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“De Groene Driehoek: Anders boeren met Natuur” 
 
Afsluitende workshop van het project Echt Overijssel!, Biovak 2013, IJsselhallen, Zwolle 24 
januari 2013: 12:00 – 13:30 uur 
 
Verslaglegging: Sjaak Swart, Monitor Echt Overijssel, Science & Society Group, Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
Introductie 
De workshop wordt geleid door André van der Zee die via korte 
vraaggesprekken met genodigden de geschiedenis, uitgangspunten en 
resultaten van het project Echt Overijssel! aan publiek presenteert. 
Het Echt Overijssel!-project startte in 2009 als een samenwerking 
tussen de Provincie Overijssel , Natuurmonumenten, Stichting 
Dianthus en Wageningen UR Livestock Research (WUR) en is nu afgerond. Aan het eind van de 
workshop zal ook het eindrapport worden gepresenteerd. Ongeveer 75 mensen nemen deel aan 
de workshop. 
 
Jan Gorter, Natuurmonumenten, lid stuurgroep EO 
Gorter legt de nadruk op het belang van de Overijsselse cultuurlandschappen waar boeren altijd 
een belangrijke stempel op hebben gedrukt. In de aanloop van het project Echt Overijssel! en 
uitgaande van het concept van goed buurmanschap zocht Natuurmonumenten toenadering tot 
boeren. Stichting Dianthus bleek in het Vechtdal al actief in het bevorderen van biodiversiteit op 
en rond het boerenbedrijf in combinatie met de afzet van streekproducten op de lokale markt. 
Natuurmonumenten beschikte over grond en heeft vervolgens samen met de Provincie 
Overijssel de WUR gevraagd het project Echt Overijssel! op te zetten met als doelstelling 
innovatieve werkwijzen te ontwikkelen met boeren en andere ondernemers die bijdragen aan 
natuur en biodiversiteit. 
 
Kees Lokhorst, WUR, projectleider Echt Overijssel! 
Kees Lokhorst benadrukt dat de WUR, naast de nodige kennis ook al veel ervaring had in 
Praktijknetwerken waarin samenwerking tussen boeren en andere ondernemers wordt 
georganiseerd. De WUR werd aangezocht door de Provincie. Uit deze contacten is het Project 
Echt Overijssel! ontstaan. Het project Echt Overijssel katalyseerde drie netwerken: markt, 
veevoeding en granen die economisch haalbare, innovatieve ontwikkelingen moesten realiseren 
die bijdragen aan biodiversiteitsverhoging en natuurkwaliteit. Lokhorst benadrukt het belang 
van enthousiaste mensen die betrokken waren in het project. Hij noemt als voorbeeld Ina 
Pinxterhuis, een onderzoeker die betrokken was bij de startfase. Maar ook mensen van het 
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de netwerkregisseurs die de praktijknetwerken al 
die tijd hebben begeleid. 
 
Hanna van Vonderen, Provincie Overijssel 
Van Vonderen benadrukt dat de Provincie de rol van boeren en ondernemers bij het 
biodiversiteitsbeleid belangrijk vond en nog steeds vindt. Er was indertijd 1,7 miljoen euro 
beschikbaar om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Echt Overijssel! paste in het beleid van de 
Provincie dat gericht was op de beantwoording van kennisvragen en de samenwerking van 
terreinbeheerders en boeren. Natuurlijk was het vooraf niet bekend of het project zou slagen en 
zo’n project gaat met pieken en dalen gepaard maar het belangrijkst is dat nieuwe partijen in 
zo’n samenwerkingsverband kunnen ontstaan en een kans krijgen. Van Vonderen voelde zich 
erg verantwoordelijk voor de besteding van gelden van de belastingbetaler en is daarom 
bijzonder blij met wat er nu is uitgekomen. 

 

http://www.overijssel.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.vechtdalproducten.nl/
http://www.vechtdalproducten.nl/
http://www.wageningenur.nl/livestockresearch
http://www.clm.nl/
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Kees Lokhorst 
Lokhorst vult aan dat boven op de 1,7 miljoen euro ook bijdragen van Natuurmonumenten en 
het ministerie van Economische Zaken kwamen. Het project was dus qua geld goed uitgerust. De 
praktijknetwerken die in het project werden opgericht (veevoeding, graan, markt, en tijdelijk 
ook grondbeschikbaarheid) bestonden uit zo’n 10 tot 15 geïnteresseerde boeren. Het project 
mag geslaagd heten: de ondernemers trekken nu zelf door, ze hebben een verdienmodel en 
zelfvertrouwen ontwikkeld over een aanpak die bijdraagt aan biodiversiteitverhoging, 
kringloopsluiting in de context van product-markt denken. 
 
