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Vóór u ligt een fotoboek met foto’s uit het archief van Stimuland.
Beelden verzameld over een periode van 12½ jaar.
12½ jaar Staaltjes van Stimuland.

Het stimuleren van duurzame land- en tuinbouw, verbreding van de landbouw en heroriëntatie.
Dat waren de thema’s waaraan gewerkt moest worden volgens de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO) 
en de provincie Overijssel.
Reden genoeg om Stimuland in 1996 op te richten.

Wie in Overijssel heeft naast landbouwstimulering vervolgens niet gehoord van Toekomstgericht Ondernemen (TGO) 
en innovatiebegeleiding?
De jaren na oprichting zijn we flink gegroeid: Stimuland is actief geworden in de volle breedte van het platteland.
Als zelfstandige organisatie die zakelijke nuchterheid weet te combineren met het uitdragen van de ideële doelstelling.

Regelingen als 5b, D2 Platteland, POP, SGB, Euregio, Leader en vele andere zijn mede dankzij Stimuland in Overijssel goed benut.
Opgaven van opdrachtgevers, voor het overgrote deel overheden, zijn verbonden met bedrijfsontwikkelingen van ondernemers.
Op het gebied van innovatie & ondernemerschap, duurzame land- en tuinbouw, natuur & landschap, nieuwe economische dragers 
en leefbaarheid.

Anno 2009, na 12½ jaar Stimuland, kijken we met plezier terug op een arbeidzame periode. 
Het logo is veranderd, de naam blijkt nog onverminderd actueel. 12½ jaar Staaltjes van Stimuland.
Dankzij de medewerking van ondernemers en externe deskundigen heeft Stimuland veel werk verzet. 
Goed ingezoomde beelden over deze periode spreken zoveel meer dan woorden. 
Dat willen we u in dit fotoboek graag laten zien, kijkt u mee? 

Bart Jaspers Faijer
directeur



Veldbezoek in het kader van het project Teelt Eiwitrijke Gewassen (2000)



Veldbezoek in het kader van het project Teelt Eiwitrijke Gewassen (2000)

IBA: Individuele Behandeling 
Afvalwater (1996-1997)

Stimuleren mechanische 
onkruidbestrijding

Toelichting op 
demonstratie oogst 

gerst-erwten

Landbouwstimulering, bij uitstek 
gewoon op locatie in het veld 

(1999)



Hèt programma waarmee Stimuland groot is geworden: Toekomst Gericht Ondernemen

Toekomstgerichte  Bedrijfsplannen: 
agrariërs wegen af hoe  

bedrijfsontwikkeling en ontwikkelingen 
in de omgeving het beste samengaan

Plannen met Toekomst: jong 
geleerd is oud gedaan?

Het maken van een weloverwogen 
keuze is de kern van het TGO-

programma
 

Heroriëntatie/Stap voor Stap: 
wordt het een baan in loondienst 

of een nieuw bedrijf



Hèt programma waarmee Stimuland groot is geworden: Toekomst Gericht Ondernemen



In Noordwest Overijssel dragen landbouwers al jaren bij aan natuurbeheer (project Werken met Meerwaarde  voor De Wieden, bedrijfsplan SANNO, 2002)



In Noordwest Overijssel dragen landbouwers al jaren bij aan natuurbeheer (project Werken met Meerwaarde  voor De Wieden, bedrijfsplan SANNO, 2002)

(Ver)bouwen met streekeigen kenmerken:
werken aan ruimtelijke kwaliteit door het versterken 

van de streekeigenheid (project Agrarische 
Bebouwing met Streekeigen Kenmerken, 1999)

Een vleermuiskelder en een 
kikkerpoel, agrariërs zetten zich 
in voor natuur en biodiversiteit

Agrariërs beheren vanouds het 
 buitengebied, ook beheer van 

’nieuwe’ natuur is bespreekbaar

Het is deze scholekster om het even welke bestemming deze 
grond heeft... sectoren landbouw en natuur werken samen 

(Stimuleringsprogramma Natuur & Landschap, 2004)



Omschakelen van varkens- naar melkschapenhouderij vraagt moed: de aanhouder heeft gewonnen! (programma TGO, bedrijfsplannen, innovatiebegeleiding)



Multifunctionele landbouw 
(streekproducten, natuur- en 
waterbeheer, agrotoerisme).

Bestaand bijgebouw krijgt een nieuwe functie

Het hoofdgebouw van 
deze karakteristieke 

Twentse boerderij 
krijgt een nieuwe niet-

agrarische functie (project 
Stimuleringsregeling 

Nieuwe Bedrijvigheid en 
Innovatie, 2004)

Het starten van een nieuwe 
bedrijfsactiviteit in het buitengebied, 

hoe doe je dat? (programma TGO, 
innovatiebegeleiding)



Puzzelen met de beschikbare ruimte, dagelijkse 
bezigheid van ondernemer en gebiedscoördinator 

(project Kavels voor Koeien)

Het reconstructiegebied Salland-Twente 
van een afstand gezien: steeds opnieuw 
de balans zoeken tussen het behoud van 

de leefbaarheid en het stimuleren van 
economische activiteiten

Op basis van vertrouwen en 
onafhankelijkheid gaat de 

gebiedscoördinator aan het werk 
binnen een gebiedsproces

De gebiedscoördinator 
ondersteunt ondernemers 
die er alles aan doen om een 

bedrijfsvoering te bewerkstelligen 
waar toekomst in zit



Ondernemend, innovatief, creatief, sociaal en erg betrokken bij 
het platteland, dat zijn de medewerkers van Stimuland



