
 
 

Programma bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente 

Datum:  18 februari 2021 

Tijd:  19.30 – 21.30 uur 

Locatie:  online, de link volgt na aanmelding via info@landschapsdeal.nl (ovv bijeenkomst 18/02/21) 

 

19.15 – 19.30 uur  Ontvangst (digitale inloop) 

 

19.30 – 19.40 uur  Woord van welkom en toelichting Landschapsdeal Noordoost Twente 

Door Ronald Krabbenbos, projectleider Landschapsdeal Noordoost Twente  

 

19.40 – 19.50 uur  Landbouw als partner in de Landschapsdeal Noordoost Twente 

Sjoerd Ribberink, voorzitter LTO Noordoost Twente, vertelt meer over ontwikkelingen in de landbouwsector 

en de kansen voor de landbouw om bij te dragen aan duurzaam landschapsbeheer tegen een eerlijke beloning.  

 

19.50 – 20.20 uur Toelichting ontwikkelingen Verduurzaming van de landbouw  

Wouter Rozendaal, adviseur toekomstbestendige landbouw (Aequator) is als landbouwkundig adviseur nauw 

betrokken bij diverse (pilot)projecten in het kader van de toekomstbestendige landbouw. Hij is goed op de 

hoogte van de ontwikkelingen rondom het Europese, landelijke, provinciale, regionale en lokale beleid en licht 

toe wat dit beleid betekent voor de praktijk.  

 

20.20 – 20.30 uur Korte beantwoording vragen  

 

20.30 – 20.40 uur Pauze 

 

20.40 – 20.55 uur Toelichting agrarisch landschapsbeheer Noordoost Twente 

Paul ten Velde is als veldadviseur betrokken bij de Stichting Groenblauwe Diensten en het Gebiedscollectief 

Noordoost Twente. Hij vertelt meer over het belang van agrarisch landschapsbeheer voor het landschap én de 

landbouw en de rol van het Gebiedscollectief Noordoost Twente hierin. 

 

20.55 – 21.10 uur  Aan de slag met het landschap, wat betekent dat voor u en uw omgeving? 

Ewald  Stamsnieder heeft een agrarisch bedrijf in Geesteren. De afgelopen jaren heeft hij veel kennis en 

ervaring opgedaan binnen onder meer het pilotproject 50 tinten groen. Hij combineert het beheer van 

houtwallen met een reguliere agrarische bedrijfsvoering en weet met aanpassingen de biodiversiteit te 

verbeteren.  

 

21.10 – 21.20 uur Korte beantwoording vragen  

 

21.20 – 21.30 uur Afsluiting: Wat betekent de Landschapsdeal Noordoost Twente voor u?  

 

De partners van de Landschapsdeal Noordoost Twente zetten zich 
in voor duurzaam beheer van landschapselemententegen een 
eerlijke beloning. Samen dragen we bij aan de natuur-, klimaat en 
waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische 
ontwikkeling en een leefbaar platteland: 
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