LANDBOUWVISIE
afdeling Noord-Oost Twente
Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen

Schetsen
van een toekomstbeeld

Inhoudsopgave
In deze editie

voor de landbouw, waar wij, als agrariërs aan willen werken.

6 thema’s

die de ambities en de doelen van de landbouw in Noord-Oost Twente voor de
komende 10 jaar weerspiegelen
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Landbouw in NO Twente
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Voor u ligt de definitieve landbouwvisie van de LTO Noord, afdeling Noord-Oost Twente. Hierin wordt een
toekomstbeeld voor de landbouw in 2030 geschetst en waar wij, als agrariërs aan willen werken. Een toekomstperspectief voor de (jonge) agrariër gezien de grote maatschappelijke opgaven waar de landbouw voor
staat.Deze landbouwvisie is tot stand gekomen samen met het gehele afdelingsbestuur. Tegelijkertijd is dit
ook een dynamisch document omdat we weten dat er de komende 10 jaar ontzettend veel kan veranderen.
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Hoofstuk 2 Behoud

Waarom een landbouwvisie?
Met het oog op de totstandkoming van de omgevingsvisie voor de gemeentes Dinkelland, Losser, Oldenzaal
en Tubbergen. Deze landbouwvisie kan gezien worden als ‘levend’ en up-to-date document, wat we voortdurend zullen blijven aanpassen bij nieuwe inzichten of veranderingen in onze leefomgeving. De agrarische
bedrijven in voorgenoemde gemeentes produceren gezond, veilig en kwalitatief hoogwaardig voedsel, waarbij dit ook gezond en veilig voor de omgeving is.

Toekomstperspectief

Verantwoord ondernemen
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Hoofstuk 4 Energie

Voorwoord

LTO Noord-Oost Twente vertegenwoordigt als statutair zelfstandige vereniging de georganiseerde
agrarische ondernemers in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen met bijna 600 leden. LTO Noord, regio Oost is een organisatie die in Overijssel en Gelderland actief is als belangenbehartiger onder de landelijke
koepel van LTO Nederland. LTO is als organisatie gevestigd in Zwolle en bestaat uit een werkorganisatie en
een verenigingsstructuur. Binnen de werkorganisatie wordt dagelijks gewerkt aan thema’s en belangen voor
agrarische bedrijven en in de specifieke sectoren (plantaardig, dierlijk en multifunctioneel). De ondernemers
in het buitengebied worden geholpen bij vraagstukken en issues op het gebied van klimaat, vitaal platteland,
voedselzekerheid, gezondheid, data, kennis en innovatie.

Ondernemen met water

Agrarische energiestrategie

14

Hoofstuk 5 Infrastructuur
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Hoofstuk 6 Imago

In deze landbouwvisie zijn 6 thema’s opgenomen die de ambities en de doelen van de landbouw in NoordOost Twente voor de komende 10 jaar weerspiegelen: behoud van oppervlakte volwaardige landbouwgrond,
ruimte houden voor de agrariër, waterhuishouding verbeteren door samenwerking met waterschap, inzet
energie, infrastructuur en verbeteren van het imago van de agrarische sector in Noord-Oost Twente. In
bijgaande hoofstukken hebben we ook per thema duidelijk aangegeven wat we wel maar ook wat we niet
willen.

Verkeersveiligheid

Rode draad hierin is dat Noord-Oost Twente niet zonder agrariërs op het platteland kan bestaan. Agrarische
bedrijvigheid is nodig om leefbaarheid op het platteland te behouden.

In verbinding met elkaar

Agrariërs Noord-Oost Twente
April 2021
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de KRACHT van Noord Oost Twente

LANDBOUW

In Noord-Oost Twente

Mineral Valley Twente is een samenwerking vanaf 2019
tussen kennisinstellingen, overheden,
bedrijven én natuurlijk agrariërs. In de proeftuinen wordt
er gekeken naar de bodemgezondheid en andere toepassingen voor mest en biomassa. We Nieuwe technieken
en werkwijzen voor kringlooplandbouw worden direct in
de praktijk getest.

