Achtergrond

Samenwerken in de streek

Beleidsdoelstellingen
Waarborgen biodiversiteit
Verlagen milieueffecten
Verbeteren plattelandseconomie

Ina Pinxterhuis

Invulling EU-GLB (2de pijler)

28 oktober 2009
Echt Overijssel! stimuleert de samenwerking van landb ouw, natuurb eheer en hun ketenpartners, van toeleveranciers tot horeca en
recreatie. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond landbouwgronden, regionaal gesloten
grondstofkringlopen en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied. Voor meer informatie zie: www.echtoverijssel.nl

Gekoppeld aan regionale vragen
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Biologische landbouw wil kringlopen sluiten
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Netwerk Echt Overijssel!
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Projectresultaten Veevoeding
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Projectresultaten Granen

1. Efficiënte productie op eigen grond
(gras/klaver, kruidenmengsels,
vruchtwisseling)

1. Opties voor rendabele graanteelt met
natuurwaarden

2. Meer verbouw van veevoer in eigen regio
3. Inzet van biomassa voor energieproductie

2. Wederzijds begrip natuurorganisaties en
agrariërs rond keuzes voor graanteelt met
natuurwaarden
3. Optimalisatie van bouwplan met granen
van deelnemende bedrijven
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Doelstelling werkgroep Markt
Door gezamenlijke marktaanpak van
Overijsselse ondernemers herkent 60% van
de consumenten in Overijssel de
plattelandsproducten en diensten uit regio
Overijssel en koopt 30% deze producten en
diensten bij voorkeur
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Projectresultaten
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Tot slot
Overijsselse ondernemers werken samen
aan (h)eerlijke producten.

1. Meer concrete en herkenbare producten

en diensten met meerwaarde uit regio
2. Herkenbare eigen identiteit voor producten

en diensten uit regio

Echt Overijssel! faciliteert,

3. Gezamenlijke

Ondernemers doen het!

marktaanpak
Kijk op www.echtoverijssel.nl en meldt u aan!
11

12

