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1 Inleiding

_________________________________________________________

Aanleiding
Karakteristiek voor het Twentse landschap zijn de grote hoogteverschillen, het daarvan
afgeleide stelsel van bronnen en stromende beken, en het (deels) door houtwallen en
singels gemarkeerde verkavelingspatroon. Want boeren brachten op kavel- en
perceelsscheidingen en langs beekjes uiteenlopende vormen van beplanting aan voor
de leverantie van brandhout, geriefhout en voor veekering (in de vorm van hakhout en
heggen) en voor timmerhout (overstaanders). De houtopstanden zijn beeldbepalend
en leiden ertoe dat men - zich door het landschap bewegend - voortdurend van de ene
omsloten ruimte in de andere belandt. Dit maakt het landschap gevarieerd, spannend
en daarmee aantrekkelijk. Noordoost Twente is aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap.
Tweeledige problematiek
Al sinds de jaren zestig echter, gaat de kwaliteit van het landschap geleidelijk achteruit,
doordat de beplantingselementen hun functie als houtleverancier voor het agrarische
bedrijf hebben verloren. Ondanks planologische bescherming staan de houtwallen en
singels onder druk, met name binnen huiskavels. Op de ene plek wordt een houtwal in
een keer gerooid, op een andere plaats wordt hetzelfde effect geleidelijk bereikt door
het verwijderen van de afrastering, in combinatie met het kappen van bomen en het
verstoren van de bodem. Veel beplantingen zijn hierdoor sterk gedegradeerd en zullen
- zonder een extra impuls om ze te behouden - na verloop van tijd verdwenen zijn.
Voor de blauwe dooradering bestaat de degradatie eruit dat veel beeklopen in het
verleden zijn rechtgetrokken en kleine loopjes, in combinatie met bronplekken zijn
gedraineerd.
Het toekomstperspectief voor landbouw in de verweven gebieden staat onder druk
omdat de bedrijven relatief kleinschalig zijn en door ontwikkelingen in onder andere
het meststoffenbeleid die bedrijven dwingt te extensiveren. De verwachting is dat door
de hervormingen van het zuivelbeleid de melkveehouderij in het gebied nog verder
onder druk komt te staan. In deze context is het karakteristieke Twentse landschap een
extra hinderpaal om dat het een negatief effect heeft op het economisch bedrijfsresultaat. Zo lopen de kosten voor de loonwerker op een bedrijf met veel landschapselementen wel twee keer zo hoog op als op een bedrijf met grote percelen zonder
landschapselementen. Verder leidt schaduwwerking tot een vermindering van de
gewasproductie.
Daarom is het nodig het perspectief van de landbouw te verbeteren. De ontwikkeling
van landschapsbeheer als een economische tak is hierbij een optie. Een volledige analyse van de problematiek is te vinden in het onderzoeksrapport ‘Naar een uitvoeringsplan voor de Proeftuin Kwaliteitsimpuls Landschap Noordoost Twente’.
Gebiedsgerichtbeleid en reconstructie Noordoost Twente
Het gebied is aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap. Een integrale gebiedsgerichte aanpak voor dit gebied is beschreven in het Gebiedsperspectief Noordoost
Twente (1996) dat als bouwsteen heeft de Natuur-, bos- en landschapsvisie Noordoost
Twente (1994). Het gebiedsperspectief is wat betreft de beekdalen verder uitgewerkt in
het Plan van Aanpak Natuurlijke Inrichting Beken (1997). Deze twee nota’s zijn als
bijlage toegevoegd aan dit plan. Het Gebiedsperspectief wordt momenteel herzien tot
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Reconstructieplan. Met dit uitvoeringsplan willen we nader invulling geven aan de
doelen uit bovenvermelde nota’s, waarbij het er vooral om gaat een nieuwe aanpak te
ontwikkelen om bestaande doelen te realiseren.
In 1996 zijn in het gebiedsperspectief Noordoost Twente twee doelstellingen
geformuleerd:
• Behoud van het waardevolle cultuurlandschap;
• Versterking van duurzame landbouw als drager van het cultuurlandschap.
De uitvoeringspraktijk van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het huidige instrumentarium ontoereikend en onvoldoende is om het tij te keren. De situatie stagneert
omdat voedselproductie wordt beloond en landschapsbeheer niet. Bovendien werd
door ontwikkeling van regelgeving (bijvoorbeeld de Meststoffenwet) verweving op
bedrijfsniveau nog minder aantrekkelijk. Kortom, landbouw en natuur en landschap
zaten elkaar in de weg.
Momenteel wordt in het kader van de Reconstructie gewerkt aan een plan voor
Noordoost Twente. In de concept zonering die nog wordt aangepast is 26,3% van het
landelijk gebied aangewezen als 'landbouwontwikkelingsgebied'. 42,4% als 'verwevingsgebied' en 31,3% als 'extensiveringsgebied'. Kortom, een relatief groot gebied
waar functies gecombineerd worden. In delen van de extensiverings- en verwevingszone in Noordoost Twente zijn landschap en andere functies nevengeschikt aan
voedselproductie. Landbouw kan hier een grote rol spelen als voedselproducent naast
producent van natuur, landschap en overige plattelandsdiensten. Hiervoor is wel een
transitie nodig, waarvoor de voorwaarden eerst gecreëerd moeten worden. Om de
gewenste ontwikkelingen in delen van de extensiverings- en verwevingszone te
realiseren door middel van verbreding van de bedrijfsontwikkeling is passend
instrumentarium nodig.
De roep om passend instrumentarium in het gebied kan met de proeftuin kwaliteitsimpuls landschap worden ingevuld. Want in de proeftuin kwaliteitsimpuls landschap
kan op een aantal landbouwbedrijven geëxperimenteerd worden met een nieuwe
aanpak om natuur en landschapsdoelen te realiseren, daarmee ook landbouwbedrijven
toekomstperspectief biedend. De deelnemende partijen in de proeftuin willen experimenteren met Boeren voor Natuur (Stortelder, Schrijver e.a 2001). Het voorliggende
uitvoeringsplan van de proeftuin kwaliteitsimpuls landschap Noordoost Twente laat
zien waaruit het experiment Boeren voor Natuur in Twente bestaat en hoe dat
eventueel opgeschaald kan worden.
Totstandkoming van dit plan
Er is in 2001 een projectgroep gevormd onder de stuurgroep gebiedsgericht beleid
Noordoost Twente. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers van de landbouw,
terreinbeherende organisaties, waterschap, gebiedsgericht beleid Noordoost Twente,
provincie, gemeente, Alterra en heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu als trekker. De projectgroep proeftuin landschap Noordoost Twente heeft het voorliggende
uitvoeringsplan opgesteld op basis van vooronderzoek vanaf november 2001 tot en
met juni 2002. In het onderzoeksrapport ‘Naar een uitvoeringsplan voor de Proeftuin
Kwaliteitsimpuls Landschap Noordoost Twente’ staat de onderbouwing van dit plan,
en daarom is het als bijlage toegevoegd.
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2 Doelstelling

____________________________________________________

2.1 Inleiding
Doelstelling van de Kwaliteitsimpuls Landschap (zoals verwoord in de nota
Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur) is het versterken van de groen-blauwe
dooradering. In dit kader zijn er acht proeftuinen kwaliteitsimpuls landschap
geïnitieerd waarvan de proeftuin in Noordoost Twente er één is.
De doelstellingen van de proeftuin in Noordoost Twente zijn afgeleid van de
doelstellingen van het gebiedsgerichtbeleid Noordoost Twente (zie gebiedsperspectief
Noordoost Twente 1996):
• Behoud en versterking van het waardevol cultuurlandschap én;
• Versterking van een duurzame landbouw als drager van het cultuurlandschap.
En als korte termijn doel:
• Ontwikkeling van een passende aanpak om deze twee doelen te realiseren.
Van belang voor de kwaliteitsimpuls landschap is dat in Noordoost Twente een
belangrijk oppervlak (deels nog te ontwikkelen) begrensde EHS ligt. Het gebruik en
beheer van een groot deel van de gronden binnen en buiten de begrensde EHS is nauw
met elkaar verbonden. Bedrijven hebben gronden in beide gebieden liggen. Versterken
van de rol van de landbouw bij de ontwikkeling van de begrensde EHS is daarom
onderdeel van de aanpak in de komende jaren.
Meervoudig grondgebruik is een sleutelwoord in de proeftuin landschap Noordoost
Twente: het in samenhang ontwikkelen van de begrensde EHS, de groen-blauwe
dooradering en een duurzame meer grondgebonden landbouw als drager van natuur
en landschap.

