) valt op te maken 

dat er veel variatie is tussen zand, klei, veen en tussen 

natte en droge terreinen in polder Nijbroek. Dit heeft te 

maken met de geologische ontstaansgeschiedenis van 

dit lage deel van het IJsseldal. In de komgebieden laat de 

veranderlijke IJssel oeverwallen en zandruggen achter. 

Hier doorheen snijden door overstromingen en getijden kreken en nevengeulen 

zich diep in het land. Water uit de hoger gelegen Veluwe vormt beken die op de 

IJssel afwateren. Dit alles leidt tot een grote variatie in de ondergrond.

Lage gronden met compacte kleileem staan bekend als nat. De ondergrond is 

slecht doorlaatbaar. Maar er zijn ook veel plekken waar de grond zanderiger is 

of zelfs grind bevat. Dit zijn vaak hogere gronden die ook droger en ‘lichter’ zijn. 

De bodem is in het noorden van de polder veel lager en ook overwegend natter 

dan in het zuiden. Bollingen in het landschap zijn op sommige punten goed te 

ervaren. Vooral als de bolling of holte benadrukt wordt door een bomenlijn of 

gewasgrens.

Al is het slotenpatroon regelmatig en doorsnijdt dit de natuurlijke hoogtelijnen 

in de ondergrond, toch kun je aan de breedte van de sloten zien of het gebied 

laag of hoger is. De weteringen volgen het relief deels en ontlenen daaraan hun 

kronkelende vormen. Nijbroekse boeren kennen deze verschillen en hebben

er altijd gebruik van gemaakt. De boerderijen staan van oudsher op hoge 

gronden. Maar ook verschillen in opgaande beplanting en gewas grondgebruik 

zijn te herleiden tot de variatie in ondergrond.

Een analyse van de bouwstenen van het 

Nijbroekse landschap,

door Catherine Visser

RAF-kaart, 

september 1944 

(Collectie Wageningen 

Universiteit)
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“Vanaf zijn dertiende draaide Tonnie al in het bedrijf van zijn 

vader mee. Hij hielp mee met het snoeien van hoogstambomen 

en het maaien van gras. Die werkzaamheden waren welkome 

aanvullingen op het inkomen van het zware boerenbestaan. 

Tonnie nam later het bedrijf van zijn vader over. Het verzetten 

van grond werd zijn specialiteit. En er was werk genoeg. Het 

onderhoud aan de sloten werd een belangrijke inkomstenbron 

voor zijn bedrijf. Deze sloten lopen langs de rechthoekige kavels 

in Nijbroek, die een breedte van 30, 60 of 90 meter hebben. Tonnie 

heeft wel eens uitgerekend dat de totale lengte van de sloten wel 

150 tot 175 km moet zijn. [...]

Ook nu is hij nog altijd actief. Vaak zie je hem rijden op een van 

zijn machines, het gras maaien in de boomgaard naast de kerk of 

op het kerkhof. Hij maakt deel uit van het project Polder Nijbroek 

en samen met Mieke laat hij zijn stem horen bij het koor Oefening 

en Stichting.

En die stem brengt Tonnie ook heel duidelijk naar voren wanneer 

hij zegt, dat de Polder Nijbroek niet meer de Polder van weleer is. 

De weteringen, waarop de sloten van Nijbroek uitkomen, werden in 

de 14de eeuw speciaal om de Polder geleid en de dijken daarlangs 

markeerden het  oorspronkelijke gebied binnen de Polder. Maar 

deze grenzen zijn gedeeltelijk verdwenen. Een deel van de dijken 

behoort nu tot Terwolde en dat is historisch en landschappelijk 

gezien niet juist. Alle dijken zouden weer deel van de Polder 

Nijbroek moeten uitmaken. Een polder die uniek is en waaraan 

wandelaars en fietsers hun hart kunnen ophalen. [...]

“Wist je,” zegt Tonnie tot slot, “dat Nijbroek het koudste deel 

van de gemeente Voorst is? Dat komt door de vlakte en de wind 

die er overheen waait. Ik vind dat niet zo erg. Voor mij is het 

belangrijkste, dat de mensen hier warm zijn.”

Uit: Nijbroekers in Beeld. Een serie verhalen over Nijbroekers, 

geschreven door Herman van den Nieuwendijk.
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2. De weteringen

De weteringen zijn de hoofdwatergangen van Nijbroek. 

Ze zijn onderdeel van IJsselsysteem en stromen in 

dezelfde richting als de rivier van Zuid naar Noord. 

Evenals de IJssel meanderen de weteringen door het 

land. Al zijn ze deels rechtgetrokken, je herkent er de 

natuurlijke waterloop in van vlechtende rivieren die 

ten tijde van de ontginning vergraven en bedijkt zijn.

De Middendijk is zoals de namen het zegt de middenlijn van polder Nijbroek: 

De ontginningsas van waaruit men in de middeleeuwen percelen is gaan maken 

door sloten te graven. De Middendijk was oorspronkelijk een kade met aan 

weerszijde water: de Middenwetering. Dit was lange tijd de centrale afvoer 

van Nijbroek. Als structurerend waterelement is de Middenwetering nu slecht 

herkenbaar.

De rol van centrale afvoer is inmiddels overgenomen door de Nijbroekse 

Wetering die in de ruilverkaveling deels is recht getrokken en verbreed. 

Nabij de Monnikkenweg is hiervoor een ontwateringskanaal gemaakt tussen 

Middenwetering en Nijbroekse Wetering. 

Aan de randen van de Nijbroekse polder verzamelen de Terwoldse Wetering 

en Groote Wetering het buitenwater. Een aantal kleinere uitlaten op deze 

weteringen zijn dicht gezet. Het watersysteem is minder fijnmazig geworden 

en gericht op snelle afvoer de polder uit. Na het voorkomen van waterovelast is 

recent de Nijbroekse Wetering nogmaals verbreed. 

Meanderend stromend water

De Middenwetering is de eerste gegraven watergang van Nijbroek. Als zodanig 

is hij nu nauwelijks herkenbaar omdat de smalle watergangen aan weerszijde 

van de weg diep liggen en deels gedempt zijn. Waar het dorp aantakte op de 

Middenwetering herinnert de borstwering van de oorspronkelijke brug eraan 

dat hier het water werd overbrugt. Maar het water is hier inmiddels geheel 

verdwenen.

In het noordelijk deel staat het water ten opzichte van het land veel hoger, hier 

zijn de weteringen ook beeldbepalender. De Nijbroekse Wetering meandert hier 

tussen de strakke kavels door en mondt uit op het sluisje van Nijbroek, sluitstuk 

van de middeleeuwse waterhuishouding waarmee de ‘vloed’ vanuit de Zuiderzee 

kon worden tegengehouden. In het deel ten zuiden van de Vassenseweg is door de 

ruilverkaveling de waterstructuur ingrijpender veranderd. Er zijn kikkerpoelen 

in lage bosjes en waar het land hoger ligt zijn kavels samengevoegd.
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3. De omdijking

De dijken fungeren ruimtelijk als randen van de polder. 

Ze omlijsten Nijbroek en markeren het verschil tussen 

buiten en binnen. 

De dijken rondom Nijbroek waren bedoeld om het 

water van buiten te weren. Hierdoor kon in Nijbroek 

een eigen watersysteem bestaan met een eigen peil, 

inlaten en afvoer. Waterbeheersing en waterafvoer is bepalend geweest in 

de geschiedenis van Nijbroek en de omliggende gebieden. Een omdijking hier 

betekende meer wateroverlast daar. Er waren dan ook veel geschillen over 

de dijken. Nu is het onderling verbonden waterbeheer in de IJsselvallei in één 

hand, het Waterschap Vallei en Veluwe. Daarmee zijn de Zeedijk, Veluwse dijk, 

Bekendijk, Vloeddijk en Kadijk hun functie als bestuurlijke grens verloren. De 

Zeedijk en Veluwse dijk meanderen met de weteringen mee. Ze houden het 

water tegen van Veluwe (Veluwse dijk) en IJssel (Zeedijk). 

Dwars op IJsselsysteem lopen rechte dijken die de af en aanstroom van water 

afdammen en gecontroleerd doorlaten. Deze Kadijk en Vloeddijk zijn rechte 

begrenzingen die contrasteren met het vloeiende landschap van de IJsselvallei.

De dijken kenmerken zich door de samenhang tussen structurele elementen en 

landschappelijke aankleding: De dijken hebben een kenmerkend profiel met de

brede watergang aan de buitenzijde, de bomen en struiken aan de binnenzijde. 

Langs de dijk liggen boerderijen met een brug verbonden. 

Dankzij de rijkdom aan bomen en struiken (variërend van meidoorns en 

fruitbomen tot eiken en rijzige populieren) is het fietsen en wandelen over de 

dijk een aangename en verrassende ervaring. Er zijn spannende doorzichten 

naar de polder Nijbroek terwijl de andere kant grootser en opener is. Boerderijen 

staan verscholen of juist heel expressief aan de dijk. Dit landschappelijke beeld 

is in zijn samenhang vooral aanwezig langs de Vloeddijk vanaf de sluis naar het

oosten en langs de Zeedijk. Dit komt ook omdat de weg hier minder verkeersfunctie 

heeft en niet in asfalt zijn uitgevoerd. De logica van doorgaande wegen aan de 

westzijde van Nijbroek verstoort de herkenbaarheid van de omdijking. Bij de 

Vaassenseweg is de weg dominanter geworden dan de bedijking. 

Langs de Bekendijk ontbreekt de opgaande beplanting. Langs de Veluwedijk is 

de opgaande beplanting monotoon.
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4. De kavels

De kavels van Nijbroek geven de polder een doorlopend 

basisritme die op plekken meer of minder ervaarbaar is. 

De kavels ontstonden bij middeleeuwse copeontginning 

vanaf de Middendijk. De meest gangbare maat is de 

‘hoeve’ van 60 meter breed en circa 2250 m lang. Het 

‘halferf’ van 90 meter en de ‘striepe’ van 30 meter zijn 

daar varianten op.

De kavels ontlenen hun karakter aan het landgebruik. Tot aan de Tweede 

Wereldoorlog waren graan en fruitteelt dominant. Verschillen in landgebruik 

deelden de lange stroken in herkenbare stukken op. Nu is het landgebruik 

eenvormiger. Het is overwegend grasland met vee en maïs. Deze ontwikkeling 

in de landbouw heeft Nijbroek ingrijpend verandert: het ritme van de kavels is 

veel minder herkenbaar. 