Ondernemers uit de landbouw en de 
sector zorg hebben elkaar gevonden



Zorgboerderijen zijn in 
Overijssel een begrip 

geworden (project 
Landbouw & Zorg, 2002)

Professionele kinderopvang op een, eveneens 
 professionele, boerderij vraagt om een goede aanpak 

(Kinderopvang op de  Boerderij, 2001)

Kinderopvang op de boerderij, dat is 
even wennen. Landelijke aandacht voor 
Overijssel (pilotproject Kinderopvang 

op de Boerderij, 2001)



Uitgegiste mest uit een 
biogasinstallatie

Teruglevering van geproduceerde energie 
aan het net, al jaren een heet hangijzer

Met een bus vol geïnteresseerden 
op excursie naar een 

biogasinstallatie in 
Duitsland (project 

Haal Meer uit 
Mest, 2001)

Windenergie als vorm van duurzame 
energie, zowel omarmd als verguisd. 

Belangstelling genoeg!

Installatie voor het 
scheiden van mest 

in een dunne en een 
dikke fractie



Kleurrijk koolzaad, hier geteeld voor de winning van koolzaadolie



Hotel Restaurant De Klomp in Vilsteren 
serveert dagelijks biologische producten. 

Zonder een goed afzetkanaal komt de 
productie niet van de grond (project Regionaal 

Vermarkten, 2004)

Samen met de riettelers werken aan een 
keurmerk voor het riet uit De Wieden (project 

Wiedenriet, 2004)

Het inzetten van oude rassen om 
agrobiodiversiteit te behouden 

(project Vergeten rassen, 
Vergeten gewassen, 2008)



Project Bourgondische Boer (2000)



Consumenten meer betrekken bij de 
bedrijfsvoering op de boerderij versterkt tevens 

de relatie burger-boer (project Beleef
de Boerderij, 2005)



Stimulering Omschakeling Biologische Landbouw (2004)

Inzichten uit de biologische landbouw inzetten in de gangbare landbouw was 
één van de speerpunten om de biologische landbouw in Overijssel te bevorderen 

(Coördinatie Uitvoeringsprogramma Biologische Landbouw, 2003)

Stimuleren van de biologische landbouw door te 
werken aan de afzet kant: het ontwikkelen en 

wegzetten van een nieuw merk in de markt

Demonstratie mechanische 
onkruidbestrijding (project 

Kennisverspreiding Biologische 
Landbouw, 2003)



Wandelen op en langs boerenland is geliefd bij talloze liefhebbers van het platteland (project Sallandse Zandloper, 2008)

Bevorderen van het plattelandstoerisme 
door het ontwikkelen van arrangementen 
(programma TGO, innovatiebegeleiding)

Vereniging Het Tuinpad: Stimuland heeft ondernemers 
geholpen zich te verenigen in  

een belangen- en vermarktingsorganisatie  
voor plattelandstoerisme (v.a. 1996)

Het vergroten van de toegankelijkheid van het landelijk 
gebied brengt tal van economische activiteiten teweeg 

(project Regge- en Dinkelpad, 2008)

Recreëren bij de 
boer in de ’hooiberg’



Wandelen op en langs boerenland is geliefd bij talloze liefhebbers van het platteland (project Sallandse Zandloper, 2008)



Leefbaarheid is werken aan een dynamische woon- en werkomgeving 
met sociale cohesie om het platteland aantrekkelijk te houden voor 

haar bewoners



Dorpsbewoners helpen de gezamenlijke agenda 
in beeld te brengen en de benodigde financiering 

regelen voor het uitvoeringswerk, dat is 
Dorpsplan Plus (project Dorpsplan Plus, 2008)

Vijf Overijsselse organisaties die 
werkzaam zijn op het platteland, 

hebben hun kennis gebundeld 
en samen de aanpak 

’integrale dorpsplannen’ 
ontwikkeld

Vragen over leefbaarheid: het Loket Sociaal 
Vitaal Platteland is dè centrale plek waar 

iedereen terecht kan

Samen met zeven 
vrouwenorganisaties worden de 

themadagen Agrarische Vrouwen 
Overijssel georganiseerd



Optimale afstemming van de 
kunstmeststrooier is goed voor 

de bedrijfsvoering en voor het milieu: 
één van de eerste activiteiten uit het 

stimuleringsprogramma duurzame landbouw

Demonstratie rijenbemesting in 
maïsteelt, samen met agrariërs en 

loonwerkers aan de slag voor een 
duurzame landbouw

Stimuleren van inzaaien 
groenbemester/nagewas 

op bouwland (Landbouw-
stimulering, 1996 e.v.)

De bodem staat centraal in vele projecten van Stimuland 
(Stikstof op Scherp, 2002 - Duurzame Veehouderij in 
kwetsbare gebieden, 2003 - Kop in ‘t Zand, 2006 e.v.)



Op een stimulerende wijze aan de slag met het klimaatvraagstuk: wat kan 
de melkveehouder doen aan vermindering van de uitstoot van schadelijke 

gassen bij melkvee? (landelijk pilotproject Klimaat & Koeien, 2008)



12½ jaar Staaltjes van Stimuland werd mogelijk gemaakt door bijdragen van onder andere:
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