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Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten  

is een ondernemende vereniging  
die zich inzet voor behoud en versterking van natuur- en landschapswaarden  

in de gemeenten Staphorst, Zwartewaterland (oostelijk van het Zwarte  
Water) en Zwolle (westelijk van Vecht, rijksweg A28 en Steenwetering). 

Wij maken ons sterk voor een goede balans  
tussen landbouw, natuur en landschap.   

Bestuur en medewerkers van ANV Horst en Maten op excursie naar verpachte percelen in Veerslootlanden met medewerkers 
van Staatsbosbeheer, 3 juli 2017.  Van links naar rechts: Klaas Slager, Berend Klomp, Martijn Bunskoek, Arjan Bijker, Wicher 
Hoeve, Hans van de Beek, Tim Boerrigter, Egbert Wever, Jan Troost, Joop Alssema, Fred Grevers, Arend Visscher, Berend Jan 
Kronenberg, Henri Kuiper. Foto: Jan ten Hove 
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Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten (ANV) is eind 2009 opgericht. Als agrariërs en anderszins 
betrokkenen willen wij ons gezamenlijk actief inzetten om het landschap op het platteland mooi te hou-
den. Dit doen we door actief maatregelen ten behoeve van het landschap uit te voeren. Daar hoort goed 
beheer en onderhoud van landschapselementen bij, maar ook inzet voor weidevogelbeheer, kruidenrijke 
graslanden, aantrekkelijke sloten en bermen. 
 
 
Doelstelling en activiteiten 
Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten zet 
zich in voor natuur en landschap, waarbij een 
goede balans tussen agrarische belangen en na-
tuurwaarden centraal staan. Onze vereniging is 
van mening dat boeren en prominente rol moeten 
spelen bij natuur en landschapsbeheer. 

 

Als Agrarische Natuur Vereniging willen wij een 
aanspreekpunt zijn voor alle bij het gebied betrok-
ken mensen, partijen en instanties, zodat we geza-
menlijk de kwaliteit van de leefomgeving minstens 
kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren. 
Dit willen we bereiken door o.a. het agrarisch na-
tuurbeheer te ondersteunen en te stimuleren. 
  
Werkgebied 
Ons werkgebied omvat de gehele gemeente Stap-
horst en het oostelijk deel van de gemeente Zwar-
tewaterland. Het zuidwestelijke deel van ons ge-
bied behoort tot de gemeente Zwolle. 
 
In het westen vormen het Zwarte Water en de IJs-
sel de natuurlijke grenzen van ons werkgebied, in 
het noorden zijn dit het Meppelerdiep, de Hooge-
veensche Vaart en de Reest. In het oosten volgt 
ons werkgebied de gemeentegrenzen van Stap-
horst en Zwartewaterland, de Steenwetering, 
rijksweg A28, de Vecht en de gemeentegrens van 
Zwolle.  
 
 
 
 
 

 
In natuurgebied Olde Maten en Veerslootlanden zijn alle verpachte percelen voorzien van een nummer. 
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Bestuur en organisatie 
 
Voor u ligt het jaarverslag over de gang van zaken 
in de vereniging en over het gevoerde beleid over 
het kalenderjaar 2017. In dit jaar 2017 stond ver-
dere professionalisering van de organisatie cen-
traal.  
 
Op 1 januari startte Jan ten Hove zijn werk voor de 
ANV als projectcoördinator/beleidsondersteuner. 
Er waren in 2017 verder geen wijzigingen van de 
uitvoeringsorganisatie.  
 
Elke maand werd er een bestuursvergadering ge-
houden in Koetuur aan de Postweg. Eveneens 
maandelijks was er  een uitvoerdersoverleg in het 
Waterschapsgebouw aan de Conradsweg, waarin 

de uitvoering van bestuursbesluiten werd bespro-
ken en nieuw bestuursbeleid voorbereid.  
 
In de Algemene Ledenvergadering op 11 april werd 
ondergetekende gekozen als nieuw bestuurslid. 
We namen afscheid van bestuurslid Gerrit Pullen, 
dankbaar voor het werk dat hij als secretaris voor 
de ANV heeft mogen verrichten.  
 
