Verslagen van ‘Prototypen’
Bijeenkomst Reuring in Salland
Donderdagmiddag 14 april 2022
In het najaar van 2021 zijn 45 interviews gehouden met Sallanders over Salland. De vragen
waren: Waar zit de energie in Salland? Waar loopt het vast? Wat moet worden opgepakt? Welke
kansen liggen er voor de toekomst van Salland? Uit deze interviews kwamen zeven
hoofdthema’s naar voren:
 Thema 1 Wij Sallanders
 Thema 2 Samen voor landbouw en landschap
 Thema 3 Voor voorzieningen en wonen biedt creativiteit de oplossing
 Thema 4: Onderwijs en werk basis voor leven
 Thema 5: Duurzame toekomst in Salland
 Thema 6 Rust en reuring in Salland
 Thema 7 Gezondheid, welzijn en zorg

Tijdens de ‘worldcafé workshops’ op de eerste bijeenkomst van Reuring in Salland op
10 maart 2022 is door de deelnemers ingezoomd op deze thema’s. De deelnemers
konden één van deze thema’s kiezen. De vragen voor de workshops waren: Wat speelt
er nu in Salland met betrekking tot dit thema? Wat is de huidige situatie? Wat is er
exact aan de hand?
Tijdens de tweede bijeenkomst van Reuring in Salland op 14 april 2022 zijn we bezig
gegaan met prototypen. Dat is onderdeel van de werkwijze Theory U. We zijn onder in
de U aan beland. Van daaruit hebben we ideeën voor de toekomst laten opkomen. Die
ideeën hebben we gebouwd in werkateliers. We hebben prototypes gemaakt van
ideeën; we brainstormden in 3D met de handen door te knutselen:
Groep 1 Natuur, water, recreatie langs de IJssel
Groep 2 Vrijstaat Salland
Groep 3 Integreren doe je samen
Groep 4 Omvormen boerenerf
Groep 5 Salland op z’n best: Landbouw en Landschap
Groep 6 Afschalen van de Landbouw Welke portemonnee kunnen we daarvoor
organiseren?
Groep 7 Gezondheid, welzijn en zorg
Groep 8 Onderwijs en Jeugd
Elke groep had twee ‘facilitatoren’ die de workshop hebben begeleid en het verslag
hebben geschreven.

Groep 1 Natuur, water, recreatie langs de IJssel
Stan Herder en Aafke Kuiper

Beschrijving van het prototype:
Een toegankelijke IJssel bij Olst/Wijhe met oog voor recreatie, natuur en respect voor de bewoners.
Met oog voor rust en reuring kiezen voor twee mooie plekken om grote dingen te doen: Een lichtpad
langs de IJssel om te wandelen en te fietsen. Een wipwap boven de IJssel. Fluisterbootjes. Een watertaxi
voor de fietser Recreatie en avontuur voor kinderen.
Waarom is dit een goed idee voor Salland? Wat is het doel en wat willen we hiermee bereiken?
Salland moet haar IJssel koesteren. Recreatie en toegankelijkheid zijn belangrijk voor zowel toerist al
bewoners.
Wie wil hiermee verder? Afspraken:
Stappenplan maken voor grootschalig project voor Leader. Allen kunnen benaderd worden

Groep 2 Vrijstaat Salland
Elly Ruiter en Sem IJssenagger

Beschrijving van het prototype:
Zoveel mogelijk Sallanders meepraten over hoe en met wie dingen tot stand komen. Alles staat in
verbinding. Proces boven resultaat. Het proces is minstens zo belangrijk als het eindstation. Is het proces
interessant dan blijven mensen. Prijs/Eindresultaat kan ook halverwege associatief denken en ontschotten.
Mindset trainen om associatief te denken. Het voorbeeld van het sportcomplex: een sportcomplex is vaak
heel functioneel ingericht. Voor het sporten is dat ook nodig. Het zou wat zijn als de afmetingen van een
voetbalveld niet kloppen of de doelen aan de verkeerde kant staan. Functioneel is niet altijd sfeervol en
aantrekkelijk om te verblijven. Er is nog veel te winnen als het gaat om sportcomplexen zodanig in te richten
dat ontmoeten en verblijven ook onderdeel worden van het complex. Er zijn voorbeelden in Nederland
waarbij creatieve inbreng wordt geleverd door zogenaamde social designers, waardoor naast functionele
inrichting ook ruimte wordt gecreëerd voor ontmoeting en verbinding. Een voorbeeld van een
architectenbureau dat zo werkt is SWECO en uit Eindhoven de social designers van de Reuringdienst.