Statistieken
			Totaal

De proeftuinen zijn ingedeeld in vier thema’s:
1. regionale voedselproductieketen
2. landbouw en maatschappij
3. meerwaarde biomassa en klimaat
4. bodemgezondheid en water

Landbouw
(= 9.964 hectare) 5.875 hectare
(= 2.198 hectare)
290 hectare
(= 14.740 hectare) 10.251 hectare
(= 17.680 hectare) 11.858 hectare

CBS 2019

2021

Noord-Oost Twente is bij uitstek een agrarisch gebied
met een typisch cultuurlandschap.
Onze boeren verzorgen hier vele hectares grond. Dat is
een groot grondgebied in de regio.
Hun doen en laten bepaalt voor veel burgers die in en om
dit agrarische cultuurlandschap wonen, werken, verblijven
en recreëren, de dagelijkse omgeving.

Losser: 99,64 km²
Oldenzaal: 21,98 ²
Tubbergen: 147,40 km²
Dinkelland 176,8 km²

CIJFERS

April

Losser

Tubbergen
Oppervlakte: 147,40 km² (= 14.740 hectare)
Aantal inwoners: 21.276
484 landbouwbedrijven
10.251 hectare 		
38.591 rundvee 		
15.098 Melk- kalfkoeien
128.578 varkens 		
903.421 kippen 		

(2000:
769)
(2000: 11.068)
(2000: 36.066)
(2000: 14.623)
(2000: 152.684)
(2000: 932.790)

l 3 661 geiten (2000: 942)
l 8 tuinbouwbedrijven (2000: 6)

Oppervlakte: 99,64 km² (= 9964 hectare)
Aantal inwoners: 22.622

)

227 landbouwbedrijven
5.875 hectare
19.403 rundvee
7.184 melk- kalfkoeien
15.741 varkens
56.289 kippen

(2000: 355)
(2000: 6.231)
(2000: 20.556)
(2000: 7.144)
(2000: 16.891)
(2000: 89.056)		

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2016 84% van de
bedrijfshoofden in Noord-Oost Twente ouder is dan 45
jaar.

Dinkelland
Oppervlakte: 176,8 km² (= 17.680 hectare)
Aantal inwoners: 26.350
cijfers

521 landbouwbedrijven (2000:
734)
11.858 hectare 		
(2000: 12.966)
38.087 rundvee 		
(2000: 39.347)
17.533 melk- kalfkoeien (2000: 16.250)
97.791 varkens 		
(2000: 101.831)
140.882 kippen 		
(2000: 333.406)
3.420 geiten 		
(2000:
649)
6 tuinbouwbedrijven (2000:
5)

Oldenzaal
Oppervlakte: 21,98 ² (= 2198 hectare)
Aantal inwoners: 31.840
20 landbouwbedrijven
290 hectare		
519 rundvee 		
149 melk- kalfkoeien
0 varkens 		
415 are granen 		

(2000: 35)
(2000: 129)
(2000: 200)
(2000: 40)
(2000: 380)
(2000: 0)

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71904ned/table?dl=4FB9

Hoofstuk 1 Ruimte
TOEKOMSTPERSPECTIEF AGRARISCHE SECTOR
In Noord-Oost Twente

Noord-Oost Twente is net als heel Nederland,
Europa en de wereld in beweging. Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om in te spelen op
maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen, zo ook
de toenemende invloed van milieu en natuur.
Gebiedsprocessen
De agrariërs willen aan tafel (blijven) met beleidsmakers om een toekomst te behouden voor de landbouwsector. Dankzij de gebiedsontwikkelingen
wordt er (te)veel druk gelegd op de gronden en de
toekomst van de agrariërs in Noord-Oost Twente.
De agrarisch ondernemers dienen met hun bedrijf de
ruimte te krijgen om te kunnen (blijven) ontwikkelen
om toekomstperspectief te houden. Het ondernemersklimaat moet zo zijn dat de ondernemers de
kans en de tijd krijgen om te kunnen inspelen op de
vragen van vandaag en de uitdagingen van morgen.
De status mag geen nieuwe beperkingen opleveren
voor de landbouw.