Door heel Nijbroek zijn bebouwde kavels met boerderij, erf en tuin te vinden. 

Die liggen vaak diep in het land op hogere gronden met een toegangsweg naar 

de dijk. Ook de boerderijkavels voegen zich overwegend in het ritme van de 

polder. Daarbij helpt de omzoming van deze kavels met geboomte waardoor je 

ze als groen blok ervaart.

De stippellijn

De opgaande beplanting suggereert waar de kavelgrenzen lopen. Dit zijn geen 

doorgaande lijnen maar soms niet meer dan één of twee wilgen over een lengte 

van honderden meters. Kavelgrenzen bestaan vaak ook uit water en greppels. 

Waar sloten vaak droogvielen werden kavels gescheiden door (sleedoorn) 

hagen en bomenrijen. Daarvan zijn hier en daar nog restanten te zien. Ook hier 

ontstond in de loop van de tijd een mooie variatie tussen elzen, eiken, wilgen, 

meidoorn, sleedoorn. 

Waar meer water is vormen weelderige oeverplanten zoals kattestaart, 

moerasspirea en riet een mooie en biodiverse zoom langs de kavels. Dergelijke 

historische kavelgrenzen zijn nog maar fragmentarisch aanwezig omdat het 

onderhoud veel tijd vergt.

5. Het dorp

Het dorp is bij de middeleeuwse ontginning rondom 

de kerk gepland. Een aantal bronnen spreken van een 

vierkante aanleg met de breedte van twee kavels van

60 meter en een diepte van 150m. De luchtfoto uit 1943 

en de Bonnekaart van 1835 laten iets anders zien: Hier 



42

is het dorpsterrein twee keer 60 meter en één keer 30 meter breed).

Interessanter dan de geplande maat is hoe het dorp ruimtelijk is opgebouwd. 

Op basis van historisch kaartmateriaal en de situatie nu kunnen we vaststellen 

dat het altijd én bebouwing en akkers had. De Kerk van Nijbroek, oorspronkelijk 

gewijd aan Sint Gregorius, vormt het middelpunt van het dorp. De toegang vanaf 

de Middendijk met een brug over de wetering loopt langs een aantal markante 

dorpsgebouwen en komt uit op het dorpsplein met monumentale rode beuken. 

De kerk staat in een hof (kerkhof) dat hoger ligt en omzoomd is met hagen, 

hekken en een sloot. 

Naast de kerk is een onbebouwd veld, dat in de kadasterkaart van 1835 als 

bouwland stond geregistreerd maar nu een boomgaard is. Hier rondom liggen 

een aantal boerderijen en nieuwbouw woningen in een los verband. De huidige 

vorm van een vierkant dorp met een leeg midden is voornamelijk ontstaan door 

de bouw van woningen eind twintigste eeuw.

De monumentale dorpsas is het beeldbepalende centrum van de polder. 

De entree bestaat uit de volgende elementen: Aan de Middendijk staan de 

restanten van de brug die over de Middenwetering voerde. In lijn daarmee 

liggen opeenvolgende ruimtes en overgangen: de weg tussen twee markante 

dorpsgebouwen uitmondend op het dorpsplein met de rode beuken en het MKZ-

monument. Het hoger liggende kerkhof met daaromheen een hek ligt ook in het 

verlengde van de dorpsentree. De bomenhaag rondom het kerkhof versterken 

de positie van de kerk als baken in de polder. 

Ook van ver zie je de spits uit het groen opstijgen. De spits fungeert als middelpunt 

van Nijbroek. Dit wordt versterkt door de twee kerkepaden die in het verlengde

van de dorpsas naar de Zeedijk en de Veluwsedijk voeren: het Geersepad en het 

Kerkepad.

6. Wegen, paden en lanen

De wegen van Nijbroek zijn ondergeschikt aan het 

landschapspatroon. Ze volgen de dijken van zuid naar 

noord en de kavelgrenzen van oost naar west. Op 

de oude luchtfoto zijn de wegen dan ook moeilijk te 

onderscheiden van de kavelgrenzen. 

Alle wegen van Nijbroek hebben een kleinschalig karakter, het profiel is smal 

en wordt aan weerszijde door een greppel of sloot geflankeerd. Langs de 

wegen staat een gevarieerde opgaande beplanting, bestaande uit verschillende 

soorten bomen en hagen. De variatie komt doordat boeren ‘plantrecht’ hadden. 
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Ze mochten langs de wegen op hun grond bomen planten. De soorten bomen 

weerspiegelen waar men behoefte aan had: Populier en wilg voor klompen en 

fruitbomen en eiken voor de productie. 

Er is nergens in Nijbroek sprake van lintbebouwing. Boerderijkavels liggen als 

herkenbare groene blokken met grote tussenpozen aan de wegen. Er lopen lange 

oprijlanen naar deze boerderijen. Op de luchtfoto van de RAF is te zien hoe 

ook die wegen met bomenrijen zijn aangekleed met bomen. Wie nu rondrijdt in 

Nijbroek ziet echter veel kale toegangswegen.

Veel kruisingen, toegangen en overgangen zijn gemarkeerd door vaak 

karakteristieke stenen bruggen.

Paden, wegen en lanen structureren het landschap en maken het beleefbaar 

vanaf de fiets, de auto en te voet. Wie Nijbroek binnenrijdt steekt eerst het water 

van een wetering over (brug) en verandert dan van richting. De polder heeft 

ten opzichte van de omliggende gebieden een eigen richting (het kavelpatroon). 

Fietsend over de twee kerkepaden, het Geersepad en het Kerkepad gaat men 

recht op de kerktoren af. 

De variatie in profielen, de verschillen tussen open wegen en beplante wegen 

weerspiegelt de fijnzinnige landschappelijke variatie die kenmerkend is voor 

Nijbroek.

7. De erven

Wonen en werken, nut en lust, komen intensief samen 

op het erf. Op het erf staan zowel de bedrijfsgebouwen, 

de schuren, stallen en silo’s als het woonhuis. Het erf 

is een verzamelruimte en kent in zijn inrichting een 

aantal verschillende plekken met ieder hun eigen 

functie. De ruimte van het erf is afgezoomd met een 

gevarieerde beplanting die ook verschillende functies 

heeft. De erven liggen verankerd in het landschap door bomenlanen, hagen, 

erfbomen en de oriëntatie van de voorgevel van de boerderij. Daardoor hebben 

veel boerderijen een ‘gezicht’.

Grote erven, kleine erven

De maat van het erf staat in verhouding tot de omvang van de bebouwing op het 

erf. Er zijn kleine boerderijen met een wolfskap en lage goten dicht bij de grond. 

Maar er zijn ook grote boerderijen met een trotse voorgevel en grote ramen. 

Deze ‘IJsselboerderijen’ uit de late 19de eeuw weerspiegelen de welvaart van 

hun eigenaren die met de verkoop van fruit of graan verkregen was.
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“Eigenlijk wel bijzonder dat je geliefde opgroeide in het huis 

dat door je opa is gebouwd. Mirjam woonde niet ver van Bessel 

Dalhuisen, aan de overkant van de Middendijk. Na hun huwelijk in 

1992 betrokken ze de monumentale boerderij “De Poterijen”, aan 

het einde van de lange oprijlaan achter de ouderlijke woning van 

Mirjam. Hier wonen ze nog steeds met hun drie zonen en dochter. 

Het huis van het gezin ligt wat verscholen aan de Middendijk. Het 

is een prachtige plek. Vanuit hun tuin zie je in de weide omtrek 

alleen maar weilanden, afgewisseld met een enkele boerderij en 

een klein bosje. 

De Middendijk is een lange, vrijwel rechte weg, die alleen in het 

noorden een aantal S-bochten vormt. Aan weerszijden loopt een 

sloot. Die aan de rechterkant, richting Oene, mondt uit bij het 

Sluisje, dat op de lijst van Monumentenzorg staat. De huizen, 

boerenerven en weilanden zijn bereikbaar via bruggetjes, die bijna 

allemaal geheel in verval zijn geraakt. Oorspronkelijk hadden ze 

gemetselde gewelfde duikers.

Ze zagen er schoon en onderhouden uit en dat gaf een zeker aanzien 

aan de Middendijk. Vele zijn in de loop der jaren ingezakt en 

overwoekerd door onkruid. Andere zijn helemaal verdwenen en bij 

die gebleven zijn, is het mooie metselwerk meestal vervangen door 

lelijke betonnen duikers. Het wordt hoog tijd dat deze bruggen in 

ere worden hersteld. En dat – vindt Bessel – is een uitdaging voor 

het project Polder Nijbroek.

In elk geval ziet hij het al helemaal voor zich. De Middendijk met 

hoge bomen, vanaf de Kadijk tot aan het Sluisje bij de Vloeddijk, 

als een prachtige allee door het groene landschap van Nijbroek 

met aan beide kanten de mooi gerestaureerde bruggen, elk een 

monument op zich, als toegang tot de veelal statige boerderijen 

en huizen.”

Uit: Nijbroekers in Beeld. Een serie verhalen over Nijbroekers, 

geschreven door Herman van den Nieuwendijk.
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Verdeling over de polder

De erven zijn ongelijkmatig verdeeld over de polder. Naast gebieden met slechts 

enkele erven te midden van graslanden zijn er ook plekken waar zeer veel kleine 

erven dicht bij elkaar staan. Op de luchtfoto’s van de RAF is dit ook al te zien.

Samenhang erf en kavel

De oorspronkelijke gemengde bedrijven van Nijbroek laten de samenhang 

tussen erf, kavel en bedrijfsvoering zien. Aan de voorzijde is de tuin, met 

de monumentale bomen en soms formele parkaanleg waar ook een enkele 

fruitboom in staat. Dit verloopt aan de achterzijde naar de plek van bedrijf, 

waar opslag en verwerking plaats vindt op het verharde erf en in de schuren en 

stallen. Daaromheen is hakhout, en fruitteelt. Verder van het erf gaat dit over in 

extensiever grasland en akkerbouw.

Deze opdeling van het erf in nut en lust komt in allerlei vormen voor. Soms 

is de voorzijde formeel met een representatieve architectuur omlijst door 

monumentale bomen zoals bij de grote IJsselboerderijen (Lommerlust, 

Blankemate, Boerdam, Barmen ‘t Loo, Diepenveen de Brugge). 

