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Nu we richting het eind van deze LEADER-

periode koersen is het tijd voor reflectie en 

visie. De afgelopen jaren zijn we veel in 

Noordoost Twente actief geweest voor 

overleg, het ondersteunen en het (mede-)

ontwikkelen van initiatieven. Op steeds 

meer plekken ontkiemt de LEADER-

methode. Met een terugtredende over-

heid en het aanjagen van burgerinitiati-

even komt de ‘methode LEADER’ steeds 

duidelijker in beeld. Samen met andere 

sociaal-maatschappelijke initatieven, zoals 

het medeopgerichte Twentse Noabers 

Fonds, staat er een breed programma om 

mooie initiatieven tot haalbare projecten te 

ontwikkelen. 

We hebben een enorm actief en verander-

end platteland in Noordoost Twente. De 

discussie over het platteland en landbouw

(beleid) is actueel en daarin zal de komende 

jaren veel verschuiven. Er zijn bedreigingen,

maar ook veel kansen en dat geeft ver-

trouwen in de toekomst. We weigeren 

om mee te werken aan krimp op het 

platteland, zeker in Noordoost Twente, 

en het beste medicijn daartegen is om 

zo veel mogelijk activiteit te generen. 

Onze internationaal meest befaamde 

architect – visionair en diplomaat Rem Kool-

haas – gaf een aantal jaren geleden al aan 

dat hij de nieuwe innovaties niet uit stedelijk 

gebied verwacht, maar van het platteland. 

Met ons LEADER-programma willen we 

daar serieus aan bijdragen. De komende tijd 

zullen we in een (waarschijnlijk tweejarige) 

transitieperiode komen. Veel aspecten zijn 

nog niet bekend of uitgekristalliseerd. Wij 

hebben daar al wel over nagedacht en wil-

len, naast de andere bekende thema’s, fors 

inzetten op programma’s en projecten 

voor jongeren. En dan niet projecten over 

jongeren, maar met hen. We willen een 

grotere jongerenparticipatie in de volgende 

LEADER-periode. We zijn aan het nadenk-

en hoe we dat effectief vorm gaan geven.

Ondanks dit bijzondere virus-

regerende jaar 2020 hebben we vertrouwen 

in de leefbaarheid en de (verander)kracht van 

Noordoost Twente. Daar willen we ons ook de 

komende LEADER-periode vol voor inzetten.

vOORWOORD
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LEADER Noordoost Twente wil een 

bijdrage leveren aan een fijne leef-

omgeving. Een eigen plek waar je 

lekker kunt wonen, fijn kunt werken 

en gelukkig kunt leven. In Noord-

oost Twente is het natuurlijk al mooi 

vertoeven, maar ook wij ont-

komen niet aan de veran-

deringen in de maatschappij. 

We worden allemaal ouder en soms 

lijkt het alsof we met idylle ook de 

jongeren uit het landschap zien verd-

wijnen. Daarnaast heeft ook de druk 

op de economie zijn sporen in de 

regio achtergelaten. De maatschappij 

verandert en de samenleving verandert 

mee.  Met LEADER spelen we juist in op 

die veranderingen. We ondersteunen 

lokale initiatieven en ideeën door 

bijvoorbeeld kennis, begeleiding en 

een financiële bijdrage. Samen werken 

we aan een prachtig Noordoost Twente 

waarin we naar elkaar omkijken, uitda-

gingen aangaan en kansen benutten.

LEaDER NOORDOOST TWENTE
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Leader ondersteunt lokale initiatieven

door advies, begeleiding en een 

financiële bijdrage. Initiatiefnemers 

met een mooi idee voor het dorp of 

de regio kunnen bij ons terecht. We 

kijken of het project past binnen de 

speerpunten aantrekkelijk leefklimaat, 

nieuw ondernemerschap of innovatief 

ontmoeten. Als een project past bij de 

speerpunten, dan begeleiden de coör-

dinatoren het project van plan naar 

aanvraag. 

Spil in de uitvoering van LEADER Noord

oost Twente is de Lokale Actie Groep 

(LAG). In Noordoost Twente bestaat de 

LAG uit negen inwoners uit de regio. Ie-

der lid heeft zijn of haar eigen netwerk 

en expertise die ingezet wordt om 

projecten verder te helpen. Zij kijken 

of een project past bij de speerpunten, 

denken mee, adviseren en beoordelen

uiteindelijk de subsidieaanvraag. 

