
 

 
 

Uitnodiging 
 

“Plussen met GLB en ANLB” 
Hoe versterken GLB en ANLB elkaar op het boerenbedrijf? 

 
Geachte genodigde, meneer/mevrouw,   
 
BoerenNatuur Overijssel, de samenwerkende collectieven in Overijssel organiseert (in samenwerking 
met de ANV’s) de komende weken een aantal gebiedsbijeenkomsten om u te informeren en 
perspectief te bieden in het optimaal benutten van de ANLb- en GLB-regelingen. Naast praktische 
voorbeelden over hoe maatregelen uit het ANLb en GLB naast elkaar mogelijk zijn en elkaar zelfs 
kunnen versterken is er uiteraard ook aandacht voor die situaties waar het botst.  
 
De vraag naar informatie is groot, maar het blijkt dat het aanbod in de voorziening van deze 
informatie klein is. De collectieven hebben daarom samen met Marieke Hoepel-Snijder en Joop van 
Duijnhoven gekeken naar hoe het wel praktisch effectief en zinvol kan worden aangeboden. In totaal 
worden er zes bijeenkomsten georganiseerd meer specifiek gericht op veehouderij bedrijven. 
Hiernaast wordt er één bijeenkomst georganiseerd die zich toespitst op het thema akkerbouw. 
Marieke Hoepel-Snijder is naast melkveehoudster en Specialist Agro advies bij Countus ook secretaris 
van ANV Camperland. Joop van Duijnhoven is regio-coördinator bij Agrarische Natuur Drenthe en 
heeft in Drenthe reeds vier bijeenkomsten verzorgd voor hun deelnemende akkerbouwers.  
 
In de presentatie wordt informatie gegeven over het GLB en het ANLb en worden 
praktijkvoorbeelden gedeeld op welke wijze de regelingen samen effectief (en haalbaar) ingezet 
kunnen worden. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen tijdens en na de presentatie.  
 
Voor elk gebied is er een bijeenkomst gepland, maar iedereen is vrij zich in te schrijven voor de 
datum, tijd en locatie die het beste past. 
 
De bijeenkomsten vinden op de volgende momenten plaats: 
 
Bijeenkomsten veehouderijbedrijven: 
- Dinsdag 7 februari – 14:00 tot 16:00 uur,  

Trefpunt Mastenbroek, Kerkwetering 1 te Mastenbroek  
- Dinsdag 7 februari – 20:00 tot 22:00 uur,  

Café-restaurant Rouwers, Denekamperstraat 74 te Agelo 
- Donderdag 9 februari – 20:00 tot 22:00 uur,  
 Camping de Koeksebelt, Zwolseweg 13 te Ommen 
- Maandag 13 februari – 14:00 tot 16:00 uur,  
 Kulturhus Hoge Hexel, Nieuwe Schoolweg 5 te Hoge Hexel 
- Maandag 13 februari – 20:00 tot 22:00 uur,  

Café-restaurant Spoolder, Onze Lieve Vrouwestraat 2, Bentelo 
- Donderdag 16 februari – 20:00 tot 22:00 uur,  
 Hotel Zwartewater, De Vlakte 20 te Zwartsluis 
 
 
 
 



 

 
 

Bijeenkomst akkerbouw: 
- Woensdag 8 februari - 20:00 tot 22:00 uur, 

Zalencentrum Bij Lampe, Almelosestraat 2 te Raalte  
 
Graag aanmelden via het inschrijfformulier op  www.boerennatuuroverijssel.nl/inschrijven, zodat wij 
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. We zien ernaar uit collectief samen verder te 
bouwen aan toekomstbestendig boeren.  
 
Tot ziens op de bijeenkomst! 
 
Met vriendelijke groet,  
BoerenNatuur Overijssel 
 
Corney Niemeijer 
Secretaris 
 
“Het zit immers in onze BoerenNatuur” 
 
 
 

http://www.boerennatuuroverijssel.nl/inschrijven