Bij kleinere boerderijen is het huiskavel ook opgedeeld. Aan de voorzijde een 

net gazon met hagen, leilindes en fruitbomen en achter de bedrijfsgebouwen. 

Deze kavels hebben als het even kan twee ingangen vanaf de weg, de een met 

een brug , de ander een duiker.

Erfafscheiding

Hagen, struweel, bruggen, hekken en poorten markeren de grenzen en entree’s 

van erven. Nijbroek kent veel variatie in het gebruik van deze elementen.

8. Bomen en bosjes

Nijbroek kent een grote variatie in maat en soort 

bomen. Op dit moment zijn het vooral de bomenrijen 

en individuele bomen langs kavelgrenzen en de bomen 

op het erf die het beeld van Nijbroek bepalen. In het 

verleden waren en zeer veel boomgaarden (luchtfoto 

RAF) die de polder veel meer een besloten karakter 

gegeven moeten hebben.

Stippenpatroon

Op de RAF foto van13 september 1944 verraadt de schaduwlengte de hoogte 

van de bomen langs wegen en kavelgrenzen. Ook toen was er een grote variatie 

en geen sprake van doorgaande lijnen. Bomen zijn in het verleden voor nut 

en genoegen geplant, els, wilg en meidoorn als afscheiding en schaduw voor 
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vee, wilg en populier voor hakhout, eiken voor de looierijen, fruitbomen en 

noten. De variatie heeft veel landschappelijke kwaliteit en geeft Nijbroek zijn 

kenmerkende parkachtige coulissen.

In het zuidelijk deel van Nijbroek zijn een aantal natte bosjes met kikkerpoelen 

te vinden. Deze zijn ontstaan bij de ruilverkaveling Twello en onderdeel van een

ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Nijbroekse Wetering. Op de RAF 

foto’s is nog geen spoor van water of bosjes hier.

De bosjes passen in de grotere schaal van het landschap van de ruilverkaveling 

en dienen zowel als waterberging als ecologische steppingstone in samenhang 

met de kleiafgraving de Mijntjes. Door het ontbreken van de kleinere schaal van

individuele bomen krijgt het gehele landschap ten zuiden van de Vaassenseweg 

hierdoor iets grofs.

9. Het water

Water is in Nijbroek het begin en het eind van alles. 

Van de sluisjes van de Vloeddijk en de Kadijk en 

de brede weteringen tot aan de kleinste greppel, 

waterhuishouding bepaalt het landschap van Nijbroek. 

In de verhalen van de boeren is water een steeds 

terugkerend thema. Waterafvoer in de polder is sterk

verbeterd sinds er geen burenruzies meer zijn over 

water en de weteringen in samenhang met het hele waterstelsel van Veluwe 

en IJssel vallei in samenhang beheerd wordt. Het watersysteem is hierdoor wel 

minder fijnmazig geworden en gericht op snel het water uit de polder te halen.

In deze droge juli maand is eerder het watertekort zichtbaar: perceelgrenzen 

verdwijnen door droogvallende greppels. Een van de agrariërs uit het gebied 

vertelt dat dit altijd al een probleem was. Hij herinnert zich hoe zijn oom met 

touw en takken gaten in de meidoornhagen dicht zette om het vee te beletten 

naar de andere kant te stappen. 

In het beeld speelt het water in het zuidelijke deel van de Nijbroekse 

polder door de diepe ligging een minder belangrijke rol. Daar markeert de 

opgaande begroeiing de ritmiek van kavelmaten. In het deel ten zuiden van 

de Vaassenseweg is door de ruilverkaveling de waterstructuur ingrijpender 

veranderd. Er zijn kikkerpoelen in lage bosjes en waar het land hoger ligt zijn 

kavels samengevoegd.

Samenhang landschapselementen: nut en lust verbonden

De landschapselementen van Nijbroek zijn niet los van elkaar te zien, water, 
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bomen, weilanden, dijken, dorp en boerenerven hebben samenhang. Die 

samenhang dateert nog uit de middeleeuwen en is nog goed te ervaren al hebben 

geleidelijke veranderingen en grote moderniseringen de polder Nijbroek sterk 

veranderd.

Nijbroekers hebben in het verleden monumentale boerderijen met lanterkamers 

gebouwd, statige bomenlanen, formele tuinen en monumentale bomen geplant. 

Hieruit blijkt de liefde en aandacht voor het landschap. Deze combinatie van nut 

en lust heette in de 18de eeuw ‘Ferme Ornée’, de getooide boerderij. In de Ferme 

Ornée zijn bomenlanen, bloeiende struiken, bruggen en uitkijkpunten samen 

met de nuttige elementen van het boerenbedrijf aaneengesmeed tot een lust 

voor het oog en een prettige wandeling. Sommige plekken in Nijbroek lijken al 

volgens de principes van de Ferme Ornée ingericht te zijn: de Blankematerweg 

vormt samen met de Zeedijk, Vloeddijk en Middenwetering een gevarieerde 

rondgang vanaf de boerderij Blankemate en de boomgaard. Bijzondere 

elementen zoals de boomgaard, de stuw aan de Vloeddijk en de brug over de 

Middenwetering maken de ‘Ferme Ornée’ Blankemate compleet.

De analyse van Catherine Visser stoelt op observaties ter plekke en op gesprekken 

met bewoners, boeren en betrokkenen. De observaties en gesprekken vonden plaats 

op 22 juni en 6 juli 2018. Als ijkpunt zijn de luchtfoto’s van de RAF uit de periode 

1943-1944 gebruikt, die een beeld geven van het landschap voor de industrialisatie 

van de landbouw en de ruilverkaveling. 



Kadijk

Veluwsedijk

Bekendijk
Middendijk

©Open Kaart

De IJssel heeft vroeger hoge en lagere delen in 

de ondergrond nagelaten. Het noorden  is lager 

en daarom natter dan het zuidelijk deel van de 

polder.

De wegen en paden van Nijbroek zijn 

ondergeschikt aan het patroon van het 

landschap. Ze volgen de dijken van zuid naar 

noord en de kavelgrenzen van oost naar west.

Het dorp is bij de ontginning rondom 

de kerk gepland en bestond altijd al 

uit bebouwing én akkers. Het is het 

centrum van de polder.

 De weteringen zijn de 

hoofdwatergangen van Nijbroek. De 

Middendijk is de ontginningsas van 

waaruit men percelen is gaan maken 

door sloten te graven.



Veluwsedijk Vloeddijk

Zeedijk

Nijbroek kent een grote variatie in bomen, 

in het verleden voor nut en genoegen geplant. 

Voorbeelden zijn de els, wilg, meidoorn, 

populier, de eik en ook fruit- en notenbomen. De 

bomenrijen langs watergangen en wegen en de 

bomen op erven bepalen het beeld van de polder.

Werken en wonen komen samen op 

de erven, die onregelmatig verspreid 

door de polder staan en vaak op 

hogere gronden gebouwd zijn. De 

IJsselboerderijen uit de late 19de eeuw 

weerspiegelen de vroegere welvaart 

van de polder.

De lange kavels van 30, 60 of 90m breed geven 

de polder een strak ritme, waar de weteringen 

meanderend tussendoor lopen, verschillen in 

ondergrond volgend. 

De dijken rondom Nijbroek waren 

bedoeld om het water van buiten te 

weren en het waterpeil te beheersen. Ze 

vormen de randen van de polder. 

N
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5. Het Krachtenveld Vandaag

Door de eeuwen heen is het oorspronkelijke Nijbroekse ontginningslandschap 

relatief goed herkenbaar gebleven. Veranderingen hebben echter wel hun 

sporen nagelaten en ook toekomstige ontwikkelingen hebben potentieel 

impact op het landschap. Ontwikkelingen op zowel lokale, regionale als 

nationale schaal beïnvloeden het krachtenveld binnen de poldergrenzen. 

Dit krachtenveld vormt de context van zowel inwoners als gebiedspartijen 

om aan de slag te gaan met het gebied. Kennis ervan is dan ook noodzakelijk 

om ruimte voor verbetering te ontdekken, keuzes bloot te leggen en 

kansen te zien voor stappen vooruit. We onderscheiden tien relevante 

ontwikkelingen, op verschillende schalen, die de polder nu en in de nabije 

toekomst beïnvloeden, op basis van gesprekken met Nijbroekers en de 

input van betrokken experts.  

1. Opvolging voor boerenbedrijven

De Nijbroekse boerenstand lijkt momenteel prima geworteld in het gebied. 

De grootste uitdaging voor de landbouw in polder Nijbroek ligt echter in de 

opvolging. Veel boeren hebben geen opvolger of de opvolging is nog onzeker. 

Het probleem met opvolging betekent niet dat er geen jongeren zijn die boer 

willen worden, maar dit zijn vaak nieuwkomers. En met vreemd vermogen 

kun je geen boer worden, zoals de boeren zelf aangeven. Het is nu meestal 

onbetaalbaar voor mensen die geen boerderij hebben om een boerderij over 

te nemen. Het gebrek aan opvolging maakt de polder kwetsbaar. Gronden 

en boerderijen vallen vrij, het is de vraag of eigendom -en daarmee invloed- 

vervolgens in lokale handen blijft.  

2. Lokale grond in handen van investeerders van elders

Een mogelijk scenario bij vrijkomende gronden is dat het land wordt opgekocht 

door andere boeren die ermee opschalen. Dit kan leiden tot leegstand van 

boerderijen en uitdunning van de boerenstand. Een tweede scenario is dat niet 

landoppervlak maar de huidige fosfaatrechten bepalend zijn voor de groei van 

boeren en dat het vrijkomende land helemaal niet zo gewild zal zijn. 

Relevante ontwikkelingen in en rondom polder 

Nijbroek, op basis van interviews met Nijbroekse 

agrariërs en een analyse van het speelveld, 

door Paul de Graaf en Jan-Willem van der Schans

Boven:

Fietstocht met 

Nijbroekers en 

gebiedspartijen door 

de polder, Middendijk 

Onder:

Schuur aan de Kadijk
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“Fietsers en wandelaars die vanaf de Vaassenseweg over het 

Geersepad naar Nijbroek gaan, zien in de  S-bocht een groot bord 

met een rijmelarij:  Blij met MRIJ in de wei. Menigeen zal zich 

afvragen waar die afkorting voor staat. Maar een ander, die die 

roodbonte koeien ziet, zal zich herinneren, dat hiermee  het vee uit 

het rivierengebied bedoeld wordt: Maas, Rijn en IJssel.