Van 2014 tot 2020 is in totaal €1.700.00,- 

voor projecten beschikbaar. De initi-

atiefnemers leggen zelf ook 50% cofi-

nanciering bij, waardoor er €3.400.000 

in Noordoost Twente op projectniveau 

wordt geïnvesteerd door LEADER. 

Naast de 50% cofinanciering 

bestaat een LEADER-

subsidie voor 25% uit 

Europees geld, 12.5% provinciaal geld 

en nog eens 12.5% gemeentelijk geld. 

Iedere euro die de gemeente of pro-

vincie investeert, wordt daardoor 

8 maal zoveel waard.

hOE WERkT LEaDER? 

‘Eén euro kan door LEADER acht euro worden.’ 
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aaNTREkkLIjk 
LEEfkLImaaT

NIEuW ONDER-
NEmERSchap

INNOvaTIEf 
ONTmOETEN

SpEERpuNTEN vaN LEaDER 
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De demografische ontwikkeling heeft belangrijke 

gevolgen voor Noordoost-Twente, waardoor het 

steeds lastiger wordt om lokale voorzieningen in 

stand te houden. Goede en voldoende voorzien-

ingen zorgen ervoor dat het ook voor jongeren 

aantrekkelijk blijft om er te wonen of te werken. 

Voor ouderen is het belangrijk dat zij op een 

verantwoorde manier onderdeel van de 

maatschappij kunnen blijven uitmaken. 

Dit biedt kansen voor het aanbod van wel-

zijn, lifestyle, cultuur, recreatie en sport. Maar 

ook voor de samenwerking tussen vereni-

gingen en andere (non profit) organisaties, 

zodat het aanbod beter aansluit op de samen-

leving.

LEADER wil een stimulans zijn voor de regionale 

economie. Daarin staat het ‘verbinden’ centraal. 

Het gaat hierbij om het verbinden van bedrijfs-

leven, organisaties en mensen, maar ook om het 

verbinden van sectoren, zoals recreatie, cultuur 

en de agrarische sector om zo nieuwe verdien-

modellen en een hernieuwde relatie tussen stad 

en land te ontwikkelen. Verbinden betekent ook 

het stimuleren van de werkgelegenheid. Door 

bijvoorbeeld jongeren te koppelen aan het 

regionale bedrijfsleven, het MKB te stimuleren 

en samenwerkingen aan te jagen. Voor LEADER 

Noordoost Twente staat centraal dat elk initiatief 

of project – ook uit de andere speerpunten – een 

bijdrage kan leveren aan de regionale economie 

en de werkgelegenheid.

LEADER wil initiatieven ondersteunen die op 

een frisse wijze kijken naar de manier waarop 

mensen voor elkaar kunnen zorgen en elkaar 

kunnen ontmoeten. Maar ook op een vernieuw-

ende manier kijken naar de wijze waarop we 

samen bestaande, noodzakelijke voorzieningen 

in stand kunnen houden. De verhouding 

tussen overheid en maatschappij verandert snel 

en er wordt steeds meer een beroep gedaan op de 

betrokkenheid van inwoners en het bedrijfsleven. 

De nieuwe verhoudingen vragen een andere 

manier van samenwerken en samenleven. 

Kunnen we door slim te combineren en 

meer samen te werken er voor zorgen dat 

het voorzieningenniveau optimaal blijft?
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LEADER verstrekt subsidie; initiatiefnemers kunnen maximaal €100.000 

aanvragen. Maar LEADER is meer dan alleen een subsidiepot. We begeleiden 

van plan naar aanvraag, zetten onze expertise en netwerk in om een idee verder 

te helpen en verwijzen waar mogelijk ook door naar andere subsidiegelden of 

kennisnetwerken. We werken ook mee aan gebiedsontwikkeling in Noordoost 

Twente. Wat leeft er, wat kan er en hoe zetten we dat zo goed mogelijk in voor 

de regio? 

