
 
 

Beste, 
                   
De ledencommissie Overijssel nodigt je van harte uit voor hun jaarvergadering op zaterdag 25 april. We zijn 
die dag te gast bij het ecologisch landbouwbedrijf van de familie Overesch te Raalte in Salland. Als 
Ledencommissie willen wij je informeren over de ontwikkeling en de stappen die Natuurmonument nu al, 
samen met boeren, neemt om de verschraling aan leven in het landelijk gebied te stoppen. Na drie 
inleidingen en een excursie op het ecologische landbouwbedrijf van de familie Overesch of de directe 
omgeving, is er ruime voor gedachtewisseling. Je reactie gebruiken we als input voor het landelijke strategie 
Landbouw en Natuur van Natuurmonumenten.  
          
Wanneer 
Zaterdag 25 april van 9:30 uur tot 15:00 uur 
 
Waar 
The Forest Lodge, Woolthuisweg 47, 8141 RX Heino (5 minuten lopen vanaf NS-station Heino), 500 meter 
van Overesch.  
 
Aanmelden kosten 
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus meld je vóór 10 april aan [link naar 
lcoverijssel@natuurmonumenten.nl]. Geef daarbij aan of je deelneemt aan de lunch (à € 10,- per persoon ter 
plekke te voldoen) en of je aan het bedrijfsbezoek bij Overesch wil deelnemen of aan de excursie in de 
omgeving. 
 
Programma 
 
09.15 uur                : Inloop met koffie en thee 
09.30 – 10.00 uur   : Welkom door Henk Algra voorzitter van de Ledencommissie Natuurmonumenten 
                                          Overijssel met een terugblik op de activiteiten van afgelopen jaar en een  
                                          toelichting op het programma  
10.00 – 10.30 uur   : Presentatie ‘Landbouwstrategie Natuurmonumenten’ door Gert Jan Hoornenborg, 
                                          vastgoedmedewerker Natuurmonumenten Twente-Salland.  
10.30 – 11.00 uur            : Presentatie ‘Vergroot de kennis over de bodem bij boeren, natuurbeheerders en 
                                          Burgers’ door Herman Menkveld, ecologisch akkerbouwer te Olst in Salland en  
                                          voorzitter van Agrarische Natuurvereniging Groen Salland. 
11.00 -11.30 uur                Presentatie ‘Boeren in harmonie met de natuur’ door Jan Overesch, ecologische 
                                          akkerbouwer en varkenshouder uit Raalte. 
11.30 – 12.30 uur              Excursie op het ecologisch bedrijf van familie Overesch (maximaal  
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                                          60 personen) of excursie op zijn landerijen met ecologisch geteelde gewassen en  
                                          bezoek aan directe omgeving van het landgoed Nijenhuis. 
12.30 – 13.30 uur              Biologische lunch à € 10 ,- per persoon  
13.30 – 14.15 uur              Terugblik en gedachtewisseling. Je reactie dient als input voor het thema 
                                          Landbouw en Natuur van Natuurmonumenten. 
14.15 – 15.00 uur              Afsluiting onder het genot van een hapje en drankje 
 
Denk bij regen ook aan regenkleding en stevig schoeisel of laarzen. 
 
Waarom dit thema 
Onze leefomgeving staat onder druk. Water, bodem en lucht raken steeds meer vervuild door menselijke 
invloeden. Klimaatverandering is het gevolg. Dat betekent dat we niet door kunnen gaan op de manier zoals 
we dat nu doe. We moeten veranderen. Als beweging met hart voor natuur zoomen we op deze 
jaarvergadering in op de gewenste veranderingen die op het platteland moeten plaatsvinden. Dat doen we 
samen met boeren. Door een andere manier van denken en doen, kunnen we daar gezamenlijk de 
gewenste omgevingskwaliteiten (water, bodem, lucht) verbeteren. Daarmee bereiken we niet alleen een 
verbetering van ons leefmilieu, ons welzijn, onze gezondheid, maar verhogen we ook de kwaliteiten van 
landschap en natuur met meer biodiversiteit. 
 
Nog vragen           
Heb je nog vragen of in het algemeen suggesties voor de Ledencommissie, stuur ons dan een mailtje [link 
naar lcoverijssel@natuurmonumenten.nl] 

 
p.s. Kun je niet op 25 april? De Ledencommissie organiseert dit jaar nog twee vergelijkbare bijeenkomsten in 
de Kop van Overijssel en in Twente. 

 