Henk kan er alles over vertellen. [...] Henks voorouders waren als 

imkers rond 1800 van Kootwijkerbroek naar Nijbroek verhuisd.  

Het houden van bijen maakte plaats voor het houden van vee. Er 

werd een fokbedrijf voor MRIJ-vee opgezet. Dat is nu in handen 

van Wim, een van zijn zoons. [...]

Het zijn hoofdzakelijk bio-boeren die deze koeien houden. In een 

tijd waarin milieu en duurzaamheid zo centraal staan, scoort het 

MRIJ-vee hoog. Het is een dubbeldoel ras, wat wil zeggen, dat de 

koe zowel geschikt is voor melk- als vleesproductie. Het leeft veel 

soberder dan menig ander ras. Zodra de lente komt, kleuren de 

roodbonte koeien de groene weilanden van Nijbroek. Bijvoeren 

gebeurt indien nodig alleen met maïs en kuilvoer. [...]

In 2001 werd het bedrijf van Henk, net als alle andere bedrijven in de 

omgeving, getroffen door de MKZ-crisis. Al het vee werd geruimd, 

hoewel het niet ziek was. De vraag is dan, hoe ga je verder? Het 

duurt jaren voordat je een nieuw fokbedrijf hebt opgebouwd.

“En dan is het wonderlijk om te zien, dat er mensen zijn die je zo 

nabij staan, dat ze je werkelijk willen voorthelpen.” Een bevriend 

fokbedrijf uit Winterswijk bood hem aan om 20 eersteklas koeien 

te kopen, en later nog eens 25, wat betekende dat hij de halve 

veestapel van het dat bedrijf overnam. Zo werd er een nieuwe start 

gemaakt. Op dit ogenblik heeft zoon Wim 90 koeien. [...] Zo blijven 

mens en dier blij met MRIJ-vee in de wei.

Uit: Nijbroekers in Beeld. Een serie verhalen over Nijbroekers, 

geschreven door Herman van den Nieuwendijk.
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De recente invoering van fosfaatrechten, een jaar na afschaffing van de 

melkquota, leidt tot veel onrust. Er komt op dit moment veel op je af als boer, 

geven agrariërs aan. Dat fosfaatrechten ook boeren dwingen in te krimpen die 

niet hebben bijgedragen aan het probleem door snel te groeien, dat wringt voor 

veel boeren. De geïnterviewde Nijbroekse boeren overleven het wel, maar ze 

kennen boeren voor wie de fosfaatrechten mogelijk zullen leiden tot beëindiging 

van het bedrijf.

Wanneer vrijkomend land lokaal minder gewild blijkt, is het de vraag wat met de 

vrijkomende grond gebeurt. De vrije markt biedt ruimte voor kapitaalkrachtige 

investeerders om lokaal grond op te kopen, zonder dat zij binding hebben met 

de omgeving of affiniteit met de richting die Nijbroek in wil slaan.

3. Duurzame energie

Een ander scenario is het verpachten van gronden voor het opwekken van 

energie, in de vorm van zonnevelden. Dit is een aantrekkelijk alternatief voor 

boeren die willen stoppen met hun bedrijfsmatige werkzaamheden, maar wel 

willen blijven wonen waar ze nu wonen. Het verpachten van de gronden levert 

een goede boterham op. Door subsidies en een gunstig rendement voor de lange 

termijn zijn er grote investeerders actief in de aanleg van duurzame energie-

installaties als zonneakkers en windmolens. Deze hebben grote impact op het 

huidige landschap en stuiten daarbij op weerstand van de plaatselijke bevolking, 

vooral bij degenen die niet delen in de baten maar wel de omgevingslasten 

dragen. Bovendien wordt ook hier de invloed op het landschap lokaal beperkt 

door invloed uit handen te geven aan de investerende bedrijven.

De energieopgave staat echter hoog op de nationale agenda waardoor de 

druk om duurzame energie te produceren ook regionaal voelbaar is. Regio’s 

hebben opdracht gekregen met een Regionale Energie Strategie (RES) te 

komen. Gezamenlijk moeten de regio’s de nationale energiedoelstellingen 

behalen, ook voor gemeente Voorst ligt hier een opgave. Vooralsnog is 

polder Nijbroek op gemeentelijk niveau uitgesloten van grote zonnevelden, 

vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied. Open, dunbevolkte 

gebieden als polder Nijbroek en het overige landelijke gebied in de gemeente 

Voorst springen echter gemakkelijk in het oog voor energieproductie. 

Duurzaamheidsdoelstellingen concurreren hier met ruimtelijke kwaliteiten 

en andere doelen zoals voedselproductie, een spanningsveld dat inwoners ook 

herkennen. Het gebruiken van vruchtbare landbouwgrond, de impact op het 

landschappelijke beeld en de invloed van grote bedrijven maken dat er weinig 

draagvlak is voor zonnevelden. Liever maken bewoners gebruik van de daken 

van schuren voor de productie van zonne-energie, een idee dat gedurende het 

proces al verkend wordt door de inventarisatie van beschikbaar dakoppervlak.
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4. Vestiging intensieve veeteelt van elders

De kwetsbaarheid door het verdwijnen van binding met de grond wordt ook 

gevoed door nieuwe intensieve bedrijven die zich in het gebied vestigen. 

Vrijkomende stukken grond met agrarische bestemming of de uitkoop van 

bedrijven op de Veluwe ten behoeve van natuurdoeleinden zorgen mogelijk 

voor druk van kapitaalkrachtige intensieve bedrijven om zich te willen vestigen 

in Nijbroek. Boeren wonen niet altijd meer bij hun bedrijf; de relatie tussen 

wonen en werken en de binding met het landschap kan hierbij verloren gaan.

5. Ecologische en landschappelijke verschraling 

Een intensieve manier van landbouwen levert meestal weinig meerwaarde voor 

het landschap. Dit geldt ook in zekere mate voor de meer traditionele landbouw 

zoals die standaard is. Hagen langs kavels worden door enkele boeren wel als 

karakteristiek ervaren, maar aanplant van meer hagen stuit op bedenkingen. 

Men ziet op tegen het onderhoud, dat vaak toch weer bij de boer terecht komt, 

tegen verlies van vierkante meters en schaduwwerking. Zo is in de loop der 

jaren veel opgaand groen langs kavels verdwenen. 

Hoewel de landbouw in Nijbroek relatief grondgebonden werkt, leidt de 

huidige manier van voedsel produceren, zoals die de afgelopen zeventig 

jaar is ontwikkeld in Nederland tot zowel ecologische als cultuurhistorische 

verschraling van het landschap. Dit is destijds een maatschappelijke keuze 

geweest. De maatschappij staat nu op het punt deze keuze te heroverwegen. 

Zowel vanuit burger, overheid als vanuit boeren begint de roep te groeien dat 

de huidige vorm van landbouw niet houdbaar is.

6. Kringlooplandbouw

Deze verduurzaming van de landbouw is een zoektocht, waarbij steeds nieuwe 

eisen worden gesteld aan de boer, ook in Nijbroek. De recent gepresenteerde 

visie van minister Carola Schouten zet in op kringlooplandbouw. De eiwitnorm 

(65% van voer van eigen land) probeert een integraal kader te bieden dat 

verduurzaming van meerdere facetten van het bedrijf stimuleert en tegelijkertijd 

ruimte laat hoe dat te doen. Compensatie is niet meer genoeg, de landbouw zal 

in toenemende mate regeneratief moeten worden en dus in moeten zetten op 

‘herstel’ van natuur en landschap. Hoe dit financieel geregeld moet worden is 

nog niet duidelijk.

Deze veranderingen lijken overigens nog weinig te leven in polder Nijbroek. 

Geen van de geïnterviewde boeren wil voorop lopen met agrarische 

vernieuwingen. Verschillende boeren gaven aan wel geïnteresseerd te zijn in 

nieuwe teelttechnieken en verduurzaming, maar pas in te willen stappen als het 

door anderen ontwikkeld en getest is. Deze terughoudendheid heeft in elk geval 
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bewerkstelligd dat de schaalvergroting in Nijbroek niet is doorgeslagen. In het 

licht van de veranderende kijk van beleidsmakers op de rol van de landbouw kan 

dit een voordeel zijn; Nijbroek als productief landschap waar familiebedrijven 

een marktconform product leveren en het landschap in stand houden.

Men ziet weinig heil in multifunctionele landbouw. Er is ook niet veel interesse 

in lokale afzet. Er wordt ‘gewoon’ efficiënt melk en vlees geproduceerd. Men 

ziet geen voordeel voor een duurzame bedrijfsvoering. Wel wordt hier en daar 

geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden van GPS. GPS kan de effectiviteit 

verhogen binnen de kleine krommingen in het gerende Nijbroekse landschap en 

mogelijk ook het inpassen van nieuwe opgaande landschapselementen minder 

lastig maken.

7. Klimaatverandering: natter en droger

De toekomst van de landbouw raakt aspecten van klimaatverandering. Door 

klimaatverandering ontstaat meer dynamiek met extreme regenval enerzijds en 

langere periodes van droogte anderzijds. Het eeuwenoude ontginningslandschap 

van Nijbroek biedt nog steeds ruimte voor een goede waterhuishouding. 

Polder Nijbroek ligt in een peilbesluit-gebied: een gebied waar de waterpeilen 

vastliggen doordat de wateraanvoer en -afvoer geregeld worden met een 

systeem van sluizen. De functie van de gronden is in belangrijke mate sturend 

voor het peilbeheer, uitgevoerd door Waterschap Vallei en Veluwe. Bij agrarisch 

grondgebruik is er water nodig in het groeiseizoen en geen water nodig in 

de winter en op het moment dat het land weer bewerkt moet worden in het 

voorjaar. Dat maakt dat het water in de nattere winterperiode wordt afgevoerd, 

met als gevolg lagere waterpeilen in de watergangen, en in de natuurlijke gezien 

drogere zomerperiode wordt aangevuld en vastgehouden, met hogere peilen als 

gevolg. 

