
Europees fonds voor landbouw en plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.

In dit informatieblad zie je wat we sinds 2015 hebben bereikt. Hoe we dat doen? We maken 
slim gebruik van lokale kracht, hanteren een integrale aanpak met duurzaamheid als rode 
draad. Met kennisoverdracht en het leggen van verbindingen bereiken we veel. Inwoners 
en organisaties realiseren vooral op eigen kracht projecten. De gemeenten Deventer, Olst-
Wijhe en Raalte en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel faciliteren 
en stimuleren waar nodig. Samen goede projecten ontwikkelen en uitvoeren voor een vitaal 
Salland, dat is ons doel. Haak jij aan?

 DE KRACHT VAN SALLAND 
Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van 

vrijwilligers, ondernemers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen 

in het gebied. Het netwerk ontmoet elkaar in het Salland Café 

om nieuwe initiatieven te bedenken en bestaande te versterken. 

Bijvoorbeeld sociale initiatieven van inwoners of het eten van gezond 

voedsel uit de regio. Of innovaties op het gebied van duurzaamheid, 

bodem en biodiversiteit. Daarnaast werkt het netwerk aan een integrale 

aanpak op het gebied van landbouw, klimaat, water, natuur en 

landschap. De projecten pakken we op binnen LEADER of Salland Deal. 

LOPENDE PROJECTEN
Meer informatie over deze projecten vind je op 
www.dekrachtvansalland.nl/sallanddeal

PROEF IN DE PRAKTIJK: BODEM VOEDEN, NIET HET GEWAS!
Op een perceel van IJssellandschap aan de Oerdijk in Deventer wordt een praktijkproef 
bodemvruchtbaarheid uitgevoerd. ‘Bodem voeden, niet het gewas!’ is het motto. Door 
middel van bodemscannen, verschillende bewerkingen, verschillende bemestingen en het 
werken met bacteriën(Bokashi) wordt gekeken wat het resultaat is op het watervasthoudend 
vermogen en de opbrengst. Bewoners en agrarische ondernemers worden bij dit project 
betrokken. Dit project is in 2016 gestart en duurt zes jaar. 

PILOT LANDSCHAPSBEHEER
Stichting Kostbaar Salland voert een interactief project uit om landschapsbeheer met 
verschillende partijen samen en integraler op te pakken. Ideeën worden concreet gemaakt 
voor de deelgebieden Lettele - Vijfhoek, omgeving Raalte - Heino en Olst-Zuid. 

DELTAPLAN AGRARISCH WATER/ZOETWATER OOST NEDERLAND (DAW/ZON) 
In de toekomst komen droge en warme zomers steeds meer voor, maar ook de kans 
op wateroverlast door hoosbuien neemt toe. In het programma Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland (ZON) werken we aan oplossingen en maatregelen om in de toekomst 
minder last te hebben van droogte. Zorgen voor voldoende zoetwater dus! Dit doen 
we door infrastructurele maatregelen te treffen zoals het project IJsseldijk maar ook 
beheersmaatregelen op de bedrijven zoals verbeteren van het watervasthoudend vermogen. 

INTEGRALE AANPAK 11 WATERLICHAMEN IN SALLAND
Voor de periode 2014-2020 heeft het waterschap de herinrichting van een aantal 
waterlichamen op het programma staan, zodat er in Salland voldaan wordt aan verschillende 
wateropgaven. Het waterschap betrekt grondeigenaren en gebruikers van gronden bij de 
plannen. Zo ontstaat een integrale aanpak en combinatie met kavelruilmogelijkheden en 
doelen vanuit DAW/ZON, agrarische natuurbeheer en groen en blauwe diensten. 

PILOT LAND VAN WAARDEN
Boeren worden gestimuleerd om de natuur op het eigen land meer ruimte te geven, door 
beloningen van diverse organisaties te verzamelen en te bundelen wordt gezocht naar 
een passende beloning per het bedrijf. In Olst-Wijhe en Raalte doen 29 ondernemers mee 
aan dit project. 

