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De oogst

In 2015 zijn we als kersverse LAG (Lokale Actie Groep) van start gegaan met de 

uitvoering van de Lokale Ontwikkelingstrategie (LOS) die door het gebied was 

opgesteld. Sindsdien denken we mee met initiatiefnemers, organiseren we LEADER-

cafés, leggen we verbindingen tussen mensen en helpen we projectideeën werkelijkheid 

worden met een financiële bijdrage. Zo zijn er veel mooie projecten tot stand gekomen: 

stuk voor stuk projecten ‘van onderop’, van gepassioneerde mensen met een goed idee 

voor het platteland van Zuidwest Twente!

Vijf jaar plattelandsontwikkeling 
van onderop!

In dit boekje laten we deze projecten 

graag en met trots zien. We hopen dat ze 

inspireren, uitnodigen tot een bezoekje, 

verleiden om mee te doen of gewoon leuk 

zijn om te lezen en misschien ook een klein 

beetje trots op te worden. Na de projecten 

hebben we de andere resultaten op een 

rijtje gezet en achterin samengevat in een 

infographic.  

Mooie resultaten maar we zijn nog niet 

klaar! Omdat de LEADER-periode met 

twee jaar is verlengd, werken we ook in 

2021 en 2022 aan nóg meer vernieuwende 

projecten. Eind 2022 gaan we in het gebied 

aan de slag om een nieuwe LOS te maken. 

Zodat we van 2023 tot en met 2027 verder 

kunnen werken aan het Twentse platteland 

van de toekomst.



Wat is LEADER? 
LEADER is een werkwijze die onderdeel is van het Europees 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De LEADER-methode 

bestaat inmiddels al 30 jaar en er zijn nu ongeveer 3300 LEADER-

gebieden in Europa. Grote kans dus dat je het LEADER-logo ook elders 

op het Europese platteland tegenkomt!

De LEADER-methode is bedoeld om plattelandsgebieden zelf aan 

de slag te laten gaan met de ontwikkeling van hun gebied en hun 

plattelandseconomie. Daarom wordt het ook wel een ‘bottom-up’-

aanpak genoemd.

Kern van de LEADER-methode is dat de inwoners van een 

plattelandsgebied eerst zelf een ontwikkelingsstrategie voor het 

gebied maken. Daarin maken ze een analyse van hoe het nu is en kijken 

ze wat het gebied nodig heeft. Daar stellen ze vervolgens doelen voor 

vast.

Vervolgens wordt er een ‘publiek-private’ groep samengesteld van 

mensen uit het gebied die kennis en netwerken hebben op die doelen. 

‘Publiek-privaat’ houdt in dat er zowel inwoners, ondernemers en 

mensen vanuit regionale en lokale organisaties in zitten maar ook 

mensen vanuit lokale en regionale overheden. Deze ‘Lokale Actie Groep’ 

(LAG) gaat vervolgens samen met anderen in het gebied tijdens de 

LEADER-periode aan de slag met het uitvoeren van de strategie.

Daarvoor gaat de LAG op zoek naar vernieuwende initiatieven ‘van 

onderop’ en gaat daarbij meedenken, mee ontwikkelen en kan ze 

initiatieven ook financieel steunen.

De LAG organiseert ook bijeenkomsten waarin mensen elkaar kunnen 

inspireren, kennis kunnen delen en hun netwerk kunnen vergroten. 

Voor het uitvoeren van de strategie krijgt de LAG een budget voor 

het financieel steunen van projecten, voor samenwerken met andere 

gebieden en voor de eigen kosten. 

De vetgedrukte woorden hierboven zijn de zogeheten LEADER-

kenmerken. Die vind je in de werkwijze als geheel maar die kenmerken 

zoekt de LAG óók in elk initiatief. 

Gebiedsgericht

Integraal en
multi-sectoraal

Innovatief

Bottom up

Netwerken

Samenwerking

Zuidwest Twente is een gebied waar het groene platteland de 

boventoon voert maar dit wordt verrassend gecombineerd met 

de dynamiek van de stad. Zuidwest Twente bestaat uit de zeven 

plattelandsgemeenten Borne, Haaksbergen, Hof van Twente, 

Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden en de 

buitengebieden van de drie stadsgemeenten Almelo, Hengelo en 

Enschede. De kern van de strategie is om stad en platteland meer  

te verbinden om zo sociale en economische uitdagingen het hoofd 

te kunnen bieden. 