de JONGE AGRARIER
			
kansen bieden
(Plattelands)Economie
Het agrarische platteland biedt volop kansen voor
de (plattelands)economie. Denk aan participatie in
Mineral Valley Twente (de 14 gemeenten in Twente)
waarbij er projecten ‘proeftuinen’ uitgevoerd worden
waarin gekeken wordt naar de bodemgezondheid en
andere toepassingen voor

mest en biomassa. Nieuwe technieken en werkwijzen
voor kringlooplandbouw worden direct in de praktijk
getest. Ook participatie vanuit Noord-Oost Twente
dient te worden nagestreefd.
Leefbaarheid
Boeren zijn de rentmeesters van het landschap en
zetten zich al eeuwen in om dit Twentse landschap
goed te onderhouden en door te geven van generatie op generatie. De leefbaarheid op het platteland
is belangrijk zeker nu er verwacht wordt dat er veel
stoppende boeren zullen zijn door het ontbreken van
een opvolger, geen financiële middelen om te kunnen
innoveren of het door de problematiek niet meer zien
zitten. (Jonge) agrariërs moeten de verbinding houden met de agrarische sector en met de Twentse (leef)
omgeving. Zorgdragen dat het platteland leefbaar
blijft met behoud van financieel gezonde agrarische
bedrijven door schaalvergroting en intensieve
veehouderij te stimuleren.
Kansen
We zetten in op kansen om een effectiever beheer
van gronden mogelijk te maken o.a. door CKO.
Gezamenlijk met overheden en agrariërs op zoek
gaan naar nieuwe verdienmodellen door een passende beloning te creëren voor diensten die door
agrariërs verricht worden in landschap en in waterkwaliteit bijv. via het Gebiedscollectief. Gronden
dienen beschikbaar te blijven voor de landbouw.
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Wat willen we niet
l Nieuwe beperkingen voor de landbouw
l Vermindering in landbouwgrond
l Meer natuurclaims en statussen

De ambities voor de toekomst

l Zorgvuldig met landbouwgrond om de toekomst van de jongeren en het
platteland te garanderen
l Plattelandsontwikkeling inclusief agrarische bedrijven
l Een nieuw verdienmodel (beloning) voor de agrariër

BEHOUD van Noord Oost Twente

Wat willen we niet

Hoofstuk 2 Behoud

l Leegloop van het platteland
l Het noaberschap verliezen
l Regie over de landbouwsector kwijt

VERANTWOORD ONDERNEMEN

De ambities voor de toekomst

In Noord-Oost Twente

De agrarische sector is een innovatieve sector. Met
een grote economische bijdrage. De sector is belangrijk voor de welzijn en welvaart in Noord-Oost
Twente. Als landbouw verwachten we dat we door
de gemeente, het waterschap en de burger gewaardeerd worden en serieus genomen worden. Als
agrariër zetten we in op het behoud van deze innovatieve en economische bijdrage aan de regio.

BEWUSTWORDING

bij publieke sector, burger en boer

Als agrariër hebben we een belangrijke taak in het behoud van het coulisselandschap. Het karakteristieke
landschap met boerenerven, houtsingels en innovatieve kruidenrijke akkerranden. Dit zijn zaken die
ontstaan zijn door de agrariërs en die zeer gewaardeerd worden door de burger.
Dierwelzijn is een vanzelfsprekendheid. Goed
vakmanschap vertaalt zich o.a. in kwalitatief goed
voer en een goede dierverzorging. Dit vakmanschap
vormt voor veel bedrijven een basis voor duurzaam
ondernemen.

l Behoud van een goed gezinsinkomen voor agrarische ondernemers
l Ruimte om te ondernemen met behoud van hoogwaardige landbouwgrond
l Vitaal leefbaar platteland behouden met ruimte voor agrarisch ondernemerschap