ERVENCOACHES 
Gemeente Raalte zet een contactpersoon buitengebied in voor 16 uur per week vanaf 
augustus 2017 tot en met eind 2021. Van 15 mei 2019 tot en met eind 2020 wordt er 
in Deventer, Olst-Wijhe en Raalte gebruikgemaakt van de ervencoaches van provincie 
Overijssel. Alle bezitters van erven in Salland kunnen een beroep doen op de ondersteuning 
van een ervencoach. 

KAVELRUILPROJECTEN
Het doel van de kavelruil is het verbeteren van de landbouwstructuur. Door uitvoering 
van de kavelruil wordt de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven efficiënter en wordt 
een bijdrage geleverd aan onder andere koeien in de wei, verkeersveiligheid, milieu, 
landschap en biodiversiteit en besparing op wegenonderhoud. Er lopen verschillende 
kavelruilprojecten. 

PILOT EVENWICHTSBEMESTING
In en rond het natuurgebied Boetelerveld moeten in het kader van Natura2000/PAS 
verschillende maatregelen worden uitgevoerd voor de natuur. Het stopzetten van de 
bemesting in bepaalde delen was een van de maatregelen om de natuurdoelen te halen. 
Vanuit de landbouw, LTO Salland en de boeren in het gebied, is het voorstel gedaan om 
evenwichtsbemesting te onderzoeken. 

De resultaten laten zien dat binnen het reguliere mestbeleid, door extra aandacht te geven aan 
een goed mineralenmanagement, de benutting van mineralen kan verbeteren en verliezen 
ervan kunnen worden beperkt. 

ONTWIKKELING NETWERK EN CONSTANTE VERNIEUWING
Salland Deal komt gemiddeld 1 keer per 6 weken bij elkaar. Dit om projecten op elkaar af 
te stemmen en om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien daar waar knelpunten of 
kansen liggen. We blijven werken aan concrete acties maar ook aan een visie op langere 
termijn. De komende tijd werken we vanuit een integrale aanpak aan: 
› Sallandse grondstoffenstromen: Salland als gemengd bedrijf. 
› Natuur-inclusieve en Landschap-inclusieve Landbouw
› Burger, voedsel en vitaal landschap
› Bodem en water

4D-AANPAK SALLAND is onderdeel van het programma sociale kwaliteit van provincie 
Overijssel. De uitvoering daarvan verknopen we in Salland slim aan de samenwerking 
die er al is met De Kracht van Salland. Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale 
kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland 
heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen.

In Overijssel zijn in iedere regio 4D-makelaars beschikbaar om initiatieven met sociale 
kwaliteit te ondersteunen in 2019 en 2020. In Salland is dat Giny Hoogeslag. Er is per 
jaar, per regio, een budget van 25.000 euro beschikbaar voor deze initiatieven. In Salland 
heet dit budget de ‘KrachtvanSalland-cheque’. We gaan voor een eenvoudige procedure 
met snelle beslistermijn, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie. 
Iedere Sallander is welkom om zich aan te melden als lid van de besliscommissie van De 
KrachtvanSalland-cheque.

VLIEGENDE START
De eerste openstelling van de KrachtvanSalland-cheque leverde in de eerste maand al 47 (!) 
aanvragen op. Dit is bereikt dankzij de laagdrempelige aanpak, het hechte netwerk in Salland 
en de kracht in onze regio. In Salland weten we mensen te bereiken. 