“Gelukkig kwam ik in de begin fase via LEADER in contact met de juiste 

mensen op de juiste plek. Als leek was het voor mij moeilijk om de richting 

te bepalen met daarin de juiste informatie en route. Hierin heeft LEADER 

mij goed geholpen. Hierdoor kwam ik met de juiste personen in contact die 

verstand van zaken hadden.”   -  Initiatiefnemer

mEER DaN EEN SubSIDIEpOT



De huidige LEADER-periode loopt 

officieel tot eind 2020. Natuurlijk

komen ook na 2020 nog 

genoeg vraagstukken waarbij 

de LAG een grote rol in kunnen 

spelen. We gaan daarom onver-

minderd inzetten op een leefbaar en 

economisch sterk buitengebied met 

aandacht voor (andere) economieën 

op het platteland, cultuur, streek-

identiteit, jongeren en jongvolwas-

senen. Samenwerken en verbinden 

van onderaf (bottom-up principe) 

zijn de kernwaarden waarbij onder-

nemers, stichtingen, dorpsraden 

en andere initiatiefnemers breed 

maatschappelijk samenwerken. 

Hoe gaat het nu verder? LEADER 

valt onder het Europese Landbouw-

beleid (GLB). Omdat dit beleid 

nog niet rond is, wordt gekeken 

naar een transitieperiode van twee 

jaar. De huidige speerpunten van 

LEADER Noordoost Twente blijven 

in deze periode bestaan met een 

focus op nieuwe maatschappelijke 

vraagstukken. De nieuwe LEADER-

periode start samen met het 

nieuwe GLB vanaf 2023. Op deze 

manier blijven we in Noordoost 

Twente werken aan een economisch 

vitaal buitengebied.
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2014-2020 2023-2027
nieuw LEADER

met nieuwe GLB
huidig LEADER

STREEKIDENTITEIT CULTUUR ECONOMIËN JONGEREN

Op WEg NaaR EEN NIEuWE pERIODE 
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2021-2022
transitieperiode
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Zo’n 200 jaar geleden zorgde de drost van Twente, die 

woonde op de Commanderie Ootmarsum, voor de 

productie van papier in Twente. In vijf papier watermo-

lens in het Springendal werd door waterkracht papier 

gemaakt voor de oude boeken die we nu kennen. In 

samenwerking met Landschap Overijssel worden de 

molens van Frans en Bels, vroeger ook papiermolens, 

betrokken in de collectie. De papiermolen vertelt het verhaal van Noordoost Twente en geeft het gebied 

zowel een historische als toeristische impuls. Het legt verbindingen met cultuurhistorische plekken in 

Twente. De expositie over de papiermolen is gerealiseerd met behulp van een groot aantal vrijwilligers.

2. DE gREuNE STER

1. papIERmOLEN 

De Greune ster, wat zoveel betekent als groene plek,  

is één van de herkenbare plekjes in het uitgestrek-

te Luttezand. In de schaduw van dorpshoes Erve 

Boerrigter is de Greune Ster een ontmoetingsplek 

waar veel ruimte is voor educatie. Een plek waar 

jong en oud kan deelnemen aan gezonde en laag-

drempelige cursussen, activiteiten en workshops en 

bovenal een plek waar de hedendaagse noaberschap zichtbaar is. Met de aanleg van een moestuin voor 

educatieve doeleinden kan jong samen met oud leren over groente, fruit en gereedschap. De schuur is 

omgetoverd tot een multifunctioneel atelier waar verschillende organisaties gebruik van kunnen maken. 

TOTALE KOSTEN €132.007,44

DE LUTTE

STICHTING GEM.WERK HELLE HOND

LEADER BIJDRAGE €64.951,22

TOTALE KOSTEN €100.134

OOTMARSUM

OPENLUCHTMUSEUM OOTMARSUM

LEADER BIJDRAGE €50.067

AANTREKKELIJK LEEFKLIMAAT INNOVATIEF ONTMOETENNIEUW ONDERNEMRSCHAP



In het dorp Noord Deurningen is het dorpshart

in ere hersteld. De basis voor het dorps-

plein is de vroegere plint: een border 

rondom het dorpsplein. De grijze parkeerplaats heeft 

deels plaats gemaakt voor flora en fauna dat ook direct 

educatief mogelijkheden biedt. Met het vernieuwen 

van de grote parkeerplaats, is ook rekening gehouden

met culturele- en sportevenementen. Doordat het 

overgrote deel van het dorpsplein is aangepakt door 

vrijwilligers, zijn er ook veel spin-offs ontstaan en heeft 

het dorp Noord Deurningen een sociale impuls gekregen.  
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3. vaN SpORT TOT

EcONOmIE

4. muLTIfuNcTIONEEL 
DORpShaRT

Het leegvallen van de oude sporthal in het hart van het 

dorp Tilligte is een mooie kans voor de ontwikkeling van 

nieuwe economieën in het dorp. De herontwikkeling 

van de oude gymzaal tot een bedrijfsverzamelgebouw 

en starterscentrum zorgt voor een sociale en vooral eco-

nomische versterking van het dorp. Leegstand en sloop 

wordt hierdoor voorkomen. De oude gymzaal biedt een 

locatie voor startende bedrijven in het dorp. Een deel 

van opbrengsten vloeit terug naar het kulturhus en 

de nieuwe sporthal, zodat het ten goede komt aan de 

leefbaarheid van Tilligte.    

