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Verslag van het werkatelier over het “Linderveld” en omgeving aan de noordrand van Deventer.
Het werkatelier vond plaats op 7 september 2016, in café-restaurant De Koerkamp, te Lettele.

Aanleiding

Het Linderveld is een voormalig stadsuitbreidingsgebied aan de noordoostzijde van de stad 
Deventer, ten noorden van de Vinexwijk De Vijfhoek. De eerste plannen voor dit gebied was 
de aanleg van een bedrijventerrein, maar dit vond geen doorgang. Inmiddels zijn deze en 
opvolgende plannen van tafel en wil de gemeente haar gronden en opstallen in het gebied 
verkopen.

Het gebied is afwisselend met als hoofdfuncties landbouw en wonen. Het wordt doorsneden 
door wandel- en fietspaden en het waterschap heeft langs de Zandwetering waterbergingen 
aangelegd. Verder zijn er volkstuinen te vinden en heeft de scouting er een nieuw clubhuis.

IJssellandschap heeft het plan opgevat om in nauwe samenwerking met de landbouwsector 
(LTO Salland), bewoners, gebruikers en omwonenden van het Linderveld, een 
ontwikkelingsplan voor het gebied en de directe omgeving op te stellen. Er ligt een kans om 
een duurzaam stadsrandgebied te ontwikkelen. De basis van dit plan moet een transparant en 
innovatief landbouwsysteem zijn, dat rekening houdt met natuur en landschap, heel open is 
naar de omgeving en bij voorkeur ook haar producten in de omgeving afzet.

In aanloop naar het werkatelier is er een eerste sessie georganiseerd om het idee van 
de landbouw als drager van het landschap uit te werken. Tevens heeft er een consultatie 
plaatsgevonden tijdens de kunstfietsroute. Op 7 september is een atelier georganiseerd door 
AtelierOverijssel om samen met ondernemers, bewoners en omwonenden te kijken naar de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de mogelijk aanvullende dragers voor het Linderveld. 
Hierbij is niet alleen gekeken naar de gronden van de gemeente maar is de gehele noordrand 
van Schalkhaar en de Vijfhoek als studiegebied genomen.

Doelstelling werkatelier
Het doel is om via enkele werkbijeenkomsten met diverse partijen tot een gedragen en 
inspirerend toekomstperspectief voor het gebied te komen, gericht op landbouw (drager), de 
relatie producent-consument en beleving. Daarnaast is er ruimte voor natuur en landschap, 
wonen en werken in het gebied. Het wordt geen volledig dichtgetimmerd plan, maar een 
wenkend perspectief. Het moet wel een financieel haalbaar plan zijn, waar een verdienmodel 
aan ten grondslag ligt.

Inhoud van dit verslag

1. Inleiding (presentaties)  
2. Impressie van veldbezoek
3. Schetssessie
4. Discussie
5. Conclusies en vervolgstappen
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1. Inleiding (presentaties)

De dag werd gestart met een drietal inleidende presentaties. Dagvoorzitter Ingrid Nij Bijvank- 
Van Herel opende met inspiratie die zij had meegenomen uit park Lingezegen. Dit park ligt 
tussen Arnhem en Nijmegen en is in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als landschapspark. 
In dit gebied is landbouw de belangrijkste drager maar is ook geïnvesteerd in natuurwaarde 
en recreatie. Daarnaast introduceerde Ingrid het perspectief van de provincie om in te zettten 
op het thema “agro & food”. Daarbij gaat het om de vraag naar hoogwaardig voedsel, korte 
(duurzame)kringlopen, interactie van landbouw(keten) met de leefomgeving, regionale 
economie, zorg voor landschap en leefkwaliteit. De provincie ondersteund op dit gebied 
‘proeftuinen’ in de provincie. Ingrid gaf de deelnemers mee dat er op dit gebied wellicht kansen 
liggen voor het Linderveld.

Jaap Starkenburg van IJssellandschap vertelde over de ambitie van IJssellandschap met het 
Linderveld. Al enige tijd zijn zij bezig met het samenbrengen van (agrarische) ondernemers, 
bewoners, gebruikers en omwonenden om gezamenlijk plannen te maken voor het Linderveld. 

