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Verslag congres
De voorzitter van de stuurgroep van de Groene
Kennispoort Twente, Herman Mulder,
wethouder van Borne, heet alle aanwezigen
van harte welkom en geeft de dagvoorzitter,
Roel Cazemier, burgemeester van Dinkelland,
het woord.
De heer Cazemier wijst op de vraagstukken
waar de regio Twente voor staat en de kansen
die de inzet van studenten biedt. Dat is in de
afgelopen vijf jaar van het bestaan van de
Groene Kennispoort Twente gebleken. Een
aantal sprekers zal ingaan op de kansen die er
zijn.

Sprekers
Als eerste krijgt Hester Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel, de gelegenheid. Zij prijst de
inzet van de mensen van het eerste uur die de Groene Kennispoort Twente hebben opgezet. In de
afgelopen jaren heeft de provincie veel geïnvesteerd in het landelijke gebied. De Groene Kennispoort
Twente heeft dat versterkt door kennisontwikkeling en haar netwerkorganisatiekracht. Er staan nog
veel nieuwe vraagstukken op de rol die vragen om een inzet van de Groene Kennispoort Twente.
Daarom vindt zij een betere titel “Leer mij Twente VAN MORGEN kennen..” Zij visualiseert dat door
het tonen van beelden. Van vlas, dat voor haar symbool staat voor het rijke textielverleden van
Twente, maar ook van het Twente van de toekomst, die van” biobased economy”. Trix Niesthoven
van de Stichting Vlasmanifestatie licht dat op uitnodiging van de gedeputeerde toe.
Ook de gojibes is een mooi beeld voor de toekomst. Deze “superbes” wordt door de zorgboerderij De
Viermarken biologisch geteelt en via
de Groene Kennispoort Twente
werken studenten aan een verpakking
om het vervoer van deze bessen te
verbeteren. En dan is een link met
Innofood en de European Packaging
Group in dit gebouw erg voor de hand
liggend. Het gaat immers om nieuwe
innovatieve producten! Zij roept
daarom de overheden en het
bedrijfsleven op om samen te werken,
niet in het minst om ook slim gebruik
te maken van de mogelijkheden die de
EU via Horizon2020 biedt.
Jeroen Gosse, regioambassadeur Oost-Nederland van het ministerie van EZ, verontschuldigd zich
voor het feit dat staatssecretaris Dijksma hier niet aanwezig kon zijn. Hij verwijst naar haar woorden
tijdens het Twentediner in Den Haag, dat Twente twee bijzondere kwaliteiten heeft, te weten de

high tech met het nanolab, van wereldfaam, en de schitterende omgeving. Het idee dat het
onderwijs via de Groene Kennispoort Twente daadwerkelijk de opgedane kennis in praktijk brengt is
erg goed. Daarmee kan de regio permanent naar de toekomst kijken en met de omgeving bezig zijn.
Wat betreft valorisatie, Nederland is steengoed in innovatie. Dat is wel bedoeld om er rijk van te
worden, rijk in de zin van meer geld, maar ook rijk in de zin van gelukkig worden. Nederland is
wereldwijd koploper in de agrosector. Ook wat betreft duurzaamheid al ervaart men dat in China
beter. Daar gaat de kwaliteit van het leven omhoog maar dat betekent automatisch ook een grotere
behoefte aan beter eten en dan is de kennis van Nederland erg belangrijk.
De heer Cazemier vraagt aan Willem Huiskamp, voorzitter van het college van bestuur van AOC Oost,
of hij de kritiek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat het huidige agrarische
onderwijs niet goed aansluit op de andere sectoren, terecht is. De heer Huiskamp deelt die mening
niet, want er is al een grote verandering aan de gang bij het AOC Oost. Wel zal het begrip “groen”
van het groene onderwijs anders geladen moeten worden in verband met de toekomst. De heer
Mulder wijst ook op de maatschappelijke functie van het onderwijs, te weten het verbeteren van de
leefbaarheid via kennis. De projecten van studenten in de stadsranden laten zien dat studenten ook
daar goed kunnen helpen.
Na deze twee inleidingen wordt de film over de Groene Kennispoort Twente vertoond, zie ook
www.groenekennispoort.nl

Na de film houdt wethouder Ria Broeze van Wierden een pleidooi voor de inzet van studenten bij
vraagstukken. Hun enthousiasme en hun kennis en kunde is erg hard nodig. En de samenleving moet
jongeren ook gunnen dat ze wat kunnen betekenen. Wethouder Gerrit Ophof van Tubbergen is erg
content met de inzet van studenten bij de uitvoering van het cascobeleid in Noordoost-Twente. Met