ST. BEHEER OG MULTI FUNCTIONELE 
ACCOMMODATIE TILLIGTE

TOTALE KOSTEN €308.118,60

TILLIGTE

LEADER BIJDRAGE €100.000,-

ST. DORPSRAAD NOORD 
DEURNINGEN

TOTALE KOSTEN €99.867,02

NOORD DEURNINGEN

LEADER BIJDRAG €49.933,51 



Een evenement dat letterlijk in het water valt omdat 

het regent, is een domper voor bezoekers maar ook 

voor de vele vrijwilligers die lang en hard werken om het 

evenement succesvol neer te zetten. Daar is een oplossing

voor! Cultureel Losser onder Dak is een voorziening 

voor Losser om alle culturele openlucht evenement-

en een uitkomst te bieden bij slecht weer. Daarnaast 

wordt het (financiële) risico van culturele evenementen 

hierdoor beperkt. De tent is voor algemeen gebruik voor 

Losser, maar ook andere dorpen in Noordoost Twente 

kunnen gebruik maken van de voorziening.

6. bEuNINgEN 
OuTDOOR EvENTS

5.cuLTuREEL LOSSER

ONDER Dak

Wie Beuningen binnenrijdt ziet direct aan de rechter-

kant het sportveld van het dorp liggen. Dit veld wordt ook 

gebruikt voor sociale buitenactiviteiten zoals het 

dorpsfeest en de koningsdagspelen. Door dit veld 

een hoognodige boost te geven, kunnen deze 

sociale activiteiten blijven bestaan én is er ruimte voor 

nieuwe activiteiten. Naast het egaliseren van het terrein, 

zijn er bankjes en een waterpunt geplaatst. Tevens is de koppeling gemaakt met het dorpsommetje in 

combinatie met een natuurleerpad. Door het project kunnen verenigingen, clubjes maar ook plaatselijke 

(hobbymatige) ondernemers financieel en sociaal overeind en gezond gehouden worden. Dit doordat dit 

plan (nieuwe) contacten, woongenot, maar ook nieuw ondernemerschap en inkomsten kan genereren. 
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TOTALE KOSTEN €84.992,-

LOSSER

STICHTING CULTUREEL LOSSER 
ONDER DAK

LEADER BIJDRAGE €42.496,-

TOTALE KOSTEN €99.922,50

BEUNINGEN

STICHTING SPORTVELD BEUNINGEN

LEADER BIJDRAGE €49.961,25

AANTREKKELIJK LEEFKLIMAAT INNOVATIEF ONTMOETENNIEUW ONDERNEMRSCHAP



7. SpORT, bEWEgEN EN 
ONTmOETEN

8. STIchTINg maN

15

De drukke doorgaande weg scheidt de sportvelden van 

Fleringen met de kern van het dorp en het kulturhus. 

Om jonge sporters op een verantwoorde manier te laten 

sporten, is naast het kulturhus ook een multifunctioneel 

kunstgrasveld en een wadi aangelegd. De combinatie bij 

het kulturhus zorgt voor een verbinding tussen de sociale 

activiteiten in het kulturhus en de sportverenigingen 

gedurende de vier seizoenen. Hierdoor is er ruimte voor 

sport, bewegen en ontmoeten en krijgt de leefbaarheid 

van het dorp Fleringen een impuls. 