 
Wicher Hoeve 
Secretaris 
 
info@anvhorstenmaten.nl 

 
 
Samenstelling van het bestuur 
Joop Alssema   Voorzitter      
Henri Kuiper   Vicevoorzitter     
Wicher Hoeve  Secretaris      
Berend Jan Kronenberg Penningmeester      
Berend Klomp  Lid      
Arend Visscher  Lid      
Jan Troost  Lid      
 
 
Uitvoeringsorganisatie 
De volgende personen dragen zorg voor de uitvoering van diverse taken:  
 
Jan ten Hove   
Projectcoördinator/beleidsondersteuner  
T: 06-13103111  
j.tenhove@anvhorstenmaten.nl 
 
De projectcoördinator onderhoudt de contacten met 
Staatsbosbeheer en andere overheden en opdracht-
gevers. Hij stelt het jaarplan en de begroting op en is 
samen met het bestuur verantwoordelijk voor de re-
alisatie ervan. Samen met de andere medewerkers 
werkt hij aan beheerplannen, inventarisatie en mo-
nitoring, en in combinatie met Stimuland ook aan 
verbreding van de activiteiten.  
 
Egbert Wever    
Veldcoördinator  
T: 06-27435361  
e.wever@anvhorstenmaten.nl 
 
De veldcoördinator is het eerste aanspreekpunt in 
het gebied. Hij sluit contracten af met deelnemers en 
begeleidt hen in het agrarisch natuurbeheer. Ook de 
aansturing van de werkploeg en andere uitvoerders 
behoren tot zijn takenpakket. 

Klaas Slager    
Toezichthouder      
T: 06 29147509 
kslager@solcon.nl 
 
De toezichthouder controleert op de uitvoering van 
beheer en naleving van de pachtbepalingen in Olde 
Maten en Veerslootlanden 
 
Geertje Bijker    
Secretariële en financiële ondersteuning 
administratie@anvhorstenmaten.nl 
 
Arjan Bijker 
Financiële administratie 
 
 
 
 
 
 
  
  

mailto:j.tenhove@anvhorstenmaten.nl
mailto:e.wever@anvhorstenmaten.nl
mailto:kslager@solcon.nl
mailto:administratie@anvhorstenmaten.nl
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Ledenvergadering en kennisavond op 26 oktober 2017 in D'Olde Skoele 

  
Bezoeklocatie 
Op vrijdag is de veldcoördinator vaak aanwezig in 
het gebouw van Waterschap Drents Overijsselse 
Delta in Rouveen. Om te voorkomen dat u onver-
hoopt voor een dichte deur komt te staan is het 

wenselijk vooraf een afspraak te maken als u langs 
wilt komen. 
Gebouw Waterschap Drents Overijsselse Delta, 
Conradsweg 3, 7954 DV Rouveen 

 
 
Contactgegevens 
Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten 
Molenhoeksweg 1 

7954XT Rouveen 

info@anvhorstenmaten.nl 

 
Leden en vergaderingen 
 
De vereniging had op 31 december 2017 172 leden.  Op 1 januari 2017 had de vereniging 171 leden.  2 le-
den hebben zich in 2017 aangemeld als lid, terwijl in 2017 8 leden hun lidmaatschap opzegden, wat ingaat 
per nieuw kalenderjaar. 1 lidmaatschap is door het bestuur opgezegd.  
 
In 2017 werden er drie ledenvergaderingen gehou-
den in de Olde Skoele te Rouveen. De eerste le-
denvergadering was op 11 april 2017. Aan de orde 
kwamen de jaarstukken 2016. 
 
Aftredend en niet-herkiesbaar was Gerrit Pullen. In 
zijn plaats werd Wicher Hoeve gekozen en be-
noemd als bestuurslid, die het secretariaat van de 
ANV op zich heeft genomen. Herkozen werd Henri 
Kuiper. 
 
Als gastspreker was Carel de Vries uitgenodigd die 
na de pauze een inleiding verzorgde over natuurin-
clusieve landbouw.   
 
 

De tweede vergadering was op 26 oktober 2017.  
Aangenomen werd een voorstel voor een huishou-
delijk reglement.  
 