PROJECTEN DIE VAN START ZIJN 
Alle projecten die van start zijn met de KrachtvanSalland-cheque vind je op de website 
www.dekrachtvansalland.nl/4D

NETWERKBIJEENKOMSTEN
Minimaal eens per jaar wordt vanuit 4D – samen met anderen – een Salland Café gehouden, 
waarbij lokale sociale initiatieven in de schijnwerpers staan. Delen van informatie en 
voorkomen dat jij het wiel opnieuw moet uitvinden. Hoe pakken anderen de zaken aan, hoe 
krijg je geld bij je initiatief, hoe zorg je voor draagvlak en hoe organiseer je de uitvoering? 
In 2019 is actief ingezet op versterkte samenwerking tussen onder andere 4D, LEADER, 
welzijnsorganisaties, De Raalter Uitdaging, gemeenten en Doorpakken Salland. Zo 
organiseerden we in 2019 samen het Salland Café ‘Samen verder met jouw idee!’
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LEADER 2015-2020 is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor 
plattelandsontwikkeling (POP3). LEADER richt zich op sociale, ecologische en 
economische versterking van het platteland. LEADER stimuleert en ondersteunt 
inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan, en werkt dus ‘van 
onderaf’. Voor de realisatie van dat plan kun je een bijdrage aanvragen van de 
gezamenlijke overheden. De uitvoering ligt in handen van de Lokale Actie Groep, 
bestaande uit vertegenwoordigers vanuit alle sectoren van de samenleving.

www.dekrachtvansalland.nl

PROJECTEN DIE VAN START ZIJN
Meer informatie over deze projecten vind je op www.dekrachtvansalland.nl/projecten

DE LAARMAN
Museum De Laarman in Luttenberg wil mensen verbinden met de wereld achter het voedsel en 
met het landschap. De LEADER-bijdrage is bestemd voor het omvormen van het museum. 
Er komen werkateliers waar jong en oud zelf aan de slag kunnen.

SV HELIOS: WIJ(K) VOOR ELKAAR
Helios wil meer zijn dan een voetbalclub en wil zich ontwikkelen tot een sportief buurthuis 
in Colmschate (Deventer). De subsidie wordt besteed aan duurzaamheidsmaatregelen en een 
opleidingskeuken waar producten van omliggende boerderijen worden gebruikt. Er worden 
gezonde maaltijden bereid voor en door jong en oud. Ook zijn er activiteiten gericht op gezond 
eten, gezond leven en bewegen.

FIT FOR LIFE XPERIENCE
Dit project van het Carmel College Raalte stimuleert de ontwikkeling van de jeugd tot 
verantwoordelijke volwassenen die een bijdrage leveren aan Salland. Leerlingen verrichten 
vrijwilligerswerk voor organisaties op het gebied van sport, cultuur, zorg etc. Ze leren vooral 
vaardigheden, zoals organiseren, communiceren en pro actief en assertief zijn.

MARIA OORD
Inwoners van Luttenberg nemen het heft in eigen handen en verbouwen het voormalige 
bejaardencentrum tot een vitaal centrum voor senioren. De bijdrage is voor de voorzieningen 
om het centrum heen.

SALLAND BOERT EN EET BEWUST
Stichting Boert Bewust werkt met boeren, tuinders én consumenten aan het zichtbaar maken 
en ontwikkelen van boerenbedrijven als maatschappelijk verantwoorde en transparante 
ondernemingen waar de samenleving trots op is.

LUTTENBERG IN BEWEGING
In 2018 bestond Luttenberg 700 jaar. Een mooie aanleiding om de verbinding tussen 
inwoners, (geschiedenis van de) omgeving en lokale en toeristische activiteiten te versterken. 
Er is een educatieve beweegroute in natuurgebied de Luttenberg gerealiseerd. Ook is een oud 
karrespoor blootgelegd en komt er een herinneringsbos en een uitkijktoren. 

DOORPAKKEN SALLAND
De stichting wil innovatieve en duurzame initiatieven in Salland stimuleren d.m.v. een kleine 
financiële bijdrage uit een Sallands fonds met privaat geld, coaching en het bieden van een 
platform en contacten in het Sallandse netwerk en daarbuiten. 

EERSTE ENERGIE NEUTRALE BUITENZWEMBAD HEETEN
Het project betreft de duurzame renovatie van het zwembad naar energieneutraal. Ook 
komen er nieuwe activiteiten in dit zwembad dat 100% draait op vrijwilligers. Door de lage 
toegangsprijs blijft het zwembad toegankelijk voor iedereen. 

