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Echt Overijssel! Vier jaar experimenteren, vier jaar leren, vier jaar innoveren 
 
Sjaak Swart, & Henny van der Windt, monitors project Echt Overijssel! 
Science & Society Group, Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Introductie 
Op 10 juni 2009 vond de start plaats van het project Echt Overijssel! Drie-en-een-half 
jaar later, op 24 januari 2013, werd op de BioVak de brochure ‘Werken aan meerwaarde 
van regionale landbouw en biodiversiteit. De oogst van vier jaar Echt Overijssel’ 
gepresenteerd. De brochure laat zien wat er allemaal bereikt is; in de nieuwsbrieven is 
er al veel over geschreven. Minder bekend is wat er zich allemaal achter de schermen 
afspeelde. Hoe werden de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en markt 
gekoppeld? Werkten de initiatiefnemers, Wageningen UR (University and Research 
Centre), (in volksmond ook wel ‘de WUR’), Stichting Dianthus en Natuurmonumenten 
goed samen? Lukte het de deelnemers, natuurorganisaties, agrariërs, ondernemers en 
onderzoekers, de gehele periode bij het project te betrekken? En hoe wist het 
projectteam, dat de koers moest uitzetten, vorm te geven aan Echt Overijssel!?  

 
Met dergelijke vragen hebben wij ons bezig gehouden. Wij hebben het project 

gedurende deze hele tijd gevolgd (‘gemonitord’), met deelnemers overlegd en, indien 
nodig, suggesties gedaan voor bijstelling van de koers. Dit heet wel ‘reflexieve 
monitoring’. Een reflexieve monitor is zowel buitenstaander als betrokkene: niet 
verantwoordelijk voor de uitvoering maar wel een soort geweten van het project.  

 
 Deze vorm van monitoring zien we de laatste jaren vaker bij projecten die 
complex en innovatief zijn: projecten met veel verschillende partijen en waar idealen of 
normatieve doelstellingen belangrijk zijn. Het project Echt Overijssel! is bij uitstek zo’n 
project. Het beoogde nieuwe agrarische producten en markten te ontwikkelen en 
tegelijk bij te dragen aan meer biodiversiteit en een betere sluiting van kringlopen 
(bijvoorbeeld door veevoer uit de streek te gebruiken). Hiervoor was het cruciaal om tot 
samenwerking te komen tussen veel partijen: natuurorganisaties, boeren, winkeliers en 
andere marktpartijen. Hart voor natuur en idealisme waren belangrijk, maar 
commerciële aantrekkelijkheid ook. Een complex en innovatief project dus. 
 
 Wij waren bij vrijwel alle vergaderingen van het projectteam en plenaire 
projectbijenkomsten aanwezig en namen deel aan enkele excursies. Het projectteam 
bestond uit een scala van betrokkenen. De voorzitter, projectleider van het gehele 
project, onderhield de contacten met de stuurgroep, die op hoofdlijnen stuurde en 
toetste aan de afgesproken doelstellingen. In het projectteam zaten ook de 
netwerkbegeleiders, die praktijknetwerken begeleidden (met als thema’s ‘graan’, 
‘veevoeding’ en ‘markt’) waarvan de boeren en andere ondernemers deel uitmaakten. 
Ook maakten de initiatiefnemers, Dianthus, Natuurmonumenten en de WUR deel uit van 
het projectteam. Daarnaast zaten deskundigen in het team, bijvoorbeeld mensen van het 
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), een procesdeskundige en een 
communicatiedeskundige. Het projectteam was voor ons de handigste plek om de 
voortgang te kunnen volgen. Wat zich afspeelde op de andere niveaus of bijvoorbeeld 
tussen de praktijknetwerken en kennisinstellingen als CLM, hoorden we indirect. Om dit 
hiaat op te vullen hebben we veel schriftelijke stukken geraadpleegd en verscheidene 
malen met projectteamleden gesproken.  
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In de drie-en-een-half jaar van het project hebben we de pieken en dalen mee 
kunnen maken. Want die waren er. Successen waren bijvoorbeeld de experimenten in 
graanakkers, de introductie van nieuwe producten, de oprichting van de Stichting 
Natuurboeren uit de Buurt, het gebruik van methoden om de biodiversiteit en de 
kringloop op bedrijven te bepalen en de presentatie op de BioVak 2013. Problemen 
waren bijvoorbeeld het wegvallen van enkele mensen op cruciale posten in het project 
en enkele radicale Haagse beleidswijzingen. We hebben niet alleen passief gevolgd maar 
ons ook genoodzaakt gevoeld soms krachtige suggesties te doen en zelfs in te grijpen. 