Waarom is dit een goed idee voor Salland? Wat is het doel en wat willen we hiermee bereiken?
Via verbinding creatieve nieuwe oplossingen naar voren brengen. Prikkelt ontwikkeling, benutten wat er is.
en dat opnieuw gebruiken. Je wilt creatieve oplossingen en patronen doorbreken, die niet meer werken. Niet
dichttimmeren, maar ruimte geven.
Wie wil hiermee verder? Afspraken:

Groep 3 Integreren doe je samen
Merel Arink en Timur Sel

Beschrijving van het prototype:
Integreren doe je samen. Mensen komen van alle hoeken van de wereld, maar uiteindelijk van één
planeet. Vanuit onze Sallandse gemoedelijkheid/saamhorigheid kijken door een liefdesbril naar
mensen buiten Salland. Veelheid van initiatieven sport, taal, dans, muziek en eten vormen al een mooie
basis voor een goed integratieproces.
Waarom is dit een goed idee voor Salland? Wat is het doel en wat willen we hiermee bereiken?
Het zorgt ervoor dat er een pad wordt gecreëerd voor mensen buiten Salland. Zorgen voor een fijn
leven met elkaar tussen verschillende mensen. Een rolmodel creëren voor andere regio’s voor Salland.
Het voorkomt terugloop van voorzieningen in Salland.
Wie wil hiermee verder? Afspraken:
Avond organiseren voor mensen van AZC. Maureen, Ferry, Monique, Marga, Ingrid, Monique

Groep 4 Omvormen boerenerf
Nelleke Hage en Sharon Müller

Beschrijving van het prototype:
Omvormen van boerenerven met eigen grond tot zelfvoorzienende gemeenschappen met
ondernemende bewoners (van jong tot oud) die wonen in kleinschalige ecologische woningen
passend in het landschap en die zorgen voor (eigen) voedselvoorziening
(moestuinen/pluktuinen/voedselbossen met fruitbomen, noten en struiken), voor eigen
energievoorziening (zonnepanelen en windmolens) en voor elkaar. Het omkijken en zorgen voor elkaar
is een belangrijk uitgangspunt. Het omvormen is maatwerk, wel is een sjabloon/pilot nodig in verband
met regelgeving.
Waarom is dit een goed idee voor Salland? Wat is het doel en wat willen we hiermee bereiken?
Het raakt verschillende thema’s:
 Oplossing voor leegstaande boerderijen
 Hergebruik bouwmaterialen
 Oplossen woningnood
 Ecologisch betaalbare woningen passend bij het landschap
 Duurzaamheid
 Sociaal
 Zorg
 Leefbaarheid
Wie wil hiermee verder? Afspraken:
Mensen samenbrengen van investeerders tot bewoners
Monique Falk, Ans Rijpkema en Henk ten Have. Er zijn geen vervolgafspraken gemaakt.

Groep 5 Salland op z’n best Landbouw en
Landschap
Mireille Groot Koerkamp en Niels Middelkamp

Beschrijving van het prototype:
Naast grootschalige landbouw ook oog voor kleinschalige landbouw. Variatie in boerenbedrijven en
landschap. Goed leefklimaat voor dieren en planten. Meer biodiversiteit. Herstel van kerkenpaden en
houtwallen. Rol van de consument (in de stad) heeft ook invloed op de omgeving. Meer zelfvoorzienend eten
uit de buurt. Iemand moet roepen het moet anders, het moet duurzamer.
Waarom is dit een goed idee voor Salland? Wat is het doel en wat willen we hiermee bereiken?
Toekomst van de landbouw in Salland. Zijn al veel initiatieven
Wie wil hiermee verder? Afspraken:
Voedselcoöperatie meer promoten.