Ervencoach
Ervencoaches kunnen een bijdrage leveren aan het
maken van een keuze op het boerenerf. Waardoor we
de vitaliteit van het platteland kunnen waarborgen.
Biodiversiteit
O.a. kruidenrijke graslanden en akkerranden zijn mooie
voorbeelden van een agro biodiversiteit. Dergelijke
initiatieven vergroten de verscheidenheid van dier- en
plantsoorten. Juiste biodiversiteit kan een positieve
bijdrage leveren aan burger en boer. Cruciaal is om in
ogenschouw te houden dan ongewenste kruiden niet
ten nadele gaan werken van gezonde teelt van gewassen.
De uitdagingen zijn groot voor de individuele boer; er
komt veel op de agrarische sector af. Het is belangrijk
dat boeren en andere partijen elkaar blijven opzoeken,
kennis delen en van elkaar kunnen blijven leren. Ook
noaberschap en elkaar verder helpen zijn kenmerkend
voor Twente. Dit een waardevol erfgoed en we moeten
ons hier dan ook voor blijven inzetten.
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Hoofstuk 3 Water
Wat willen we niet

ONDERNEMEN MET WATER

l vernatting van natuurgebieden mag niet ten koste gaan van
vernatting van landbouwgrond
l hogere waterschapslasten
l huidige watergangen laten verrommelen
l direct beschuldigd worden als er verontreiniging in het
water zit. Meten = Weten en dan pas wijzen!

In Noord-Oost Twente

Noord-Oost Twente is uniek op het gebied van water.
Voor het behoud van goede kwaliteit van grond en
oppervlaktewater is het cruciaal dat er gestuurd
wordt op een goede landbouwpraktijk immers
agrariërs zijn jaarrond afhankelijk en bezig met water.
Grote gedeelten van het gebied in Noord-Oost
Twente zijn volledig afhankelijk van water van
bovenaf daarom is het van belang dat het beschikbare water vast kan worden gehouden in tijden van
droogte.
Door dit op bedrijfsniveau mogelijk te maken bevordert dit de bodemkwaliteit minimaliseert dit de
uitspoeling van nutriënten voor het gewas en een
betere opname van de gewassen.
Door een goede samenwerking tussen de agrariërs
en het waterschap kunnen we de waterhuishouding
verbeteren en door efficiënt werken de kosten laag

houden. Dit kan verdere lastenverzwaring in de sector
beperken.
Andere factoren waar de landbouw niet direct invloed op heeft, zoals waterwingebieden, het invullen
van de Kader Richtlijn Water kunnen grote impact
hebben op landbouwbedrijven. De schade die hierdoor
veroorzaakt wordt voor de landbouwbedrijven moet
geminimaliseerd en vergoed worden. Het mag niet
voorkomen dat door deze factoren het toekomstperspectief voor de bedrijven ontnomen wordt.

De ambities voor de
toekomst

l Goede vergoeding/ compensatie door Vitens voor drinkwateronttrekking
l Goed peilbeheer passend bij elk seizoen en gewas
l Stimuleren van innovatieve ideeën om uitspoeling tegen te
gaan

De komende jaren staan er verschillende opgaven op
het gebied van water op de agenda. Opgaven waarin
de landbouw een belangrijke speler is. Het is daarom
van groot belang dat de landbouw goed en eerlijk vertegenwoordigd wordt. Hierin zijn de geborgde zetels
van cruciaal belang

de BODEMKWALITEIT
			
van de gronden

de KRACHT van Noord Oost Twente
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Hoofstuk 4 Energie
AGRARISCHE ENERGIESTRATEGIE
In Noord-Oost Twente
De agrariërs zien kansen als het gaat om energie
in Noord-Oost Twente. Immers doen zij al opwekking van energie in de vorm van het verbouwen van
voedsel en via duurzame opwekking (zon, wind, gas)
zolang het niet ten koste gaat van landbouwgrond.