Voor de herontwikkeling van het gebied zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• De functie landbouw is drager, waarbij de landbouw als een goed rentmeester omgaat met 

natuur, landschap, dieren en milieu en bij voorkeur biologisch is;
• Behoud en waar mogelijk versterking van landschappelijke diversiteit en natuurwaarden;
• Een aantrekkelijk uitloopgebied voor de naastgelegen woonwijk de Vijfhoek, de mogelijkheid 

voor ontmoeting tussen producent en consument en een korte keten tussen producent en 
consument;

• De mogelijkheid van het inplaatsen / herbergen van andere functies als wonen, zorg, 
recreatie, dienstverlening, overige werkgelegenheid;

Landbouwdag
Op 12 mei 2016 vond een eerste werksessie plaats met landbouwdeskundigen uit heel 
Nederland. Dit betrof kenners op het vlak van onder meer stadslandbouw, stallenbouw, 

Het Linderveld  en studiegebied atelier
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Kinderen denken mee over Linderveld

“Vijf sterren voor het buitengebied van de Vijfhoek”

innovatie en streekproducten. Doel van 
deze sessie was het uitwerken van de 
mogelijkheden voor de landbouw in het 
gebied. Hieruit kwam de wens voor een 
nieuwe ondernemer die in het Linderveld 
op een moderne wijze grondgebonden 
landbouw gaat uitvoeren. Daarbij is een 
relatie met de omgeving en de aanliggende 
wijken (De Vijfhoek en Schalkhaar) gewenst.

Kunstfietsroute Deventer
Tijdens de Kunstfietsroute Deventer op 11 
en 12 juni 2016 werden de ideeën voor het 
Linderveld gepolst bij bezoekers. Onder 
het motto “Vijf sterren voor het buitengebied 
van de Vijfhoek” mochten bezoekers vijf 
stickers plakken om aan te geven welke 
thema’s zij belangrijk vinden. De meeste 
stickers gingen naar thema’s als: een mooi 
en natuurlijk landschap, koeien in de wei, 
routestructuren/buiten activiteiten en een 
zorgboerderij. Het ‘modern melkveebedrijf’ 
en de ‘eigen groenten verbouwen/pluktuin’ 
kregen ook redelijk veel stickers. 

Ook kinderen werden tijdens de 
Kunstfietsroute gevraagd mee te denken 
over nieuwe functies voor het Linderveld.  
Dit leverde nieuwe ideeën voor onder 
andere  een crossbaan, survivalpark, 
speeltuin en een cowboycafé.
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Landschapsanalyse Linderveld
Het Oversticht heeft in opdracht van IJssellandschap een landschapsanalyse gemaakt van het 
Linderveld. Deze is als extra bijlage opgenomen.  Belangrijkste uitkomsten van de analyse zijn 
de kwaliteit van de oude structuren in het Linderveld, zoals de Oerdijk en de beeklopen. De 
hoogteverschillen in het maaiveld en het kleinschalig coulisselandschap.

Landschapsanalyse, karakteristieken situatie1900 en 2016

Natuurlijke ondergrond Stedelijke ontwikkeling Recreatieve ontwikkelingAgrarische ontwikkeling
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2. Impressie van het veldbezoek

Voor het atelier werden de deelnemers in vier groepen verdeeld: landbouw, infrastructuur, 
recreatie en natuur&landschap. Alle groepen reden een eigen route waarbij zij de omgeving 
verkenden en keken naar de huidige kwaliteiten en welke kansen het gebied heeft voor 
toekomstige ontwikkeling. In de bijlage zit de routekaart met alle vier de routes. Hieronder een 
impressie van het veldbezoek.
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3. Schetssessie

Weer terug binnen werden de groepen per thema aan het werk gezet. Leidende vragen voor de 
workshop waren: 
• Wat heb je gezien? (kwaliteiten en kansen)
• Wat wil je bereiken? (toekomstbeeld)
De workshops vonden plaats in dezelfde groepssamenstelling als het veldbezoek. 

Landbouw
Vanuit het perspectief van landbouw is gekeken naar het Linderveld. Kwaliteiten die naar voren 
kwamen waren dat de lage grond goed te beweiden is. Het kleinschalig cultuurlandschap 
biedt kansen voor landbouw in samenhang met natuur en recreatie. De ligging ten opzichte 
van de stad en de omgeving (Lettele, De Vijfhoek, Schalkhaar) kan benut worden als directe 
afzetmarkt. Daarnaast kunnen bestaande bedrijven doorgroeien in het Linderveld. Een knelpunt 
in de huidige situatie is de infrastructuur.

