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Aanleiding landschapsdeal: 
Het landschap is in beweging …



Gezamenlijk belang: 

Uniek landschap en prettige leefomgeving

 Houtwallen en singels > identiteit cultuurlandschap

 Duurzaam beheer landschapselementen 

 Bewustwording bijdrage aan:

Biodiversiteit en bescherming soorten

Klimaatopgave

Waterkwaliteit

Beleving: recreatie, cultuurhistorie en unieke leefomgeving

 Eerlijke beloning beheer > verdienmodel



Biodiversiteit en 

bescherming

soorten



Klimaat



Waterkwaliteit



Beleving landschap



Duurzaam

beheer

landschap



Samen aan de slag!

 Samen aan de slag: bijdragen aan 

opgaven tegen eerlijke beloning

 Besef van waarden

 Delen kennis en ervaring

 Verbinding met andere opgaven > 

integrale aanpak



Programma: Themasessie II

 Duurzaam landschapsbeheer: 

Kans voor verduurzaming landbouw (en andersom…) 

 Met sprekers:

 Sjoerd Ribberink, voorzitter LTO Noordoost Twente

 Wouter Rozendaal, adviseur toekomstbestendige landbouw (Aequator)

 Paul ten Velde, veldadviseur (Gebiedscollectief Noordoost Twente en 

Stichting Groenblauwe Diensten)

 Ewald Stamsnieder, agrarisch ondernemer (Geesteren) 



Landbouw in 

Noordoost Twente 

anno 2021

Sjoerd Ribberink, LTO Noordoost Twente



LTO Noordoost Twente: 

Partner van



Noordoost Twente: 
Landbouw en 
landschap verweven

 Beleving uniek landschap

 Agrarische bedrijfsvoering
verweven met landschap

 Waardering en verwaarding
voor inzet landschap:

Duurzaam beheer van 
landschapselementen

Eerlijke beloning



Wat speelt er in de landbouw?

• Aandacht voor biodiversiteit 

• Vermarkting: meerwaarde van producten

• Maatschappij en consument

• Bijv.: Focus Planet, Planet proof en AH-lijn (A-ware)

• Boerderijwinkels (korte ketens)

• Gevolgen maatregelen Natura 2000 -> zoeken naar kansen

• Nieuwe verdienmodellen

• Overheden aandacht voor vergroening en biodiversiteit



Toekomstbestendige landbouw 

(Beleids)ontwikkelingen en 
kansen voor Noordoost 

Twente

Wouter Rozendaal

18 februari 2021



Europees Landbouwbeleid in beweging



Toekomst meer doelgericht

Animatie toekomst GLB

GLB hoe komen we tot DEF.mp4
https://youtu.be/bYjvpbnSt8k


Groenblauwe architectuur

Animatie groenblauwe architectuur

Pijler 1

• Verzwaarde conditionaliteit

– 10 Goede Landbouw en Milieu Condities

– Verplicht

• Vrijwillige eco-regelingen

Pijler 2

• Grondgebonden

– Agrarisch natuurbeheer

• Niet grondgebonden

– Investeringen

– Kennis

– Innovatie

– Samenwerking

• Regionale regelingen

– Groenblauwe diensten

GLB en puntensysteem DEF.mp4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Bqy8FLoY-KE&feature=emb_logo


Noordoost Twente

• Een gebied dat zo bijzonder is, dat je bijna zou vergeten dat het in Nederland ligt

• Gevormd door de inwoners van Noordoost Twente

• Landbouw verweven met het landschap

– Kleinschalig

– Landschapselementen

– Bekenpatroon 

– Kampen en essen



Puntensysteem voor ecoregelingen

Gebiedsproces voor:

• Een regionale maatregelenset
– Rustgewassen
– Eiwithoudende gewassen
– Langjarig grasland (> 5 jaar)
– Randenbeheer / bufferstroken
– Grasklaver

– NKG
– Niet productieve landbouwgrond

• Houtwallen, singels (jaarlijks 
beheer/instandhouding of 
aanwezigheid??)

• Duurzaam slootbeheer
– Etc.

• Gewichtenset schijf van vijf

– Bodem

– Water

– Klimaat

– Biodiversiteit

– Landschap



Stapeling van beloningen?

Samen voor biodiversiteit –

deltaplan biodiversiteitsherstel

Kern van onze aanpak is dat iedereen grondgebruikers 

– zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en 

particulieren – kan stimuleren én waarderen voor hun 

prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. 

Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is 

stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe 

deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst.
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Andere verdienmodellen?

• Via het primaire product 

– Productieverhoging?

– Schuift de standaard op?

– Wie betaalt?

• Terug naar de kernwaarden van Noordoost Twente

• Belanghebbend en betalingsbereidheid

– Aantrekkelijke woon- en werkomgeving?

– Vestigingsklimaat bedrijven – corona als kans?

– Zorgkosten?



Toekomstbestendige 

landbouw

Vragen uit de chat



Pauze

Meer weten?

Kijk op www.landschapsdeal.nl

http://www.landschapsdeal.nl/




Agrarisch Landschapsbeheer Noordoost Twente

• Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel

• Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A

• GLB pilot 50 Tinten Groen. 