Deze ont- en afwatering van polder Nijbroek lijkt prima te functioneren. Er 

zijn wel wat problemen met weides die zo nat zijn dat het hooi op het land 

moet blijven liggen rotten omdat je er met de trekker niet in kan. Tegelijkertijd 

betekenen de langere droge periodes dat er soms te weinig water is in de 

sloten. De toenemende extremen in de afwisseling van nat en droog vragen 

mogelijk om maatregelen om deze ook in de toekomst op te kunnen vangen. De 

klimaatverandering, in combinatie met de wens tot een rijkere biodiversiteit, 

maken het mogelijk interessant te herijken of het principe ‘peil volgt functie’ 

binnen delen van de polder te actualiseren en te optimaliseren is, een idee dat 

ook tijdens de derde thema-avond in gesprek met inwoners en Waterschap 

geopperd werd.



56

8. De wereld verbonden met Nijbroek

De toegankelijkheid van het landschap van Nijbroek voor recreatieve doeleinden 

biedt levenskwaliteit voor de bewoners. Daarbij is het zaak de recreatieve 

activiteiten en infrastructuur (fiets- en wandelpaden) af te stemmen op de 

landschappelijke kwaliteiten van het gebied. De recreatieve aantrekkingskracht 

ligt deels in de rust van het gebied en in haar ligging tussen meer bekende 

landschappen als de Veluwe en de IJsselvallei.

Recreatie is aantrekkelijk als aanvullende economische drager en biedt 

mogelijkheden voor ondernemers. Bij de agrarische ondernemers wordt 

dit echter slechts beperkt zo gezien. De geïnterviewde boeren geven aan dat 

recreatie kan, maar dat recreatie en landbouw moeten niet te veel mengen. Er 

is weinig behoefte aan mensen op het erf. De plekken waar dit wel gebeurt, 

moeten gebruikt worden om de recreatie te centreren; men ziet aanvullende 

fietsroutes liever niet over het erf. 

De recreatieve waarde van de polder wordt door niet-boeren echter wel 

als belangrijke kans gezien om meer mensen naar de polder te trekken. Het 

aantal recreanten in gemeente Voorst stijgt bovendien, zoals recent onderzoek 

aangeeft. Het gaat hierbij vooral om dagrecreanten. De waarde van de polder 

kan versterkt worden doordat meer mensen de waarde van de polder kennen; 

recreatieve voorzieningen zijn hierin van belang.

9. Nijbroek verbonden met de wereld

Nijbroek wil zelfstandig zijn maar ook in verbinding staan met de wereld om 

Nijbroek heen. Lokale voorzieningen zijn in de afgelopen decennia vrijwel 

geheel weggeconcurreerd door regionale voorzieningen. Dit is deels een keuze 

van de bewoners zelf. Voor voorzieningen als winkels en een pinautomaat is 

men gericht op omliggende plaatsen als Vaassen, Terwolde en Twello. Dit wordt 

niet gezien als probleem. Maar zowel de fysieke verbinding met de wereld via 

voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer en betaalbaar, snel internet is 

-meer dan een lokale winkel- wel van belang voor een leefbaar Nijbroek.

10. Diversiteit aan woonbehoeften

Nijbroek is een aantrekkelijke plek om te wonen voor mensen in de regio. Een 

rustig woongebied in de buurt van steden als Arnhem, Apeldoorn en Deventer. 

Jongeren trekken weg -een beweging die niet typisch voor Nijbroek is, maar in 

de gehele gemeente Voorst te zien is. Dit wordt echter wel als een probleem 

ervaren door inwoners. Jongeren die wel willen blijven, kunnen moeilijk aan 

een betaalbare woning komen. Ook is er sprake van vergrijzing. Ouder worden 

in Nijbroek roept vragen op, is het mogelijk om in de polder te blijven wonen, 

ook als je hulpbehoevend wordt? Ook voor ouderen uit de gemeenschap is het 
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moeilijk een betaalbare woning te vinden die aansluit bij hun behoeften. Het 

woningaanbod is relatief homogeen, met veel vrijstaande woningen in het 

midden- en hoge segment.

Gezamenlijk optrekken, met een gedeeld verhaal

De krachten die Nijbroek beïnvloeden komen voornamelijk van buiten de 

polder en kunnen dus maar beperkt gestuurd worden. Maar dit betekent niet 

dat deze veranderingen geen kansen bieden. Door te anticiperen op deze 

veranderingen kunnen bestaande waarden en kwaliteiten op nieuwe manieren 

versterkt worden. Juist ook door verbanden te zien tussen deze ontwikkelingen. 

Hierbij kan het verhaal van het landschap als basis dienen om gezamenlijk op 

te trekken. De visie Door grond verbonden biedt dit gedeelde verhaal, met vier 

richtinggevende pijlers voor de toekomst.

Paul de Graaf en Jan-Willem van der Schans hebben op 26 juni 2018 gesproken 

met zes agrarisch ondernemers: drie melkveehouderijen (waaronder één bedrijf 

waar ook zorg wordt verleend) en één vleesveehouder. Daarnaast is gesproken 

met twee agrarische service-verleners: een loonwerker en een landbouw-

mechanisatiebedrijf. De zes interviews met boeren en toeleverende bedrijven 

hebben een impressie gegeven van hoe het is om boer te zijn in Nijbroek.
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6. Toekomstbeeld polder Nijbroek:  
Door grond verbonden

Nijbroek betekent letterlijk ‘nieuw drassig land’. Het is een door de mens 

gemaakt stuk land en wordt nog steeds door de inwoners ‘gemaakt’, zoals in 

voorgaande hoofdstukken te lezen is. Het is een afgebakend landschap dat 

een bevolking huisvest van grondbewerkers en gemeenschapsbouwers. Een 

grondgebied dat vruchtbaar is voor gewassen en gezamenlijke initiatieven. 

Het DNA van het landschap zit daarmee in het DNA van de gemeenschap; 

een stevige basis voor de toekomst. 

Een handgemaakt landschap

De polder Nijbroek vormt een herkenbare eenheid. De dijken bieden een 

heldere afbakening. Door afzetting van rivierklei is de grond vruchtbaar. En 

ook de structuur van de polder zelf onderscheidt zich van het landschap buiten 

de dijken. Het betreft een 14e eeuwse cope-ontginning: uniek en van bijzondere 

erfgoedwaarde. Zo’n 300 jaar vóór de Beemster is hier een moeras ontgonnen 

zonder de hulp van watermolens; de sloten zijn met de hand uitgegraven. 

Bijzonder is dat er in de wederopbouwperiode nauwelijks ruilverkaveling heeft 

plaatsgevonden. De historische structuur is hierdoor herkenbaar aanwezig. 

Het gebied vertegenwoordigt bijzondere natuurwaarden en een agrarische 

schoonheid.

Vrije Lieden

Binnen de dijken kende de polder haar eigen waterstaat, maar ook qua bestuur, 

rechtspraak en kerk was zij zelfstandig. Dat is bijzonder. Rondom Nijbroek 

had de hertog van Gelre nog een flinke vinger in de pap. Je vond daar vooral 

schoutambten en er was jaarlijks een soort rondreizend gerechtshof. In Nijbroek 

bestuurde een richter (een combinatie van rechter en burgemeester) met 

schepenen (raadsleden) de polder. De schepenen werden uit de vrije bevolking 

gekozen. De zelfstandige mentaliteit is tot op de dag vandaag voelbaar. Zo 

vierden de Nijbroekers in 2018 het tweehonderdjarig jubileum van de gemeente 

Voorst door een 19e-eeuwse burgemeester het dorp weer onafhankelijk te laten 

verklaren. 

Vier richtinggevende pijlers voor de toekomst van 

Nijbroek, voortbouwend op het verhaal van de polder, 

door Open Kaart 
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“Het kan wel eens heel goed uitpakken als je je wooneisen moet 
bijstellen. Ronald en Sofie waren op zoek naar een woning die 
vanwege werk en sociale contacten ten zuiden van Apeldoorn 
moest liggen. [...] Ze hadden geen woning gevonden. Daarom 
besloten ze hun zoektocht naar “boven de A1” te verleggen en 
warempel in Nijbroek konden ze hun droom realiseren.

Ronald en Sofie zijn erg enthousiast over de plek die ze nu hebben. 
Het open landschap, het weidse uitzicht, waar Sofie zo naar had 
verlangd. [...] Er is al een walnotenboom geplant en er zullen zeker 
nog meer vruchtbomen komen. Misschien ook wat dieren in de 
wei. [...]

Ze hebben in de korte tijd dat ze in Nijbroek wonen al veel fijne 
contacten binnen het dorp opgebouwd. Ze genieten van de rust en 
de stilte, althans dat zeggen ze, want ze lijken een druk bestaan 
te leiden en ze zijn bovendien nog altijd bezig met hun huis. 
Daarnaast helpt Sofie af en toe  als vrijwilliger in het Dorpshuis.  
Toen de werkgroep Polder Nijbroek werd opgericht, meldde ze 
zich gelijk aan als lid. Ronald vindt het project Polder Nijbroek een 
uitgelezen kans om als bewoner je invloed te laten gelden op de 
toekomst van het gebied. 

Zelf wil hij graag meedenken over het verduurzamen van de 
polder. Het wonen op de voor hen ideale plek willen ze met een 
ideale gedachte uitbreiden. Juist in dit poldergebied moet het 
mogelijk zijn om de kring, waaruit je je voedsel betrekt, kleiner 
te maken. Ons voedsel kopen wij in de supermarkten en het komt 
vanover heel de wereld. [...] Maar haal het van dichterbij. In Polder 
Nijbroek loopt overal melk- en slachtvee rond. Er wordt groente 
en fruit verbouwd. Al die streekproducten uit de Polder moeten 
ook hier aangeboden en gekocht worden, of misschien nog beter 
geruild.

Onmogelijk, niet te realiseren? Er zijn van die ideeën die als een 
mosterdzaadje gelanceerd worden en uiteindelijk een grootse 
uitwerking hebben.

Uit: Nijbroekers in Beeld. Een serie verhalen over Nijbroekers, 
geschreven door Herman van den Nieuwendijk.
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Goed boeren

De combinatie van vruchtbare grond en gemeenschapszin sprak ook uit 

de Landbouwvereniging Nijbroek. Als agrarisch gebied had Nijbroek 

een regiofunctie: tot ver in de omstreken werd het hooi in Nijbroek 

gekocht. De Landbouwvereniging Nijbroek trad op als organisator van 

landbouwtentoonstellingen, initieerde cursussen en wedstrijden, innoveerde 

middels experimenten en zorgde voor de gezamenlijke aankoop van fokstieren. 