Het toekomstbeeld dat deze groep schets is die van een stadsboerderij ‘voor de stad’. Waar 
een agrarisch ondernemer kan boeren en zijn producten kan afzetten in de omgeving. Deze 
groep gaf aan dat het geen boerderij ‘van’ de stad is, de agrariër bepaalt wat het beste is voor 
het bedrijf. Het is echter wel open voor bezoek. 
De stadsboerderij voor de stad is een extensief biologisch melkveebedrijf met een centrale 
afzetlocatie of winkel in het gebied. Daarnaast werkt de agrariër samen met andere 
voedselproducenten uit de omgeving. 

Er liggen kansen in het verbeteren van routestructuren (wandelen/fietsen/struinen/klimmen). 
Dit maakt het gebied recreatief interessant. Daarnaast moet er extra aandacht zijn voor het 
interessant maken van het gebied voor jeugd, dit kan doormiddel van educatie maar ook door 
activiteiten in het gebied te faciliteren.

Tijdens het atelier is veel gesproken over een agrarisch ondernemer die ook zorg draagt voor 
het landschap. In deze groep werd aangegeven dat dit landschapsonderhoud goed geregeld 
moet worden met de eigenaar, maar dat ook andere gebruikers van het Linderveld hier een rol 
in kunnen spelen. 

Tot slot werd aangegeven dat er naast een landbouwbedrijf ook ruimte is voor aanvullende 
functies in het Linderveld. Bijvoorbeeld voor zorgconcepten en/of wonen.

Infrastructuur
Deze groep begon met het constateren van een aantal knelpunten op het gebied van 
infrastructuur. Zo vormt het Linderveld en haar omgeving geen eenheid, het zijn ‘losse blokjes’. 
Dit wordt veroorzaakt door een paar barrières die in door het gebied lopen. Het Overijssels 
kanaal wat zeker voor landbouwverkeer maar beperkte mogelijkheden heeft om over te steken.
Er werden vooral kansen gezien. Landbouw als drager van het gebied zou ingevuld kunnen 
worden met een “netwerkboer”, een grondgebonden gemengd bedrijf. De natte en droge 
delen bieden goede kansen voor een agrarisch bedrijf met een landschappelijke invulling. 
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Kaart landbouw Kaart infrastructuur

Bijvoorbeeld omdat langer beweiden mogelijk is door jongvee langer in de natte delen te 
houden. Enig probleem dat hier geconstateerd werd was de slechte bereikbaarheid voor 
landbouwverkeer. De fietsbrug met wildpassage zou ook voor landbouwverkeer toegankelijk 
moeten worden, zodat een boer hier (met vee) het kanaal kan passeren. 

Voor recreatie werden veel kansen gezien. Het kanaal dat nu als barrière in het gebied ligt kan 
dienen als recreatieve drager. Het heeft potentie voor fietsers en wandelaars maar ook voor 
waterrecreatie (kano’s). In de groep werd het voorbeeld aangehaald van “rondje Zwolle” een 
fietstocht om de stad Zwolle waarbij je de diversiteit van het landschap ziet. Deventer zou ook 
zo’n rondje kunnen hebben, de infrastructuur is er al, het gaat om branding van de route. Het 
Linderveld zou tevens voorzien moeten worden van een drietal poorten. Vanuit Schalkhaar, 
langs het kanaal en vanuit de Vijfhoek. Deze entrees zijn voor ‘langzaam’ verkeer. De poort 
naar de Vijfhoek moet ook een duidelijke relatie hebben met de agrariër die in het gebied komt. 
Streekproducten van de boerderij kunnen in de Vijfhoek worden verkocht, daarmee pleitte deze 
groep voor een verkooppunt buiten het Linderveld zodat in het landelijk gebied de boer zijn 
bedrijfsvoering niet verstoord wordt. Een aantal ingrepen die voor de agrariër nodig zijn om 
het bedrijf rendabel te maken ten aanzien van de lokale bereikbaarheid hebben ook voordeel 
voor de recreanten. Er komt een intensievere padenstructuur waar mogelijkheden liggen in de 
combinatie van landbouw en recreatie.

De Oerdijk werd door deze groep gezien als drager met veel (landschappelijke) kwaliteit. Wel 
werd opgemerkt dat het ook een barrière vormt met de wijk De Vijfhoek omdat de Oerdijk ook 
gebruikt wordt als sluiproute. De groep stelde voor op het traject langs de wijk het wegdek te 
verhogen (een grote drempel) met shared space principes zodat automobilisten hier langzamer 
moeten rijden en de weg makkelijker te kruisen is vanuit de wijk naar het Linderveld.
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Recreatie
De indruk van de groep ‘recreatie’ was toch vooral dat er erg veel maïs stond. Zij stelden 
dat het Linderveld een vergeten landschap is, maar zetten daar ook meteen een vraagteken 
bij: hoe bijzonder is het Linderveld. Het is niet heel uniek of bijzonder. Kwaliteiten die de 
groep ontdekte was de ruimte om te struinen over kleine paadjes. Het kanaal als parel, deze 
versterken en beter verbinden, ook met De Oorsprong. 