Berrie Klein Swormink, deelnemende boer 
Klein Swormink is (in de supermarkt) bekend als ‘Boer Berrie’ van de Stichting Natuurboer uit 
de Buurt (kortweg de stichting Natuurboeren). Hij geeft aan dat hij indertijd in de media iets las 
over het project Echt Overijssel! en dat het hem aansprak omdat hij geïnteresseerd was in 
biodiversiteit en kringlopen. Hij houdt runderen van het Oudhollandse ras, het Brandrode rund, 
in natuurgebieden. Zijn bedrijfsvoering is door het project niet ingrijpend veranderd. Wat wel 
sterk veranderd is, is de marktbenadering. Daar is hij veel actiever in geworden en daar heeft 
het project hem zeer bij geholpen. Vlees van zijn runderen krijgt nu een extra waardetoekenning 
op de markt. Hij heeft ook een goede deal kunnen sluiten met de gemeente Deventer om extra 
grond in beheer te krijgen. Het is veel werk maar hij heeft er een goede boterham aan.  
 
Jos Groothedde, vleesgroothandel 
Groothedde heeft zijn nek uitgestoken om met het rundvlees van Oudhollandse rassen van de 
stichting Natuurboeren in zee te gaan. Het vergde een investering die er wel uit moest komen. 
Het is een goede handel geworden, mede omdat hij aan supermarkten kan leveren. Toch zijn het 
niet alleen commerciële belangen die hem drijven. Hij wil ook bijdragen aan het behoud van de 
Oudhollandse veerassen en aan natuur. Het vlees van de stichting Natuurboeren biedt hem 
daartoe gelegenheid. 
 
Martijn Hartkamp, Food from the hart 
Hartkamp is als kok gespecialiseerd in gerechten die ook een maatschappelijke waarde 
vertegenwoordigen. Hij is tijdens de vraaggesprekken in de weer om kleine hamburgers te 
bereiden gemaakt van het vlees van de Brandrode runderen van Boer Berrie. Hij benadrukt in 
een kort gesprek de hoge kwaliteit en, naar zijn stellige mening ook de betere smaak van het 
Brandrode vlees.  
 
Berrie Klein Swormink 
Aan Klein Swormink wordt gevraagd wie lid kunnen worden van de Stichting Natuurboeren. De 
minimale eis is dat je biologisch boert en dat tenminste 25% van de grond uit natuur bestaat of 
dat actie aan natuurwaarde, zoals met agrarisch natuurbeheer, wordt gewerkt. Wie nog niet aan 
deze voorwaarden voldoet, maar er wel aan werkt, kan al wel aspirant-lid worden. 
 
Hanna van Vonderen 
Van Vonderen benadrukt dat het geld in Echt Overijssel! gebruikt is om kennis te ontwikkelen en 
te benutten en business cases op te zetten en niet besteed is aan subsidies voor deelnemende 
boeren. Echt Overijssel! is in de eerste plaats een kennisproject om nieuwe manieren van boeren 
te ontwikkelen. Daarbij past ook onderwijs. Zij is daarom blij dat de cursus Natuurboeren is 
ontwikkeld aan de Agrarische Hogeschool (CAH) in Dronten. Het project is nu beëindigd maar de 
provincie staat open voor nieuw initiatieven bijvoorbeeld over de inrichting van het landschap. 
 
 
 

http://www.kleinswormink.nl/
http://www.natuurboeren.nl/
http://www.groothedde.nl/
http://www.foodfromthehart.nl/
http://www.kleinswormink.nl/
http://www.natuurboeren.nl/
http://www.cahvilentum.nl/nl-nl/
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Kees Lokhorst 
Lokhorst vult aan: het project is beëindigd maar de beweging gaat door. Er is een voorbeeld 
geschapen, de kennis is bijvoorbeeld beschikbaar via de WUR als ook via het CLM die een 
belangrijke bijdrage in het project heeft gehad. 
 
Zaaldiscussie 
Een vertegenwoordiger van de Provincie Friesland heeft bewondering voor het project en vraagt 
hoe biodiversiteit wordt gemeten. Gorter van Natuurmonumenten legt uit dat zij een 
professionele methode hanteren en dat die ook in het project EO is gebruikt. Lokhorst, 
projectleider van EO, geeft aan dat er ook een lichtere methode door CLM is ontwikkeld en 
toegepast in EO, namelijk de Gaia-meetlat. Deze is zeer geschikt om door boeren te worden 
gebruikt. 