DE KRACHT

van duurzame opwekking

De agrariërs in Noord Oost Twente pleiten voor het
gezamenlijk optrekken van de RES met Regio Twente,
gemeentes, netwerkleveranciers en energiespecialisten in het optimaliseren van elektriciteitsopwekking
op en rond het boerenerf. In eerste fase vooral uit zon
op dak en (kleinschalige) wind, later aangevuld met
biomassa, mestvergisting en waterstofproductie.
Combinatie ‘zon op dak’ en wind
De combinatie zon op dak en wind is netwerk- vriendelijk, snel inzetbaar en vergroot de mate waarin
bedrijven hun energie uit eigen opwek invullen. We
kennen de potentie van de grote daken in de regio en
willen graag samenwerken bij een nog verdere uitrol.
CO2-emissie
De landbouw heeft als opdracht gekregen om 3.5
Mton CO2 emissie te verlagen. De ambitie van de
landbouw is zelfs groter als voorwaarden passend bij
deze ambitie door de klimaattafelpartners worden
ingewilligd (‘work in progress’). Eén van deze voorwaarden is kringlopen, bodemvruchtbaarheid en
biodiversiteit te verbeteren. Ook het verbouwen van

voedsel is een vorm van energieopwekking. Immers
geeft voedsel weer energie aan de mens en dier.
Het kan niet zo zijn dat de landbouw deze ambitie
niet waar kan maken omdat er honderden hectares
landbouwgrond verdwijnen voor vestiging van zonnevelden. Heb hierbij oog voor behoud landbouwstructuur op gebiedsniveau en heb oog voor ongewenste grondposities en hogere grondprijzen.
Technologische ontwikkeling
Geduld is een schone zaak: de technologische ontwikkeling is iets waar rekening mee gehouden moet
worden. De agrarische sector in Noord-Oost Twente
staat open voor nieuwe duurzame ontwikkelingen op
gebied van energie in de komende jaren. Waardoor we
misschien nu helemaal geen waardevolle landbouwgrond voor op hoeven te offeren.
Er is nog heel veel te halen op energiebesparing. In veel
gemeenten is er veel aandacht voor voedselverspilling.
Ook het onderwerp ‘energiebesparing’ zou veel hoger
op de agenda moeten staan. Alle energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Wij
denken dat daar nog een grote winst te behalen is. Niet
alleen bij bedrijven maar ook bij particulieren.
Eerst de daken vol, daarna kijken naar overige terreinen en ruimtes welke niet in gebruik zijn, zoals taluds en
bermen, groene ruimten op bedrijfsterreinen, etc.
Windenergie
Windmolens zijn een goede manier om duurzame
energie op te wekken, mits er lokaal draagvlak voor is.

Door lokale burgers en ondernemers de mogelijkheid
te bieden financieel te participeren, kan het draagvlak
voor windmolens wellicht vergroot worden.
Grote windmolens met een ashoogte van meer dan
100 meter zijn vanuit oogpunt van opbrengst en kostenefficiëntie het meest interessant. Op locaties waar
grote windmolens geen optie zijn, zouden ondernemers ook kleine windmolens met een ashoogte van
maximaal 20 meter kunnen plaatsen.
Door een combinatie van zon en wind realiseert een
bedrijf een stabielere energieproductie. Hierdoor kunnen bedrijven tot zo’n 60 procent van de energie die ze
opwekken meteen zelf verbruiken. Met alleen zon blijft

dit percentage rond de 30 procent steken. Met een
combinatie van wind en zon kan er op een bestaande
aansluiting dus meer elektriciteit geproduceerd
worden. Een groot voordeel is dus dat het netwerk
minimaal belast wordt. Slechts in 3 procent van de tijd
geeft een combinatie van zon en wind meer elektriciteit dan nodig is voor eigen gebruik.
Biogas
Er is veel potentie voor meer biogas in Noord-Oost
Twente. Sommige bedrijven hebben al een gasleidingnetwerk met industrie weten te realiseren. Dat zou
ook kunnen voor huishoudens en openbare gebouwen.
Deze potentie wordt nog niet voldoende benut en zou
verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden.