De LOS heeft daarom deze doelen:

1. Levendige gemeenschappen houden of creëren

2. Bedrijvigheid in het buitengebied versterken

3. Zuidwest Twente als boeiende omgeving voor  

 recreant en toerist profileren

4. De relatie tussen landbouw, voedsel en stad  

 verstevigen

5. Samenwerkingsprojecten met andere  

 plattelandsgebieden realiseren.

Op de volgende pagina’s staan alle projecten van 2015 - 2020 met 

daarbij ook aangegeven aan welke doelstelling ze bijdragen. 

De Lokale Ontwikkelingstrategie 
(LOS) 



Herbestemming Erve De Pas Zorgvakanties De Köller

Project 1 Project 2

Haarle HertmeVersterken bedrijvigheid Versterken bedrijvigheid

HouVast op Pad Schuilenburg, het kloppend hart 
van het Reggelandschap

Project 3 Project 4

Enschede HellendoornLevendige gemeenschappen Profilering Zuidwest Twente

De monumentale krukasboerderij De Pas heeft een nieuwe 

bestemming gekregen! Bij deze toegangspoort tot het 

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug vinden bezoekers nu een 

theeschenkerij.  Met een LEADER-bijdrage is een informatiepunt 

met vrijwillige gastheren en -vrouwen van Natuurmonumenten 

gerealiseerd en bij de boerderij kunnen kinderen spelen in 

speelnatuur. Het derde gebouw was aanvankelijk een zorggebouw 

voor cliënten van zorgboerderij De Schurinkhoeve maar door 

omstandigheden kon dat niet worden voortgezet.  

www.herbergdepas.nl

De familie Lucas heeft op de plaats van een voormalige  

varkensstal een duurzame accommodatie ontwikkeld voor 

mensen met een (intensieve) zorgvraag zodat ze, eventueel 

samen met mantelzorgers en familie, van een zorgeloze vakantie 

kunnen genieten in de normale setting van een minicamping. 

Ook hebben ze samenwerkingen en arrangementen opgezet met 

andere aanbieders van zorgvakanties en lokale ondernemers en 

organisaties zodat er steeds meer aanbod komt voor mensen  

met een zorgvraag. 

www.dekoller.nl

Met HouVast Op Pad gingen ouderen en jongeren samen 

met professionele (ervaren en onervaren) kunstenaars en 

workshopdocenten aan de slag met kunstbeoefening in  

combinatie met Augmented Reality. In een aantal pilots in 

de stadsrand en het buitengebied van Enschede hebben 

ouderen samen met leerlingen van het voortgezet onderwijs 

belevingstochten gemaakt en uitgevoerd. Dat heeft een toolkit 

opgeleverd die voor vele doelgroepen te gebruiken is.  

Een mooi voorbeeld van Community Art!

www.houvastoppad.nl

In dit project is een nieuw ‘gastvrij gebouw’ gerealiseerd waar 

toeristen kunnen verpozen en ze op moderne wijze worden 

geïnformeerd over het gebied, het landgoed, het kasteel en de 

rivier de Regge. Daarnaast is het een uitvalsbasis van waaruit 

activiteiten plaatsvinden zoals varen op de Regge, tuk tukken, 

klootschieten en puzzeltochten. Daarnaast zijn er met toeristisch 

ondernemers nieuwe arrangementen en activiteiten ontwikkeld.

www.schuilenburg.nl

http://www.herbergdepas.nl
http://www.dekoller.nl
http://www.houvastoppad.nl
http://www.schuilenburg.nl


Kinderboerderij 2.0 ’t Spookhoes

Project 5 Project 6

Nijverdal HertmeLevendige gemeenschappen Levendige gemeenschappen

BikePark Salland-Twente 
te Holten

De virtuele poort naar het  
Haaksbergerveen, voor iedereen!