Recreatie in dit gebied moet zich focussen op de kleinschaligheid, het verhaal van het gebied. 
Mensen moeten er willen verblijven en dat betekent dat er iets te zien moet zijn. Je moet er iets 
kunnen meemaken.

Het idee dat hier ontstond was het uitroepen van een ‘burgemeester’. In Frankrijk heeft elk 
gehucht zijn eigen burgemeester: waarom het Linderveld niet. De naam van het gebied werd 
door deze groep vertaald tot “De Heerlijkheid het Linderveld”. Wat tijdens de presentatie 
veranderde naar “De Heerlijkheid Baarlerveld/Baarler Nassau”. En een burgemeester had de 
groep ook al voor ogen. De langstwonende bewoner: Hans Koldewijn . Iedereen kan lid worden 
van de Heerlijkheid, maar er zijn wel bepaalde privileges. Daarbij kunnen leden delen van het 
gebied beheren of de agrariër helpen. Op deze wijze wordt het gebied teruggegeven aan de 
gemeenschap.

Natuur & landschap
Het thema dat deze groep introduceerde was “Weg in de Allemansgading”. Deze straatnaam 
werd zeer toepasselijk gevonden voor de identiteit van het gebied. Momenteel wordt het 
gebied gekenmerkt door maïs, daarnaast constateerde deze groep de kwaliteit van het 
coulisselandschap de biodiversiteit en soortenrijkdom in flora en fauna, de hoogteverschillen in 
het maaiveld en de routing die nog te wensen overlaat. 

Deze groep zet sterk in op de binding met het gebied en de sociale cohesie. Het eerste punt 
op de agenda was de naam Linderveld. Deze is misplaatst. Het Linderveld ligt ten noordoosten 
van het gebied. Dit gebied heet het Baarlerveld.  

Uitgangspunt voor deze groep was dat er één eigenaar is met andere ondernemers in dienst 
en dat er een directe afzet is in de omgeving. Het gebied is een voedsellandschap waarin 
de agrariër rekening houdt met het landschap en de natuur. Daarbij wordt gedacht aan een 
extensief gemengd landbouwbedrijf.  De agrariër werkt met passende teelten die aansluiten op 
het waterniveau (natte en droge gebieden) en laat weide extensief begrazen. Ook werden er 
kansen gezien voor boomgaarden.

Andere kansen die werden gezien waren buitenonderwijs, pluktuinen, zorgfuncties en wellicht 
een terras in het gebied.  

Ook is er nagedacht over het verdienmodel. Zo kunnen huidige ondernemers in het gebied 
betrokken worden, zoals De Oorsprong. Maar er is ook ruimte voor aandeelhouders die met 
geld of in natura bijdragen aan het gebied. 
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Presentaties resultaten

Kaart natuur&landschap



12

Slotdiscussie

4. Discussie

Nadat alle groepen hun ideeën gepresenteerd hadden werd de discussie geopend. Wat in alle 
groepen terugkwam was de vraag naar een eenheid in het gebied (landschappelijk) en eenheid 
in het verhaal (identiteit). Nu is de kans om het gebied aantrekkelijk te maken, er is ruimte om 
te zorgen dat het klaar is voor de toekomst.  Uniek aan de huidige situatie is dat er nu een kans 
ligt om het Linderveld/Baarlerveld als geheel een invulling te geven. 

Vanuit de groep werd opgemerkt dat er nu eindelijk een plan wordt gemaakt waarbij de lokale 
ondernemers, bewoners en omwonenden worden betrokken. Dat zorgt dat van dit plan de 
bewoner blij wordt: De potentie van het gebied worden benut. Ook werd er aangegeven dat 
dit proces zorgt voor een toegevoegde waarde en dat de plannen ook de sociale cohesie 
versterken.