Wat willen we niet

l Zonnevelden op landbouwgrond
l Monopolypositie van energieleveranciers
l Grote energieprojecten waarbij het geld wegvloeit uit de gemeenschap
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De ambities voor de toekomst

l Voorkeur voor eerst ‘zon op het dak’ en braakliggende terreinen, daarna kijken naar andere alternatieven
l Gebruik van windturbines en biogasnetwerken
l Groene duurzame energie ook als verdienmodel voor de agrarische sector

Hoofstuk 5 Infrastructuur
VEILIGHEID
Goede balans tussen wonen, werken en infrastructuur in Noord-Oost Twente

Wat willen we niet

l Ondermijning op het platteland
l Verkeersbeperkende maatregelen zodat
landbouw bedrijven onuitvoerbaar is
l Verkeersonveiligheid op het platteland

Veiligheid in Noord-Oost Twente staat voorop
Het coulisselandschap in Twente is uniek met haar
boerenerven, houtwallen en slingerende beekjes.
Niet voor niks dat de wij getekend hebben voor de
landschapsdeal. De agrariërs zijn er trots op te mogen boeren in dit prachtige landschap en doen er van
alles aan om dit landschap te waarborgen. Maar, het
wordt steeds drukker op het platteland en het belang
van een goede infrastructuur en ontsluiting in de toekomst neemt alleen maar toe door meer productie,
het vermarkten van eigen producten en recreatieve
mogelijkheden
Onderhoud
Om de agrarische economie te behouden is het onderhouden en verbeteren van landwegen noodzakelijk. Vrachtverkeer, landbouwverkeer en melktransport dienen mogelijk te blijven ondanks het toenemende fiets- en autoverkeer. Gemotoriseerd en
landbouwverkeer is steeds vaker te gast op wegen.
Hierdoor houden fietsers geen rekening meer
met andere weggebruikers. Dit is een ongewenste
ontwikkeling
We onderhouden nauw contact met de gemeente(n),
waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. De agrariër zelf voorziet in het nodige onderhoud (snoeien en maaien) aan eigen in- en uitritten,
bosjes en eigen bermen om bij te dragen aan een
verkeersveilig platteland.
Ondermijning
De financiële druk op de agrariërs neemt toe. Door-

KRACHTIG & VITAAL
			

platteland

dat er op diverse plekken leegstand ontstaat wordt er
op het platteland gezocht naar een ‘nieuwe’ vorm van
ondernemen. Maar criminele praktijken (ondermijning)
horen daar niet toe. Hierin is een rol voor de Ervencoach weggelegd om bedrijven te behouden voor
‘vreemde’ afspraken.
Leefbaarheid
De verpaupering op het platteland neemt toe door
‘antikraak’ bewoning. Provincie verhuurt boerderijen
op het platteland steeds vaker aan ‘buitenstaanders’.
Dit is een ongewenste ontwikkeling omdat het gevoel
van onveiligheid hierdoor toeneemt. Er dient gezocht
te worden naar andere bewoningsmogelijkheden door
bijv. jongere dorpelingen. Daarnaast is een onderhoudsplicht gewenst. De Rood-voor-rood regeling kan
bijdragen in ruimtelijke kwaliteit. Positieve monitoring
van niet-agrarische activiteiten in het buitengebied is
belangrijk.
Veilig omgaan met landbouwverkeer
Op een educatieve manier loonwerkers, (basisschool)
kinderen en vakantievierders informeren over de
gevaren tijdens de oogst van gewassen. Overigens is
uit onderzoek door de GEOdienst van het CIT (door
RTL Nieuws) naar geregistreerde ongelukken per
schoolomgeving uit 2018 gebleken dat ‘bij scholen in
een grote stad zijn dertien keer zo veel ongelukken
als bij scholen op het platteland.’ Een stukje bewustwording is hierin belangrijk. Wegen dienen begaanbaar
te blijven voor landbouwverkeer om agrarisch werk
mogelijk te houden.

