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Bestuurderskaart, RES, Eiwit van eigen land.....  
  

Uitnodigingen 
Diversen hier

Beste leden,

Bij de meesten van jullie zal het nu wel druk zijn als het gaat om de oogst van de maïs. 
Wij wensen jullie veel succes hiermee.

Uitstel leidt niet tot afstel van het vanggewas, maar laat zien dat kalenderlandbouw niet 
werkt. De natuur laat zich niet sturen hoe graag sommige ambtenaren dat ons wel graag 
zouden doen geloven. Het is misschien een lichtpuntje in de vele regels die op ons af zijn 
gekomen de laatste jaren. Maar de ambtelijke molen blijft draaien. 
Zowel Europees, landelijk, provinciaal als lokaal hebben we er mee te maken. 

Gelukkig kunnen wij als LTO vaak input leveren op alle niveaus. Ook kunt u regelmatig uw 
stem laten horen. Veelal nog digitaal door het invullen van enquêtes of deel te nemen aan 
Webinars waarin wij ook regelmatig in de nieuwsbrief naar wijzen. Samen kunnen wij alle-
maal een agrarisch geluid laten horen op die manier. Immer herhalen is de kracht van het 
leren. Maar nu er meer mogelijk is zijn ook wij als afdeling weer voornemens om fysieke 
informatieavonden te houden voor jullie als leden. Over de onderwerpen, datum en locatie 
krijgen jullie nog bericht van ons.

Veel lees plezier gewenst in deze nieuwsbrief en graag tot op 1 van de informatie avonden. 
 
Martin Oldenhof, co-voorzitter [06-2310 2783] 

Voorwoord

WAGENINGEN 
 
 

Op 29 september 2021 organiseerden de RES Twente en het programma Nieuwe 
Energie Overijssel (NEO) de startup ´Samen aan de slag met de energietransitie: 
Op weg naar 2030´ 
 
Klimaatverandering, het raakt ons allemaal. Samen moeten we aan de slag om de 
CO2 uitstoot te verminderen. Een pittige opgave. Maar, door duurzame elektriciteit 
op te wekken en gebouwen aardgas vrij te verwarmen, draagt de energietransitie 
een steentje bij.

Interesse om mee te  
doen aan onderzoek 

Meer info?   klik hier

    Algemene bestuursvergadering  
27  /09 / 2021 

VERGADERING 

Wat is er besproken 
 

Bestuurderskaart 
alle bestuurders hier

Lees mee en meld je aan!
 
Gangbare akkerbouwers, melkveehouders en varkenshou- 
ders in Noordoost-Nederland die al zijn omgeschakeld naar 
een duurzamere bedrijfsvoering/kringlooplandbouw, inte- 
resse hebben maar nog geen stappen hebben gezet of geen 
belangstelling hebben om met verduurzaming aan de slag te 
gaan.  Meer info, klik hier. 
 
iVeelgestelde vragen zijn hier te lezen.  

RES Twente 
 

Kijk mee! 
Extra informatie, klik hier 

RES Twente 2.0 : Niets doen is geen optie.  
Doe je mee?

Bodemcongres 
 
 
 Donderdag 14  oktober 

10.15-17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 
 
 

www.twenteondersteboven.nl 

Een initiatief van Mineral Valley Twente, Onder 
Twente en Twents waternet.  
 
Ga mee op ontdekkingsreis door de bodem samen met 
weerman Dennis Wilt uit Borne. Doe mee met workshops 
waarbij de thema’s klimaat, landbouw, wonen en energie 
centraal staan, neem een kijkje op de informatiemarkt en 
laat je inspireren door interessante sprekers. Kortom; zoek 
het samen met ons tot de bodem uit en meld je aan.