VANHIER EN VANDAAR
vanHIER en vanDAAR bouwt een sociaal culturele marktplaats in het Holstohus in Olst. Een 
plek voor ontmoeting en waar Fairmade artikelen worden verkocht. Waar kwetsbare mensen 
werken en waar startende ondernemers een kickstart kunnen krijgen. Een marktplaats waar 
kennis en deskundigheid gedeeld worden. 

DUURZAME ACCOMMODATIES MARIËNHEEM
Duurzaam Mariënheem wil Sportcentrum ‘t Asspel, Gemeenschapscentrum De Schalm 
en de kerk in 1 aanpak verduurzamen. Daarbij worden zo veel mogelijk dorpsgenoten 
betrokken. Door de energiekosten te verminderen, kan iedereen gebruik blijven maken van de 
voorzieningen. Dat is belangrijk omdat ontmoeting de basis is van een leefbaar dorp. 

DORPSHUIS HERXEN 2.0
St. Dorpshuis Herxen wil het gebouw en buitenterrein bereikbaar maken voor mensen met 
een fysieke beperking. Door duurzaamheidsmaatregelen te treffen, gaan de energiekosten 
omlaag. Ook worden klimaat en akoestiek aangepakt. Er komen nieuwe activiteiten om de 
saamhorigheid en levendigheid in Herxen te stimuleren en vereenzaming tegen te gaan. 

NIEUW SION
St. Nieuw Sion vernieuwt en verduurzaamt het gastenhuis. Daarnaast wordt de entree 
gerenoveerd en de toegankelijkheid voor invaliden sterk verbeterd. Zo wordt dit deel van het 
klooster geschikt voor gasten die een retraite volgen en voor verhuur. Uiteindelijk moet er een 
eigentijdse kloostergemeenschap ontstaan waar mensen op adem kunnen komen. 

SLINGER VAN SALLAND
De Slinger van Salland is een unieke, iconische fietsroute die het hele jaar met GPS te 
fietsen is en digitaal vindbaar is. De route slingert 200 km door Salland, is in 5 etappes 
(themaslingers) te fietsen en sluit aan bij het bestaande routenetwerk en arrangementen 
in Salland. De Slinger van Salland is onderdeel van de doorontwikkeling van Salland als 
toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio. 

STAGEREGIO SALLAND
MKB Deventer wil met Stageregio Salland een online stageportal opzetten waarop bedrijven 
zich kunnen presenteren naar de Sallandse studenten en andersom. Zo voorkomt Salland 
dat jong talent buiten Salland gaat werken door hen van jongs af aan te verbinden met het 
regionale bedrijfsleven. 

VERBINDEN EN KENNISDELEN
Salland Café is een netwerkbijeenkomst voor en door Sallanders die samenwerking en 
kennisdeling in Salland stimuleert. Met korte presentaties over actuele thema’s en elke keer 
op een andere locatie. Er is altijd ruimte voor het bespreken van ideeën en het uitwerken van 
plannen. Er is veel behoefte aan deze netwerkbijeenkomsten: afgelopen drie en een half jaar 
hebben ruim 800 Sallanders meegedaan. De volgende Salland Cafés zijn er gehouden:

2015
› LEADER Salland gaat van start! 

2016
› Van bodem tot bord
› Biomimicry 
› Durf te doen festival voor lokale initiatieven; weten, kunnen doen! 

Vanuit het netwerk SALLAND DEAL realiseren we doelen op het gebied van 
landbouw, water, natuur en landschap. Het is een hecht netwerk dat bestaat 
uit Stichting IJssellandschap, Pachtersvereniging, LTO Salland, Waterschap 
Drents Overijsselse Delta (DODelta), Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Stichting 
Kostbaar Salland (SKS), de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Agrarisch 
Natuur Vereniging (ANV) Groen Salland en terrein beherende organisaties 
vertegenwoordigd via Landschap Overijssel. 