Er staat druk op het verenigingsleven op het 

platteland. Leden, vrijwilligers en bestuursleden 

nemen af. Stichting MAN van de atletiek- en skeeler-

baan in Losser slaat de handen ineen met het loka-

le verenigingsleven. Het project Open Clubhuis is een 

nieuwe breed maatschappelijke accommodatie die 

gebruikt wordt door verschillende (kwetsbare) doel-

groepen binnen de sectoren sport, welzijn, onder-

wijs en toerisme en recreatie. Zo voeren cliënten van een 

zorggroep werkzaamheden uit in het beheer en onder-

houd, kan de jeugd in het complex trainen en toeristen 

en recreanten kunnen genieten van een kop koffie.  
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STICHTING KULTURHUS FLERINGEN

TOTALE KOSTEN €82.320,-

FLERINGEN

LEADER BIJDRAGE €41.160,-

STICHTING MAN

TOTALE KOSTEN €197.412,-

LOSSER

LEADER BIJDRAGE €98.706,-



Van jong tot oud kan er nu terecht; de nieuwe sportvoor-

ziening in de kern van Lattrop. Basisschoolkinderen kun-

nen in hun eigen dorp naar de gymles, maar ook andere 

verenigingen in Lattrop hebben hun plek in de nieuwe 

accommodatie gevonden. Een multifunctioneel gebouw 

waar verenigingen samen gebruik van maken. Het project 

vergroot hierdoor de vitaliteit van de kern door in te sprin-

gen op de sluiting van de oude sportvoorziening. Door het nieuwe gebouw geschikt te maken voor multi-

functioneel gebruik, is dit een plek waar jongeren, ouderen en (sport)verenigingen samen kunnen komen 

zoals de toneelvereniging, muziekvereniging en de ouderengym. Hierdoor ontstaat uitwisseling, nieuwe 

samenwerkingen en verlicht het de druk op vrijwilligers. 

10. hET RuSTThEaTER 

9. LaTTROp-bREkLEN-
kamp IN bEWEgINg

16

TOTALE KOSTEN €100.407,50

LATTROP-BREKLENKAMP

STICHTING LATTROP IN BEWEGING

LEADER BIJDRAGE €40.863,36

HET RUSTTHEATER

TOTALE KOSTEN €280.140,-

REUTUM

LEADER BIJDRAGE €100.000,-

Met Het Rusttheater in Reutum hebben de initiatief-

nemers een plek voor ogen waar mensen elkaar ont-

moeten voor cultuur, natuur, educatie, ontspanning en 

uitwisseling. LEADER draagt bij aan het amfitheater, 

blotevoetenpad en de groentuin. Door het faciliteren 

van een plek waar bedrijven binnen en buiten de regio 

elkaar kunnen ontmoeten, draagt Het Rusttheater bij 

aan de aantrekkelijkheid voor bedrijven, ondernemers 

en (jongere) werknemers om zich te (blijven) vestigen 

in Noordoost Twente.

AANTREKKELIJK LEEFKLIMAAT INNOVATIEF ONTMOETENNIEUW ONDERNEMRSCHAP



11. cOSmOS 
ZONNEWachT

12. huISkamER 
maNDERvEEN

Een plek waar iedereen elkaar ontmoet en spreekt, om 

te weten wat er speelt en leeft. Zo’n plek, het fundament 

van het dorp, is onmisbaar voor de zorg om en voor elkaar. 

In Manderveen slaan alle inwoners in het dorp de handen 

in één om een plek te creëren voor het rijke verenigings-

leven, de school en de zorg. Dat is nodig omdat de 

afzonderlijke locaties in de toekomst lastig overeind kun-

nen blijven. Het langer thuis blijven wonen van ouderen 

zorgt ook voor behoefte in nieuwe activiteiten. Door het 

samenvoegen ontstaat wisselwerking en nieuwe samen-

werkingen, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot. 

ST. GEMEENSCHAPSRUIMTE 
MANDER

TOTALE KOSTEN €237.000,-

MANDER

LEADER BIJDRAGE €100.000,-

Eén van de donkerste plekken van Nederland herbergt de 

Sterrenwacht Lattrop-Breklenkamp. Op heldere avonden 

is dit de beste plek om de maan en de sterren te ontdek-

ken. Om de collectie up-to-date te houden en ook over-

dag open te kunnen, wil het museum uitbreiden met een 

zonnewacht, een expositie over Mars en een weerstation 

om metingen te verrichten. De uitbreiding van de col-

lectie geeft een boost aan de toeristische sector en kan 

tevens ingezet worden voor educatieve doeleinden voor 

leerlingen in Noordoost Twente. 
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EUREGIO PUBLIEKSCENTRUM VAN 
STERREKUNDE

TOTALE KOSTEN €217.368,-

LATTROP-BREKLENKAMP

LEADER BIJDRAGE €100.000,-



Net buiten het dorp Fleringen, aan het einde van een 

lange laan ligt het landgoed Herinckhave. Een plek waar 

de geschiedenis van Noordoost Twente tot leven komt. 