2.2 Doel 1 Behoud en versterking van het waardevol cultuurlandschap
Ambitie
Het streefbeeld op lange termijn is om het landschap duurzaam te beheren en te
versterken tot een samenhangend netwerk van landschapselementen op10% van de
cultuurgrond. De 10% ambitie geldt voor de combinatie van bestaande structuren en
elementen (maximaal 5%) en herstel van zwaar afgetakelde elementen en de aanleg
van nieuwe elementen (tenminste 5%). De bestaande structuren en elementen en de
zwaar afgetakelde elementen hebben de hoogste cultuurhistorische en in potentie de
hoogste ecologische kwaliteit en hebben daarom prioriteit.
Ontwerpcriteria op gebiedsniveau
De samenhang in het netwerk van landschapselementen in het waardevolle cultuurlandschap wordt gevormd door een grove structuur en een fijne structuur. De grove
structuur wordt gevormd door de beekdalen die het skelet van de dooradering bepalen. Voor de ligging van de beekdalen in de pilotgebieden zie de kaartjes op bladzijde 6
en 7. De grove structuur ligt vast en de ambities ermee in het kader van het ‘Plan van
aanpak natuurlijke inrichting beken’ betreft niet de ligging van die structuur (want die
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is goed) maar inrichtingswensen. De ambities zijn het hoogste in de waterparels waarvan er ook een aantal inde pilotgebieden liggen. Voor een beschrijving van de inrichtingswensen zie bijlage 1.5 van het onderzoeksrapport onder het kopje kwaliteitswater.
De fijne structuur wordt gevormd door structuren van landschappelijke elementen
zoals houtwallen, singels, wandelpaden en perceelsranden die in vier verschillende
landschaptypes op een eigen karakteristieke manier tot uitdrukking komen. De vier
landschaptypen zijn stuwwallen, overgangsgebieden, ontginningsgebieden en essen- en
kampen (inclusief hiermee verweven beekdalgebieden). Voor de ligging van de verschillende landschaptypen in de pilotgebieden zie de kaartjes op bladzijde 6 en 7. Binnen deze landschaptypen zijn in totaal vijftien streekeigen groene landschapselementen
(waaronder onverharde paden) en zes streekeigen blauwe landschapselementen
geïdentificeerd. Voor ieder van de vier landschapstypen in het gebied is in bijlage 1 van
het onderzoeksrapport globaal aangegeven welke van deze elementen waar voorkomen
en in welke staat ze verkeren.
Om de samenhang te versterken gelden op gebiedsniveau de volgende ontwerpcriteria:
• de nog aanwezige landschapselementen intact laten en onderhouden;
• gedegradeerde beplantingen herstellen, met name waar deze sterk bijdragen aan de
identiteit van het gebied (ecologische en/of visuele landschappelijke samenhang);
• de samenhang in de beeklopen herstellen (bovenloop-benedenloop (ontstuwen,
toelaten van meandering, meer water vasthouden en daarmee geleidelijker afvoeren);
• de aanleg van een samenhangend netwerk van landschapselementen en daaraan
gekoppeld onverharde paden zodanig bevorderen dat deze bijdragen aan het
streekeigen karakter (aansluitend bij 21 cultuurhistorisch bepaalde landschapselementen die voor de verschillende landschapstypen binnen de proeftuin zijn geïdentificeerd) en de toegankelijkheid van het gebied voor recreatie.
Ontwerpcriteria op elementniveau
Alterra heeft vijftien streekeigen groene landschapselementen (waaronder onverharde
paden) en zes streekeigen blauwe landschapselementen geïdentificeerd (zie bijlage 1
van het onderzoeksrapport voor de precieze beschrijving). De ambitie voor deze 21
streekeigen elementen heeft cultuurhistorische, ecologisch en visueel-ruimtelijke
aspecten, waarbij aan cultuurhistorie en ecologische kwaliteit de hoogste prioriteit
wordt gegeven. De ontwerpcriteria die op elementniveau gelden zijn:
• behouden en herstellen van de oude, onvervangbare houtwallen en singels, alsook
beeklopen;
• continueren en versterken van het traditionele beheer in de bestaande elementen;
• tegengaan van verruiging door buffering met een strook grond en/of door een
aangepast randenbeheer. Dat randenbeheer bestaat uit bewuste verschraling gedurende een aantal jaren (niet bemesten, maaien en afvoeren), daarna uitrastering en
regelmatige verwijdering van bosvormers (opschietende bomen). Het resultaat is
een zone met opgaande kruiden in afwisseling met laag struweel tegen een als zodanig herkenbare houtwal;
• zo mogelijk beheren van nieuwe elementen met gebruikmaking van nieuwe functies (bijv. energiewinning).
Ontwerpkwaliteit op lokaal niveau
Uitgangspunt voor de ontwerpkwaliteit is wat de boer zelf wenselijk acht en passend
vindt bij de streek waarin hij zit. En hij bepaalt de kwaliteit vooral door de door hem
gekozen ligging, vormgeving en beheer. Maar de boer krijgt wel advies van deskundigen (bijvoorbeeld een landschapsarchitect). De ontwerpkwaliteit wordt dus niet verzekerd door een masterplan of iets dergelijks van de hand van een ruimtelijke planner of
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landschapsarchitect. De kwaliteit staat dus niet te voren vast als randvoorwaarde maar
is het intrinsieke resultaat van ondernemersactiviteit, zoals dat in het verleden heel
gebruikelijk was.
Ontwerp van landschappelijke samenhang
Om het ontwerp van de landschappelijke samenhang van landschapselementen op het
concrete lokale niveau aan te laten sluiten bij het streekplanniveau heeft Alterra een
aanpak uitgewerkt bestaande uit de volgende stappen (M. van den Top e.a. 2002):
• Beschrijving van verhouding van bedrijfstypen tot elkaar in een modelmatige
ruimte;
• Positionering van bedrijven in een modelstroomgebied;
• Conclusies met betrekking tot een globale verdeling van bedrijfstypen in Noordoost Twente;
• Aansluiting bij het streekplanniveau door middel van een groen-blauwe basiskaart.
De vier Twentse landschapstypen zijn te projecteren op de groen-blauwe basiskaart
door middel van de volgende matrix:

Twentse landschapstypen

Stuwwal
Overgangsgebied
Essen- en kampenlandschap
Ontginningsgebied1

Posities in groen-blauwe basiskaart
Middenstrooms
Bovenstrooms
Fragiel groen
Robuust landschap
x
x
x

Midden/benedenstrooms
Fragiel en open

Benedenstrooms
Rijk aan contrasten

x
x

x

Verdeling van landschapstypen in pilotgebieden
De ambitie is om in de beide pilotgebieden de vier landschapstypen en de 21 streekeigen landschapselementen te versterken. Het eerste kaartje laat zien hoe de landschapstypen in het Noordelijke pilotgebied zijn verdeeld. Het tweede kaartje laat zien
hoe de landschapstypen in het Oostelijke pilotgebied zijn verdeeld.