De ambities voor de toekomst

l Verkeersveiligheid voor alle weggebruikers
l Zorgdragen van agrariërs, gemeente, provincie en waterschap
voor het verkeersveilig houden van de wegen en paden
l Bewustwording bij agrariërs en (vakantievierende) burgers

INNOVATIE in Noord Oost Twente

Hoofstuk 6 Imago

Wat willen we niet

l Overal de schuld van krijgen als agrariër
l Als agrariër ontbreken in het debat als er gesproken wordt over ‘ons’ en ‘ons‘ dierbare platteland
l Neergezet worden als criminelen of als dierenmishandelaars ‘framing’

IN VERBINDING MET ELKAAR
In Noord-Oost Twente

De ambities voor de toekomst
Agro en Food
Het is donders mooi op het platteland. Agro, food
en het buitengebied zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Maar wordt de agrosector nog wel
voldoende gewaardeerd? En hoe komt het dat de
onwetendheid over het boerenleven zo groot is? Een
vraagstuk die de agrariërs in Noord-Oost Twente
graag aangaan. Via de tweede (agrarische) tak (o.a.
kamperen bij de boer, boerderijwinkel, kinderopvang,
zorgboerderij) wordt er indirect volop gewerkt aan
het verbeteren van het plattelandsimago.
Boer & burger verbinding
Daarnaast wordt er via fietstochten langs boerenerven (toer de boer) en oogstdankvieringen op het
boerenerf ook veelvuldig een kans gegrepen om
aandacht te vragen voor de agrarische sector. Er
wordt gekeken naar de mogelijkheden om grote
verbindingsbijeenkomsten te organiseren. Inmiddels
zijn er contacten ontstaan om de voorstelling ‘Grond’,
een ontmoeting tussen stadsbewoner en een boer
ook in Noord-Oost Twente plaats te laten vinden. De
gemeente en de provincie kunnen hierin participeren.

NOABERSCHOP

op het platteland

Boerderij Educatie
In 2020 is LTO Noord-Oost Twente aangesloten bij
Stichting Kiekeboeren. Basisschoolkinderen worden
‘hulpboer’ en krijgen een dagdeel spelenderwijs een
rondleiding over het boerenerf.

Biodiversiteit
Via kruidenrijke akkerranden en bermenbeheer
worden agrariërs gestimuleerd om mee te doen in
de biodiversiteit. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om grote verbindingsbijeenkomsten te organiseren. Natuurlijke vijanden stimuleren en groenbemesters voor gezonde bodem. Bloemenmengsels,
bijenhotels en insectenhotels voor de bijen.
Twente eet en boert bewust en Landschapseducatie
Er wordt onderzocht of een project Twente eet en
boert bewust te realiseren naar het voorbeeld van
www.sallandboerteneetbewust.nl (www.boertbewust.
nl) Boert Bewust werkt aan verbindingen tussen boeren en tuinders en de samenleving. Boeren worden
zichtbaar en opgeleid om goed te acteren in de samenleving, het geeft een handvat om het verhaal te vertellen en zorgt door middel van activiteiten voor meer
betrokkenheid met de samenleving.
Predicaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen
‘Voedselmakers’
Agrariërs moeten blijven ontwikkelen en verantwoord
ondernemen. De uitstraling van het bedrijf, het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid
van dieren en de goede relatie met de samenleving.
Om dit te borgen wordt er onderzocht of er Twente
breed een label ‘Boert bewust’ gerealiseerd kan
worden.
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l Sympathie behouden van burger en overheid
‘Voedsel moet de ‘trots’ zijn van boer en burger
l ‘Herwaardering van de boer’
l Handen ineen slaan op kleinschalige en grote projecten om het juiste verhaal te vertellen
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Tot slot