In dit artikel geven we een impressie van het verloop van het project, ter lering 
van de betrokkenen maar ook van hen die soortgelijke projecten willen starten. 
 
Ambitieniveau: hoog, breed en concreet 
De doelstellingen van de initiatiefnemers van Echt Overijssel! waren ambitieus. Het 
project moest leiden tot meer biodiversiteit, betere kringloopsluiting, en economisch 
rendabele bedrijfsactiviteiten, en tegelijk in brede kring bekend worden als 
voorbeeldproject. De veelheid aan doelstellingen had er onder meer mee te maken dat 
twee projecten met verschillende en meer beperkte doelstellingen van de subsidiegever 
moesten fuseren. De doelstellingen werden bovendien vertaald in niet minder dan 17 
‘afrekenbare doelen’ (de prestatie-indicatoren) zoals bijvoorbeeld 100-200 ha 
biologische teelt van gewassen die grondstoffen leveren voor krachtvoer, 10 ha 
biologische teelt van granen met brouw- of bakkwaliteit, een toename van 50-150% van 
het aandeel biologische mest onder de deelnemers. Als deze doelen niet gehaald werden, 
zou het project niet geslaagd zijn, in ieder geval niet bezien vanuit de financiers. 

 
Dit grote aantal kwantitatief gestelde doelen ging in de loop van het project 

zwaar wegen omdat de doelstellingen in absolute zin vaak niet voldoende uitvoerbaar 
bleken te zijn. Daar kon het project lang niet altijd wat aan doen. Het praktijkcentrum 
Aver Heino moest bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij het behalen van deze 
afrekenbare doelen, maar de WUR besloot tijdens het project, dit bedrijf op te heffen. De 
vraag is of je zo’n project als dit, met veel innovatieve experimenten, zo zwaar moet 
beladen met dit soort hard afrekenbare doelstellingen. Het gaat bij een dergelijk 
innovatieproject vooral om het in beweging zetten van activiteiten; vooraf zijn de 
uitkomsten moeilijk voorspelbaar, laat staan stuurbaar. 

 
 Het getuigt van wijsheid dat de Stuurgroep en de provincie Overijssel (als 
belangrijkste financier) het project niet tot op de laatste komma op de doelbereiking 
hebben afgerekend. Van de 17 prestatie-indicatoren zijn er uiteindelijk 4 niet gehaald. 
De andere zijn bij een bredere interpretatie, gericht op doorwerking van het 
achterliggende idee, min of meer gehaald. De provincie heeft oog gehad voor de andere, 
meer globale, resultaten: het elan en het zelfvertrouwen dat het project bracht onder de 
deelnemers, de ontwikkeling van instrumenten om biodiversiteit en kringloopsluiting te 
meten in de praktijk van agrarische bedrijven, de gegroeide samenwerking tussen 
agrariërs en natuurorganisaties, en de werkbaarheid van het verdienmodel dat door de 
oprichting van de Stichting Natuurboeren uit de Buurt een inbedding heeft gekregen. 
 