1

In alle posities in een stroomgebied komen ontginningsgebieden voor, immers ooit is de basis van het
huidige Twentse landschap gelegd door overal bossen te kappen, maar de zwaartepunten liggen als
aangeduid in de tabel.
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Noord Deurningen

Proeftuinen in Noordoost-Twente
begrenzing Proeftuingebied B
Beekdalen (WB21)

Denekamp

Landschapstypen
Essenlandschap
Jong ontginningslandschap (na 1850 ontgonnen)
Kampenlandschap
Klei-ontginningslandschap
Hoogveenontginningslandschap
Kraggenlandschap
Veenkoloniaal landschap
Laagveenontginningslandschap
Landschap van buitenplaatsen
Maten- en flierenlandschap
Oeverwalontginningslandschap
Uiterwaarden
Stedelijk gebied

Schaal 1 : 60.000

Beuningen

Rossum

De Lutte

Oldenzaal

Provincie Overijssel\LNL\MB\095\15092002

Proeftuinen in Noordoost-Twente

Provincie Overijssel\LNL\MB\095\15092002

Schaal 1 : 60.000

begrenzing Proeftuingebied A
Beekdalen (WB21)
Landschapstypen
Essenlandschap
Jong ontginningslandschap (na 1850 ontg.)
Kampenlandschap
Klei-ontginningslandschap
Hoogveenontginningslandschap
Kraggenlandschap
Veenkoloniaal landschap

ngeveen

Laagveenontginningslandschap
Landschap van buitenplaatsen
Maten- en flierenlandschap
Oeverwalontginningslandschap
Uiterwaarden
Stedelijk gebied

Manderveen

Vasse

Geesteren

Ootmarsum
Tubbergen

Reutum

Fleringen

Tilligte

2.3 Doel 2 Versterking duurzame landbouw als drager van het
landschap
Het streefbeeld op de lange termijn voor de landbouw in verwevingsgebieden is dat
beheer van het landschap integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en dat
de landschapstak een vergelijkbaar of hoger inkomen per hectare oplevert dan
voedselproductie. Het rapport Boeren voor Natuur laat zien dat met die aanpak het
mogelijk is om op landschapsgerichte bedrijven met maximaal 10% groen en blauwe
structuren ongeveer 10% van de opbrengsten uit de landschapstak en daaraan
gekoppelde diensten te verwerven (Stortelder, Schrijver e.a. 2001).
Hierop voortbouwend is de ambitie voor de proeftuin om economisch perspectief
voor de landbouw in verwevingsgebieden te vergroten:
• Uitgaande van 10% groen-blauwe dooradering op bedrijfsniveau zal de landschapstak voor tenminste 10% van het inkomen dienen bij te dragen (ontwikkeling van landschapsbeheer als volwaardige tak, c.q. nieuwe economische drager);
• Daarnaast kan de landschapstak boeren kansen bieden op inkomen uit andere
diensten zoals recreatie en toerisme of waterberging.

2.4 Experimenteren in de pilotgebieden: ontwikkelen van een passende
aanpak
Op de korte termijn is het doel van de proeftuin landschap Noordoost Twente om in
twee pilotgebieden ervaring op te doen met een nieuwe aanpak, die bijdraagt aan het
bereiken van de twee centrale doelen. Als het experiment op acht bedrijven slaagt kan
de aanpak eventueel worden opgeschaald naar de gehele pilotgebieden (6000 ha) en
uiteindelijk naar heel Noordoost Twente, en met name de extensiverings- en
verwevingsgebieden.
Het experiment leidt mogelijk niet tot een samenhangend netwerk van landschapselementen op gebiedsniveau. Het is immers nog niet bekend waar de deelnemende
(mogelijk geïsoleerde) bedrijven liggen. Opschaling van het experiment leidt wel tot
een samenhangend netwerk.
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Het eerste pilotgebied is ongeveer 3000 ha en bestaat uit de stuwwal Oldenzaal,
Dinkeldal, Lutterzand, stroomgebied zijbeken Dinkel, en jong heideontginningsgebied
Beuningerveld.

De begrenzing is als volgt:
Vanaf de kruising tussen de N1 en de N342, de N1 volgend in oostelijke richting tot
aan de kruising tussen de N1 en de A1. Vanaf de kruising tussen de N1 en de A1 in
oostelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de A1 en de rijksgrens. Vanaf de
kruising tussen de A1 en de rijksgrens de rijksgrens in Noordelijke richting volgend tot
aan de kruising tussen de rijksgrens en de Brandlichterweg. De Brandlichterweg
volgend in westelijke richting tot aan de kruising tussen de Brandlichterweg en de
Oldenzaalsestraat, de Oldenzaalsestraat overlopend in de provinciale weg de N342 in
zuidwestelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de N342 en de N1.
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Het tweede pilotgebied is ongeveer 3000 ha en bestaat uit de stuwwal Ootmarsum,
heideterreinen, stroomgebied Mosbeek/Elzenbeek, Springeldal en beekdalen.

De begrenzing is als volgt:
Vanaf de kruising tussen de rijksgrens en de Beltweg in de gemeente Tubbergen, de
beltweg volgend in westelijke richting tot aan de kruising tussen de Beltweg en de
Langehoutsweg, de Langehoutsweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan de
kruising tussen de Langehoutsweg en de N343, vanaf de kruising tussen de Langehoutsweg en de Hardenbergerweg (N343), de Hardenbergerweg volgend in zuidelijke
richting tot de kruising met de Bruno van Ommenstraat. De Bruno van Ommenstraat
volgend in zuidelijke richting overgaand in de Reutemerstraat tot de kruising met de
Kapsweg. De Kapsweg volgend in oostelijke richting tot de kruising met de Snoeymansweg. De Snoeymansweg volgend in zuidelijke richting tot de kruising met de
Frederikus Johannus Groothuisweg. De Frederikus Johannus Groothuisweg volgend in
zuidelijke richting tot de kruising met de N349. De N349 volgend in oostelijke richting
tot de kruising met de Laagsestraat, de Laagsestraat doorlopend in de Laagseweg in
Noordoostelijke richting volgend tot aan de kruising met de rijksgrens. De rijksgrens
in westelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de rijksgrens en de Beltweg.
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3 Aanpak op hoofdlijnen

__________________________________

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten en de voorgestelde aanpak bestaande
uit drie samenhangende sporen. De eerste twee sporen zijn gericht op de uitvoering op de korte
termijn:
• Spoor 1. Uitvoeren van een kleinschalig experiment Boeren voor Natuur in Twente, met
name om ervaring op te doen met een nieuwe vorm van afspraken maken en betalen buiten
de subsidieregelingen om, namelijk landschapsbeheer regelen via erfdienstbaarheid en betalen middels jaarlijkse rendementsuitkeringen uit een gebiedsfonds;
• Spoor 2. Bevorderen van grondmobiliteit en structuurversterking met tweeledig doel: versterken van de bedrijfsstructuur van de deelnemende bedrijven en versterking van de groenblauwe dooradering.
• Spoor 3. Opschaling van experiment Boeren voor Natuur in Twente.
Het eerste spoor is essentieel. Het tweede spoor is ondersteunend en bevordert de deelname van
boeren aan spoor 1. Alvorens de aanpak te beschrijven volgen hieronder de uitgangspunten die
tot de keuze van de aanpak hebben geleid.