Op 8 november 2017 vond een extra ledenverga-
dering plaats in Koetuur te Staphorst. Op die ver-
gadering is een wijziging van de statuten vastge-
steld. 
 
Ecoloog Martijn Bunskoek presenteerde in een 
kennisbijeenkomst na de pauze de resultaten van 
het broedvogelonderzoek dat hij in het broedsei-
zoen 2017 in opdracht van de ANV had uitgevoerd. 
  
 

 

  

mailto:info@anvhorstenmaten.nl
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Overzicht activiteiten 

Communicatie 
In januari is de website vernieuwd. In april, juli en 
oktober zijn nieuwsbrieven verstuurd aan leden en 
relaties. Sinds oktober is de nieuwsbrief vernieuwd 
en wordt deze verzonden via een emailverzend-
programma, waardoor bereik en leesbaarheid er-
van is verbeterd. 
 
Werkatelier Gebiedsvisie Olde Maten 
Op 28 september en 19 oktober heeft de ANV 
deelgenomen aan twee bijeenkomsten in de Veld-
schuur van het Werkatelier Olde Maten. De ANV 
heeft het initiatief actief ondersteund, zowel fi-
nancieel als door deelname en inbreng. Samenge-

werkt is met initiatiefnemer Stichting Vrienden 
van de Olde Maten, waarbij ook Staatsbosbe-
heer, gemeente Staphorst en gemeente Zwar-
tewaterland is betrokken. In 2018 vond een 
presentatie van de resultaten plaats, en is een 
projectgroep gevormd om de gebiedsvisie 
concreet handen en voeten te geven.  
 
Veenweidevisie 
Op 22 november vond in de Veldschuur een bij-
eenkomst plaats over de Veenweidevisie. 
Het Waterschap had met betrokken partijen in het 
gebied overleg over wat de gevolgen zijn van het 
inklinken van de bodem. Er zijn drie sessies ge-
weest. In het voorjaar zal er een vervolgsessie zijn. 
De ANV blijft dit onderwerp op de voet volgen, 
omdat het belangrijke consequenties voor het ge-
bied heeft, en wil bij het op te stellen beleid be-
trokken worden. 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbos-
beheer 
 
In het kader van de samenwerking tussen Staat-
bosbeheer (SBB) en de Agrarische Natuurvereni-
ging (ANV) Horst en Maten draagt ANV Horst en 
Maten zorg voor het beheer van ruim 600 hec-
tare natuurgronden binnen de Olde Maten en 
Veerslootlanden. Op 7 april 2016 is hiervoor een 
Samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
door beide partijen.  
 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het jaarlijks 
regelen van de verpachting van graslanden in het 
gebied. Daarnaast heeft de ANV in 2017 ook het 
beheer van diverse andere elementen zoals 

(bok)sloten, perceelranden en enkele bosschages 
voor haar rekening genomen. 

 
Er was in 2017 op 7 februari en op 21 november een 
bestuurlijk overleg tussen ANV en SBB. Op 3 juli 
was er een gezamenlijke excursie van bestuursle-
den en medewerkers van ANV en SBB naar het ge-
bied (zie foto voorblad).  In het bestuurlijk overleg 
van november is o.a. afgesproken dat voor de cur-
sus Natuurbeheer en Ondernemerschap met de 
ANV naar maatwerk zal worden gezocht t.b.v. de 
pachters van de ANV. Met deze cursus kunnen 
pachters aantonen vakbekwaam natuurbeheerder 
te zijn, wat SBB verplicht wil stellen vanaf 2021.  
 
Naast bestuurlijk overleg was er in 2017 maande-
lijks een overleg tussen uitvoerende medewerkers 
van beide organisaties.   
 

 
Plas-dras-perceel aan de Matenweg in Veerslootlanden 
 
Verpachting percelen Olde Maten en Veerslootlan-
den 
De totaal door de ANV uitgegeven oppervlakte 

grond in de Olde Maten en Veerslootlanden is in 

2017 niet gewijzigd: 613 ha natuurgrond. De ANV 

heeft zich in 2017 ingezet voor ruim 100 pachters 

in het gebied de Olde Maten en Veerslootlanden. 

Er zijn in 2017 geen nieuwe pachters bijgekomen. 