Agrariërs zijn de rentmeesters van het landschap en zetten zich al eeuwen in om dit Twentse landschap goed
te onderhouden en door te geven van generatie op generatie. De leefbaarheid op het platteland is belangrijk
zeker nu er verwacht wordt dat er veel stoppende agrariërs zullen zijn door het ontbreken van een opvolger,
geen financiële middelen om te kunnen innoveren of het door de problematiek niet meer zien zitten.
(Jongere) agrariërs moeten de verbinding houden met de agrarische sector en met de Twentse (leef)omgeving. Als gezamenlijke inwoners van Noord-Oost Twente dienen we er voor zorg te dragen dat het platteland
leefbaar blijft met behoud van financieel gezonde agrarische bedrijven en voldoende mogelijkheden om deze
bedrijven verder te ontwikkelen.
Graag komen we met u in gesprek. Deze landbouwvisie is een leidraad omdat we er ons van bewust zijn dat
de samenleving aanpassingen vraagt van de land- en tuinbouw. Maar wij vragen als sector ook tijd en begrip
om aanpassingen door te kunnen voeren. Hoe kunnen we kansen verzilveren en gezamenlijk bedreigingen
afwenden. De realisatie en het behoud van een duurzame toekomst voor de agrarische sector staat of valt
bij een goed en helder beleid. Voor u en voor ons is het van belang te weten waar de vitale en ambitieuze
agrarische sector voor staat en wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen agrarische bedrijven mogelijkheden
behouden om kunnen blijven ontwikkelen.
Agrariërs Noord-Oost Twente
April 2021

de KRACHT van Noord Oost Twente
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afdeling Noord-Oost Twente
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VOOR DE KOMENDE JAREN
ZIJN DE AMBITIES In Noord-Oost Twente

2. BEHOUD

De ambities voor de toekomst
l Behoud van een goed gezinsinkomen voor agrarische
ondernemers

l Ruimte om te ondernemen met behoud van hoogwaardige

2.landbouwgrond
BEHOUD

Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen

1. RUIMTE

visie
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Noord-Ooest
Twent

De ambities voor de toekomst
l Zorgvuldig met landbouwgrond om de toekomst van
de jongeren en het platteland te garanderen

l Plattelandsontwikkeling inclusief agrarische bedrijven
l Voor de langere termijn: een nieuw verdienmodel

1.(beloning)
RUIMTE
voor de agrariër.

Uitgangspunten
l Zorgvuldig met landbouwgrond om de toekomst van
de jongeren en het platteland te garanderen
l Plattelandsontwikkeling inclusief agrarische bedrijven
l Voor de langere termijn: (nieuwe) beloning voor
de agrariër.

j
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De ambities voor de toekomst
l Voorkeur voor eerst ‘zon op het dak’ en braakliggende
terreinen, daarna kijken naar andere alternatieven
l Gebruik van windturbines en biogasnetwerken
l Voor de langere termijn: Groene duurzame energie
ook als verdienmodel voor de agrarische sector

t

3. WATER

3. WATER

5. INFRASTRUCTUUR

De ambities voor de toekomst
l Verkeersveiligheid voor alle weggebruikers
l Zorgdragen van agrariërs, gemeente, provincie en waterschap
voor het verkeersveilig houden van de wegen en paden.
l Voor de langere termijn: Bewustwording bij agrariërs en
(vakantievierende) burgers inneemt.

landschappelijke kwaliteiten behouden

De ambities voor de toekomst
l Goede vergoeding/ compensatie door Vitens voor
drinkwateronttrekking
l Goed peilbeheer passend bij elk seizoen en gewas
l Stimuleren van innovatieve ideeën om uitspoeling
tegen te gaan
Uitgangspunten
l XXXXXXXXXXXXXX
l XXXXXXXXXXXXX
l Voor de langere termijn: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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4. ENERGIE

l Voor de langere termijn: Vitaal leefbaar platteland
Uitgangspunten
behouden met ruimte voor agrarisch ondernemerschap
l Tegenwicht tegen ruimteclaims op agrarische grond
l Productief hoogwaardige landbouwgronden behouden
l Voor de langere termijn: Erventransitie: de ruimtelijke en
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6. IMAGO

De ambities voor de toekomst
l Sympathie behouden van burger en overheid
‘Voedsel moet de ‘trots’ zijn van boer en burger
l ‘Herwaardering van de boer’
l Voor de langere termijn: handen ineen slaan op kleinschalige
en grote projecten om het juiste verhaal te vertellen

