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Agenda

13.00 – 13.15 Binnenkomst met koffie

13.15 – 14.00 Introductie door voorzitter Stawel, gevolgd 
door een korte samenvatting van de reeds 
verkregen resultaten. 

14.00 – 14.45 Workshop 

- klimaatadaptatie (verdroging, waterberging)

- energie

14.45 – 15.00 Pauze

15.00 – 15.30 Vervolg workshop onderwerpen:

- kringlooplandbouw: bodemvruchtbaarheid 
en biodiversiteit

15.30 – 16.00 Conclusies delen met andere groepen

Doel workshop

 De resultaten van de interviews en analyse tot dusver 
toetsen bij een grotere groep

 De eigenaren inspraak geven bij het opstellen van de visie 
buitengebied

 Bepalen wat de landbouw nodig heeft om te kunnen 
ontwikkelen

 En bewustwording creëren dat landbouw en natuur niet 
traditioneel naast elkaar hoeven te bestaan, maar dat 
functiemenging in de toekomst gronddruk kan verlagen
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Landbouwanalyse 
buitengebied Enschede

26 februari 2019
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Inhoud

• Landbouwanalyse
• Bedrijven
• Sectoren
• Opvolging
• Verbreding

• Verkaveling
• Huiskavel
• Veldkavels
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Aantallen bedrijven

Aantallen en oppervlaktes Aantal Areaal (ha)

Totaal aantal bedrijven met gebruik in Enschede 327 4724

Totaal aantal bedrijven van buiten Enschede 164 1232

Totaal aantal bedrijven van <2km buiten Enschede 85 728

Totaal aantal bedrijven van >2km buiten Enschede 79 503

Totaal aantal bedrijven uit Enschede 163 3492

Aantal bedrijven uit Enschede met <10 ha oppervlakte 63 277

Aantal bedrijven uit Enschede met >10 ha oppervlakte 100 3215
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Grondgebruik
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Aantal per bedrijfstype
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Oppervlakte per bedrijfstype
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Eigendom / pacht
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Gewassen
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Opvolging

Zijn er voor dit bedrijf bedrijfsopvolgers van 16 jaar en ouder?
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Verbreding

Welke verbrede landbouwactiviteit(en) voert u uit op uw bedrijf?

• Natuurbeheer

• Loonwerk voor derden

• (Agro-)Toerisme/Acc./Vrijetijd

• Verkoop landbouwproducten aan huis

• Boerderij-educatie

• Zorgboerderij
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Verkaveling
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Bedrijfsgrootte
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Huiskavel
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Huiskavelpercentage
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Aantal veldkavels
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Vragen?
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Interviews

Doel

Ophalen toekomstperspectief landbouw in het gebied.

Dwarsdoorsnede door 12 gesprekken met uiteenlopende 
bedrijven.
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Overzicht bezochte bedrijven
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Bedrijfsvoering

 Jongere generatie andere inslag. Geluk drijfveer. Bewuste 
keuze.

 Gemiddeld opleidingsniveau steeds hoger

 Steeds meer aandacht voor verbreding

 Groei niet meer heilig. Wel veelal wens oude aantal koeien 
terug, dus vraag om grond.
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Energie

 Verstoring grondmarkt door energietransitie

 Welwillendheid op kleine molens 

 “Nee” tegen zonnevelden

Bodem

 Veel aandacht voor het verhogen van het humusgehalte, 
meer vocht vasthouden.

 Bodemleven is aandachtspunt

 Derogatienorm van 80/20 gras/mais weerhoudt om andere 
gewassen te telen. Mais is nodig als ruwvoer.
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Klimaat

 Tweedeling tussen intrinsieke motivatie vs subsidies 
incentive om maatregelen te treffen, zorgt wel voor 

bewustwording.  

 Beperkte samenwerkingsvormen. Verkennen van 
mogelijkheden tot meer samenwerken tussen functies

 Actief werken aan kloof/ begrip met de burger