Wel hebben een aantal pachters hun pacht opge-

zegd.  
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Volgens het selectieprotocol voor vrijkomende 

pachtgrond, waarin de wachtlijst voor belangstel-

lenden voor pacht van percelen is geregeld, komen 

pachters die zich aangemeld hebben voor pacht-

gronden - maar nog geen perceel aangeboden ge-

kregen hebben - als eerste in aanmerking voor de 

mogelijkheid om gronden te pachten. Vervolgens 

komen diegenen aan bod die het langst op de 

wachtlijst staan. Alle vrijgekomen gronden zijn 

vervolgens aangeboden aan aspirant pachters.  

 
Toezicht  
 
Naast de verpachting en het beheer vervult de 
ANV ook een belangrijke rol bij het toezicht op 
een correcte naleving van de pachtvoorschrif-
ten. 
 
Toezichthouder Klaas Slager controleert of de per-
celen beheerd worden overeenkomstig de pacht-
bepalingen. In voorkomende gevallen spreekt hij 
pachters aan op afwijkingen en maakt hij afspra-
ken om die op te lossen en eventuele schade te 
herstellen dan wel te beperken. De toezichthouder 
rapporteert aan het bestuur, die in voorkomende 
gevallen aan pachters een sanctie oplegt overeen-
komstig het Controle- en Sanctioneringsprotocol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het protocol schrijft voor dat het bestuur bij het 
opleggen van een sanctie onderscheid maakt tus-
sen kleine, grote en grote, onherstelbare overtre-
dingen, en dat de op te leggen sanctie afhangt van 
e voorgeschiedenis.  
 
Ook in 2017 kon de toezichthouder in de meeste 
gevallen in onderling overleg met de pachter een 
afwijking worden opgelost. In een beperkt aantal 
gevallen werden gemaakte afspraken niet nageko-
men of was sprake van een grote overtreding, en 
heeft het bestuur een sanctie moeten opleggen in 
de vorm van een schriftelijke waarschuwing.  
 
Schouw  
Tussen 15 november en 15 december is er een 
schouw uitgevoerd in het gebied. Vijf schouwcom-
missies, bestaande uit een bestuurslid en een 
pachter, schouwden elk een schouwblok. Gecon-
stateerd werd dat het gewas lang de winter in was 
gegaan en dat de percelen erg nat en moeilijk be-
gaanbaar waren. Een beperkt aantal afwijkingen 
van pachtbepalingen gaf aanleiding voor een sanc-
tie in de vorm van een schriftelijke waarschuwing. 
 
 

 

  
Eén van de vijf schouwcommissies in actie, in schouwblok 
Zwartewaterskloosterweg, 11 december 2017 
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Beheer Veerslootlanden 

Het beheer van de kades in het gebied Veersloot-

landen is evenals voorgaand jaar door de ANV uit-

gevoerd om het voor pachters lastig te beheren 

gedeelte van het perceel eenvoudiger te maken.  

 

Aanpak Pitrus en Ridderzuring  
In graslanden die de ANV uitgeeft is soms heel 
veel overlast van Ridderzuring en/of Pitrus. Om-
dat deze planten groeien in natuurgebied, mag 
je ze niet zomaar chemisch bestrijden. In het ge-
deelte dat valt binnen Natura 2000 (geheel Olde 
Maten en een gedeelte van Veerslootlanden) is 
chemische bestrijding bij voorbaat uitgesloten.  
 
Met Staatsbosbeheer en de provincie is gezocht 
naar een goede aanpak, rekening houdend met de 
wettelijke mogelijkheden die er zijn. In 2015 zijn 
twee projecten opgestart om de problemen van 
Ridderzuring en Pitrus aan te pakken. In 2016 zijn 
daaropvolgend een aantal proeven gedaan. 
 
Door ANV is in overleg met SBB de mogelijkheid 
geboden om percelen te maaien vóór de in het 
pachtcontract vermelde maaidatum. Door eerder 
te maaien kan ongewenste vegetatie als ridderzu-
ring en pitrus worden teruggedrongen.  
 