Jord den Hollander, van het Kunstenlab, merkte op dat er wel erg veel plannen zijn. En dat alles 
mogelijk lijkt. Maar waarom gebeurt er dan niks? De groep had hier een duidelijk antwoord 
op: onzekerheid over de toekomst van het gebied. De afgelopen tien jaar wisten bewoners en 
gebruikers van het landschap niet voor hoe lang dit door zou gaan. Er is niet goed gezorgd 
voor het gebied en in de toekomst is beter rentmeesterschap een vereiste. Nu is de grond 
uitgebuit doordat er geen eigenaarschap is. Dat betekende door de jaren heen steeds meer 
maïs. Dit is voor landbouwers die geen binding hebben met het gebied goed voor productie, 
maar op termijn is dit roofbouw voor de grond. De aanwezige agrariërs gaven aan dat wanneer 
er geen binding is met het land een agrariër niet snel zijn portemonnee zal trekken om echt te 
investeren. 

Een andere belangrijke uitkomst van het atelier is dat de economische-, natuur- en 
recreatiewaarde integraal worden vergroot in het nieuwe plan. Daarbij werd aangegeven dat 
een economische drager  met verantwoordelijkheidsgevoel nodig is.

Ondernemer Jan-Jaap Scholten  , van de Pluktuin Schalkhaar, geeft aan dat er een goede 
lokale afzetmarkt is. Met zijn pluktuin heeft hij ongeveer honderd vaste klanten. Inmiddels gaat 
het zo goed, en levert hij zo’n goede kwaliteit dat zijn vaste klanten hebben aangegeven dat de 
prijs omhoog kan. Dit geldt in principe ook voor een nieuwe agrariër die zich in het gebied gaat 
vestigen. Wanneer deze zorg draagt voor het gebied en kwalitatief goede producten levert zal 
de investering zichzelf terugbetalen. Dit vraagt wel om goed ondernemerschap.



13

5. Conclusies en vervolgstappen

Subconclusies per thema
Op het gebied van landbouw was iedereen het eens dat dit een extensief, grondgebonden, 
gemengd bedrijf moet zijn dat ook een publieke functie heeft. Er worden bijvoorbeeld 
streekproducten gemaakt en verkocht en er is ruimte voor aanvullende (sociale) functies.

Qua ontsluiting van het Linderveld moet er nog wel wat gebeuren. Zo is de verbinding over 
het kanaal momenteel slecht, zeker voor landbouwverkeer. Ook de Oerdijk vormt op dit 
moment een barriere omdat het als sluiproute wordt gebruikt. Wanneer de infrastructuur wordt 
aangepakt moet de verbinding tussen de stad en het buitengebied voor langzaam verkeer 
verbeterd worden.

Er zijn recreatieve kansen voor het Linderveld. Op de grote schaal het ontwikkelen van een 
‘rondje Deventer’ waarbij het Linderveld één van de aantrekkelijke landschappen is aan de 
rand van Deventer. Op de schaal van het Linderveld zijn er kansen voor wandel- en fietsroutes, 
nevenactiviteiten op de boerderij en educatie. Het idee voor een “De Heerlijkheid het 
Linderveld” viel bij de deelnemers in de smaak.

Het gebied kent ook kansen voor natuur en landschap. Nu al komen er zeldzame soorten voor. 
Door in het beheer van het gebied rekening te houden met deze natuurwaarden blijft het gebied 
aantrekkelijk en vormt het ecologisch een mooie stapsteen. Tevens zorgt het beheer ervoor dat 
het gebied aantrekkelijk blijft als uitloopgebied voor de stad.

Bidboek
Jaap Starkenburg bedankte alle deelnemers van het atelier voor hun bijdrage. Aan hem de 
vraag wat er nu met de resultaten gaat gebeuren. IJssellandschap gaat de ideeën verder 
uitwerken en samenvatten in een “bidboek”. Het bidboek is echter niet een product van 
IJssellandschap an sich maar nu juist een aanbieding van alle partijen. Met het bidboek kan 
het gesprek met de  gemeente Deventer worden aangegaan om hen te overtuigen van de 
plannen. In het bidboek worden de resultaten van de Landbouwdag en Kunstfietsroute ook 
meegenomen. In het plan voor het Linderveld is naast een agrarische ondernemer ruimte 
voor aanvullende functies, wellicht in een coöperabel model. Hierin passen plannen voor een 
zorgboerderij (door Gigi Splinter) en samenwerking met De Oorsprong (Jeroen Bartels). 
Het plan zal ook kaders schetsen voor de ontwikkeling: wat is gewenst, wat ongewenst? Dit 
gebaseerd op de resultaten uit de ateliersessies. Tevens moet er gerekend worden aan een 
businessplan. 