Project 7 Project 8

Holten Haaksbergen Levendige gemeenschappenProfilering Zuidwest Twente

In Nijverdal wordt met vrijwilligers een kleinschalige, natuurlijke en 

duurzame kinderboerderij gerealiseerd. De nieuwe kinder boerderij 

is klimaatbestendig, waterbewust en vervult een educatieve en 

recreatieve rol voor kinderen en hun ouders. Er is ook plek voor 

praktijkonderwijs en educatie op het gebied van energie, circulaire 

economie, water en natuur. Hiervoor wordt er samengewerkt met 

scholen, kinderopvang, zorginstellingen en andere organisaties. 

www.kinderboerderijhellendoorn.nl

Na de verplaatsing van het Rijksmonument ’t Oude Groothuys 

(“het Spookhuis”) naar het terrein van het openluchttheater in 

Hertme, is het casco gerestaureerd zodat het behouden blijft 

als cultuurhistorisch monument. Stichting Theater en Cultuur 

Hertme heeft het gebouw vervolgens samen met Stichting 

Gemeenschapsbelangen Hertme ingericht als dorpshuis, voor 

allerlei kleinschalige culturele activiteiten, als steunpunt voor 

activiteiten en producties in het openluchttheater en voor sociale 

activiteiten voor de bewoners van Hertme. 

www.openluchttheaterhertme.nl/nieuws/spookhuis

De Stichting Mountainbike Sport Holten heeft in Holten met vele 

vrijwilligers een fietspark gerealiseerd met allerlei technische 

obstakels in verschillende moeilijkheidsgraden waar MTB-ers, 

van alle leeftijden op hun eigen niveau, kunnen kennismaken 

met de MTB-sport of hun techniek kunnen verbeteren. Het park 

wordt geëxploiteerd door vrijwilligers en is daarmee ook een 

ontmoetingsplek. Hiermee is een nieuwe voorziening toegevoegd 

aan ‘fietsdorp Holten’ maar ook aan de gehele regio Twente en 

Salland. 

www.bikeparksallandtwenteteholten.nl

In Haaksbergen is een historische schaapskooi (“Buurser 

schoapsschot”) opnieuw gebouwd en ingericht als interactief 

informatie- en educatief centrum als poort naar het  

achterliggende Haaksbergerveen. Bij de inrichting is gebruik 

gemaakt van nieuwe technieken zoals een interactieve 

veenbeleving met virtual reality en touch screens waardoor een 

nieuwe natuurbeleving ontstaat voor iedereen, óók voor mensen 

met een beperking. Voor wandelaars is er een rustpunt ingericht  

en met natuurorganisaties zijn er arrangementen ontwikkeld.

www.schaapskuddehaaksbergen.nl

http://www.kinderboerderijhellendoorn.nl
http://www.openluchttheaterhertme.nl/nieuws/spookhuis
http://www.bikeparksallandtwenteteholten.nl
http://www.schaapskuddehaaksbergen.nl


Nieuw trefpunt als nieuw hart 
voor Espelo

Informatie- en Doecentrum Peeze

Project 9 Project 10

Espelo BornerbroekLevendige gemeenschappen Levendige gemeenschappen

Memory museum: Overijssels 
centrum voor educatie en debat

Beleef Notter en Zuna

Project 11 Project 12

Nijverdal ZunaProfilering Zuidwest Twente Profilering Zuidwest Twente

Na het verdwijnen van de plaatselijke basisschool De Bosschool wilde 

de buurtschap Espelo een nieuw gebouw dat de hartfunctie voor 

Espelo over kon nemen, voor bestaande én nieuwe doelgroepen in en 

om Espelo. De Stichting Buurtschapshuis Het Trefpunt heeft daarom 

met vele vrijwilligers een nieuw buurthuis gerealiseerd dat geschikt is 

voor vergaderingen, lezingen en andere culturele en maatschappelijke 

activiteiten. Het Trefpunt zorgt ervoor dat de buurtschap leefbaar en 

vitaal blijft!

www.trefpuntespelo.nl

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek heeft samen met allerlei 

partners een voormalige boerderij een recreatieve en educa tieve 

functie gegeven voor Bornerbroek en omstreken, gericht op natuur, 

water en landschapsbeleving. Daarnaast is er in de boerderij een 

 gereedschapsdepot ingericht voor het onderhoud dat vele vrijwilligers 

doen in natuur- en watergebied De Doorbraak. Zo blijft de boerderij 

behouden, draagt het bij aan de leefbaarheid van  Bornerbroek én 

draagt het bij aan een aantrekkelijke omgeving voor recreanten. 

