Inspiratietour voor Landschapsvereniging Noordoost-Twente
Eind mei gaan agrariërs uit Noordoost-Twente samen met andere experts op het gebied van
landschap(-sbeheer) naar twee agrarische natuurverenigingen in Noord-Nederland. Een
bezoek aan de Agrarische natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en de Noordelijke Friese
Wouden (NFW) dient als inspiratie voor de mogelijkheden die een landschapsvereniging
Noordoost-Twente kan bieden.
De werkgroep Oprichting Landschapsvereniging van het project Goed boeren in kleinschalig
landschap onderzoekt de komende maanden de mogelijkheden voor de oprichting van een
landschapsvereniging. Ter voorbereiding hierop is deze excursie gepland. Het idee om de
mogelijkheden voor een landschapsvereniging te verkennen is afkomstig van de LTO Noordafdelingen in Noordoost-Twente en de Plattelandsbank. Samen hebben zij een praktijkvraag
ingediend bij het platform van Goed boeren in kleinschalig landschap.
Gezamenlijk, gecoördineerd landschapsbeheer
De gedachte is dat een landschapsvereniging bijdraagt aan het behoud en onderhoud van
het typerende, kleinschalige landschap van Noordoost Twente, afgestemd op de
voorwaarden voor gezonde agrarische bedrijfsvoering. Een landschapsvereniging kan
bijvoorbeeld voordeel opleveren door gezamenlijk en centraal gecoördineerd
landschapsbeheer en door het bieden van een instrument dat aansluit bij het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013. De Europese subsidiegelden worden
dan, sterker dan nu, gekoppeld aan maatschappelijke functies van het platteland. Ook kan
een landschapsvereniging in de toekomst een signaalfunctie hebben voor aanvullende
mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling.
Ervaringen Noord-Nederland
Zowel ANOG als NFW hebben al veel ervaring met behoud en beheer van
landschapselementen door gebruik te maken van vergoedingsregelingen voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer en initiëren van projecten ten behoeve van
plattelandsontwikkeling in Friesland en Groningen. Beide verenigingen onderzoeken
bovendien samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoe
maatschappelijke waarden binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) effectief
kunnen worden beloond. Dit maakt een bezoek aan beide verenigingen ongetwijfeld tot een
grote inspiratiebron voor het onderzoek naar mogelijkheden voor een landschapsvereniging
in Noordoost-Twente.
Voor meer informatie over de GBKL-praktijkvraag Landschapsvereniging Noordoost-Twente:
Marieke van Leeuwen, telefoonnummer 088 - 888 66 77, e-mail info@gbkl.nl.