Initiatiefnemers 
De initiatiefnemers speelden ook tijdens het project een belangrijke rol. Dianthus en 
Natuurmonumenten waren direct belanghebbenden. Dianthus heeft soortgelijke 
doelstellingen als het project Echt Overijssel! als het om kringloop en streekproducten 
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gaat en had ook ervaring op dit gebied. Natuurmonumenten wilde met agrariërs nieuwe 
manieren zoeken om haar gronden te beheren en de biodiversiteit te vergroten. Toch 
ontstonden er spanningen. De Dianthus-benadering bleek niet in alle opzichten aan te 
sluiten bij de praktijknetwerken die gaandeweg hun eigen stijl, doelen en expertise 
ontwikkelden waardoor er afstand ontstond. En, op het moment dat 
Natuurmonumenten haar directe doelstellingen wist te realiseren, nam zij meer afstand 
tot het project als geheel, mede omdat zij haar aandacht wilde besteden aan de 
veranderingen in het nationale natuurbeleid.  
 

Ondanks deze verwijdering, die overigens ook als een volwassenwording van het 
project Echt Overijssel! kan worden gezien, zijn beide organisaties het project blijven 
ondersteunen. Het feit dat Natuurmonumenten – en trouwens ook Staatsbosbeheer en 
het Landschap Overijssel – Echt Overijssel! nu als een voorbeeldproject beschouwen 
(zoals bleek op bijeenkomst van de Biovak 2013) laat zien dat het project in haar ogen 
succesvol is geweest. De andere initiatiefnemer, de WUR, en de Provincie Overijssel 
konden ondanks deze ontwikkelingen de voortgang waarborgen.  
 
De deelnemers  
Initiatiefnemers zijn belangrijk, maar het zijn toch de deelnemers, de boeren en de 
andere ondernemers, die het project hebben gedragen. Het diverse scala aan 
deelnemers omvatte vooral grote en kleine (melk)veehouders, graantelers en een 
kruidenteler, sommigen van hen pachters, een groot aantal van hen biologisch. Wat alle 
deelnemers deelden was hart voor landschap en natuur, maar ook nadrukkelijk oog 
voor een rendabele bedrijfsvoering.  
 

Als een belangrijke beperkende factor ervoeren veel boeren in Overijssel de 
beschikbaarheid van grond. Voor sommige deelnemers was dit een belangrijke reden 
om deel te nemen aan het project in de hoop dat Natuurmonumenten of andere 
terreinbeheerders grond in beheer aan hen zouden geven. Dit gebeurde inderdaad, maar 
op kleine schaal. Grondverwerving was geen centrale doelstelling van het project en een 
aantal deelnemers haakten daarom ook af. De meeste deelnemers die bleven, 
ontwikkelden nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen tussen boeren en 
andere ondernemers, zoals supermarkten of bakkers. Een van de belangrijkste 
resultaten hiervan, de Stichting Natuurboeren uit de Buurt, gaf een enorme impuls aan 
het project. Ook enkele innovaties rond graanteelt en biodiversiteit werkten zeer 
stimulerend, net als de excursies over biodiversiteit op de deelnemende bedrijven.  

 
De grondkwestie en motivatie van deelnemers waren vaak terugkerende 

onderwerpen tijdens projectteamvergaderingen. Wat we ervan kunnen leren is dat 
motivatie en verwachtingsmanagement belangrijk zijn in dit soort projecten. 
Aantoonbare successen op redelijke termijn blijken ook hier wezenlijk.  

 
Binnen Echt Overijssel! is er voor gekozen de praktijknetwerken te laten 

begeleiden door speciale op het gebied van coaching, markt, natuur en landbouw 
deskundige begeleiders. Deze blijken goed gefunctioneerd te hebben, bijvoorbeeld 
doordat ze zorgden voor veel nieuwe kennisinbreng en de uitwisseling tussen de 
verschillende netwerken en andere projectpartners stimuleerden. Op enige afstand 
waren ook andere onderzoekers bij het project betrokken, onder meer van de 
kennisinstellingen WUR en het Louis Bolk Instituut. Het bleek echter vaak niet 
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eenvoudig om dit soort direct met de praktijk verbonden onderzoek te doen of de 
onderzoeksgegevens tijdig en op een voor het project goede manier aan te leveren.  
 