We werken volgens een integrale aanpak, waarbij wij tegenstrijdige belangen, verschillende 
aanpakken, verschillende tijdsplanningen, soms tegenstrijdige ambities bundelen in 
gezamenlijke doelen. Dat doen we omdat een vitaal platteland ons aan het hart gaat. Wij 
komen regelmatig bijeen om de samenwerking en projecten op hoofdlijnen door te spreken. 
In de uitvoering en in het veld gaan we in detail in op de projecten: hoe geven we ze vorm 
en wat is er nodig om ze te realiseren? De aanpak is praktisch en resultaatgericht. De 
gemeenten hebben in dit netwerk een faciliterende rol. Hieronder een lijst van projecten die 
sinds 2015 zijn opgepakt. 

AFGERONDE PROJECTEN
Meer informatie over deze projecten vind je op 
www.dekrachtvansalland.nl/sallanddealgerealiseerd
› Gebiedscoördinator
› Randenbeheer IJssellandschap
› Groene en blauwe diensten 2014-2015 en experiment buurtaanpak
› Natuurstroken voor de patrijs van Salland
› Pilot lichtvervuiling en energiebesparing

VAN PROJECT NAAR REGULIER PRODUCT
Meer informatie over deze projecten vind je op 
www.dekrachtvansalland.nl/sallanddealgerealiseerd
› Pilot beheer van bermsloten
› Agrarisch Natuurbeheer
› Pilot blauwe diensten aan perceelsranden aan waterleidingen
› Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
› Project erven in Salland

2017 
› Boerenwijsheid, landbouw en ons dagelijks brood. 
› Grijpt Salland de LEADER-kansen? 
› Veehouderij en gezondheid in Salland, wat weten we ervan? 
› Slim verbouwen beurs

2018
› Salland College Café
› Van bodem tot bord II
› Daar krijg je energie van! 

2019
› Samen verder met jouw idee 
› Archeologie en cultuurhistorie in Salland 
› Salland College Café
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komen regelmatig bijeen om de samenwerking en projecten op hoofdlijnen door te spreken. 
In de uitvoering en in het veld gaan we in detail in op de projecten: hoe geven we ze vorm 
en wat is er nodig om ze te realiseren? De aanpak is praktisch en resultaatgericht. De 
gemeenten hebben in dit netwerk een faciliterende rol. Hieronder een lijst van projecten die 
sinds 2015 zijn opgepakt. 

AFGERONDE PROJECTEN
Meer informatie over deze projecten vind je op 
www.dekrachtvansalland.nl/sallanddealgerealiseerd
› Gebiedscoördinator
› Randenbeheer IJssellandschap
› Groene en blauwe diensten 2014-2015 en experiment buurtaanpak
› Natuurstroken voor de patrijs van Salland
› Pilot lichtvervuiling en energiebesparing

VAN PROJECT NAAR REGULIER PRODUCT
Meer informatie over deze projecten vind je op 
www.dekrachtvansalland.nl/sallanddealgerealiseerd
› Pilot beheer van bermsloten
› Agrarisch Natuurbeheer
› Pilot blauwe diensten aan perceelsranden aan waterleidingen
› Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
› Project erven in Salland

2017 
› Boerenwijsheid, landbouw en ons dagelijks brood. 
› Grijpt Salland de LEADER-kansen? 
› Veehouderij en gezondheid in Salland, wat weten we ervan? 
› Slim verbouwen beurs

2018
› Salland College Café
› Van bodem tot bord II
› Daar krijg je energie van! 

2019
› Samen verder met jouw idee 
› Archeologie en cultuurhistorie in Salland 
› Salland College Café
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LEADER 2015-2020 is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor 
plattelandsontwikkeling (POP3). LEADER richt zich op sociale, ecologische en 
economische versterking van het platteland. LEADER stimuleert en ondersteunt 
inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan, en werkt dus ‘van 
onderaf’. Voor de realisatie van dat plan kun je een bijdrage aanvragen van de 
gezamenlijke overheden. De uitvoering ligt in handen van de Lokale Actie Groep, 
bestaande uit vertegenwoordigers vanuit alle sectoren van de samenleving.

www.dekrachtvansalland.nl

PROJECTEN DIE VAN START ZIJN
Meer informatie over deze projecten vind je op www.dekrachtvansalland.nl/projecten
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Europees fonds voor landbouw en plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.