Aanmelden kan via www.twenteondersteboven.nl

Eiwit van Twents land 
 
 
 Dinsdag 12 oktober 

10.00 - 12.30 uur 
 

UITNODIGING 
 

Demo-ochtend  
Eiwit van Twents Land & Bodemboost voor eiwit 
 
Wil je meer weten over mais met stokbonen, bodementing, 
vochtsensoren en kruidenrijk grasland? Kom dan dinsdag  
12 oktober om 10.00 uur naar het demoveld in Deurningen.  
 
Laat je inspireren hoe je meer eiwit van eigen land kunt  
winnen. 

Aanmelden kan via deze link. Klik hier!

 

Erve Mentink,  
Gammelkerstraat 14,  
7561PH Deurningen

zoekt pachters 
7 oktober 19.30 uur bij zaal Bruins 
 

Staatsbosbeheer  
 

UITNODIGING INFOAVOND  
Meer weten? Klik hier

Wat staat er op de planning? 
1. In gesprek met de gemeenteraadsleden vanwege de verkiezingen in 2022 
Door aandacht te vragen voor de agrarische sector in onze gemeenten.  
2. Afdelingsleden LTO voor de GGA uitnodigen 
Om kennis te maken met het plan Gebieds Gerichte Aanpak. Uitnodiging volgt binnenkort.  
 
GGA, Natura2000 en Multifunctionele landbouw 
Hier zijn enkele bestuursleden meermaals voor bij elkaar geweest. Tevens hebben er een aantal fysieke 

avonden plaatsgevonden met een deelgebied N2000. 
 
Mineral Valley, Landschapsdeal, Rondweg Weerselo 
Dit zijn onderwerpen waar we diverse keren met elkaar en anderen over hebben gesproken. 

    

Vacature 

Regiobestuurder Overijssel
 

Meer weten? 
Klik hier

Donné Hegger 
Relatiebeheerder

Mijn naam is Donné Hegger 
Sinds augustus ben ik werkzaam bij LTO Noord als relatiebeheerder voor Team Oost.  
 
Vanuit deze rol ga ik graag het gesprek aan met boeren en tuinders over de belangenbehartig-
ing in de agrarische sector. Het liefst doen we dit aan de keukentafel met een bak koffie erbij.  
 
Door de corona maatregelen hebben we een lange tijd geen keukentafel gesprekken kunnen 
houden. Er is weer groen licht gegeven en we zijn weer vol op pad om het gesprek aan te gaan 
met boeren en tuinders. Dit kunnen zowel leden als niet-leden zijn van LTO Noord. Samen met 
de afdeling Noord-Oost Twente zal ik ook weer actief op pad gaan in deze afdeling.

Hartelijke groet, Drs. Ingrid Jansen | Directeur |  
Stimuland | Vilsterseweg 11 | 7734 PD Vilsteren |  

Eijansen@stimuland.nl | www.stimuland.nl

Staatsbosbeheer biedt boeren de kans om met ingang 2022 
een stuk natuurgrond te pachten. Het gaat om meerdere 
kavels in de omgeving Saasveld en Weerselo in de Twentse 
gemeente Dinkelland. Elke kavel bestaat uit verschillen-
delossepercelen met een totale oppervlakte van tussen de 9 
tot 15 hectare.  
 
AANMELDEN: pachttwente@staatsbosbeheer.nl

Dierenwelzijn                                                                
 

Blog ‘communicatie’ 
 

Vertrouwensloket 
 

Benieuwd hoe het Vertrouwensloket 
te werk gaat? 

Meer lezen? Klik hier

Maandag 5 juli organiseerde het Vertrouwensloket in 
samenwerking met Agrivaknet een online training ‘signaler-
en verminderde dierzorg’. Ruim 200 geïnteresseerden had-
den zich voor deze training aangemeld..  
 
De training bekijken? Klik hier. 

Maandag 5 juli organiseerde het Vertrouwensloket in 
samenwerking met Agrivaknet een online training ‘signaler-
en verminderde dierzorg’. Ruim 200 geïnteresseerden had-
den zich voor deze training aangemeld..  
 