Het projectteam 
Spil van het project was lange tijd het projectteam. Zoals we eerder zagen was dit 
behoorlijk omvangrijk, met naast de netwerkbegeleiders en de initiatiefnemers nog 
verschillende andere deskundigen. Dit, samen met de complexiteit van het project, 
zorgde voor vaak lange vergaderingen met omvangrijke agenda’s.  
 

Bijzonder om te ervaren was dat het project zich goed kon herstellen van enkele 
forse tegenslagen. Tegenslagen waren bijvoorbeeld dat een van de netwerkbegeleiders 
het project al na vier maanden verliet vanwege een andere baan en dat de projectleider 
die het project grotendeels had vorm gegeven (tussen 2006 en 2009), kort daarop ziek 
werd. De nieuwe projectleider moest ook het project na enige tijd verlaten zodat binnen 
twee jaar het project drie verschillende projectleiders kende. De verwijdering tussen 
Echt Overijssel! en Dianthus en Natuurmonumenten leidde er toe dat hun input via het 
projectteam minimaal werd. Dit, gevoegd bij het tot tweemaal toe vervangen van de 
biodiversiteitsdeskundige en het wegvallen van degene die verantwoordelijk was voor 
de ontwikkeling van een overkoepelend concept voor het hele project, gaf enige tijd 
reden tot grote zorg. Op dat moment kwam ook naar voren dat er onduidelijkheid 
bestond over de leiderschapsstijl. Was de projectleiding bovenal verantwoordelijk voor 
de doelen en de doelbereiking (als een manager) of lag de verantwoordelijkheid meer 
bij de deelnemers (via netwerkaansturing)? Hoeveel vrijheid kregen de 
netwerkbegeleiders? De positie van het projectteam was opeens volstrekt onduidelijk 
en het kwam gedurende een periode nauwelijks bijeen. De communicatie binnen het 
project was niet goed. In deze periode hebben we als monitors enkele dringende 
suggesties gedaan om het project anders te richten. Er was echter meer. De drie 
praktijknetwerken stonden, ondanks alles, inmiddels zo op de rails dat ze in nauwe 
samenspraak met de twee overgebleven netwerkbegeleiders het project droegen. De 
veerkracht van het project bleek ook toen in de loop van 2011 nieuwe mensen toetraden 
tot het projectteam en er nieuw elan ontstond. De projectleiding onderhield nauwer 
contact met de anderen, zonder krachtig te sturen. Lopende initiatieven kwamen tot 
wasdom zoals rundvlees uit de natuur, fietsroutes langs Echt Overijssel!-deelnemers en 
de metingen van biodiversiteit en kringlopen van de bedrijven. Het aantal activiteiten en 
ook het aantal deelnemers  binnen project nam zelfs duidelijk toe. Bovendien bleek dat 
aangegane samenwerkingsverbanden na het project zouden blijven bestaan.  
 
Het concept en de buitenwereld 
Het project Echt Overijssel! moest een eigen idee, een identiteit of concept ontwikkelen, 
zo was een van de doelen. Het moest ook naar buiten treden. Beide opgaven waren verre 
van eenvoudig. Het streven naar een bindend concept heeft het project niet altijd goed 
gedaan. Boeren en ondernemers werken via concrete ervaringen en zijn niet bedreven 
in het benoemen van concepten. Zij gingen het begrip concept al snel ervaren als iets dat 
van bovenaf werd gedropt. Toch waren er al vanaf het begin concepten en ontstonden er 
gaandeweg nieuwe, in de samenwerking tussen de deelnemers of tussen deelnemers en 
kenniswerkers. Het project beschikte over concepten die breed gedragen werden: 
samenwerking, biodiversiteitverhoging, kringloopsluiting en de ontwikkeling van 
regionale markten. Dit zijn op zich heldere concepten die voldoende richting bleken te 
geven. De uitdaging lag er vooral in die te operationaliseren. In de loop van de tijd lukte 
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dat, bijvoorbeeld door het vermarkten van producten uit de streek afkomstig van 
bedrijven met hoge biodiversiteit. De zogenaamde groene driehoek die dit alles verbindt 
is door het projectteam bedacht en op de Biovak 2013 gepresenteerd. Dat was misschien 
wel het belangrijkste moment waarop de buitenwereld kennis nam van Echt Overijssel! 
Ondertussen had de buitenwereld wel invloed op het project. De veranderingen in het 
internationale en nationale landbouw- en natuurbeleid en de groeiende markt van 
lokale en duurzame producten werkten stimulerend.  
 