3.1 Uitgangspunten
Uit de analyse (zie het onderzoeksrapport) blijkt dat op basis van de volgende acht
uitgangspunten een succesvolle aanpak ontwikkeld kan worden die zowel voor de
boeren en andere grondeigenaren als voor de terreinbeherende organisaties, waterschap, gemeenten in Noordoost Twente en provincie acceptabel zijn.
1. Betalingsniveau voor landschapsbeheer verhogen
Het betalingsniveau moet zodanig zijn dat landschapsbeheer een rendement per hectare heeft dat vergelijkbaar (of hoger) is met het rendement van voedselproductie. Dit is
nodig om landschaponderhoud aantrekkelijk te maken ten opzichte van voedselproductie en om het economisch perspectief van landbouwbedrijven in verwevingsgebieden te verbeteren.
2. Zekerheden op lange termijn bieden
Een contractperiode van zes jaar betekent voor boeren onvoldoende zekerheid voor de
betaling voor landschapsbeheer op de lange termijn. Na elke contractperiode kan er
immers een situatie ontstaan dat het contract niet wordt verlengd. De onzekerheid van
een korte contractduur is ook voor de financier onwenselijk omdat het opbouwen van
landschapskwaliteit (en met name ecologische waarden) zeer veel tijd vergt. De
financier ziet de opbouw van landschapkwaliteit ook niet graag afgebroken omdat een
boer het contract niet wenst te verlengen. Dat betekent dat voor beide partijen langjarige afspraken wenselijk zijn.
3. Aansluiten bij lokale initiatieven
Voortbouwen op en aansluiten bij het Landschapzorgsysteem en agrarische natuurverenigingen ADO, SPOT en Groen Losser die inmiddels de krachten hebben gebundeld
in de koepel ALNOT. Dit is nodig om gebruik te maken van bestaande kennis en
draagvlak voor landschapsbeheer.
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4. Integratie van instrumenten voor onderhoud, aanleg en herstel
Herstel van zwaar afgetakelde elementen en aanleg van nieuwe landschapselementen is
pas interessant als er (lange termijn) zekerheid is over de betaling voor het onderhoud
van het landschap (zowel oud als nieuw). De aanpak moet daarom onderhoud, aanleg
en herstel integreren.
5. Planologische schade voorkomen
Veel Twentse boeren zijn zeer bevreesd voor planologische schade van groen-blauwe
dooradering. Als de agrarische bestemming wordt verloren, verwachten zij (deels in de
toekomst) allerlei beperkingen voor de agrarische bedrijfsvoering. Zij zien daarin een
(potentiële) bedreiging voor de continuïteit van hun landbouwbedrijf. Via een erfdienstbaarheid worden privaatrechtelijk afspraken gemaakt, en kan de agrarische
eindbestemming worden gehandhaafd. Afspraken met gemeenten en streekcommissie
zijn nodig om de agrarische bestemming te behouden op grond met groene en blauwe
structuren. Verder zijn in verschillende wetten en verordeningen van provincie en rijk
clausules nodig die mogelijke nadelen van groen-blauwe dooradering voor boeren
verminderen.
6. Samenhang en kwaliteit op gebiedsniveau verhogen
Om de omgevingskwaliteit op gebiedsniveau te versterken moet de onderlinge samenwerking tussen overheden en bedrijven worden versterkt.
7. Ruimte op de grondmarkt vergroten
De grondhonger is in Twente zo groot dat voor versterking van de groen-blauwe dooradering letterlijk ruimte geschapen moet worden. Met de proeftuin kwaliteitsimpuls
landschap als aankooptitel moet een bedrijf uitgekocht kunnen worden, om met de
vrijkomende grond bedrijven te versterken die in het kader van de proeftuin de groenblauwe dooradering een kwaliteitsimpuls geven. Bovendien dient het als extra prikkel
om deelname aan Boeren voor Natuur te vergroten.
8. Bureaucratie verminderen
Boeren zijn het liefste zo min mogelijk tijd kwijt met procedures van aanvragen, toekenning, monitoring, controle en uitbetaling. Lokale structuren zijn daarvoor het
meest geschikt (zie het succes van het landschapzorgsysteem in Twente). De aanpak
Boeren voor Natuur zou op termijn, indien succesvol, door lokale structuren (zoals het
landschapzorgsysteem) ingezet moeten kunnen worden naast bestaand instrumentarium zoals ROLO en Programma Beheer.

3.2 Confrontatie van de uitgangspunten met huidig instrumentarium
Onderzoek van de projectgroep aangevuld met gesprekken met boeren en externe
adviezen heeft binnen de projectgroep geleid tot de conclusie dat deze uitgangspunten
niet te rijmen zijn met de huidige aard van Programma Beheer (zie voor de analyse van
het bestaande instrumentarium het onderzoeksrapport). Programma Beheer zou
zodanig aangepast moeten worden, met name het betalingsniveau, zekerheden op
lange termijn en aansluiting bij lokale initiatieven, dat het beter is om voor een nieuwe
aanpak Boeren voor Natuur te kiezen.
Echter alleen met Boeren voor Natuur is succes met versterking van het landschap niet
verzekerd. Ruimteproblemen in Noordoost Twente zijn de belangrijkste belemmering.
Daarom is er aanvullend instrumentarium nodig om grondmobiliteit te bevorderen.
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Hieronder wordt de aanpak op hoofdlijnen uitgewerkt. In hoofdstuk 5 wordt de uitvoering (activiteiten en organisatie) beschreven.

3.3 Voorgestelde aanpak
Uitgaande van de bovengenoemde acht uitgangspunten en een analyse van het
bestaande instrumentarium stelt de projectgroep voor om te experimenteren met
simpel nieuw instrumentarium die deze uitgangspunten integreert. De voorgestelde
aanpak bestaat uit twee sporen die, mits in samenhang, elkaar versterken:
• Spoor 1. Kleinschalige experiment Boeren voor Natuur in Twente en;
• Spoor 2 Bevorderen Grondmobiliteit en Structuurversterking.
Het tweede spoor is aanvullend. Het eerste kan zonder het tweede, het tweede niet
zonder het eerste. Een derde spoor is opschaling van het experiment Boeren voor
Natuur in Twente tot de gehele pilotgebieden (indien het experiment succesvol is).

3.3.1 Spoor 1 Experiment Boeren voor Natuur in Twente
De aanpak Boeren voor Natuur wordt gekenmerkt door:
• De vorm van de afspraken over natuur en landschap: een eeuwigdurend erfdienstbaarheidscontract. Dat is een privaatrechtelijke afspraak over beheer van
landschapselementen op een bepaald stuk grond;
• De wijze van financiering van eeuwigdurend beheer: storting van de grondprijs
vermenigvuldigd met de oppervlakte onder erfdienstbaarheidscontracten in een
gebiedsfonds;
• Het betalingsniveau: gekoppeld aan de grondprijs op basis van een rendementsuitkering uit het gebiedsfonds.
De aanpak onderscheid drie verschillende bedrijfstypes waarvan er twee van belang
zijn voor de groen-blauwe dooradering namelijk het landschapsgerichte bedrijfstype
en het natuurgerichte bedrijfstype. Deze bedrijfstypes verschillen in de mate waarin ze
natuur- en landschapsdoelen nastreven en de agrarische bedrijfsvoering daarop wordt
aangepast. Met een landschapsgericht bedrijf kan versterking en behoud van het landschap worden gerealiseerd zonder dat daarvoor de agrarische activiteiten veranderen.
Met een natuurgericht bedrijf wordt natuur en landschap gerealiseerd en moet de
agrarische bedrijfsvoering zich wel aanpassen. Het natuurgerichte bedrijf past daarom
als overgang tussen de beschermde natuurgebieden en de landschapsgerichte bedrijven. Kortom, met deze twee bedrijfstypes kan de groen-blauwe dooradering worden
versterkt in samenhang met natuurgebieden in de begrensde EHS. Er zijn verschillen
in aanpak tussen de twee bedrijfstypes. Hieronder wordt een samenvatting gegeven uit
het Alterra rapport Boeren voor Natuur (Stortelder, Schrijver e.a 2001).
De aanpak wordt op de landschapsgerichte bedrijven gekenmerkt door:
• Een hoog betalingsniveau voor natuur- en landschapselementen (grondprijs voor
maximaal 10% van de bedrijfsoppervlakte) op basis van het rendement op de
grondprijs;
• De betaling geldt voor de uitgerasterde oppervlakte natuur- en/of landschapselementen op basis van een bedrijfsnatuurplan of landschapsplan. De maximale gemiddelde uitrasteringsmaat op een bedrijf is 10 meter breed. Door regelmatig de
boomvormers naast de houtwal te verwijderen blijft de oude houtwal visueel
zichtbaar;
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De maximale oppervlakte voor puntvormige elementen bedraagt 0,2ha (bijvoorbeeld boomgroepen, poelen of overhoeken);
Aanleg, herstel van afgetakelde elementen en beheer van landschapselementen
(inclusief onverharde paden) zijn in één plan verenigd;
Afspraken met boeren worden op structuurniveau gemaakt. De boeren mogen in
grote mate zelf bepalen hoe die structuren worden gerealiseerd. Op natuurgerichte
bedrijven wordt met inrichtingsmaatregelen de juiste abiotische condities geschapen voor natuurontwikkeling;
Storting van de grondprijs in een gebiedsfonds dat door een professionele organisatie wordt beheerd. Het rendement van het fonds (5%) wordt jaarlijkse uitbetaald. Extra rendementen worden gebruikt om de betaling waardevast te houden;
De rijksoverheid en andere financiers zowel publiek als privaat kunnen bijdragen
aan het fonds;
Veiligstelling van landschappelijke structuren en elementen door een eeuwigdurend contract, in de vorm van een erfdienstbaarheid.