Groene en Blauwe Diensten 

Vergoedingsmogelijkheden 

voor duurzaam beheer 

landschapselementen



Beleid Groene en Blauwe Diensten 

• Beheer landschap door particulieren, 

– koppeling met aanleg en herstel

• Op basis van vrijwilligheid en een maatschappelijk belang dienend

• Duurzame structurele financiering (fondsvorming)

• Langjarige afspraken (20 – 30 jaar) over financiering en uitvoering

• Reële vergoeding voor het beheer binnen EU kaders

• Gebiedsgerichte afstemming van vraag en aanbod



Dienstenbundel Noordoost Twente











Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.

• is de bindende kracht voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

( ANLb) binnen Noordoost-Twente en geeft een sociale en 

economische impuls aan de landbouw.

• verzorgt uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer  

in Noordoost-Twente.

• Door deze uitvoering centraal te regelen ontstaat meer samenhang 

in beheer en wordt de ecologische kwaliteit in het gebied verbeterd.

Coöperatie 

Gebiedscollectief 

Noordoost-Twente U.A.

Oldenzaalsedijk 14

7562 PD Deurningen

info@gebiedscollectiefnot.nl

www.gebiedscollectiefnot.nl



Beschikking 2021



Agrarisch Natuurbeheer in de praktijk

• Aanmelden bij collectief voor belangstelling ANLb.

• Gesprek met de gebiedscoördinatoren.

• Voorintekening (vanaf half mei tot eind juni).

• Gebiedsaanvraag jaarlijks rond eind juli.

• Beschikking RVO medio oktober.

• Afsluiten contracten (november / december).

• Start beheer (1 januari).

• Vastleggen beheer (30 september).

• Uitbetaling (februari tweede jaar).



Aandachtspunten afsluiten contracten

• Bespreken beheercontract met gebiedscoördinator.

• Uitvoeren volgens beheercontract.

• Bij wijzigingen of twijfel altijd contact opnemen met de 

gebiedscoördinator. Niet op eigen initiatief zaken wijzigen.

• Bij overmacht ook contact opnemen met gebiedscoördinator. 

• Bezoeken avonden lerend beheren. 

• Praktische tips en werkwijze.



Lerend beheren

Coöperatie heeft 

natuurprestatiecontract met provincie:

• Belangrijk dat deze bijeenkomsten 

worden bezocht (ter voorkoming van kortingen).

• Meldingen correct uitvoeren.

• Monitoring.

Veel aandacht voor 

bijeenkomsten Lerend beheren:

• Landschapselementen, bosjes, 

fruitboomgaarden en poelen.

• Open grasland.

• Akkers en –randen.

• Botanische graslandpercelen.

• Categorie water.



Ontwikkelingen agrarisch natuurbeheer

Toekomstvisie vanuit bestuur:

• Professionalisering organisatie.

• Veranderingen in het GLB.

• Veranderingen rondom Natura 2000.

• Veranderingen rondom waterbeheer.

• Landschapsdeal Noordoost Twente.

• GLB pilot 50 Tinten Groen. 





GLB-pilots





Voorwaarden bij invulling vereiste percentage EFA van 7%

Kleinschaligheid (instapeis) 2%

Minimaal 2 kleinschalige percelen van < 1.5 ha die aan 3 zijden omzoomd zijn. 

Omzoming bestaat bij voorkeur uit houtige landschapselementen, maar mag aan één 

van de 3 zijden ook bestaan uit een berm, sloot of steilrand, deze percelen zijn 

landbouwkundig in gebruik.

Biodiversiteitsmaatregelen 3%

Minimaal 2 van genoemde elementen moeten op het bedrijf aanwezig zijn of worden 

aangelegd. Bestaande landschapselementen (incl. poel, natuurvriendelijke oever en 

steilranden) mogen daar slechts 50% van uitmaken

Duurzaamheidsmaatregelen 2%

met de duurzaamheidsmaatregelen kunnen punten worden gescoord. Minimaal 20 

dienen er te worden gehaald met implementatie van deze maatregelen op het bedrijf.







Wat hebben we gedaan?



Landbouw en 

Landschap: 

Hoe werkt dat

in de praktijk?

Ewald Stamsnieder, agrarisch
ondernemer in Geesteren



Pilot locatie: 

50 tinten

groen
Geesteren

Tubbergen

Mander

Vasse



Geesteren

Tubbergen

Bloemrijke akkerranden

Wintervoedselakkers

Stuw Landbouw op peil



Effecten

Biodiversiteit

Waterbeheer

Gezonde bodem



Duurzaam 

beheer

landschap

Vragen uit de chat



Meer weten?

Kijk op www.landschapsdeal.nl

 4 maart 2021: online training 

 Duurzaam beheer landschap Noordoost Twente 

 Aanmelden via info@landschapsdeal.nl

 Advies en ondersteuning

 Pluim voor duurzaam landschapsbeheer

 Digitaal loket

http://www.landschapsdeal.nl/
mailto:info@landschapsdeal.nl