De training bekijken? Klik hier. 

Het Regiobestuur Oost is op zoek naar een nieuwe bestuurder 
Nieuwe bestuurders die kennis en/of affiniteit hebben met het thema Landelijk gebied & 
Ruimtelijke Ordening of het thema Natuur & Fauna. 
 
- Ben jij goed in netwerken en onderhandelen, neem je graag initiatief en heb je een goed 
   ontwikkeld gevoel voor mensen en verhoudingen?  
- Wil je samen met onze leden en andere partijen concrete en zichtbare resultaten boeken? 
- Heb je oog en waardering voor belangen van de leden en gevoel voor en ervaring met  
   bestuurlijke verhoudingen?  
- Ben je tegelijkertijd niet bang om je invloed aan te wenden in trajecten over strategische en  
   bestuurlijke ontwikkelingen?  

Dan is dit een fantastische mogelijkheid om de vereniging LTO Noord te versterken en jezelf 
verder te ontwikkelen! 

Meer weten? Klik hier 
 
De tijdsbesteding voor de functie van regiobestuurder is geschat op 4 dagdelen per week. Uit-
eraard hoort bij deze functie een passende vergoeding. 

Reageren?
De reactietermijn sluit op maandag 11 oktober 2021. Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure. Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met regiomanager Chris van 
Eunen, tel. 06-34474921. Belangstellenden kunnen hun motivatie + CV mailen aan  
vacature@ltonoord.nl t.a.v. Chris van Eunen. 

OPROEPr  
 

Maak de impact van het 7e APN op uw bedrijf kenbaar bij LNV
De internetconsultatie loopt tot en met 18 oktober 2021. Klik hier. 
Hier vindt u ook het sjabloon welke te gebruiken is voor uw reactie. 
i Om deze inhoudelijke reactie kracht bij te zetten, vraagt LTO Nederland aan haar leden om 
de gevolgen en impact van het voorliggende concept 7e APN op individueel bedrijfsniveau in 
beeld te brengen, en deze schriftelijk kenbaar te maken bij het ministerie van LNV. 

https://www.ltonoord.nl/afdeling/noord-oost-twente/nieuws/bezoek-gert-harm-ten-bolscher
0623102783
https://www.youtube.com/watch?v=dlcEZdU7pGM
https://www.ltonoord.nl/afdeling/noord-oost-twente/nieuws/bestuurderskaart
https://www.youtube.com/watch?v=9nmO9p41bBU
https://www.stimuland.nl/wp-content/uploads/2021/09/n210289-veelgestelde-vragen-onderzoek-risicos-omschakeling-duurzamere-bedrijfsvoering-kringlooplandbouw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JvghG29D5KY
http://www.twenteondersteboven.nl
https://www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl/nieuws/uitnodiging-demo-ochtend-eiwit-van-twents-land-bodemboost-voor-eiwit
https://www.twentefm.nl/nieuws/68751/0/pachters-gezocht-voor-natuurbeheer.html
https://www.ltonoord.nl/over-lto-noord/werken-bij-lto-noord/vacature-regiobestuurder-gelderland-en-overijssel
pachttwente@staatsbosbeheer.nl
https://www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl/blog-communicatie
https://nieuwe-oogst.webinargeek.com/webinar/replay/2wCDGjjI2ms/
https://nieuwe-oogst.webinargeek.com/webinar/replay/2wCDGjjI2ms/
https://www.ltonoord.nl/over-lto-noord/werken-bij-lto-noord/vacature-regiobestuurder-gelderland-en-overijssel
https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-oost/actueel/twee-stikstofvragenuurtjes-voor-overijssel-en-gelderland
https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/bewust-omgaan-met-biodiversiteit-energie-en-kringlopen/stikstof/actueel/oproep-maak-de-impact-van-het-7e-apn-op-uw-bedrijf-kenbaar-bij-lnv