www.kulturhusbornerbroek.nl/ervepeeze

Het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal werkt samen met 

Historisch Centrum Overijssel, Bevrijdingsfestival Overijssel en de 

 Canadese Begraafplaats Holten aan het behouden en verbreden 

van de  herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Deze partijen 

willen het debat over vrede en vrijheid toen en nu stimuleren en 

daarvoor is in het vernieuwde Memory Museum een debatruimte 

gerealiseerd waar ze educatie en debat organiseren voor scholieren 

maar óók voor anderen, van jong tot oud. 

www.memorymuseum.nl/educatie

In een leegstaande boerderij op Vakantiepark Het Mölke is de 

‘Reggewinkel’ gerealiseerd: een ambachtelijke buurtshop waar 

lokale ondernemers hun ambachtelijke streekproducten gezamenlijk 

aanbieden aan gasten van het vakantiepark, dagrecreanten en 

inwoners en omwoners. Samen met onder andere gebiedscoöperatie 

Notter-Zuna, Landschap Overijssel en waterschap Vechtstromen 

zijn vakantiehuisjes thematisch ingericht en zijn er excursies en 

arrangementen ontwikkeld waarbij het verhaal van de omgeving op 

een informatieve en leuke wijze wordt verteld.

www.molke.nl/faciliteiten/streekwinkel

http://www.trefpuntespelo.nl
http://www.kulturhusbornerbroek.nl/ervepeeze
http://www.memorymuseum.nl/educatie
http://www.molke.nl/faciliteiten/streekwinkel


Soccer en freerun in de oude 
zoutbaden in Markelo

Smalspoor Beleef- en  
Kenniscentrum Twente

Project 13 Project 14

Markelo RijssenLevendige gemeenschappen Profilering Zuidwest Twente

Paviljoen Doepark De Hagen De Zweede Verenigt!

Project 15 Project 16

Almelo BoekeloVerbinding landbouw-voedsel-stad Levendige gemeenschappen

Freerunning is enorm in opkomst bij de jeugd en dat bracht stichting 

De Kaasfabriek Markelo op het idee om van de oude zoutbaden bij 

de voormalige kaasfabriek een speel- en ontmoetingsplek te maken 

met freerunning parcours en interactieve sportmogelijkheden. 

Markelo is daarmee een speel- en beweegplek voor de jeugd rijker 

maar ook ouderen, andere inwoners en toeristen zijn welkom om 

hier actief bezig te zijn of om gewoon elkaar te ontmoeten. 

www.dekaasfabriekmarkelo.nl/pekelbaden

Smalspoor speelde een belangrijke rol in de economische ontwik-

keling van Twente. De Stichting Rijssens Leemspoor wil daarom van 

het huidige smalspoormuseum een smalspoorkenniscentrum maken 

waar bezoekers, alleen of in groepen, het smalspoor kunnen bele-

ven. Daarnaast kunnen bezoekers in het archief op zowel analoge 

als digitale wijze informatie krijgen over het gebruik van smalspoor 

in Twente en in de wereld. De stichting werkt daarvoor samen met 

andere musea, ondernemers en scholen. 

www.leemspoor.nl

In Almelo heeft de Stichting Natuurhus Almelo van het stadspark 

De Hagen een natuurvriendelijk Doepark gemaakt waar stad en 

platteland elkaar ontmoeten. Blikvanger en ontmoetingspunt is een 

energieneutraal paviljoen waar de samenwerkende organisaties 

invulling geven aan natuur- en milieu-educatie, recreatie, toerisme 

en kleinschalige horeca. Het paviljoen verbindt stad en platteland 

door de verkoop van streekproducten, het organiseren van streek-

markten en informatie over routes en te bezoeken plekken in het 

buitengebied. 

www.natuurhusalmelo.nl/doepark-de-hagen/paviljoen

In de multifunctionele accommodatie De Zweede in Boekelo vinden 

al sportieve en culturele activiteiten plaats. Met dit project worden 

er voorzieningen voor onder andere bedrijvigheid toegevoegd en 

wordt de bereikbaarheid verbeterd met een unieke vervoersdienst 

voor het vervoer van schoolkinderen, ouderen en voor evenemen-

ten. Daardoor komen er meer soorten gebruikers en zijn nieuwe en 

grotere activiteiten mogelijk. Hiermee wordt ontmoeting en  

verbinding gestimuleerd en ontstaan nieuwe initiatieven in  

Boekelo en omgeving.