In dit informatieblad zie je wat we sinds 2015 hebben bereikt. Hoe we dat doen? We maken 
slim gebruik van lokale kracht, hanteren een integrale aanpak met duurzaamheid als rode 
draad. Met kennisoverdracht en het leggen van verbindingen bereiken we veel. Inwoners 
en organisaties realiseren vooral op eigen kracht projecten. De gemeenten Deventer, Olst-
Wijhe en Raalte en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel faciliteren 
en stimuleren waar nodig. Samen goede projecten ontwikkelen en uitvoeren voor een vitaal 
Salland, dat is ons doel. Haak jij aan?

 DE KRACHT VAN SALLAND 
Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van 

vrijwilligers, ondernemers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen 

in het gebied. Het netwerk ontmoet elkaar in het Salland Café 

om nieuwe initiatieven te bedenken en bestaande te versterken. 

Bijvoorbeeld sociale initiatieven van inwoners of het eten van gezond 

voedsel uit de regio. Of innovaties op het gebied van duurzaamheid, 

bodem en biodiversiteit. Daarnaast werkt het netwerk aan een integrale 

aanpak op het gebied van landbouw, klimaat, water, natuur en 

landschap. De projecten pakken we op binnen LEADER of Salland Deal. 

LOPENDE PROJECTEN
Meer informatie over deze projecten vind je op 
www.dekrachtvansalland.nl/sallanddeal

PROEF IN DE PRAKTIJK: BODEM VOEDEN, NIET HET GEWAS!
Op een perceel van IJssellandschap aan de Oerdijk in Deventer wordt een praktijkproef 
bodemvruchtbaarheid uitgevoerd. ‘Bodem voeden, niet het gewas!’ is het motto. Door 
middel van bodemscannen, verschillende bewerkingen, verschillende bemestingen en het 
werken met bacteriën(Bokashi) wordt gekeken wat het resultaat is op het watervasthoudend 
vermogen en de opbrengst. Bewoners en agrarische ondernemers worden bij dit project 
betrokken. Dit project is in 2016 gestart en duurt zes jaar. 

PILOT LANDSCHAPSBEHEER
Stichting Kostbaar Salland voert een interactief project uit om landschapsbeheer met 
verschillende partijen samen en integraler op te pakken. Ideeën worden concreet gemaakt 
voor de deelgebieden Lettele - Vijfhoek, omgeving Raalte - Heino en Olst-Zuid. 

DELTAPLAN AGRARISCH WATER/ZOETWATER OOST NEDERLAND (DAW/ZON) 
In de toekomst komen droge en warme zomers steeds meer voor, maar ook de kans 
op wateroverlast door hoosbuien neemt toe. In het programma Zoetwatervoorziening 
Oost-Nederland (ZON) werken we aan oplossingen en maatregelen om in de toekomst 
minder last te hebben van droogte. Zorgen voor voldoende zoetwater dus! Dit doen 
we door infrastructurele maatregelen te treffen zoals het project IJsseldijk maar ook 
beheersmaatregelen op de bedrijven zoals verbeteren van het watervasthoudend vermogen. 

INTEGRALE AANPAK 11 WATERLICHAMEN IN SALLAND
Voor de periode 2014-2020 heeft het waterschap de herinrichting van een aantal 
waterlichamen op het programma staan, zodat er in Salland voldaan wordt aan verschillende 
wateropgaven. Het waterschap betrekt grondeigenaren en gebruikers van gronden bij de 
plannen. Zo ontstaat een integrale aanpak en combinatie met kavelruilmogelijkheden en 
doelen vanuit DAW/ZON, agrarische natuurbeheer en groen en blauwe diensten. 