Rol provincie
De provincie was ook vertegenwoordigd en reageerde zeer positief op de plannen die nu 
gemaakt werden voor het Linderveld. De vraag die aan hun gesteld werd was of er ruimte was 
om van het Linderveld/Baarlerveld een “proeftuin” te maken op het gebied van agro & food. 
Zowel Majorie van Beest als Luc Jehee gaven aan dat dit naar hun idee heel goed zou passen 
en dat daar zeker over doorgedacht kan worden. Dat zou betekenen dat de provincie de 
plannen ondersteunt. 
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Communicatie
Bij het vervolg gaat het ook om goede communicatie over de plannen. Tot nu toe zijn alle 
plannen voor het Linderveld gestrand op veel protest vanuit de omgeving. Daarom is het 
van belang zorg te dragen dat niet alleen de deelnemers van het atelier op de hoogte zijn 
van de ideeën maar deze ook te presenteren aan de omgeving en hier reacties op te halen. 
De plannen die er nu liggen kunnen al wel op enig draagvlak rekenen. Misschien wel de 
belangrijkste uitkomst van het werkatelier is namelijk dat mensen zich verbonden voelen met 
het plan en betrokken willen blijven. Het is hun plan aan het worden en dit moet zeker benut 
worden in het vervolg.

Er werd duidelijk aangegeven dat er bewonersavonden georganiseerd moeten worden in 
Lettele, Schalkhaar en de Vijfhoek. Op deze wijze wordt iedereen geïnformeerd en krijgt 
iedereen de kans om hier aan bij te dragen. Daarbij is het wel van belang dat deelnemers van 
het atelier ook aanwezig zijn om als ambassadeurs te vertellen over het proces en de plannen. 
Dit helpt het draagvlak in de omgeving te vergroten.

Een ander voorstel was om de gemeenteraad uit te nodigen in het Linderveld om daar de 
plannen aan hen te presenteren. Dit zou bijvoorbeeld ook door de deelnemers van het atelier, 
de gangmakers, opgepakt kunnen worden. Zodat de raad direct voelt dat de plannen gedragen 
worden door de omgeving.

Tevens werd er geopperd om een stuk te plaatsen in De Stentor. Om een breder publiek te 
bereiken en aan te geven dat er nu plannen worden gemaakt met bewoners en omwonenden: 
Dat dit een initiatief is wat al op enig draagvlak vanuit de omgeving steunt. Er was enige 
discussie of De Stentor het juiste medium is om het verhaal te verspreiden. Wel was iedereen 
het eens dat de communicatie op goede wijze moet gebeuren, dit zou ook lokaal kunnen door 
het uitbrengen van een nieuwsbrief.
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Bijlage: lijst van aanwezigen

AtelierOverijssel
Ingrid van Herel - Nij Bijvank  dagvoorzitter 
Merel Enserink    landschapsarchitect
Jord den Hollander   filmmaker, architect
Mieke Conijn    directeur Kunstenlab

Aanwezigen
Jaap Starkenburg   IJssellandschap (opdrachtgever)
Gerko Hopster   Pratensis (projectleider Linderveld)
Rob te Wierik    IJssellandschap
Rudi Nieuwenhuizen  IJssellandschap
Guido Tuten    Pachtersvereniging
Ruud Haarman   LTO
Christian Klein Koerkamp  LTO
Sanne Klein Koerkamp  LTO
Gerrit Slagman   gebiedscoördinator
Michiel Bussink   Voorzitter PB Lettele
Hans Koldewijn   bewoner, lid Sallands Erfgoed
Gerard Herder   lid Sallands Erfgoed
Anne-Lot Haag   gebiedskenner, actief in Schalkhaar
Gigi Splinter    bewoner, ondernemer zorgboerderij
Jorik Barteling   bewoner (kunst/zorg)
Renée van de Beek   BPD
Jolanda Hoeflak   Bril van Jane
Jeroen Bartels   ondernemer De Oorsprong
Gabrielle Broersma   bewoner
Albert Dedden   team Spacecowboys, kunstenaar
Paul Keizer    team Spacecowboys, kunstenaar
Marjorie van Beest   provincie Overijssel
Tim de Weerd   provincie Overijssel
Luc Jehee    provincie Overijssel
Ankie Pannekoek   raadslid (D66)
Harry ten Have   raadslid (Gemeentebelang)
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Bijlage: routekaart veldbezoek
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Idee

Bijlage: flipovers

Landbouw
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Bijlage: flipovers

Infrastructuur
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Bijlage: flipovers

Natuur & landschap




