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Een mooi
Overijssel
dat lekkere
producten
voortbrengt,
regionale
kringlopen,
gevarieerd planten- en dierenleven, rendabel voor alle
ketenpartners en verbonden met de mensen uit de regio. Dat
is de ambitie van Echt Overijssel!, een initiatief van ASG
Veehouderij, Stichting Dianthus en Vereniging
Natuurmonumenten. De provincie Overijssel heeft subsidie
voor de komende jaren toegekend. Bioconnect (LNV) en
Natuurmonumenten financieren mee. Het project gaat nu
eerst op zoek naar meer deelnemers.

Ina Pinxterhuis
Tel. 0320 - 293 453

»

meer Contact

Echt Overijssel! werkt aan een regionale landbouw die een mooi
landschap en lekkere producten levert. Daarvoor wil het
samenwerkingsverbanden creëren tussen veehouders,
akkerbouwers, natuurbeheerders en hun ketenpartners, van
toeleveranciers tot horeca en recreatie. Samen willen we leren hoe
regionale landbouw eruit moet zien en wat dat kan leveren. Maar
ook wat het kost en wat dan een eerlijke prijs is.
In de eerste fase levert Echt Overijssel! een regionaal
ondernemingsplan op. Uitvoering daarvan vindt plaats in de
tweede fase. Eigenlijk is dit schaalvergroting, maar dan anders.
Namelijk samen met andere ondernemers betrokken bij de regio
en met betrokkenheid van de regio. Uiteindelijk moet dit resulteren
in vergaande samenwerking in de regio en een grote strategische
ruimte voor regionale productiesystemen.
Samen denken en samen doen! Dat is de aanpak die het project
voorstaat. Meedoen aan Echt Overijssel! betekent dat je koploper
bent of wordt. Het levert je een stimulerend netwerk, waarin je
onder deskundige begeleiding samen experimenteert. Bovendien
kun je je eigen expertise volop benutten en, als dat niet genoeg is,
expertise inhuren. Belanghebbenden worden van harte
uitgenodigd deel te nemen aan dit netwerk. Gezamenlijk wordt
uitgedacht wat nodig is om regionale productiesystemen op te
zetten en blijvend te ondersteunen, en aan welke eisen deze
systemen moeten voldoen. Tegelijkertijd worden deelnemers
uitgedaagd stappen in die richting te zetten, ondersteund door het
netwerk. Dat gaat om bijvoorbeeld graan telen voor brood of
veevoer, produceren van kwaliteitsnatuur en benutten van de
natuurlijke verscheidenheid, het vee voeren met uitsluitend
(biologische) grondstoffen uit de regio, invullen van de logistiek in
korte ketens, etc.
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