PILOT LAND VAN WAARDEN
Boeren worden gestimuleerd om de natuur op het eigen land meer ruimte te geven, door 
beloningen van diverse organisaties te verzamelen en te bundelen wordt gezocht naar 
een passende beloning per het bedrijf. In Olst-Wijhe en Raalte doen 29 ondernemers mee 
aan dit project. 

ERVENCOACHES 
Gemeente Raalte zet een contactpersoon buitengebied in voor 16 uur per week vanaf 
augustus 2017 tot en met eind 2021. Van 15 mei 2019 tot en met eind 2020 wordt er 
in Deventer, Olst-Wijhe en Raalte gebruikgemaakt van de ervencoaches van provincie 
Overijssel. Alle bezitters van erven in Salland kunnen een beroep doen op de ondersteuning 
van een ervencoach. 

KAVELRUILPROJECTEN
Het doel van de kavelruil is het verbeteren van de landbouwstructuur. Door uitvoering 
van de kavelruil wordt de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven efficiënter en wordt 
een bijdrage geleverd aan onder andere koeien in de wei, verkeersveiligheid, milieu, 
landschap en biodiversiteit en besparing op wegenonderhoud. Er lopen verschillende 
kavelruilprojecten. 

PILOT EVENWICHTSBEMESTING
In en rond het natuurgebied Boetelerveld moeten in het kader van Natura2000/PAS 
verschillende maatregelen worden uitgevoerd voor de natuur. Het stopzetten van de 
bemesting in bepaalde delen was een van de maatregelen om de natuurdoelen te halen. 
Vanuit de landbouw, LTO Salland en de boeren in het gebied, is het voorstel gedaan om 
evenwichtsbemesting te onderzoeken. 

De resultaten laten zien dat binnen het reguliere mestbeleid, door extra aandacht te geven aan 
een goed mineralenmanagement, de benutting van mineralen kan verbeteren en verliezen 
ervan kunnen worden beperkt. 

ONTWIKKELING NETWERK EN CONSTANTE VERNIEUWING
Salland Deal komt gemiddeld 1 keer per 6 weken bij elkaar. Dit om projecten op elkaar af 
te stemmen en om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien daar waar knelpunten of 
kansen liggen. We blijven werken aan concrete acties maar ook aan een visie op langere 
termijn. De komende tijd werken we vanuit een integrale aanpak aan: 
› Sallandse grondstoffenstromen: Salland als gemengd bedrijf. 
› Natuur-inclusieve en Landschap-inclusieve Landbouw
› Burger, voedsel en vitaal landschap
› Bodem en water

4D-AANPAK SALLAND is onderdeel van het programma sociale kwaliteit van provincie 
Overijssel. De uitvoering daarvan verknopen we in Salland slim aan de samenwerking 
die er al is met De Kracht van Salland. Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale 
kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland 
heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen.

In Overijssel zijn in iedere regio 4D-makelaars beschikbaar om initiatieven met sociale 
kwaliteit te ondersteunen in 2019 en 2020. In Salland is dat Giny Hoogeslag. Er is per 
jaar, per regio, een budget van 25.000 euro beschikbaar voor deze initiatieven. In Salland 
heet dit budget de ‘KrachtvanSalland-cheque’. We gaan voor een eenvoudige procedure 
met snelle beslistermijn, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie. 
Iedere Sallander is welkom om zich aan te melden als lid van de besliscommissie van De 
KrachtvanSalland-cheque.

VLIEGENDE START
De eerste openstelling van de KrachtvanSalland-cheque leverde in de eerste maand al 47 (!) 
aanvragen op. Dit is bereikt dankzij de laagdrempelige aanpak, het hechte netwerk in Salland 
en de kracht in onze regio. In Salland weten we mensen te bereiken. 