In 1905 werd bovendien een boerenleenbank opgericht. Door deze gezamenlijke 

inspanningen had de gemeenschap in de polder het goed. 

Veranderende tijden vroegen steeds om andere zwaartepunten in het 

boerenbedrijf; welvaart was in die zin geen vanzelfsprekendheid. De rode 

draad daarin is wel, dat dit grondgebonden bedrijvigheid bleef. De welvaart van 

de gemeenschap was verbonden met de vruchtbaarheid van de grond. Door de 

aanleg van klaverweiden voegden boeren meer stikstof aan de grond toe en 

groeit er meer voer voor vee. Varkens en kippen kwamen erbij en voor eigen 

gebruik was er een boomgaard. 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de landbouw. Met de hongerwinter in 

het achterhoofd stimuleert minister Sicco Mansholt (1908-1995) boeren om zich 

te specialiseren en het gemengde bedrijf vaarwel te zeggen. In Nijbroek richtten 

de boeren zich op het melkvee. In de jaren 1960 en ‘70 komt daar een rooipremie 

van overheid bij, die stimuleert om bomen en bosjes te verwijderen ten bate van 

landbouwgrond. De efficiëntie won het van de biodiversiteit.

Nut en lust

Deze focus op monofunctionele efficiëntie lijkt een recente uitzondering in de 

lange geschiedenis van Nijbroek, waarin het combineren van het agrarisch 

bedrijf -nut- met natuurbeheer en gemeenschapszin -lust- één verhaal vormen. 

Het combineren van werk en wonen, van nut en lust, van landschap en 

gemeenschap ligt in het DNA verankerd.

Een toekomstbeeld met vier pijlers

De analyse van de historie en het landschap van Nijbroek laten zien dat 

landschap en gemeenschap met elkaar verweven zijn. Het toekomstbeeld 

voor polder Nijbroek sluit aan bij deze identiteit en speelt tegelijkertijd in op 

toekomstige opgaven. De veerkracht van de gemeenschap en de beleefbaarheid 

van het landschap vragen daarbij om nieuwe vormen van landschapsbeheer, 

agrarisch ondernemerschap, wonen en zelforganisatie, gevat in vier pijlers: 

grondgebonden werken (1), een rijk landschap (2), een veerkrachtige 

gemeenschap (3) en eigen regie (4).
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1 Grondgebonden werken

Boeren hebben het landschap door de eeuwen heen gevormd 

en beheerd. Hun gebruik van het landschap draagt bij aan het 

voortbestaan ervan; behoud door gebruik. Het Nijbroekse 

polderlandschap met haar kavels van zestig meter vraagt om 

boerenbedrijven die goed uit de voeten kunnen met deze maten. 

Ruimte voor duurzame, innovatieve boerenbedrijven

Schaalvergroting en intensivering die leidt tot verschraling van het 

landschap passen daar niet bij. Dat vraagt om maatwerk voor een 

passend verdienmodel. En daar zijn aanleidingen genoeg voor. Het 

systeem van voedselproductie in Nederland verandert. De door 

minister Carola Schouten bepleite kringlooplandbouw is niet 

alleen duurzaam, maar geeft ook iets terug aan haar omgeving. 

Grondgebonden agrarische ondernemingen passen in deze visie. 

Polder Nijbroek kan daarmee een voorbeeld worden voor innovatie 

in de landbouwsector, met een menselijke schaal.

Opvolging makkelijker maken

Die menselijke schaal sluit ook aan bij de traditie dat boeren en 

grondeigenaren in de polder werken én wonen. Voor de huidige 

generatie agrarische ondernemers is opvolging binnen de familie 

niet altijd vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn er jongeren die 

graag een boerenbedrijf starten, maar niet het kapitaal hebben 

om een groot bedrijf over te kopen. Constructies die opvolging 

buiten de familie mogelijk maken, zijn belangrijk voor Nijbroek. 

Denk bijvoorbeeld aan het opdelen van één boerderij in meerdere 

bedrijven en wooneenheden.

De energietransitie in Nijbroek

De keuze voor agrarisch gebruik van de grond impliceert 

terughoudendheid met betrekking tot ander gebruik. Grote 

investeerders zoeken plekken om grootschalige zonnevelden aan te 

leggen. Dit is niet wenselijk. Kleinschalige zonnevelden op niet al 

te prominente plekken, passend binnen de kavelstructuur van het 

landschap en omringd door beplanting kunnen als mogelijkheid 

worden onderzocht. Daarbij moet dit niet leiden tot een definitieve 

wijziging van het bestemmingsplan en komt de opbrengst bij 

voorkeur ten goede aan de gemeenschap. Duurzame energie in 

polder Nijbroek wordt opgewekt door het dakoppervlak van 

schuren te benutten voor zonne-energie en uit reststromen van 

boerenbedrijven, bijvoorbeeld middels biovergisters.
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Een rijk landschap

Naast behoud door gebruik, mag het landschappelijke DNA van de 

polder sterker zichtbaar worden. Daarmee blijven kwaliteiten ook 

in de toekomst herkenbaar én beleefbaar voor zowel Nijbroekers 

als bezoekers van de polder. Hierbij hoort ook het toegankelijk 

maken van het verhaal van de polder. 

Het versterken van de kenmerkende elementen van het landschap 

biedt tegelijkertijd kansen voor het verrijken van de biodiversiteit 

van het gebied. Bomenrijen, hagen, stroken bloemen en kruiden 

dragen elk op hun manier bij aan flora en fauna. Bestaande 

karakteristieken kunnen daarbij versterkt worden. Sommige 

gebieden zijn bijvoorbeeld van nature drassiger; ander waterbeheer 

kan het daar aantrekkelijker maken voor weidevogels.

Zichtbare omdijking en waterstructuur

Het water vertelt het verhaal van de polder Nijbroek. Interessant 

daarin is het contrast tussen de meanderende weteringen en de 

rechte sloten van de kavelstructuur. Door klimaatveranderingen 

ligt er een wateropgave die aanleiding geeft tot natuurvriendelijke 

oevers; langs weteringen kunnen deze het contrast tussen 

meanderende wetering en strakke kavels versterken. 

De waterhuishouding gaat gepaard met een rijke schakering aan 

stuwen, bruggen en doorzichten. Bruggen accenturen het water 

en entrees. Ze verdienen om die reden de voorkeur boven duikers. 

Nieuwe bruggen bij de Wellerweg (richting Terwolde) en bij de 

Vloeddijk (naar het noorden) kunnen voor nieuwe recreatieve 

verbindingen zorgen. Het wegdeel bij de Zeedijk dat tijdens de 

ruilverkaveling is verdwenen, kan weer in ere worden hersteld. 

Herkenbaar kavelpatroon

De schaalvergroting en ruilverkaveling zijn grotendeels aan 

Nijbroek voorbij gegaan. De diverse opgaande beplanting op 

de kavelgrenzen maakt de structuren leesbaar en draagt bij aan 

waterhuishouding en ecologie. Het is daarom van belang deze 

beplanting in haar variatie in stand te houden en waar nodig te 

versterken. Heel concreet versterkt het terugbrengen van bomenrijen 

en struiken langs kavelgrenzen ten zuiden van de Vaassenseweg het 

landschap en de aangelegde ecologische structuur. Het plantrecht 

dat inmiddels op de gemeente is overgegaan zou in een nieuwe vorm 

opnieuw toegepast kunnen worden om zo de variatie te herstellen. 
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Dorp en erven

Het dorp en de erven zijn de plekken waar nut en lust, het wonen 

en werken en de gemeenschapszin van de polder samenkomen.  

De erven kennen van oudsher een karakteristieke inrichting 

met variërend nut en betekenis. Ook bij grotere boerderijen met 

stallencomplexen is het van belang een passende erfinrichting te 

stimuleren. Daarnaast kunnen erven plek bieden aan recreatieve 

initiatieven. 

Een veerkrachtige gemeenschap

De polder Nijbroek kan als landelijk gebied tussen Apeldoorn en 

Deventer een woonmilieu bieden dat in beide steden ontbreekt. De 

rust, landschappelijke kwaliteiten en sterke gemeenschap maken 

het gebied tot een prettige woonplek, ook voor wie zijn inkomsten 

elders verdient. Daar staat tegenover dat het dorp in relatie tot de 

steden weinig voorzieningen kent. Het delen van verhalen is van 

belang om het gebied op de kaart te zetten en de populatie te blijven 

verjongen. 

Omkijken naar elkaar 

Eén van de kwaliteiten van het gebied is de sterke gemeenschapszin. 

Dat maakt dat er in Nijbroek meer mogelijk is dan het inwoneraantal 

en het voorzieningenniveau doen vermoeden. Deze sociale kwaliteit 

zou nog beter in kaart gebracht kunnen worden om bijvoorbeeld 

te verkennen hoe informele zorg nog beter gefaciliteerd kan 

worden. Denk bijvoorbeeld aan generatiewonen, door de bouw van 

mantelzorgwoningen op bestaande erven of woningen te splitsen in 

kleinere woningen.

Organische groei naar behoefte

Een voor de hand liggende doelgroep die de waarde van de 

gemeenschap inziet is de groep van blijvers, doorstarters en 

herontdekkers: bewoners die in Nijbroek willen blijven of er 

willen terugkeren. Om op de specifieke wensen van deze groepen 

in te kunnen gaan, is het noodzakelijk snel te kunnen schakelen 

en maatwerk te leveren. Dit leent zich voor experiment met 

kleinschalige, alternatieve woonvormen, die nu nog niet 

in Nijbroek te vinden zijn. Denk hierbij ook aan vormen van 

groepswonen in bestaande panden of het gezamenlijk ontwikkelen 

van woningen op braakliggende kavels. 
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Eigen regie

Het polderlandschap vormde vanaf het begin een zelfstandig systeem 

met eigen waterhuishouding en zelfstandig bestuur. Nijbroekers 

waren ‘vrije lieden’ en zo voelen ze zich nog steeds. Waar mogelijk 

dienen ontwikkelingen daarom voor en door Nijbroekers gestuurd 

te worden. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen regie te voeren, 

zodat zaken waar mogelijk binnen de eigen invloedsfeer blijven. Dit 

kan door het ondersteunen van initiatieven en het versterken van 

zelforganisatie. 