www.dezweede.nl

http://www.dekaasfabriekmarkelo.nl/pekelbaden
http://www.leemspoor.nl
http://www.natuurhusalmelo.nl/doepark-de-hagen/paviljoen
http://www.dezweede.nl


Ontmoetingstuin De Bonte Koe Beleeftuin Erve Tankink

Project 17 Project 18

Borne Ambt-DeldenLevendige gemeenschappen Versterken bedrijvigheid

Eventing Experience Twente Beleef het verhaal van de  
bevrijder in Holten

Project 19 Project 20

Markelo HoltenVersterken bedrijvigheid Profilering Zuidwest Twente

In Borne is achter zorginstelling Het Dijkhuis een ontmoetingstuin 

voor jong en oud gerealiseerd: een plek waar samenzijn, bewegen, 

beleven en leren centraal staan en die mensen uit heel Borne met 

elkaar verbindt. Scholen gebruiken de tuin voor natuur- en milieu-

educatie. Kinderen spelen in de speeltuin en ontmoeten ouderen 

die aan het tuinieren zijn. Scholieren zijn betrokken bij aanleg en 

onderhoud, net als vrijwilligers en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Facebook: Dierenpark De Bonte Koe

Behalve melkveehouderij en zorgboerderij is Erve Tankink nu ook 

pleisterplaats en rustpunt voor toeristen en dagjesmensen. Je kunt 

er ter plekke genieten van Twentse streekproducten of ze kopen in 

de streekwinkel. In de beleeftuin is het heerlijk wandelen en je kunt 

er meer te weten komen over planten, struiken en (fruit)bomen. Op 

het erf maak je kennis met het dagelijks leven op een (zorg)boerde-

rij, en kun je nieuwe ervaringen opdoen!

www.ervetankink.nl

Eventing is een tak van paardensport die je maar op weinig plekken 

kunt beoefenen. Manege Snorrewind in Markelo heeft daarom 

samen met lokale en regionale organisaties, professionals en vele 

vrijwilligers een groot en groen trainingsterrein aangelegd en 

ingericht waar jong en oud eventing en dan met name cross country 

kunnen beoefenen. Dit terrein combineert ruimte en groen met 

paardensportkennis én een levendige ontmoetingsplek en zet 

daardoor Twente op de hippische kaart!

www.eventingexperiencetwente.nl

In het Informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats te Holten 

is een belevingsruimte gerealiseerd om bezoekers kennis te laten 

maken met Canadese bevrijders en de omstandigheden waaronder 

ze toen hebben geleefd. In de interactieve ruimte kunnen bezoekers 

met ‘pepperghost’-techniek soldaten in beeld brengen die vervol-

gens hun persoonlijke verhaal vertellen. Met de nieuwe belevings-

ruimte wil de stichting vooral jongeren meer gevoel geven bij de 

belevingswereld van de soldaten die hun leven gaven voor onze 

vrijheid.  

www.canadesebegraafplaatsholten.nl

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064853883802
http://www.ervetankink.nl
http://www.eventingexperiencetwente.nl
http://www.canadesebegraafplaatsholten.nl
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Sociale B&B Erve Groot Wegereef Ontmoetingsplek De Koppel -  
bewegen en leren in het groen

Project 21 Project 22

Hengevelde Diepenheim

©Sophie Bik Fotografie

Levendige gemeenschappenVersterken bedrijvigheid

Verbinding op het Schaddenspoor De Eschmolen, wenkend baken 
voor iedereen!

Project 23 Project 24

Hengelo Delden

©Tjeerd Derkink

Levendige gemeenschappenProfilering Zuidwest Twente

In Hengevelde heeft een historisch erf nieuwe invulling gekregen 

als laagdrempelig erf voor zorg en toerisme. In twee vrijgekomen 

gebouwen is een bed & breakfast gerealiseerd die zal worden 

gerund samen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  

De Sociale B&B Erve Groot Wegereef is zo een combinatie van 

sociaal ondernemerschap en toeristische Bed & Breakfast. Door 

samenwerking met het regionale bedrijfsleven ontstaan kansen 

voor de cliënten maar ook economische spin-off.  

www.ervegrootwegereef.nl

Wat te doen met een braakliggend terrein op een sportpark?  