hun ideeën is het landschap niet op slot gezet, maar kan het verder ontwikkeld worden en wel zo dat
het landschap als PR-product kan gaan gelden, waarbij ook de agrarische sector dit als voordeel gaat
zien.
Mieke van Dragt van de zorgboerderij De Viermarken vertelt over haar bedrijf en de hulp die zij
ervaart via de inzet van verschillende groepen studenten. Wethouder Enschede beaamt dit en geeft
aan dat dit een goed voorbeeld is, een van de vele projecten die door de inzet van studenten worden
ondersteund in het Rondje Enschede.
Na de koffiepauze met heerlijke
Twentse krentenwegge neemt Dirk
Duijzer, directeur Coöperatie en
Duurzaamheid van Rabobank
Nederland, de aanwezigen mee naar
het verleden waar 100 jaar geleden
de basis werd gelegd voor de
Rabobank. Coöperatie en regionale
participatie. Hij wijst daarbij op een
aantal belangrijke zaken , zoals het
principe “wie niet werkt, doet niet
mee”, maar ook dat gebieden waarin
wordt samengewerkt niet te groot
moeten worden gemaakt. Je moet
elkaar nog steeds wel kennen en de voordelen in elkaar zien. Hij geeft de Groene Kennispoort
Twente de tip om vooral de samenwerking te zoeken met grote bedrijven als Ten Cate. Want
studenten kun je alleen binden als je werkt met internationaal opererende bedrijven.
Een goede leidraad is ook het rapport Winst van Warden van Wijffels, een baanbrekend rapport over
de “triple p” en duurzaamheid. Zonder winst hebben de andere twee p’s (people, planet) geen nut.
Duurzaamheid moet in beginsel werkgelegenheid creëren.
De verenigde Naties hebben in 2012 tot het jaar van de coöperatie uitgeroepen. Dat was belangrijk
voor de samenwerking en verbinding van partijen in een logisch bij elkaar horend gebied. Je ziet dat
een universiteit als de WUR daarbij belangrijk is op mondiale schaal, maar ook op regionaal niveau,
te zien aan de inzet van de WUR vor het verbinden van landbouw, innovatie en techniek. Kennis is de
moor van alle ontwikkelingen. En een regio is ook van belang, maar die moet wel over open grenzen
beschikken. Onderwijs en kennis zijn een stimulans voor de regio. Een oproep aan de bestuurders in
het onderwijs en de overheid: Wees
daarom niet te kneuterig en zorg voor
voldoende impact van die kennis in de
regio!
Jos Roemaat, voorzitter van Natuurlijk
Platteland oost, wijst op het grote belang
van gebiedscoöperaties. Ook de Europese
Unie geeft een belangrijke financiële
impuls aan de collectieven, boeren die
met elkaar samenwerken. Hij vraagt zich
af of dat misschien niet een voorbeeld is
van de nieuwe verhoudingen die

momenteel aan het ontstaan zijn. De tijd van de verticale overheid is immers voorbij. Den Haag en
Zwolle bepalen niet meer!
Vraag is of voedsel productie, want daar draait het in de agrarische sector om, en landschap samen
kunnen gaan. Volgens Alterra kan dat, synergie is mogelijk. De cascobenadering van NoordoostTwente is een goed voorbeeld daarvan. En slim samenwerken levert mooie dingen op, dat laat
Twente wel zien. Twente als kraamkamer van jonge studenten, waar wel geld wordt verdiend. Hij
roept daarom de Groene Kennispoort Twente op om de contacten te verstevigen met de agrarische
natuurverenigingen, want daar liggen veel uitdagingen. De Groene Kennispoort Twente kan partijen
bij elkaar brengen en zinvolle verbindingen leggen. Maar ook nieuwe innovatieve concepten zoeken.
En de Groene Kennispoort Twente moet ook duidelijk maken wat er gebeurt als er niet wordt
samengewerkt. Wat ze verder kunnen doen is zichtbaar maken welke personen leading zijn in
innovatie en een idee is om het agrarische natuurbeheer in een kwalificatiestructuur op te laten
nemen.
De dagvoorzitter kijkt terug en constateert dat het goed is om de krachten uit het verleden te
herontdekken: coöperaties en vlas! Ook belangrijk zijn daarbij de ondernemers, waarvan een aantal
het woord wordt gegeven om hun kijk te geven. Vanuit die ondernemers komt ook een duidelijke
vraag om ondersteuning van studenten via de Groene Kennispoort Twente. En Ria Broeze wil graag
met hulp van studenten durzaamheid en innovatie een impuls geven, hetgeen ook op landelijke
schaal ertoe moet leiden dat Nederland van de tweede plaats naar de eerste gaat als exportland.
Tot slot geven studenten van de Wageningen Universiteit een presentatie van hun project rondom
regionale voedselstrategie ten behoeve van zorgboerderij De Viermarken. In dat project werken
studenten van verschillende disciplines binnen twee maand een ontwikkelstrategie voor dat bedrijf
uit. Veertien maart geven de studenten de eindpresentatie dus als u geïnteresseerd bent, neem dan
gerust contact met ons op.
De heer Paul Duijsings, vicevoorzitter van de stuurgroep en CVB AOC Oost bedankt de dagvoorzitter.
De dagvoorzitter bedankt alle sprekers en aanwezigen en na afloop krijgen de deelnemers
eigengemaakte koekjes van de Viermarken en bonen van VerTwenz uit Borne, mee. Ook de nieuw
uitgebrachte brochure van de Groene Kennispoort Twente wordt uitgereikt.

Wilt u meer lezen over de Groene Kennispoort Twente of over het congres kijk dan ook eens op;
www.groenekennispoort.nl
www.overijsselduurzaam.nl/Voorbeeldenbank/default.aspx
www.twenteactueel.nl/index.php?rubriek=ondernemend&artikel_ID=9391