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het waarborgen van 

continuïteit. Hierbij is het voorkomen van te veel druk op 

vrijwilligers van belang. Zorg daarom voor een financieel 

duurzame organisatie bestaande uit kleine zelfstandige teams. Een 

voorbeeld daarvan is een gebiedscoöperatie, met bijvoorbeeld een 

energiecoöperatie en een landschapsfonds waarin beheer van het 

landschap is gedeeld. 
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Het toekomstbeeld Door grond verbonden biedt een gedeeld verhaal 

voor polder Nijbroek, met vier richtinggevende pijlers voor de toekomst. 

Het co-creatief ontwikkelen van deze visie heeft energie van inwoners 

in beeld gebracht, aan draagvlak voor een gezamenlijk aanpak gebouwd 

en mogelijke initiatieven getoetst, bij zowel inwoners als betrokken 

gebiedspartijen. Lange termijn waarden zijn gekoppeld aan concrete acties 

voor nu, zodat het niet bij een toekomstbeeld blijft, maar realiteit wordt. 

Zowel Plaatselijk Belang Nijbroek (aangegeven met een P), inwoners (I) als 

gemeente Voorst en andere gebiedspartijen (G) zijn nu aan zet. We sluiten 

deze rapportage af met aanbevelingen voor vervolgstappen.

Eigen regie
Gedurende het project zijn verschillende initiatieven geformuleerd waar 
Nijbroekers warm voor lopen. Na de presentatie van de visie op 28 november 
hebben inwoners hun interesse in deze initiatieven concreet gemaakt 
door hun contactgegevens achter te laten. Februari 2019 zijn verschillende 
initiatiefgroepen van start gegaan; een prachtig vliegwiel voor de uitvoering 
van het toekomstbeeld.

•	 Het oprichten van een gebiedscoöperatie

Eén van deze initiatieven is het oprichten van een gebiedscoöperatie, een 

polderbrede organisatie voor en door inwoners die handen en voeten kan 

geven aan versterking van landschap en gemeenschap. Een passende vorm 

van eigen regie: een integrale aanpak, een combinatie van verschillende 

doelgroepen en checks and balances door deze doelgroepen. 

•	 Voorstel is te beginnen met een energiecoöperatie, waarin daken van 

schuren in de polder worden benut om zonne-energie op te wekken in 

beheer van Nijbroekers. Hier is nu enthousiasme voor. Later zouden 

andere polderbrede doelen ook opgenomen kunnen worden in de 

coöperatie, zoals onderhoud van opgaande beplanting langs kavels. 

•	 Maak om te beginnen een scan van financieringsmogelijkheden voor 

de gebiedscoöperatie.
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7. Aan de Slag
Aanbevelingen om aan te slag te gaan met het 

toekomstbeeld, inclusief initiatieven die inwoners 

graag willen oppakken

Fietstocht met 

Nijbroekers en 

gebiedspartijen door 

de polder, Zeedijk

I



•	 Vorm vervolgens een duidelijk missie op basis van de vier pijlers, die 

idealiter alle vier onderdeel van de missie zijn. 

•	 Onderzoek hoe gemeente Voorst en PBN de gebiedscoöperatie kunnen 

ondersteunen. Bijvoorbeeld met een vast aanspreekpunt en in de 

vorm van beschikbare uren.

•	 Aan de slag met het versterken van landschap en gemeenschap

Andere initiatiefgroepen richten zich op het versterken van zowel landschap 

als gemeenschap. 

•	 Een groep Nijbroekers zet zich graag in voor versterking van 

het landschap en de biodiversiteit en zijn enthousiast voor 

natuurvriendelijke oevers, bloem- en kruidenstroken in weilanden 

en bermen en het verkennen van mogelijkheden het landschap weer 

aantrekkelijker te maken voor weidevogels. 

•	 Er is interesse onder inwoners voor de aanleg van nieuwe recreatieve 

verbindingen voor fietsers en wandelaars, bijvoorbeeld in het 

noordelijke puntje van de Zeedijk richting Welsum of bij de Wellerweg. 

Ook is een route app gesuggereerd, waarbij bezoekers informatie op 

hun telefoon ontvangen wanneer ze bepaalde plekken passeren.

•	 Inwoners verkennen graag wat mogelijk is voor starters, ouderen en 

andere mensen die graag in Nijbroek willen (blijven) wonen, maar nu 

niet altijd een plek kunnen vinden. 

•	 Informele zorg is ook door inwoners als thema benoemd. Welke 

zorgbehoefte is er? En hoe kan hierin voorzien worden in Nijbroek, ook 

in de toekomst? Is het mogelijk een concept als de wijkverpleging in 

een nieuwe vorm terug te laten komen? Een Nijbroekse specialistisch 

verpleegkundige zou een Nijbroekse praktijk wel zien zitten.

Een veerkrachtige gemeenschap

Deze laatste twee initiatieven adresseren de Nijbroekse leefomgeving en de 

continuïteit van de gemeenschap. 

•	 Inventariseer woonbehoeftes

Een goede start binnen deze pijler is de inventarisatie van woonbehoeftes. 

Wie zoekt een (andere) woonplek? Welke wensen en mogelijkheden hebben 

deze mensen? Zorg dat zoekers PBN en elkaar weten te vinden.

•	 Versterk woonarrangementen met kleinschalige, nieuwe woonvormen; 

op maat en naar behoefte

Huidige zoekers bieden kansen om Nijbroekse ‘woonarrangementen’ te 

versterken. Met maatwerk, op organische wijze ontwikkelend. Belangrijk 

is om woonkansen binnen de polder niet vanuit de positie van Nijbroek 
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binnen de gemeente te beschouwen. Binnen de gemeente is de polder een 

‘uithoek’ die in analyses weinig aanknopingspunten geeft voor programma. 

Het is kansrijker te kijken vanuit de regio en de positie tussen Apeldoorn en 

Deventer. Wat zijn de woonmilieus die op die schaal aanwezig zijn én wat 

zou de polder op die schaal in het palet aan woonmilieus kunnen betekenen? 

•	 Door bijvoorbeeld kleinere woningen toe te voegen ontstaat een nieuw 

arrangement - klein wonen in de polder - dat zowel aantrekkelijk is voor 

senioren in de polder als voor jongeren die nu al in de polder zoeken. 

Betaalbaarheid is daarbij aandachtspunt. De betaalbaarheid van het 

wonen is nu niet altijd goed voor de zoekende doelgroepen. Probleem 

bij het toevoegen van sociale huur is de regionale woonruimteverdeling, 

waardoor nieuwe huurwoningen nog steeds geen antwoord geven op 

de specifiek lokale vraag. De gemeente zou een uitzondering moeten 

maken op dit beleid.

•	 Verken mogelijkheden voor aanvullende arrangementen binnen 

bestaande panden en kavels. Welke mogelijkheden zijn er in 

leegstaande boerderijen of de nog beschikbare kavels om nieuwe 

woonvormen te realiseren? Bieden deze kansen voor karakteristieke 

erven of panden, zoals de oude bakkerij aan het Dorpsplein?

Een rijk landschap

Er is draagvlak voor het versterken van landschappelijke en ecologische 

kwaliteiten van polder Nijbroek; gedurende het project is een basis voor het 

verwoorden van deze kwaliteiten gelegd. Aanbevelingen richten zich op het 

verder vaststellen van de kwaliteiten om vervolgens het landschap gericht te 

kunnen versterken.

•	 Stel een waardekaart samen met landschappelijke, cultuurhistorische 

en ecologische kwaliteiten van de polder

Maak een integrale kaart waarin de verschillende kwaliteiten samenkomen 

die o.a. in het cultuurhistorisch narratief en de landschapsanalyse 

genoemd zijn. Breng de elementen en plekken die van cultuurhistorische, 

landschappelijke en ecologische waarde zijn in hun samenhang in kaart. 

De groep Nijbroekers die zich graag inzet voor het landschap, kan de 

inventarisatie uitvoeren, waarbij de gemeente deskundigheid inbrengt. 

•	 Bomeninventarisatie 

Breng in kaart welke boomsoorten waar aanwezig zijn langs 

watergangen, akkerranden en (toegangs)wegen. Kijk naar soorten, 

variatie en beheer.

•	 Inventarisatie oevers, weides en water

Breng ook de overige ecologische kenmerken van het gebied verder in 
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kaart, als basis voor potentiële ingrepen. Onderzoek tegelijkertijd welke 

compensatiemogelijkheden er zijn voor grondeigenaren die ecologie 

willen versterken.

•	 Inventarisatie kunstwerken

Breng bruggen en andere elementen gekoppeld aan de waterstructuur 

in kaart, naar functie en kwaliteit.

•	 Inventarisatie erven

Identificeer de elementen van erfinrichting in hun variatie, nut en 

betekenis. De Nijbroekse boerderijen kennen eigen kwaliteiten en 

logica, met bijvoorbeeld een formele tuin, solitaire bomen, bruggetjes, 

fruitbomen en samenhang tussen erf en kavel. Verbeeld deze 

kwaliteiten, ter ondersteuning van de (her)inrichting van bestaande en 

nieuwe erven.

•	 Versterk het landschap op basis van de kennis uit de inventarisaties

•	 De typerende ‘stippellijnen’ 

Versterk waar nodig het opgaand groen langs kavels en (toegangs-)

wegen. Het terugbrengen van bomenrijen en struiken langs 

kavelgrenzen ten zuiden van de Vaassensweg zorgt bijvoorbeeld 

voor meer samenhang in het landschap en versterkt de aangelegde 

ecologische structuur. Een idee is te experimenteren met een nieuwe 

vorm van plantrecht, om variatie te stimuleren en herstellen. Zoek 

hierbij nadrukkelijk naar beheersarrangementen voor het opgaande 

groen, in de vorm van een streekfonds of met de gebiedscoöperatie die 

Nijbroekers willen oprichten. 

•	 Het vrije meanderende karakter van de weteringen in contrast met 

de strakke kavelstructuur

In samenwerking met het Waterschap kunnen doelen op gebied 

ecologie, water en landschappelijke kwaliteit gecombineerd worden 

door natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs weteringen. Zoek 

ook hierbij naar compensatieregelingen voor agrarisch ondernemers 

die hun land hiervoor eventueel inzetten. 

•	 De continuïteit van de dijken als structuren die het verhaal van 

Nijbroek vertellen

•	 Heb aandacht voor profielen, verkeersafwikkeling, beplanting en 

ook bruggen en stuwen bij en rondom de dijken. Stimuleer de 

bouw en instandhouding van bruggen (in plaats van duikers) omdat 

ze in routes, het water, de overgangen en entree’s benadrukken. 