PROJECTEN DIE VAN START ZIJN 
Alle projecten die van start zijn met de KrachtvanSalland-cheque vind je op de website 
www.dekrachtvansalland.nl/4D

NETWERKBIJEENKOMSTEN
Minimaal eens per jaar wordt vanuit 4D – samen met anderen – een Salland Café gehouden, 
waarbij lokale sociale initiatieven in de schijnwerpers staan. Delen van informatie en 
voorkomen dat jij het wiel opnieuw moet uitvinden. Hoe pakken anderen de zaken aan, hoe 
krijg je geld bij je initiatief, hoe zorg je voor draagvlak en hoe organiseer je de uitvoering? 
In 2019 is actief ingezet op versterkte samenwerking tussen onder andere 4D, LEADER, 
welzijnsorganisaties, De Raalter Uitdaging, gemeenten en Doorpakken Salland. Zo 
organiseerden we in 2019 samen het Salland Café ‘Samen verder met jouw idee!’
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De resultaten laten zien dat binnen het reguliere mestbeleid, door extra aandacht te geven aan 
een goed mineralenmanagement, de benutting van mineralen kan verbeteren en verliezen 
ervan kunnen worden beperkt. 

ONTWIKKELING NETWERK EN CONSTANTE VERNIEUWING
Salland Deal komt gemiddeld 1 keer per 6 weken bij elkaar. Dit om projecten op elkaar af 
te stemmen en om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien daar waar knelpunten of 
kansen liggen. We blijven werken aan concrete acties maar ook aan een visie op langere 
termijn. De komende tijd werken we vanuit een integrale aanpak aan: 
› Sallandse grondstoffenstromen: Salland als gemengd bedrijf. 
› Natuur-inclusieve en Landschap-inclusieve Landbouw
› Burger, voedsel en vitaal landschap
› Bodem en water

4D-AANPAK SALLAND is onderdeel van het programma sociale kwaliteit van provincie 
Overijssel. De uitvoering daarvan verknopen we in Salland slim aan de samenwerking 
die er al is met De Kracht van Salland. Provincie Overijssel wil initiatieven met sociale 
kwaliteit stimuleren door te bieden wat nodig is: netwerk, advies en/of geld. Stimuland 
heeft hiervoor de 4D-aanpak ontwikkeld. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen.

In Overijssel zijn in iedere regio 4D-makelaars beschikbaar om initiatieven met sociale 
kwaliteit te ondersteunen in 2019 en 2020. In Salland is dat Giny Hoogeslag. Er is per 
jaar, per regio, een budget van 25.000 euro beschikbaar voor deze initiatieven. In Salland 
heet dit budget de ‘KrachtvanSalland-cheque’. We gaan voor een eenvoudige procedure 
met snelle beslistermijn, aansluiten bij wat er al is, doen wat nodig is en transparantie. 
Iedere Sallander is welkom om zich aan te melden als lid van de besliscommissie van De 
KrachtvanSalland-cheque.

VLIEGENDE START
De eerste openstelling van de KrachtvanSalland-cheque leverde in de eerste maand al 47 (!) 
aanvragen op. Dit is bereikt dankzij de laagdrempelige aanpak, het hechte netwerk in Salland 
en de kracht in onze regio. In Salland weten we mensen te bereiken. 

PROJECTEN DIE VAN START ZIJN 
Alle projecten die van start zijn met de KrachtvanSalland-cheque vind je op de website 
www.dekrachtvansalland.nl/4D

NETWERKBIJEENKOMSTEN
Minimaal eens per jaar wordt vanuit 4D – samen met anderen – een Salland Café gehouden, 
waarbij lokale sociale initiatieven in de schijnwerpers staan. Delen van informatie en 
voorkomen dat jij het wiel opnieuw moet uitvinden. Hoe pakken anderen de zaken aan, hoe 
krijg je geld bij je initiatief, hoe zorg je voor draagvlak en hoe organiseer je de uitvoering? 
In 2019 is actief ingezet op versterkte samenwerking tussen onder andere 4D, LEADER, 
welzijnsorganisaties, De Raalter Uitdaging, gemeenten en Doorpakken Salland. Zo 
organiseerden we in 2019 samen het Salland Café ‘Samen verder met jouw idee!’

www.dekrachtvansalland.nl www.dekrachtvansalland.nl www.dekrachtvansalland.nl