Pitrus 
Op een proefperceel met pitrus is een proef met 
bekalken uitgevoerd op 9 december 2016. Er is 
daar 750 kg kalk/ha opgebracht. Deze proef wordt 
voortgezet en op 12 febr. j.l. is er opnieuw kalk uit-
gereden. Als referentie is van het perceel een ge-
deelte van 0,5 ha niet behandeld met kalk. De re-
sultaten van deze proef zullen komende tijd ge-
volgd worden. 
In het late najaar van 2017 zijn enkele percelen 
waar alleen standweiden toegestaan is als proef 
door de ANV gemaaid om zo de pitrus extra kort 
de winter in te laten gaan. 
 
Ridderzuring 
We hebben in oktober 2016 ook actie ondernomen 
tegen grote overlast van Ridderzuring op 45 hec-
tare in het gebied Veerslootlanden en Wes-
terstouwe, en daarnaast op 14 percelen met pleks-
gewijze overlast.  
 

In het gebied Veerslootlanden is door de ANV 

m.i.v. 2017 een perceel bestemd als proefperceel. 

Hier wordt een proef uitgevoerd. De helft van het 

perceel wordt 2 maal per jaar gemaaid en de an-

dere helft minimaal 3 maal. Het effect van inten-

siever maaien wordt hiermee in beeld gebracht. 

 

Proefperceel Ridderzuring Matenweg omgeving ‘Oude 

Kooi’ 

Klepelen oostelijk van de Rechterensweg, weidevogelgebied 
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Broedvogelmonitoring  

Weide- en boerenlandvogels van de  

Veerslootlanden en Olde Maten  

 

In 2017 is in het Staphorsterveld in opdracht van 

de ANV de aanwezige broedvogels onderzocht 

door ecoloog Martijn Bunskoek.  

 

De Veerslootlanden, het zuidoostelijke blok van de 

Olde Maten en Het Groene Kruispunt hebben een 

weidevogeldoelstelling. Het beheer is daar maat-

werk, door maaidata uit te stellen krijgen zoveel 

mogelijk kuikens de mogelijkheid vliegvlug te wor-

den. Maatwerk kan er tevens ruimte bieden aan 

pachters om percelen juist eerder te maaien dan 

volgens het contract is toegestaan, wat de kwali-

teit van gewonnen ruwvoer en onkruidbeheersing 

ten goede komt.  

Alle percelen zijn vóór de beoogde maaidata be-

zocht en gecontroleerd op aanwezigheid van wei-

devogelnesten en kuikens. 

Uit het onderzoek, waarvan de resultaten op 26 

oktober zijn gepresenteerd in een kennisavond, 

kwam naar voren dat in het onderzoeksgebied lo-

kaal een gevarieerde weidevogelgemeenschap 

aanwezig is met diverse kritische soorten. 

Naast weidevogels is ook een gevarieerde vogel-

gemeenschap aanwezig die zich thuis voelt in 

(overjarige) ruigten en struwelen langs wegen, slo-

ten en kades. Icoonsoort van deze gemeenschap is 

het Paapje dat (net als in 2016) met zeven territo-

ria is waargenomen.  

In het Groene Kruispunt zijn hoge dichtheden aan-

getroffen van Tureluur, Slobeend en Kievit.

 
 
 
 

 
 

  

‘Icoonsoort’ van de vogelgemeenschap in ruigten en  

struwelen in de Veerslootlanden is het Paapje  

(Foto: Martijn Bunskoek) 
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Links een beschermpan De pan wordt over het nest heen geplaatst 
en de pennen worden geheel in de grond gedrukt, zodat de pan op 
zijn plek wordt gehouden tijdens de bemesting. Boven een foto van 
een beschermd wulpennest na bemesting. 
(Bron: https://www.wvbstaphorsterveld.com) 

Werkploeg 
 
De werkploeg heeft in 2017 weer diverse werkzaamheden uitgevoerd. o.a. voor het Waterschap. Ook is 
de werkploeg zeer actief geweest bij diverse andere werkzaamheden in het Olde Maten gebied, o.a. door 
het afrasteren van de plas-dras-percelen, om predatie door o.a. vossen tegen te gaan, en het verwijderen 
van plaatselijke bomen en opslag in het weidevogelgebied. 
 