De aanpak wordt op de natuurgerichte bedrijven gekenmerkt door:
• Dezelfde regeling voor de landschapselementen als bij de landschapsgerichte bedrijven (ook voor maximaal 10% van de oppervlakte);
• Een vergoeding voor de overige 90% van de grond via het fonds die overeenkomst
met het rendement van 50% van de grondprijs;
• De boer schakelt over naar een gesloten bedrijfsvoering (no-input).
Het natuurgerichte bedrijfstype is wel relevant voor Noordoost Twente en vooral in of
aan de rand van de begrensde EHS. Het past mogelijk in de zonering die in de reconstructie wordt aangebracht. Maar aangezien het verder gaat dan versterking van de
groen-blauwe dooradering in de richting van natuurontwikkeling, valt het buiten het
kader van de proeftuin kwaliteitsimpuls landschap.

3.3.2 Spoor 2 Bevorderen Grondmobiliteit en Structuurversterking
Bevorderen van Grondmobiliteit en Structuurversterking is aanvullend op Boeren
voor Natuur in Twente en dient om extra ruimte te krijgen voor herstel en aanleg van
landschapselementen. Ruimte is schaars in Noordoost Twente en bedrijven zijn relatief
klein. Bovendien dient het om de landbouwstructuur te versterken, want landschapsbeheer is gebaat bij sterke dragers. Het is bovendien een middel om deelname aan het
experiment Boeren voor Natuur aantrekkelijker te maken voor boeren. Want het
speelt in op de wens tot schaalvergroting en structuurversterking. Deze aanpak bouwt
voort op de door de landbouw als succesvol ervaren aanpak ‘experiment landinrichting’ waarin een vergelijkbare aanpak is gevoerd om een deel van de begrensde EHS te
realiseren. Dit spoor is niet noodzakelijk maar wel zeer wenselijk om het draagvlak
voor landschapsbeheer en deelname aan het experiment Boeren voor Natuur in de
streek te vergroten.
De aanpak bestaat uit:
• Aankoop van een bedrijf en doorverkoop van vrijkomende grond, machines
en gebouwen;
• Verkoop van machines en gebouwen tegen marktwaarde;
• Verkoop van de grond tegen de marktwaarde aan bedrijven die deelnemen aan
de proeftuin (het experiment Boeren voor Natuur in Twente) op voorwaarde
dat deze bedrijven een landschapsbedrijfsplan opstellen waarmee 10% van hun
bedrijf onder erfdienstbaarheidscontracten wordt gebracht;
• Deze 10% mag gedeeltelijk bestaan uit bestaande landschapselementen;
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Voorwaarde; er wordt naar gestreefd dat in totaal maximaal 50% van deze
grond gekocht door boeren wordt ingezet voor structuurversterking van de
landbouw. Op het niveau van een individueel bedrijf kan dat anders uitpakken, afhankelijk van de uitgangssituatie. Van deze structuurversterking profiteren zowel de bedrijven die grond aankopen als andere bedrijven die deelnemen
aan de kavelruil die wordt opgezet;
Tenminste 50% van de grond gekocht door boeren wordt gebruikt voor versterking van de groen-blauwe dooradering. Deze grond wordt op een geschikte
plaats op de aan het experiment deelnemende bedrijven gebruikt voor herstel
van zwaar afgetakelde elementen en aanleg van nieuwe landschapselementen.
Met deze extra grond wordt op de aan het experiment deelnemende bedrijven
de ambitie -gemiddeld 10% groenblauwe dooradering- gehaald (met gemiddeld 5% oude elementen en 5% nieuwe elementen). Van die herstelde en
nieuwe elementen wordt vervolgens op basis van het rendement (5%) van de
grondprijs een jaarlijkse betaling gedaan binnen het experiment Boeren voor
Natuur in Twente.

Het voordeel voor de boeren van dit instrument is dat zij goede landbouwgrond aankopen om hun bedrijf te versterken en tegelijkertijd bestaande landschapselementen en
slechte gronden inbrengen in Boeren voor Natuur. Aangezien de uitkering uit het
gebiedsfonds gegarandeerd is, zal financiering van de grond weinig problemen
opleveren voor financieel gezonde bedrijven.

Hoe werkt het
Er wordt een bedrijf met 25 ha grond uitgekocht.
Deze grond wordt doorverkocht aan acht deelnemende bedrijven die samen 200 ha
in eigendom hebben waarvan 10 ha (5%) uit landschapselementen bestaat. Van de aangekocht grond gebruiken zijn tenminste 12,5 ha voor versterking van het landschap.
De oppervlakte landschapselementen wordt 22,5 ha. Daarmee wordt de ambitie 10% van
de totale bedrijfsoppervlakte gehaald.

Het voordeel voor de overheid is dat 10% groen-blauwe dooradering gerealiseerd
wordt op de totale oppervlakte van de deelnemende bedrijven. Het nadeel is dat de
proceskosten voor de kavelruil en de rente moeten worden opgebracht, die kostenverhogend werken op de prijs per hectare landschapselement.

3.3.3 Spoor 3 Opschaling van het experiment Boeren voor Natuur in Twente
Opschaling van het Boeren voor Natuur experiment tot de gehele proefgebieden is pas
aan de orde als blijkt dat het experiment is geslaagd. De opschaling bestaat uit:
• Verbreding van betrokken partijen en afstemming met de reconstructieplanvorming (zonering en gebiedsinrichting);
• Uitwerken aanpak voor fondsvorming omdat de rijksoverheid niet als enige
belanghebbend is bij behoud en versterking van het landschap. In de studie ‘
Economische perspectieven landelijke gebied Twente’ (NEI 2002) wordt gewezen op het grote belang van het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteit en wordt aan de gemeenten, de provincie en het ministerie van
LNV de aanbeveling gedaan nader onderzoek te doen naar de financiering van
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het landschapsbeheer in de toekomst: onder andere het verkennen van de mogelijkheid van een regionaal landschapsfonds;
Gebiedsconvenant met de Streekcommissie en gemeenten om de agrarische
bestemming voor groen-blauwe dooradering te behouden.
Onderzoek naar de wenselijkheid om clausules aan te brengen in wetten en
verordeningen van het Rijk en provincie om groen-blauwe dooradering aantrekkelijk te houden voor boeren (door de proeftuin in de provincie Utrecht
zijn de knelpunten en oplossingsrichtingen benoemd);
Onderzoek naar de wenselijkheid van het realiseren van natuurgerichte bedrijven binnen de begrensde EHS.
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4 Resultaten

______________________________________________________

Dit hoofdstuk beschrijft de beoogde resultaten van twee sporen in de periode tot einde 2003.
Het derde spoor: opschaling van het experiment Boeren voor Natuur kan pas worden uitgevoerd
na afloop van het experiment, dus vanaf het begin van 2004.

4.1 Resultaten Experiment Boeren voor Natuur (1)
De beoogde resultaten zijn:
• Realisatie van acht landschapsgerichte bedrijven van in totaal 200 hectare;
• Versterking van de ruimtelijke kwaliteit op gebiedsniveau met landschapsgerichte bedrijven en herstel en aanleg van nieuwe elementen (bijvoorbeeld
houtwallen of onverharde paden) in onderling samenhang;
• Ruimtelijke veiligstelling van de landschappelijke structuur in eeuwigdurende
erfdienstbaarheidcontracten;
• In totaal gemiddeld 10% groen-blauwe dooradering op de deelnemende bedrijven (20 ha), waarvan maximaal 5% bestaand (10 ha) en minstens 5% herstel van zwaar afgetakelde elementen en aanleg van nieuwe landschapselementen (10 ha);
• Verbeteren van het ontwikkelingsperspectief van acht bedrijven door ontwikkeling van een volwaardige economische landschapstak;
• Toegankelijkheid van het landschap (met name door onverharde paden) voor
recreanten en daarmee tevens ontwikkelingspotentieel voor recreatieve diensten vanuit de agrarische bedrijven.
Optioneel (op basis van verder overleg met LNV en financiering vanuit een
ander kader)
• Realisatie van 2 natuurgerichte bedrijven.