VV Diepenheim heeft samen met Diepenheimse verenigingen zo’n 

vrijgekomen terrein herontwikkeld tot een groene, duurzame en 

multifunctionele ontmoetingsplek. Hier kunnen Diepenheimers – 

van jong tot oud – elkaar ontmoeten, bewegen en leren en samen 

met alle partijen nieuwe activiteiten ontwikkelen. Ook kunnen 

kinderen en volwassenen er leren over de natuur en de geschie-

denis van Diepenheim. Een plek voor spontane en verrassende 

ontmoetingen!

www.vvdiepenheim.nl/533/ontmoetingspark-de-koppel

Sinds 2016 kun je al spoorfietsen in Hengelo. In dit project wordt dit 

uitgebouwd tot een sociale onderneming waarin erfgoed, landschap 

en beleving samengaan. Daarvoor wordt het spoorfietstraject door-

getrokken met 300 meter spoor inclusief aankleding. Ook worden 

er twee zouttorens herbestemd als exclusieve natuurhuisjes en 

komen er nieuwe arrangementen. De spoorlijn is de rode draad die 

samen met allerlei activiteiten het verhaal van het landschap vertelt 

en beleefbaar maakt. 

www.spoorfietsen.nl/verbinding-op-het-schaddenspoor

In Delden wordt de vroegere korenmolen De Eschmolen, die graan 

vermaalde tot meel, weer herbouwd! De nieuwe Eschmolen zorgt 

straks niet alleen voor meel maar ook voor dagbesteding, educatie 

over duurzaamheid en cultuurhistorie, verkoop van streekproduc-

ten, evenementen én voor ontmoeting. Toeristen, belangstellende 

Deldenaren, ouderen, jongeren, mensen met een beperking,  

boeren: iedereen is welkom! De molen is daardoor een verbindende 

en levendige ontmoetingsplaats van en voor mensen uit Delden  

en omstreken.

www.eschmolendelden.nl

http://www.ervegrootwegereef.nl
http://www.vvdiepenheim.nl/533/ontmoetingspark-de-koppel
http://www.spoorfietsen.nl/verbinding-op-het-schaddenspoor
http://www.eschmolendelden.nl


Belevend leren over koe, kaas, 
kringloop

Bootcamproute Park  
Scholtenhagen

Project 25 Project 26

Zuna en Daarle Haaksbergen

©YALP

Levendige gemeenschappenVerbinding landbouw-voedsel-stad

Puur voor de smaak Geopark Twente

Project 27 Project 28

Meerdere gemeenten Meerdere gemeenten Profilering Zuidwest TwenteVerbinding landbouw-voedsel-stad

Weidebedrijf Ter Haar in Zuna en Weivarkens in Daarle werken cir-

culair samen doordat het wei van de kaasproductie wordt gebruikt 

om de wolvarkens te voeren. Om hun kennis en ervaring te delen, 

is er op het erf in Zuna een educatiecentrum gerealiseerd waar 

toeristen, scholieren én collega’s in de landbouw kunnen leren over 

kaasproductie, het melkveebedrijf en kringlooplandbouw. Op beide 

erven is ook een streekwinkel gerealiseerd waar ze elkaars produc-

ten, mét verhaal, verkopen. 

www.zunakaas.nl

In sport- en recreatiepark Groot Scholtenhagen in Haaksbergen kon 

al volop worden gesport maar nu is er ook een bootcamproute! De 

bootcamproute bestaat uit 19 toestellen over een afstand van ruim 

4 kilometer, ingepast in de mooie natuur. Deze route is toegankelijk 

voor iedereen zoals sporters van de verschillende verenigingen op 

het park, basisscholen en voortgezet onderwijsinstellingen, indivi-

duele sporters uit de regio, commerciële partijen, bedrijvensport en 

toeristen op verschillende recreatieparken. 

www.bootcamproute-scholtenhagen.nl

Van onderop, voor en door producenten, wordt een online platform 

ontwikkeld voor kleinschalige streekproducenten. Hierop kunnen 

producten rechtstreeks, zonder tussenhandel, gepresenteerd en 

verkocht worden aan de consument. Zo krijgt zowel producent als 

consument een betere prijs. Door het gezamenlijke aanbod is er 

meer keuze voor de consument maar is het ook een visitekaartje 

voor de streek. Het platform start in Twente maar kan later ook naar 

andere (LEADER-)gebieden in Europa worden uitgebreid. 

moreforlocal.eu

“Verhalen in het Twentse landschap” biedt inwoners en bezoekers 

van Twente de mogelijkheid om meer te weten te komen over de 

ontstaansgeschiedenis en betekenis van het Twentse landschap. 

