De nieuwe landbouwcommissie gaat de komende maanden in gesprek met pachters
en bestuurders. Ook wordt thematisch verkend hoe de landbouw op Twickel duurzaam
verankerd kan worden.
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Tijdens de pachtersvergadering op 28
maart presenteerde voorzitter Edwin
Hecker de opdracht en het plan van
aanpak van de landbouwcommissie
Twickel. De commissie is in het leven
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geroepen om de vraag ‘Hoe kunnen
we de toekomst van de landbouw op landgoed Twickel zeker
stellen?’ te beantwoorden. De taak die de landbouwcommissie
zichzelf stelt is om tot een haalbaar toekomstplan te komen
voor een duurzame landbouw op landgoed Twickel. Met
‘duurzaam’ bedoelt de commissie zowel in economisch,
ecologisch als in cultuur-historisch opzicht. People, planet
én profit, aldus Hecker, werkzaam bij Schuttelaar & Partners;
een bureau met een lange historie in het beantwoorden van
landbouw-gerelateerde vraagstukken.
au te ur
Renske Solkesz en
Martin Steenbeeke

De landbouw en het landgoed zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden op Twickel. Om te achterhalen waar kansen voor
ontwikkeling liggen, gaat de landbouwcommissie in gesprek
met verschillende partijen. De eerste stap in het proces is om
zes diepte-interviews te doen met onder andere pachters uit
Delden, Wassenaar en Dieren. Daarnaast staan ook gesprekken
met wethouder Wim Meulenkamp van de gemeente Hof van
Twente, de Rabobank en FrieslandCampina op de planning.

De volgende stap in het proces is om in een aantal
themasessies te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor
een toekomstbestendige ontwikkeling van de landbouw.
Waarde-creatie, energie, biodiversiteit en bodemkwaliteit
zijn thema’s die in ieder geval aan de orde zullen komen.
De uitkomsten van de themasessies vormen de basis voor
verschillende toekomstscenario’s. De finale uitkomst is een
plan dat voor alle partijen op het landgoed richting geeft om
gezamenlijk de toekomst vorm te geven.
“De landbouwcommissie komt precies op tijd”, zegt pachterscommissie-voorzitter Jeroen Groeneveld, met het oog op
actuele ontwikkelingen in het zuivel- en landbouwbeleid.
“Het moet, zeker voor jonge agrariërs die een bedrijf willen
overnemen, aantrekkelijker worden gemaakt om op Twickel
te boeren. Als je kijkt naar de punten die worden onderzocht,
zie ik mogelijkheden. Wel willen wij dat voorgestelde maatregelen breed gedragen worden. Het moet niet zo zijn dat
als een boer bijvoorbeeld niet aan weidegang kan doen, hij
wordt uitgesloten. Ook vinden wij dat een instrument als de
landschapsregeling moet blijven bestaan. Anders wordt het
een sigaar uit eigen doos.”
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