
GLB Pilot: Boeren binnen en 
nabij Natura 2000-gebieden in 
Overijssel

Collectief Midden Overijssel voert samen met de twee andere Overijsselse 
Collectieven de GLB Pilot ‘Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel’ 
uit. In deze pilot gaan we samen met de boeren uit het gebied nadenken over 
verdienmodellen, die toekomstperspectief bieden voor hen en bijdragen aan 
opgaven rondom Natura 2000. Ook kijken we naar de rol die het nieuwe 
GLB daarin kan spelen. Niet praten over boeren, maar met 
boeren is daarbij ons motto!



Het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) gaat 
veranderen. Zo gaat het GLB 
toekomstbestendig boeren sterker 
belonen, via een vergoeding voor 
maatregelen op het gebied van natuur, 
milieu en klimaat. Binnen het huidige 
GLB zijn er onbenutte regelingen, zoals 

betalingen aan bedrijven in gebieden 
met natuurlijke of beleidsmatige 
beperkingen. Binnen de pilot willen we 
onderzoeken hoe deze regelingen een 
plek kunnen krijgen in het nieuwe GLB 
en kunnen bijdragen aan hernieuwd 
toekomstperspectief voor boeren rond 
Natura 2000-gebieden.

Gedurende de pilot worden 
regelmatig studiegroepen met 
boeren georganiseerd, waarbinnen 
ondernemers met elkaar in gesprek 
gaan. Afhankelijk van de behoeften 
van de deelnemers schakelen wij 
hierbij specialisten in, die ondernemers 
weten te prikkelen en vragen kunnen 
beantwoorden. Dit alles is bedoeld 
om uiteindelijk te komen tot de 
volgende stap: het opstellen van 
bedrijfsplannen met maatregelen die 

passen bij de betreffende 
bedrijven. Voorbeelden 
van deze maatregelen 
zijn het aanpassen van de 
gewaskeuze, veranderen 
van de bemestingsstrategie, 
verlagen van ruw eiwit gehalte in 
melkvee rantsoenen, gebruik van 
organische reststromen in het gebied, 
niet-kerende grondbewerking en andere 
methoden om koolstof in de bodem vast 
te leggen en N-emissies te verlagen.

Zes ondernemers bieden wij de 
mogelijkheid om, met ondersteuning 
van deskundigen, een bedrijfsplan uit 
te denken en te laten doorrekenen, 
waarin mogelijkheden worden 
geschetst voor het toekomstbestendig 
boeren nabij De Borkeld. Het gaat 
daarbij om een doorgerekend 

bedrijfsplan dat recht doet aan de 
ambities van de ondernemer en 
bijdraagt aan het behalen van de 
doelen voor het Natura 2000-gebied.

Onderdeel van het bedrijfsplan kan 
zijn, dat boeren veldmaatregelen 
nemen die bijdragen aan het 
behalen van de doelen van het 
Natura 2000-gebied en daarvoor 
een vergoeding ontvangen. Binnen 
de pilot geven wij enkele boeren de 

mogelijkheid om deze veldmaatregelen 
tegen vergoeding in de praktijk te 
testen. De veldmaatregelen worden 
in de studiegroepen en in individuele 
gesprekken met boeren uitgedacht en 
kunnen vervolgens als voorbeeld en 
inspiratie dienen voor anderen.

Binnen de pilot richten wij ons op boeren rond 
Natura 2000-gebied De Borkeld. Wij zoeken 
ondernemers die samen met ons en deskundigen 
willen nadenken over toekomstbestendig boeren 
rond dit gebied. Hierbij kijken wij niet alleen naar 
de mogelijkheden die het GLB hiervoor biedt, 
maar zoeken wij nadrukkelijk ook naar andere 
financieringsvormen.

Een veranderend GLB

Leren van elkaar en van anderen

Toekomstbestendige bedrijfsplannen

Testen in de praktijkWie kan deelnemen?



Dat het GLB en de landbouw gaan veranderen is een gegeven. We hebben 
met deze pilot de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de 
landbouw. De opgedane kennis en ervaring leiden tot een advies aan LNV. De 
pilot geeft ondernemers de kans om hier een bijdrage aan te leveren. 

Denk mee!

 Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO.

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Voor meer informatie of om uw interesse voor deelname kenbaar te maken,  
kunt u contact opnemen met Bert Muller via muller@collectiefmiddenoverijssel.nl 
of 06-11184848.

Contactgegevens

Wilt u meedenken en meedoen? Dan komen wij graag met u in contact.