Conclusies 
Samenvattend kun je zeggen dat het project Echt Overijssel! een schoolvoorbeeld is van 
wat wel socio-technologische innovatie wordt genoemd: innovatie van 
productieprocessen op bedrijven en kennisontwikkeling, die is verbonden met 
maatschappelijk randvoorwaarden (duurzaamheid, biodiversiteit) en sociale processen 
zoals de vorming van nieuwe netwerken. Echt Overijssel! was niet alleen een 
innovatieproject, het was ook een leerproject. Wat kunnen we nu leren? Hieronder volgt 
een lijstje van ons inziens belangrijke punten: 
 

 Er is voldoende tijd nodig voor dit soort projecten. Eigenlijk is drie-en-een-half 
jaar te kort. Landbouwexperimenten duren vaak minimaal een jaar en bij 
tegenslagen vaak nog veel langer.  

 Maak ruimte voor veel overleg. Frustratie en veel communicatie zijn 
onvermijdelijk. Bij innoveren hoort falen. En bij zoveel verschillende wensen en 
achtergronden hoort veel praten, met uitvoerders, met financiers, met 
onderzoekers etc.  

 Leg de verwachtingen duidelijk vast: over doelen, verantwoordelijkheden, geld 
etc.  

 Wees voorzichtig met het formuleren van ambitieuze kwantitatieve, afrekenbare 
doelstellingen. Het is handig overlegrondes in te bouwen met degene die afrekent 
om te kunnen afwijken, of deze mede verantwoordelijk te maken. 

 Koppel concepten aan de praktijk. Concepten zoals duurzaamheid kunnen 
inspirerend en bindend zijn, maar de verbinding met de praktijk is wezenlijk. 

 Geef veel aandacht aan de vertaling van onderzoek naar de praktijk. Onderzoek is 
belangrijk om tot nieuwe kennis te komen bij de begeleiding van en reflectie op 
praktijkexperimenten, maar wederzijdse vertaling is voortdurend nodig. 

 Pendelen is cruciaal voor dit soort projecten, tussen praktijk en beleid, tussen 
beleid en kennisinstellingen, tussen kennisinstellingen en praktijk; proces- en 
inhoudelijke begeleiders kunnen daarbij behulpzaam zijn.  

 Boek successen op redelijke termijn en draag deze uit. 
 
We hebben als monitors het project met veel wetenschappelijke belangstelling gevolgd, 
maar voelden ons ook zeer betrokken bij dit experiment van socio-technologische 
innovatie. Gedurende de hele periode hebben wij bijzonder prettig samengewerkt met 
de (overige) projectteamleden, ondanks dat wij ook wel eens met minder leuke 
boodschappen kwamen. Tenslotte willen we nog een punt toevoegen aan het 
bovenstaande lijstje namelijk dat reflexieve monitoring kan bijdragen aan het succes van 
dit soort projecten omdat het de mogelijkheid geeft tijdig bij te sturen op inhoudelijke 
en procesmatige gronden. Vanzelfsprekend moet een projectleiding daartoe bereid zijn. 
Ook in dit opzicht verliepen de zaken binnen Echt Overijssel! uitstekend. 