Voordat de veldwerkzaamheden uitgevoerd wor-
den, verzekert de ANV zich ervan dat de werk-
zaamheden conform de regelgeving inzake land-
schap en natuur uitgevoerd worden.  

We hebben ook in 2017 prettig gewerkt met onze 
enthousiaste club werkploegleden, die zeer flexi-
bel ingezet kunnen worden voor erg uiteenlo-
pende werkzaamheden.

 

Vrijwilligers weidevogelbeheer 
 
De weidevogelvrijwilligers zijn onmisbaar bij het uitvoeren van weidevogelbeheer in Staphorsterveld.  
 
Ook in 2017 hebben weidevogelvrijwilligers van de 
Vereniging voor Weidevogelbescherming Stap-
horsterveld e.o. zich ingezet bij het vinden en be-
schermen van legsel en kuikens, het informeren 
van boeren over gevonden legsels en waar nodig 
het verzoek doen van bijvoorbeeld last minute be-
heer. Elke vrijwilliger heeft zijn eigen zoekgebied 
in het Staphorsterveld. 
 

Ook in 2017 is intensief samengewerkt tussen de 
vrijwilligers en de ANV. Onder andere hebben de 
vrijwilligers bijgedragen aan de uitvoering van de 
BTS-tellingen in de twee telgebieden in ons werk-
gebied in april en juni (Bruto Territoriaal Succes) 
die als doel hebben om de ontwikkeling van de 
weidevogelstand te kunnen volgen.   
6 april werd een bijeenkomst van de Weidevogel-
kring gehouden, waarbij naast vertegenwoordi-
gers van de Vereniging voor Weidevogelbescher-
ming ook de Wildbeheerseenheid en Staatsbosbe-
heer vertegenwoordigd was. 
 
Op 17 november 2017 was er een gezamenlijke bij-
eenkomst van de Vereniging Weidevogelbescher-
ming Staphorst e.o., Wildbeheereenheid en ANV. 
 
Ter onderstreping van onze waardering werden de 
vrijwilligers in december verrast met een kerstpak-
ket van de ANV.  
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Collectief NWO 
 
Het bestuur van collectief Noord West Overijssel 
sluit ook met agrariërs in het werkgebied van 
onze ANV-contracten af voor het beheer van di-
verse pakketten. Het gaat dan om pakketten 
voor het beheer t.b.v. de vorming en instand-
houding van de weidevogel populatie en het cre-
eren en behouden van kruiden- en faunarijk 
grasland. In ons werkgebied gaat het om 32 
deelnemers open grasland met 273 ha en om 10 
deelnemers droge dooradering met 25 ha.  
 
Het collectief werkt met veldcoördinatoren die 
ook verbonden zijn aan de ANV’s. Zij sluiten con-
tracten af met de deelnemers en voeren controles 
uit op het naleven van de beheervoorschriften. Er 
zijn 6 veldcoördinatoren die in opdracht van het 
collectief werkzaamheden uitvoeren. In onze ANV 
is dat Egbert Wever. Voor het beheer jaar 2018 is 
een lichte stijging van het aantal ha beheer inge-
diend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij het collectief heeft er een externe audit plaats 
gevonden, uitgevoerd door de certificeringscom-
missie. De audit is uitgevoerd op basis van het pro-
gramma van eisen zoals dat is opgenomen in het 
kwaliteitshandboek. Ondanks het feit dat het col-
lectief nog in de opbouwfase zit is geconstateerd 
dat het collectief het proces goed in de vingers 
heeft. 
 
 Als vertegenwoordiger van onze ANV is de heer 
J.D. Alssema vertegenwoordigt in het bestuur van 
het collectief. Hij vervult daar de functie van secre-
taris.  

 
 
 
 

Collectief Noord West Overijssel biedt 

agrariërs de mogelijkheid om via het 

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 

(ANLb) beheervergoedingen af te sluiten 

met de nadruk op de mogelijkheden t.b.v. 

behoud en verbetering van de weidevo-

gelstand in het gebied. Geïnteresseerde 

agrariërs kunnen bij veldcoördinator Eg-

bert Wever informatie opvragen over de 

mogelijkheden. 

Egbert Wever 
06-27435361 
e.wever@collectiefnoordwestoverijssel.nl 

 