Wiggele Oosterhof, docent op de CAH Vilentum Dronten merkt op dat het belangrijk is 
kennis op geïntegreerde wijze over te dragen. D.w.z. in combinatie met de praktijk zelf. Zijn 
school verzorgt op deze wijze de onlangs ontwikkelde cursus Natuurboeren.  

Henk Kloen, CLM en lid van de projectgroep Echt Overijssel!, gaat in op de Gaia-
biodiversiteitsmeetlat die door hem is ontwikkeld. Feitelijk bestaat deze meetlat uit een 
checklist met naast op het bedrijf voorkomende soorten van planten en dieren ook het 
voorkomen van natuurelementen of natuurmaatregelen op het boerenbedrijf. Het geeft een 
mooie maat voor de agrobiodiversiteit. CLM gaat door met het ontwikkelen van deze meetlat 
omdat deze ook voor niet-natuurexperts bruikbaar is 

Marleen Plomp gaat in op de kringloopwijzer die in het project Echt Overijssel! werd 
ontwikkeld en toegepast. Met dit rekeninstrument zijn bijvoorbeeld het gebruik van regionaal 
geproduceerde voerstromen doorgerekend. Afstanden voor het vervoer van veevoer zijn een 
maat voor de sluiting van kringlopen. Hoe dichter veevoer uit de buurt komt, des te meer wordt 
de kringloop gesloten. Kringloopsluiting wordt dus gekoppeld aan de regio. 

Karel Hesselink, vertegenwoordiger van Landschap Overijssel merkt op dat de volgende 
stap zou moeten zijn dat burgers meer betrokken worden bij biodiversiteit, kringloopsluiting en 
landschapsverbetering. Dat wordt door de betrokkenen beaamt. Er wordt door Francine van 
Rossem (deelnemende boer) opgemerkt dat daar in Echt Overijssel! ook reeds een start mee is 
gemaakt door de ontwikkeling van een fietsroute die langs de boerderijen van deelnemers gaat.  

Tenslotte wordt gevraagd naar de opvatting van andere terreinbeheerders over het 
project Echt Overijssel!. Het antwoord is dat niet alleen Natuurmonumenten, maar ook het 
Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer het project Echt Overijssel! als een voorbeeldproject 
beschouwen dat navolging moet vinden. 
 
Film over Echt Overijssel 
Na de zaal discussie vindt de première van de film “Echt Overijssel! Het verhaal” plaats. Ook 
beschikbaar op: http://youtu.be/vM5tVBUbqok  
 
Afsluiting 
De eindbrochure “Werken aan meerwaarde van regionale 
landbouw en biodiversiteit. De oogst van vier jaar Echt 
Overijssel” wordt onder het publiek verspreid. Vervolgens 
sluit de discussieleider, André van der Zee, de bijeenkomst af 
onder dankzegging van de deelnemers en het publiek. 
Onderwijl serveert Martijn Hartkamp hamburgers aan het 
publiek, gemaakt van het vlees van het Brandrode rund van 
Boer Berrie. Daarnaast kunnen de workshopbezoekers het 
Pauwbier van Echt Overijssel! deelnemers Heico en Marianne Blekkenhorst proeven. 

 

http://www.clm.nl/uploads/nieuws-pdfs/GAIA-Nederlands-mail-feb2012.pdf
http://www.clm.nl/uploads/nieuws-pdfs/GAIA-Nederlands-mail-feb2012.pdf
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/4/7/8/ba356492-e39c-42cc-8579-9e31a0b43435_FietsrouteNatuurboerenrondomHeinostartOvereschdown.pdf
http://youtu.be/vM5tVBUbqok
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/c/1/f/e40941c0-8e65-4870-a44c-ef5d1afdf619_Echt%20Overijssel-4%20jaar%20experimenteren-4%20jaar%20leren-4%20jaar%20innoveren.pdf
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/c/1/f/e40941c0-8e65-4870-a44c-ef5d1afdf619_Echt%20Overijssel-4%20jaar%20experimenteren-4%20jaar%20leren-4%20jaar%20innoveren.pdf
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/c/1/f/e40941c0-8e65-4870-a44c-ef5d1afdf619_Echt%20Overijssel-4%20jaar%20experimenteren-4%20jaar%20leren-4%20jaar%20innoveren.pdf
http://www.pauwbier.nl/