4.2 Resultaten Bevorderen Grondmobiliteit en Structuurversterking (2)
De beoogde resultaten van dit ondersteunende instrument zijn:
• Structuurversterking van de landbouw op de aan het experiment deelnemende
landschapsgerichte bedrijven door een betere verkaveling en door bedrijfsvergroting (met de aankoop van extra grond);
• Ruimte op de deelnemende bedrijven om grond vrij te maken voor landschapselementen;
• Versterkte samenhang van kenmerkende landschapselementen en onverharde
paden tussen de deelnemende bedrijven onderling (mits de deelnemende bedrijven aan elkaar grenzen);
• Eventueel: structuurversterking van omliggende bedrijven door een betere
verkaveling (de bedrijven die nodig zijn om de kavelruil sluitend te maken);
De beoogde resultaten voor de versterking van de groen-blauwe dooradering zijn
dezelfde als genoemd bij de resultaten het experiment Boeren voor Natuur.
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In welke mate er gebruik gemaakt zal worden van spoor 2 om de resultaten voor het
landschap te realiseren is niet precies aan te geven.

4.3 Resultaten Opschaling experiment Boeren voor Natuur (3)
De beoogde resultaten zijn:
• Breed draagvlak onder partijen in Noordoost Twente voor opschaling van
Boeren voor Natuur tot de gehele pilotgebieden (totaal 6000 ha);
• Nieuwe financiers voor opschaling Boeren voor Natuur;
• Gebiedsconvenant met betrekking tot agrarische bestemming voor groenblauwe dooradering;
• Besluitvorming over voorstellen voor aanpassing van landelijke en provinciale
wetten en verordeningen om nadelige effecten van groen-blauwe dooradering
te verminderen;
• Nadere besluitvorming over de wenselijkheid van natuurgerichte bedrijven
binnen de begrensde EHS.

4.4 Niet-opschaling van het experiment
Als de evaluatie van het experiment Boeren voor Natuur negatief uitvalt moeten er
mogelijkheden zijn, als alle partijen dat wensen, de erfdienstbaarheidcontracten te
wijzigen of te ontbinden. Hierover moeten afspraken worden gemaakt. Overigens
kan niet in de proeftuinperiode (voor 2004) worden beoordeeld of het experiment is
geslaagd.
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5 Uitvoering

_______________________________________________________

Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering tot einde 2003 en gaat dieper in op de benodigde
activiteiten om de beoogde resultaten te realiseren.

5.1 Organisatorische inbedding en betrokken partijen
In de projectperiode (tot einde 2003) zal het bestuurlijke kader voor het experiment
in de twee pilotgebieden worden gevormd door de streekcommissie deelplan
Reconstructie Noordoost Twente.
Na goedkeuring van het plan zal de projectgroep onder leiding van een nieuwe
projectleider gaan functioneren onder de streekcommissie en de coördinatie van de
uitvoering op zich nemen. De projectgroep stuurt organisaties en personen aan voor
de uitvoering van afgesproken taken. De taken verschillen per spoor. Er zal worden
samengewerkt met lokale partijen voor diverse zaken.

Figuur: Organisatiestructuur uitvoering proeftuin Noordoost Twente
Streekcommissie deelplan Reconstructie Noordoost Twente

Organisaties
Trekker: Groene Alliantie of ALNOT
Stichting Agrarisch Landschap Noordoost Twente (ALNOT)
Gewestelijke Land-en Tuinbouw Organisatie (GLTO)
Staatsbosbeheer (SBB)
Natuurmonumenten (NM)
Landschap Overijssel (LO)
Waterschap Regge en Dinkel (WRD)
Gemeenten en Landschapzorgsysteem
Alterra
Streekcommissie Noordoost Twente

Kleinschalig
experiment Boeren voor
Natuur in Twente (1)

Bevordering Grondmobiliteit
en Structuurversterking (2)
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Opschaling Boeren voor Natuur (3)

5.2 Projectcoördinatie
De projectgroep coördineert onder bestuurlijk voorzitterschap (vanuit de streekcommissie) de uitvoering van de drie sporen. De projectleider voert het secretariaat van de
projectgroep en is belast met de dagelijkse uitvoering. Daarnaast coördineert de
projectgroep de volgende drie taken:
• Communicatie en voorlichting. In de planfase is de communicatie in het gebied bewust low-profile gehouden. Als het plan is goedgekeurd zal het uitgelegd worden aan de boeren, grondeigenaren, bewoners en recreatieondernemers. ALNOT heeft hierbij een belangrijke rol.;
• Monitoring, controle en evaluatie. Er zal aan het einde van 2003-2004 geëvalueerd worden of het experiment aan de verwachtingen voldoet met het doel om
bij te stellen waar nodig en om vast te stellen of opschaling van het experiment
Boeren voor Natuur (spoor 3) wenselijk is;
• Onderzoek. Het is waarschijnlijk dat bijvoorbeeld met betrekking tot het gebiedsfonds of met betrekking tot de afspraken met de boeren over landschapsbeheer nog vragen opdoemen die onderzoek vergen.
De huidige projectleider in de planvormingsfase zal de zaken aan de nieuwe projectleider overdragen en de nieuwe projectleider begeleiden bij het inwerken. De nieuwe
projectleider blijft langer in het gebied werkzaam en heeft kennis van zowel de Twentse
volksaard, het landbouwbedrijf, het streekeigen landschap en de natuur.

5.3 Activiteiten in het experiment Boeren voor Natuur (1)
In het kleinschalig experiment Boeren voor Natuur in Twente worden de volgende
taken uitgevoerd:
• Voorbereiding en opstellen van bedrijfsplannen;
• Begeleiding deelnemers met betrekking tot onderhoud van het landschap;
• Inrichting landschapsgerichte bedrijven;
• Ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak voor fondsvorming en fondsbeheer;
• Ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak voor monitoring en controle door een
onafhankelijk bureau;
• Evalueren van het experiment.
Optioneel:
• Inrichting natuurgericht bedrijf

5.3.1 Voorbereiding en opstellen van bedrijfslandschapsplannen
De volgende activiteiten zijn voorzien.
• Werving en begeleiding van boeren;
• Voorbereiding en opstellen van bedrijfslandschapsplannen.
ALNOT, SPOT, ADO en Groen Losser zullen bij deze taak een belangrijke rol krijgen
in de voorlichting, werving en begeleiding van boeren.
De projectleider ondersteund door extern advies van een landschapsarchitect of
deskundige die de ontwerpkwaliteit bewaken (o.a Alterra, Landschap Overijssel,
Landschapscoördinatoren LZS) zullen de taak op zich nemen om de gesprekken met
boeren te voeren, en dit vastleggen in bedrijfslandschapsplannen.
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In elk plan zitten vier componenten:
• onderhoud van bestaande elementen;
• herstel van zwaar afgetakelde elementen;
• aanleg van nieuwe landschapselementen
• samenhang van groen-blauwe structuren en onverharde paden op bedrijfsniveau
met een netwerk van structuren op gebiedsniveau.
Het is te verwachten dat per ondernemer meer gesprekken nodig zijn, en dat het hele
proces naar schatting zes maanden kan duren. De ondernemer moet die tijd gegund
worden; druk uitoefenen werkt hier averechts. Omdat de aanleg van nieuwe landschapstructuren gevoelig ligt in het gebied is er bewust voor gekozen om niet met een
kaart met daarop ingeplande nieuwe landschapsstructuren het gebied in te gaan. De
uiteindelijk gerealiseerde landschapsstructuur en de ligging van de te realiseren nieuwe
elementen hangt af van de te kiezen acht pilotbedrijven. Het bedrijfslandschapsplan
zorgt ervoor dat per deelnemend bedrijf het optimum wordt gevonden voor de landschapskwaliteit en de agrarische bedrijfsvoering.

5.3.2 Begeleiding deelnemers m.b.t. onderhoud van het landschap
Voor het onderhoud van het landschap is de boer in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Om de kennis en vaardigheden van deelnemende boeren te vergroten zal elke
deelnemende boer begeleiding en training ontvangen. De boer kan voor de uitvoering
van het onderhoud besluiten om het uit te besteden aan een onderhoudsploeg of een
aannemer.

5.3.3 Inrichting landschapsgerichte bedrijven
Voor het herstel van zwaar afgetakelde elementen en de aanleg van nieuwe elementen
is inrichting nodig. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit breder uitrasteren van houtopstanden, planten van bomen, aanleggen van een poel, of beekbegeleidende maatregelen. De inrichting wordt uitgevoerd door de boer zelf of uitbesteed aan een onderhoudsploeg (bijvoorbeeld aan de onderhoudsploeg van SPOT Tubbergen) of een
aannemer.