•	 Herstel de oorspronkelijke postcodegrenzen, zodat ze overeenkomen 

met de historische poldergrenzen. Dit is een symbolisch initiatief, 

maar iets dat sterk leeft en al lang op de Nijbroekse agenda staat. 

Nu is er momentum voor.
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•	 Ontwikkel het recreatieve landschap en de beleving van de polder. 

•	 Zoek in de schakeling van bestaande paden, lanen, erven en weteringen 

naar samenhangende rondgangen. Versterk deze met markante 

punten, vergezichten en zorgvuldig vormgegeven overgangen. Werk 

hierin samen met grondeigenaren en het Waterschap om waar nodig 

paden over eigen terrein aan te leggen en recreatieve bestemmingen 

te ontwikkelen.

•	 Onderzoek de mogelijkheden voor nieuwe recreatieve verbindingen 

met een brug bij de Wellerweg richting Terwolde en aan het noordelijke 

uiteinde van de Zeedijk richting Welsum.

•	 Onderzoek de mogelijkheid voor het herstellen van het wegdeel dat 

bij de Zeedijk tijdens de ruilverkaveling is verdwenen.

•	 Investeer in het delen van het verhaal van polder Nijbroek, met haar 

kwaliteiten. Deel kennis van de polder bijvoorbeeld in een fotoboek, 

een magazine en/of op de website www.poldernijbroek.nl.

Grondgebonden werken

Ten grondslag aan het toekomstbeeld met een veerkrachtige gemeenschap en 

een rijk landschap ligt de blijvende relatie tussen landschap en gemeenschap. 

Voor behoud van het landschap is het cruciaal dat het functioneel en in 

gebruik blijft. Een nieuwe generatie agrarisch ondernemers is echter niet 

vanzelfsprekend, terwijl hier wel de sleutel tot verduurzaming van landbouw 

en landschapsbeheer zit. Des te belangrijker om zowel als PBN als gemeente 

Voorst deze pijler voor ogen te hebben en te agenderen. 

•	 Stimuleer een nieuwe generatie boeren en begeleid jonge boeren in het 

gebied.

•	 Als plattelandsgemeente moet Voorst goed op de hoogte zijn van 

regelingen en vormen van ondersteuning; jonge boeren moeten deze 

informatie kunnen vinden. 

•	 Onderzoek overdrachtsconstructies die het mogelijk maken ook 

met ‘vreemd vermogen’ een boerenbedrijf over te nemen en andere 

aspecten die van belang zijn voor jonge boeren, zoals het splitsen van 

kavels.

•	 Inventariseer mogelijkheden voor duurzamere landbouw in polder 

Nijbroek, door stromen in en uit de polder in kaart te brengen.

Verduurzamingskansen worden zichtbaar door inzicht te krijgen in 

de stromen die in en uit de polder gaan, denk aan meststromen en 

nutriëntenstromen. Het overzicht biedt een basis om na te denken over 

optimalisaties en alternatieve bedrijfsmodellen, om het ‘verdienmodel van 
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het landschap’ aan te passen aan deze tijd. Constructies waarin ecologische 

en recreatieve kwaliteiten ook structureel als waarde benoemd worden, 

bieden wellicht mogelijkheden. 

•	 Wees voorbereid op nieuwe agrarische bedrijfsmodellen

Het ondersteunen van innovatieve starters of bestaande boeren die 

willen verduurzamen vraagt om een afgestemd beleid binnen gemeente 

Voorst. Alternatieve bedrijfsvormen vragen vaak ruimte in regelgeving 

op verschillende domeinen, denk aan ruimtelijke ordening en economie. 

Om in de toekomst kansen te benutten en ongewenste ontwikkelingen 

af te wenden moet gemeente Voorst scenario’s uitdenken en daarbij de 

verschillende beleidsterreinen betrekken.

•	 Schep kaders om ongewenst agrarisch gebruik te minimaliseren.

Stuur op grondgebonden activiteiten; de relatie tussen landschap en 

agrarische activiteiten. De huidige fosfaatrechten maken het bijvoorbeeld 

mogelijk te boeren zonder grond. Wat kan gemeente Voorst doen op 

dit gebied? Intensieve agrarische activiteiten passen niet in polder 

Nijbroek, vooral niet rondom de dorpskern, recreatieve routes en andere 

karakteristieke plekken in de polder. Leg deze plekken vast op een 

waardekaart, zie de eerste aanbeveling bij de pijler ‘rijk landschap’.

•	 Maak agrarische innovatie zichtbaar

De stappen die ondernomen worden om te verduurzamen, mogen ook 

zichtbaar worden, zodat Nijbroek zich op termijn kan profileren als 

duurzame agrarische gemeenschap. Er is al een initiatief om lokaal fruitsap, 

bouw dat uit tot een festival rondom innovatieve landbouw; bijvoorbeeld de 

gebiedsgebonden mechanisatie waar nu al aan wordt gewerkt in Nijbroek, 

met GPS-technieken, passend bij de gerende gronden.

•	 Werk kaders uit voor duurzame energie in de polder: de zonneladder 

Maak als gemeente werk van een zonneladder, met als inzet dat duurzame 

energie in eerste instantie wordt opgewekt door de aanleg van zonnepanelen 

op daken van schuren, mogelijk ook uit mest. Maak de aanleg van grote 

zonnevelden onmogelijk, beschrijf voorwaarden voor kleinere velden. 

Deze voorwaarden kunnen aansluiten bij de waardekaart, zie de pijler ‘rijk 

landschap’.
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Gezamenlijk aan de slag: ondersteun initiatieven

Om aan de slag te gaan met het toekomstbeeld en aanbevelingen is het belangrijk 

de verschillende inwonersinitiatieven nu het zetje te geven dat ze nodig hebben 

om daadwerkelijk van de grond te komen. De initiatieven vormen het vliegwiel 

naar uitvoering; het is van belang ze te ondersteunen waar nodig en mogelijk.

•	 Begin met de initiatieven waar het meeste enthousiasme  zit;

•	 Start niet met de meest complexe opgaven, kleine successen zijn belangrijk;

•	 Laat de initiatieven organisch groeien;

•	 De initiatieven verschillen behoorlijk in complexiteit, duur en schaal. Pas 

op met het aanbrengen van hiërarchie in initiatieven en probeer niet te veel 

doelen onder één paraplu te scharen;

•	 Organiseer terugkoppeling en afstemming tussen de initiatieven. Hier 

ligt een rol voor PBN, de website is een middel om te informeren over de 

voortgang van initiatieven;

•	 Bevestig het belang van de initiatieven door middelen vrij te maken om ze 

te ondersteunen;

•	 Zorg dat landelijke en provinciale regelingen ook terechtkomen in Nijbroek. 

Gemeente Voorst kan hierin samen optrekken met de tien samenwerkende 

Nederlandse plattelandsgemeenten. Dit geldt voor de agrarische sector, 

maar ook voor regelingen ter verbetering van landschap en natuurbeheer.

GP
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Bijlagen
I Sprekers bijeenkomsten

II Projectcommunicatie
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I. Sprekers bijeenkomsten
Bijeenkomst september

•	 Cultuurhistorisch narratief: Marinke Steenhuis

•	 Landschappelijke analyse: Catherine Visser

•	 Krachtenveld in en rondom de polder: Paul de Graaf

Thema-avond 1: Werken in de polder

•	 Ontwikkelingen in de agragrische sector: Jan Willem van der Schans, 

Universiteit Wageningen

•	 De energietransitie in gemeente Voorst: Rijk van Voskuilen, OverMorgen

Thema-avond 2: Wonen in de polder

•	 Vrijwilligers in gemeente Voorst, Koen van Bremen, Voorst onder de Loep

•	 Woonarrangementen: Jan Winsemius, Bureau Middelkoop

Thema-avond 3: Verblijven in de polder

•	 Agrarisch natuurbeheer in Nijbroek: Cor Heidenrijk, Agrarische 

natuurvereniging VeluweIJsselzoom

•	 Water in Nijbroek: Peter Duteweert, Waterschap Vallei en Veluwe

•	 Recreatie: Bert Janssen, Hogeschool Saxion
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Toekomstbeeld voor de polder Nijbroek, 

voor en door Nijbroekers

www.poldernijbroek.nl

door grond verbonden

Polder Nijbroek

Toekomstbeeld voor de polder Nijbroek, 

voor en door Nijbroekers

www.poldernijbroek.nl

door grond verbonden

Polder Nijbroek
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II. Projectcommunicatie
Open kaart heeft verschillende media ingezet om het project onder de aandacht 

te brengen en op creatieve wijze de juiste input te verzamelen, zowel offline 

als online. Er is een video gemaakt waarop verschillende Nijbroekers hun blik 

op Nijbroek delen en hun wensen voor de toekomsten uitspreken. Voor elke 

bijeenkomst zijn uitnodigingsflyers verspreid onder inwoners, zowel in fysieke 

vorm als via sociale media. Deze flyers gaven bovendien een terugkoppeling 

van de voorgaande bijeenkomst.

Belangrijk was ook het gebruik van de projectwebsite www.poldernijbroek.nl. 

Hier heeft Open Kaart informatie verzameld en over de voortgang gepubliceerd 

gedurende het project. De website zal in gebruik blijven om ook de komende tijd 

over het vervolg van het project te kunnen communiceren.

Bijzondere aandacht is besteed aan het maken van een compact en leesbaar 

eindproduct voor inwoners en andere betrokkenen. Het door kunnen vertellen 

van het verhaal van Nijbroek en de visie voor de toekomst is essentieel. Een 

passend communicatiemiddel helpt hierbij. Open Kaart heeft daarom een 

boekje gemaakt waarin het verhaal van Nijbroek en de visie met de vier pijlers 

zijn beschreven en verbeeld. Dit boekje is verspreid onder de aanwezigen van 

de bijeenkomst in november en ook beschikbaar via de projectwebsite.

Boven: 

De projectwebsite 

van Polder Nijbroek, 

met informatie over 

het project, verslagen 

van bijeenkomsten, 

verhalen van 

Nijbroekers en 

updates van 

initiatieven.

Onder: 

Het boekje met de 

visie voor polder 

Nijbroek, die 

aanwezigen hebben 

meegekregen bij de 

presentatie van de 

visie
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