Groep 6 Afschalen van de Landbouw. Welke
portemonnee kunnen we daarvoor organiseren?
Birgitte Keijzer

Beschrijving van het prototype:
Afschalen van de landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemer en
commitment van de inwoners van Salland.
Uitgangspunten:
 Landbouw op de juist plek.
Salland ligt tussen de rivier de IJssel en de Sallandse Heuvelrug. Er zijn veel landgoederen met
groene zones. De bodem in dit gebied is heel verschillend. De bodem is bepalend voor het
afschalen van de landbouw. Op goede bodems akkerbouw en op mindere bodems veeteelt of
natuurontwikkeling. Groententeelt vinden we bijna niet in Salland maar dat zou een moderne
vorm van landbouw kunnen zijn met een korte keten naar inwoners. Kies voor de juiste plek.
Daarvoor is een visie nodig hoe Salland er in 2050 uit moet zien. De boer als ambassadeur van
de natuur. Maar wel hoe hij/zij het als ondernemer wil. Elke boer is anders. Terug naar wat de
boer wil! (en de boeren willen wel!). Er zou een model moeten komen voor afschaling door in
beeld te brengen wat het oplevert (vergroening) en wat het oplevert voor de boer.
 De verbinding met de inwoners in de steden en kernen is belangrijk
 Biodiversiteit vergroten
Er gebeurt al heel veel op het gebied van biodiversiteit in Salland. Men weet van elkaar niet
wat er allemaal is. Verschillende groepen zijn bezig. Er zou een gebiedsregisseur biodiversiteit
moeten komen.




Voedselverdeling
Financiering afschaling van de landbouw
Er zou een soort “gebiedsportemonnee” opgezet kunnen worden. Waar gebruik van gemaakt
kan worden voor afschaling van de landbouw. De euro’s in de portemonnee komen binnen via
de inwoners, bedrijfsleven en overheden. Via inkomsten die er in het gebied komen via
energieproductie, CO2 compensatie etc. Het moet geen subsidiepot worden in de zin van
moeilijk te verkrijgen en tijdelijk geld. De verdeling van de portemonnee gebeurt in het
gebied samen. We starten vanuit de modus van doen en niet praten. De structuur hiervoor zal
ontwikkeld moeten worden, waarbij Salland Loont een belangrijk onderdeel vormt.

Waarom is dit een goed idee voor Salland? Wat is het doel en wat willen we hiermee bereiken?
 Perspectief voor de landbouw en het landschap in het gebied om o.a. de biodiversiteit te
bevorderen.
 We willen meer regie in het gebied zelf over het ontwerp en het beschikbare geld om
landbouw en landschap te organiseren.
 Toekomstgericht werken doen we samen voor de leefbaarheid van het gebied
 Het zou mooi zijn als we in Salland een soort “gebiedsportomonnee” organiseren waar
perspectief voor de afschaling van landbouw en organiseren van landschap uit betaald kunnen
worden.
Wie wil hiermee verder? Afspraken:
Fransjan van der Waard neemt initiatief voor eerste overleg
Roel Hultink
Birgitte Keijzer
Dorien Horenberg

Groep 7 Gezondheid, welzijn en zorg
Rolf Bentinck en Willemien Woestenenk

Beschrijving van het prototype:
 Ruimte voor jongeren op het platteland
 Trefpunt ouderen/jongeren
 Woningnood, nieuwe woonvormen, zorg, geeft doorstroming
 Nieuwe vormen van wonen combinaties
 Woongemeenschap jong en oud, elkaar helpen
 Nieuwe functies gebouwen, zoals boerderijen en kerken
 Niet nieuw bouwen, maar nieuwe bestemming
 Dorpsondersteuner boeren om mensen te kunnen voeden.