5.3.4 Ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak voor fondsvorming en fondsbeheer
De volgende activiteiten zijn voorzien:
• Oprichten van een fondsbestuur;
• Bijeenkomsten van het fondsbestuur;
• Selecteren en contracteren van een vermogensbeheerder.
Het fondsbeheer valt uiteen in twee gescheiden taken: het fondsbestuur, en het
vermogensbeheer (beleggen en rendementsuitkering).
Het vermogensbeheer wordt door het fondsbestuur in handen gegeven van een professionele vermogensbeheerder bijvoorbeeld een bank. Deze vermogensbeheerder
verzekert zich eventueel voor beleggingsverliezen en garandeert uitbetaling van een
jaarlijks rendement van 5% en vermogensgroei vanwege inflatiecorrectie.
Het fondsbestuur wordt gevormd door de partijen die het fonds vullen en de partij die
het product (natuur en landschap) levert: de vragers en aanbieders. Het uitgangspunt
is van meet af aan geweest dat de proeftuinen voor 100% gefinancierd worden door
het Rijk. Het Rijk zal dus in eerste instantie in het fondsbestuur zitting nemen samen
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met vertegenwoordigers van de landschaps- en natuurgerichte boeren (ALNOT). Het
ligt voor de hand om ook een vertegenwoordiger van de vermogensbeherende instantie in het bestuur op te nemen. In de opschaling van het experiment (spoor 3) zullen
andere partijen benaderd worden om het gebiedsfonds te vullen en om in het fondsbestuur zitting te nemen.

5.3.5 Ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak voor monitoring en controle
De volgende activiteiten zijn voorzien:
• Ontwikkelen van een aanpak voor monitoring en controle;
• Controle op nakomen van gemaakt afspraken;
• Monitoring op realiseren van structuurdoelen en op houding en gedragsverandering van deelnemers.
Op termijn zijn monitoring en controle gekoppeld aan het fondsbeheer. Immers,
wanneer de afspraken niet worden nagekomen (bijvoorbeeld doordat landschapselementen worden aangetast of opgeruimd), heeft dit consequenties voor de jaarlijkse
uitkering uit het fonds. In de proeftuin wordt deze controletaak gecoördineerd door de
projectgroep. Aan het einde van de proeftuin wordt deze taak overgedragen aan het
fondsbestuur.

5.3.6 Evaluatie van het experiment Boeren voor Natuur
De volgende activiteiten zijn voorzien:
• Ontwikkelen van een aanpak voor evaluatie van het experiment inclusief het opstellen van evaluatiecriteria;
• Uitvoeren van de evaluatie;
• Aanpassen van de aanpak.
De ontwikkelingen moeten ook in positieve zin gevolgd en geëvalueerd worden, om
een goed beeld te verkrijgen van de effectiviteit van de aanpak Boeren voor Natuur in
Twente. Een groep deskundige personen uit de projectgroep zullen hiermee belast
worden. Nagegaan wordt in welke mate en volgens welk tijdsverloop de kwaliteit van
natuur en landschap zich ontwikkelt, in termen van de landschapsstructuur en planten
en dieren die hierin aanwezig zijn. Minstens zo interessant als de monitoring van verwachte doelsoorten is of er ook spontaan soorten komen die niet waren verwacht. Niet
in de laatste plaats richt de monitoring zich ook op de (ontwikkelingen in) de motivatie en kennis van de deelnemende boeren. Aanvullende evaluatiecriteria kunnen zijn:
De uitstraling van de deelnemende bedrijven in de regio en de belevingswaarde van
deze bedrijven voor de recreanten. Voor zover er andere producten of diensten
worden aangeboden, de belangstelling daarvoor. Met betrekking tot waterdiensten:
waterkwaliteit en de waterleverantie. En tenslotte ontwikkeling van erf en gebouwen.
De uitvoeringsfase van de proeftuin is te kort om de effectiviteit van het instrument
volledig te kunnen beoordelen. Voor 2004 heeft de evaluatie een verkennend karakter.
Er zal op basis van een grondiger evaluatie (na een aantal jaren) een moment moeten
worden ingelast om na te gaan of er punten zijn waarop het erfdienstbaarheidcontract
moet worden aangepast. Die aanpassingen kunnen in het uiterste geval zover gaan dat
een landschapselement dat is een erfdienstbaarheidscontract is vastgelegd er alsnog
wordt uitgehaald.
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5.3.7 Inrichting natuurgericht bedrijf
De volgende activiteiten zijn voorzien:
• Opstellen bedrijfsnatuurplan;
• Inrichting natuurgericht bedrijf;
• Omschakeling van een bedrijf in een natuurgericht bedrijf;
• Begeleiding en training natuurgericht bedrijf.
Deze taak is optioneel, en er wordt daarom niet verder op ingegaan. Er is eerst overleg
nodig over de wenselijkheid van deze taak en over de financiering ervan.

5.4 Activiteiten Grondmobiliteit en Structuurversterking (2)
Het instrument Grondmobiliteit en Structuurversterking dient voor de versterking van
de agrarische structuur en de versterking van de groen-blauwe dooradering. Het
streven is 50-50: de helft van de aangekochte grond voor landbouw en de helft voor
landschap. De deelnemers realiseren de herstel en inrichtingswerkzaamheden in overleg met een landschapsarchitect op de meest geschikte plek op het bedrijf.
De volgende activiteiten worden door de projectleider uitgevoerd in samenwerking
met DLG.
• Bedrijf opkopen;
• Machine en gebouwen verkopen;
• Grond verkopen;
• Kavelruil organiseren en afspraken vastleggen.
Aangezien hoofdzakelijk de deelnemers aan het experiment Boeren voor Natuur grond
kunnen kopen, is inrichting van groen-blauwe dooradering alleen bij die bedrijven
voorzien (zie paragraaf 5.3.3).

5.5 Opschaling experiment Boeren voor Natuur (3)
Deze activiteiten zijn in hoofdstuk 3.3.3 al beschreven en worden hier niet herhaald
voor zover ze op de langere termijn (na 2004) gaan lopen. Alleen de activiteiten die
mogelijk al op de korte termijn gaan lopen worden hier verder uitgewerkt.
• Verbreding van betrokken partijen met onder andere landgoedeigenaren, recreatie-ondernemers en bewoners, en afstemming met de reconstructieplanvorming
(zonering en gebiedsinrichting).
• Uitwerken van een aanpak voor fondsvorming omdat de rijksoverheid niet als
enige belanghebbend is bij behoud en versterking van het landschap. Benaderen
van lagere overheden en partijen als waterschap en drinkwaterwinningsbedrijf om
het gebiedsfonds te vullen en om in het fondsbestuur zitting te nemen. In ruil voor
zeggenschap zijn mogelijk ook natuurbeschermingsorganisaties bereid deel te nemen in het gebiedsfonds.
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6 Begroting

________________________________________________________

Dit hoofdstuk beschrijft de kosten per spoor. Spoor 3 is volledig pro memorie op de begroting
opgenomen omdat dit spoor grotendeels pas vanaf 2004 (dus na de proeftuin) kan worden
uitgevoerd. Voor activiteiten die eventueel eerder kunnen gaan lopen (zie paragraaf 5.5) is na
goedkeuring van de aanpak verder overleg nodig met LNV.