Met behulp van een LEADER bijdrage is op het landgoed 

een historische Twentse veldschuur herbouwd. Deze doet 

dienst als multifunctioneel bedrijfsgebouw. Daarnaast is 

een biologisch groente- en fruitteeltbedrijf ontwikkeld en 

is een tuindersechtpaar geworven om deze te bestieren. 

Door de toevoeging van deze economische dragers kan 

het landgoed in stand gehouden worden en blijft een 

plek vol historie behouden voor Noordoost Twente.

14. kIjk Op OOgZORg

13. LaNDgOED 
hERINckhavE
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Patiënten uit de regio moeten door centralisatie en 

bezuinigingsmaatregelen steeds vaker verder reizen 

voor sommige onderzoeken en behandelingen. Daarbij 

komt dat openbaar vervoersvoorzieningen voor deze re-

gio beperkt zijn. Door samenwerking tussen huisartsen, 

optometristen en oogartsen worden oogbehandelin-

gen in Het Gezondheidsplein in Denekamp mogelijk 

gemaakt. Met een LEADER bijdrage worden twee behandelkamers gerealiseerd voor het verrichten van 

kleine specialistische ingrepen. Daarmee wordt ingesprongen op de wegtrekkende zorg uit de regio en 

de toenemende zorgvragen van oogklachten door de vergrijzende populatie. Hoogkwalitatieve (oog)zorg 

in de perifere regio, gemakkelijk bereikbaar, zonder lange wachttijden én in de buurt van de patiënt.  

TOTALE KOSTEN €261.300,-

FLERINGEN

HERINCKHAVE BV

LEADER BIJDRAGE € 100.000,-

TOTALE KOSTEN €181.920,-

DENEKAMP

HUISARTSENPRAKTIJK JOOSTEN EN 
KOEKKOEK

LEADER BIJDRAGE €90.960,-

stock foto

AANTREKKELIJK LEEFKLIMAAT INNOVATIEF ONTMOETENNIEUW ONDERNEMRSCHAP



15. amaNShOEvE 
OpEN huISkamER

De Amanshoeve biedt kleinschalige zorg op het plat-

teland voor ouderen met bijvoorbeeld dementie. Op 

die manier zorgen zij ervoor dat de groeiende groep 

ouderen op het platteland kan blijven wonen. Er wordt 

een omgeving gecreëerd waarbij ouderen makkelijk in 

contact komen met buren, bewoners en toevallige pas-

santen. LEADER heeft bijgedragen aan de bouw van 

de Open Huiskamer en een bewegingspark: een ont-

moetingsplek waar iedereen een kaartje kan leggen, 

vergaderen of een kop koffie kan drinken. Spontane ontmoetingen vinden sneller plaats wat bijdraagt 

aan het welzijn van de ouderen. Daarnaast gebruiken lokale verenigingen de ruimte voor bijvoorbeeld 

educatie, sociale activiteiten en workshops. Deze uitbreiding zorgt tevens voor tien nieuwe arbeids-

plaatsen en meer mogelijkheden om mensen in de zorg op te leiden.
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AMANSHOEVE HOLDING B.V.

TOTALE KOSTEN €395.590,-

AGELO

LEADER BIJDRAGE €100.000,-

In het Springendal tussen de graanvelden staat 

natuurboerderij Brunninkhuizen. De natuurboerd-

erij maakt zich hard voor gezonde en eerlijke voeding 

waarbij natuurbehoud, dierenwelzijn en milieu belang-

rijke pijlers zijn. In het project duurzaamheid en gezond-

heid van grond tot mond wil de natuurboerderij samen met grondeigenaren en telers kennis over duur-

zame voedselproductie vergroten. Zo worden onder andere teeltplannen en praktijklessen ontwikkeld en 

teeltmachines getest voor graanproducten. Het ophalen van kennis en het testen in de praktijk geeft een 

basis voor gedegen investeringen en de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw in de regio. Op 

een slimme manier wordt extensief boeren in of tegen de rand van natuurgebieden gecombineerd met 

het unieke karakter van Noordoost Twente en het vermarkten van streekproductie.

TOTALE KOSTEN €200.000,-

HEZINGEN

LEADER BIJDRAGE €99.912,50

16. NaTuuRbOERDERIj 
bRuNNINkhuIZEN
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