Waarom is dit een goed idee voor Salland? Wat is het doel en wat willen we hiermee bereiken?
 Het hele dorp zorgt voor elkaar
 Jong en oud wonen bij elkaar
 Dorpsondersteuner
 Grote en kleine huizen door elkaar
 Noaberschap
 Minder projectontwikkelaars
 Ruimte voor lokale coöperatie
Wie wil hiermee verder? Afspraken:
Frans Frühling
Hannie Biemolt (op termijn)

Groep 8 Onderwijs en Jeugd
Maarten Scherrenburg en Giny Hoogeslag

Beschrijving van het prototype:
Klaslokaal uit, leren doe je ook buiten. De jeugd in verbinding brengen met de omgeving en voedsel.
Spelend ontdekken. Tijd en rust nemen, levenstempo bijstellen. Ook hun ouders. Hoop = jeugd. Lef
om stappen te zetten, doen wat nodig is om de volgende generatie deze kans te bieden?
Waarom is dit een goed idee voor Salland? Wat is het doel en wat willen we hiermee bereiken?
Verbinding met omgeving, van baby tot jongvolwassenen via volkstuin/schooltuin, groen in de wijk.
Landbouw, natuur, grond verbinding
 Ook in onderwijs logischerwijs terug laten komen. Professionals: Landschap Overijssel, boeren
 Door te beginnen/doen, kom je er achter wat werkt. Niet te bang zijn.
 Wat je jongeren leert, geven ze door.
 Verbinding met omgevingsvisie, wonen en onderwijsprogramma.
Wie wil hiermee verder? Afspraken:
Piet gaat in samenwerking met Estella verder in Olst met combinatie groen, jeugd en ouders
Als er een Sallandcafé over gehouden kan worden, willen Silvia en Giny daarover meedenken.
Groei en bloei, IVN, onderwijs bij elkaar zetten. Wie gaat dat doen?

Terugkoppeling uit ‘verbindingsgroepje’
Voor ons heel leerzaam om dit zo te mogen doen. Liet zien hoe complex het is om te verbinden en tot
een domeinoverstijgende visie te komen. Wij waren zelf verbaasd dat we door rond te gaan, te
luisteren en te kijken wat en hoe het gebeurde je er toch best wel veel informatie uit kan halen die in
de voortgang van het proces en inhoud ten goede kan komen.
We hebben in twee tweetallen ieder bij vier groepjes ons oor te luister gelegd, waarbij we gelet
hebben op de volgende zaken:
 hoe is de samenwerking
 waar zit de energie, hoe wordt er onderling gecommuniceerd etc.
 hoe concreet zijn de plannen, wat zou de impact kunnen zijn
 welk onderwerp springt er uit?
Vervolgens hebben we onze observaties besproken en hebben we de overeenkomsten uit de groepjes
kunnen vatten in de termen; verbinding, kennis en belemmeringen. De overeenkomsten liggen als het
ware ten grondslag aan alle geopperde plannen/prototypes.
Verbinding:
•
onderling -> tussen groepen, tussen leeftijden/generaties
•
functies -> wonen – landbouw – toerisme & recreatie - welzijn en zorg
•
landschappen -> tussen Sallandse landschappen onderling en met daarbuiten
Kennis:
•
belang van kennis (elders) opdoen en kennis delen
•
educatie bij alle generaties en tussen de generaties
Belemmeringen:
•
wet- en regelgeving
•
kennis
•
systeem versus individu en omgekeerd
Wat viel verder op?
•
er is een spanningsveld tussen idealisme en realiteit
•
er worden gemakkelijk aannames gedaan en waardeoordelen gegeven
•
in een groepje hadden de deelnemers voorwerpen uitgekozen aan de hand waarvan ze hun
idee konden toelichten – dat leek veel duidelijkheid te geven = beeld geven aan ideeën
•
er werd niet altijd samengewerkt, niet iedereen werd gehoord
•
rol van de facilitator is van belang – mate van sturing en ruimte geven in de gesprekken – hoe
groter de sturing, hoe minder ruimte voor gesprek en hoe stiller de groepsleden
•
er werden nauwelijks vragen gesteld door de deelnemers, er werd veel uitgegaan van het
eigen perspectief, er werden ideeën genoemd die (elders) al gebeuren en er werden makkelijk
aannames gedaan
•
het werd weinig concreet in de groepjes; er was een groepje die een kleinschalig plan had
(volkstuinen/school/buurt) dat heel concreet was en daarmee volgens ons grote impact zou
kunnen hebben
STIP OP DE HORIZON? OF MAG DAT OOK EEN STREEP ZIJN?