6.1 Proceskosten
Voor de proceskosten zijn op basis van het Plan van Aanpak Proeftuin Noordoost
Twente de middelen door het ministerie van LNV reeds beschikbaar gesteld.
De volgende activiteiten zijn begroot:
• De projectleider die de dagelijkse leiding over de uitvoering van het uitvoeringsplan op zich neemt. De projectleider doet ook veel uitvoerend werk. Hiervoor zijn
110 dagen begroot voor een tarief van €550 = €60.500
• Extern advies (o.a CLM-overdracht, ontwikkelen fondsbeheer, controle en evaluatie van het experiment) voor €47.500
• Diverse uitvoeringskosten (vacatievergoedingen, vergaderkosten, workshops in
pilotgebieden, communicatie en voorlichting, diversen) €19.330
Totaal proceskosten €127.330

6.2 Experiment Boeren voor Natuur in Twente (1)
De zes taken worden apart begroot.

6.2.1 Voorbereiding en opstellen bedrijfsplannen
De volgende activiteiten zijn begroot.
• Werving en begeleiding van boeren. Hiervoor zijn 50 dagen nodig die voor zover
de inzet van de projectleider al zijn begroot. Voor extern advies zijn 30 dagen nodig voor een dagtarief van €550 = €16.500
• Opstellen van bedrijfsplannen. Er zijn gesprekken nodig met meer boeren dan de
acht boeren die besluiten deel te nemen. Hiervoor zijn 50 dagen nodig die voor
zover de inzet van de projectleider al zijn begroot. Voor extern advies zijn 30 dagen nodig voor een dagtarief van €550 = €16.500
Totaal voorbereiding en opstellen bedrijfsplannen €33.000
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6.2.2 Onderhoud van het landschap en begeleiding
Op de acht deelnemende bedrijven zal 20 ha groen-blauwe dooradering in een erfdienstbaarheid worden vastgelegd op basis van de grondprijs van €45.000. Daarvoor
wordt €900.000 in een gebiedsfonds gestort.
Om de kennis van de deelnemende boeren aan te vullen is voor begeleiding en training
aan de deelnemende boeren zijn in totaal 30 dagen voorzien voor een dagtarief van
€550 = €16.500
Totaal fondsvorming en begeleiding €916.500

6.2.3 Inrichting landschapsgerichte bedrijven
Op de deelnemende landschapsgerichte bedrijven zal minstens 10 ha landschapselementen worden aangelegd. De kosten voor de landschapselementen verschillen per
element.
Bijvoorbeeld de aanleg van een houtwal (6 meter met aan weerszijden een greppel en
een raster) kost €28.333 per hectare. Een singel (6 meter met aan weerszijden een raster) kost €27.770 per ha. Een onverhard wandelpad (3 meter met aan weerszijden een
greppel en een raster) kost €34.963 per ha. Uitgaande van gemiddeld €30.000/ha is in
totaal €300.000 nodig.
Om de inrichting te organiseren is per deelnemend bedrijf €1000 nodig. Uitgaande
van 8 deelnemende bedrijven is dat €8.000.
Totaal inrichtingskosten €308.000

6.2.4 Ontwikkelen fondsbeheer
De volgende activiteiten zijn begroot:
• Extern advies over het oprichten van een fondsbestuur en over het selecteren en
contracteren van een vermogensbeheerder, is al begroot bij de proceskosten extern
advies.
• De bijeenkomsten van het fondsbestuur zijn begroot bij de proceskosten diverse
uitvoeringskosten.

6.2.5 Controle op het nakomen van afspraken
De controle op het nakomen van gemaakt afspraken is al begroot onder proceskosten
extern advies.

6.2.6 Evaluatie van het experiment
De volgende activiteiten zijn begroot:
• Ontwikkelen van een aanpak voor evaluatie van het experiment
• Uitvoeren van de evaluatie;
• Aanpassen van de aanpak.
Deze activiteiten zijn al begroot bij de proceskosten extern advies.
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6.2.7 Inrichting natuurgericht bedrijf
Deze taak is optioneel en daarom nog niet begroot.
Totaal inrichting natuurgericht bedrijf: p.m.

6.3 Bevordering van Grondmobiliteit en Structuurversterking (2)
De aanname is dat gebouwen, en machines voor de aankoopwaarde verkocht kunnen
worden en dat geen extra kosten voor sloop of iets dergelijks gemaakt hoeven worden.
Dit instrument kent de volgende begrotingsposten:
1. Organisatie kavelruil en grondpot
2. Voorfinanciering

6.3.1 Organisatie kavelruil
De volgende activiteiten vallen buiten deze begroting want ze worden uitgevoerd op
basis van een prestatie-afspraak van DLG met de provincie. Voor zover de projectleider erbij is betrokken zijn ze al begroot bij de proceskosten voor de projectleider.
• Bedrijf opkopen;
• Machine en gebouwen verkopen;
• Grond verkopen;
• Kavelruil organiseren en afspraken vastleggen.

6.3.2 Voorfinanciering
Het opkopen van één of enkele gehele bedrijven moet worden voorgefinancierd en er
zullen rentekosten over betaald moeten worden. Uitgaande van één bedrijf van 25 ha
met gebouwen ter waarde van €700.000 zal de totale koopsom €1.825.000 zijn.
Uitgaande van een rentepercentage van 8% en een leenperiode van 2 jaar zijn de rentekosten €292.000.
Totaal voorfinanciering €292.000

6.4 Opschaling experiment Boeren voor Natuur (3)
Voor de volgende vijf activiteiten zijn pro memorie kosten opgenomen omdat ze
(eventueel) buiten de projectperiode uitgevoerd zullen worden.
• Verbreding van betrokken partijen en afstemming met de reconstructieplanvorming (zonering en gebiedsinrichting);
• Uitwerken aanpak voor fondsvorming omdat de rijksoverheid niet als enige
belanghebbend is bij behoud en versterking van het landschap;
• Voorbereiden en afsluiten van een gebiedsconvenant met de Streekcommissie
en gemeenten om de agrarische bestemming voor groen-blauwe dooradering
te behouden;
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•
•

Onderzoek naar de wenselijkheid om clausules aan te brengen in wetten en
verordeningen van het Rijk en provincie om groen-blauwe dooradering aantrekkelijk te houden voor boeren;
Onderzoek naar de wenselijkheid van het realiseren van natuurgerichte bedrijven binnen de begrensde EHS.

Totaal opschaling experiment Boeren voor Natuur: p.m.

6.5 Totaalbegroting tot einde 2003
De begroting voor projectcoördinatie, het experiment Boeren voor Natuur in Twente
en Grondmobiliteit en Structuurversterking is tot einde 2003 €1.494.100.
Onderverdeeld in:
• Organisatiekosten
• Beheerkosten
• Inrichtingskosten

€127.330
€949.500 (916.500 + 33.000)
€600.000 (308.000 + 292.000)

Hiervan is €127.330 reeds beschikbaar gesteld door het ministerie van LNV op basis
van het Plan van Aanpak Proeftuin Noordoost Twente.
De organisatie van kavelruil zal onderdeel uitmaken van een prestatie-afspraak tussen
de Provincie Overijssel en DLG en valt derhalve buiten deze begroting. Aangezien de
inrichting van twee natuurgerichte bedrijven evenals de opschaling van het experiment
Boeren voor Natuur tot de gehele proefgebieden pas na 2004 te verwachten valt, zijn
deze twee posten als pro-memorie post opgevoerd.

Nr
6.1

taak
Proceskosten

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.6.

Boeren voor Natuur in Twente (1)
Voorbereiden en opstellen bedrijfslandschapsplannen
Onderhoud van het landschap
Inrichting landschapsgerichte bedrijven
Inrichting natuurgericht bedrijf
Totaal Boeren voor Natuur
Grondmobiliteit en Structuurversterking (2)
Organisatie kavelruil
Voorfinanciering
TOTAAL
Waarvan nog te financieren

6.3
6.3.1
6.3.2

6.4

Vervolgactiviteiten
Opschaling Boeren voor Natuur (3)
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Bedrag in €
127.330

soort
Reeds beschikbaar gesteld door
LNV

33.000
916.500
308.000
p.m.
1.057.500

beheer
beheer
inrichting
inrichting

p.m.
292.000
1.676.830
1.549.500

inrichting
inrichting

p.m.

organisatie

Bijlage 1 Naar een uitvoeringsplan voor de
proeftuin kwaliteitsimpuls landschap Noordoost Twente _____________
Dit onderzoeksrapport is ten behoeve van dit uitvoeringsplan gemaakt, en is als apart document
toegevoegd.
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Bijlage 2 Gebiedsperspectief Noordoost
Twente (1996) ________________________________
Dit is een bestaande nota dit is toegevoegd aan dit uitvoeringsplan.
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Bijlage 3 Plan van Aanpak Natuurlijke
Inrichting Beken (1997) ________________
Dit is een bestaande nota dit is toegevoegd aan dit uitvoeringsplan.
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