Hiervoor worden er geopunten gerealiseerd bij bestaande toeris-

tische trekpleisters en plekken in het Twentse landschap waar op 

een aansprekende wijze informatie wordt aangeboden. Ook wordt 

er een uitvoeringsorganisatie, een gezamenlijke uitstraling en 

promotiemateriaal ontwikkeld waarmee de lokaties onder de naam 

Geopark Twente gaan samenwerken. 

geopark-twente.nl

http://www.zunakaas.nl
http://www.bootcamproute-scholtenhagen.nl
http://moreforlocal.eu
http://geopark-twente.nl


Veenmuseum – oonze taal hef 
hier een daalderse plekke

Spelen en ontmoeten op ’n bölt 
in Lonneker

Project 29 Project 30

Westerhaar-Vriezenveensewijk Lonneker Levendige gemeenschappenProfilering Zuidwest Twente

De Winterhoeve, pitt’n int venne ’t Watermachientje van Borne

Project 31 Project 32

Vriezenveen Borne Levendige gemeenschappenVersterken bedrijvigheid

Het Veenmuseum, een uniek kleinschalig museum over het leven in 

de tijd van de vervening, is met vele vrijwilligers toekomstbesten-

dig gemaakt. De expositieruimte is vernieuwd met hedendaagse 

presentaties en de streektaal (Nedersaksisch) heeft een prominente 

rol gekregen doordat alle informatie tweetalig wordt aangeboden. 

Ook is er ruimte voor exposities door andere organisaties en  

collega-musea. Zo wordt de bezoeker in audio en beeld  

meegenomen in heden en verleden én toekomst van het gebied.

www.veenmuseum.nl

In het centrum van Lonneker hebben de bewoners samen met de 

gemeente Enschede het gebied tussen het dorpshuis en omliggen-

de scholen heringericht. Er is nu een parkachtige omgeving die voor 

verbinding zorgt en waar kinderen, jongeren, ouderen, omwonen-

den, bewoners en bezoekers van Lonneker kunnen spelen/ sporten, 

ontspannen en ontmoeten. Nu worden er allerlei activiteiten 

georganiseerd die voor verbinding en ontspanning voor de mensen 

in het dorp zorgen. Een bijzondere samenwerking tussen inwoners 

en gemeente!

www.dorpsraadlonneker.nl

In Vriezenveen gaat de familie Winter een bestaand boerenerf 

veranderen in een aantrekkelijke accommodatie voor zowel ver-

blijfs- als dagrecreatie. In de boerderij worden vier boerderijkamers 

gereali seerd met verwijzing naar het historisch veengebied. Buiten 

komt op termijn ook een terrein met campingplaatsen. In samen-

werking met lokale en regionale partners wil de familie hiermee de 

vrijetijdseconomie in Vriezenveen versterken en het veengebied 

met de Engbertsdijksvenen beter op de toeristische kaart gaan 

zetten. 

Het laatste cultuurhistorisch industrie-erfgoed in Borne,  

het Spanjaardgemaal, wordt door vrijwilligers helemaal hersteld.  

Door het opknappen van het gebouwtje, het zichtbaar maken van 

de pompfunctie en het ecologisch herinrichten van het omliggende 

terrein wordt het publiek meegenomen naar oude én nieuwe tijden 

en kan het de zin van zuiver-watervoorziening herbeleven. Tevens 

wordt er een toeristisch informatiepunt gerealiseerd en ontstaat er 

een unieke ontmoetingsplek tussen de twee wijken Bornsche Maten 

en de Stroom Esch.

www.spanjaardgemaal.nl

http://www.veenmuseum.nl
http://www.dorpsraadlonneker.nl
http://www.spanjaardgemaal.nl


Hof van (h)Eden Op de fiets langs verhalen uit de 
Groene Poort

Project 33 Project 34

Markelo Meerdere gemeenten Profilering Zuidwest TwenteVerbinding landbouw-voedsel-stad

©Reinier van Willigen

Restauratie- en Innovatielab 
RIBO

Internationaal samenwerkings-
project Lokaal Voedsel en  
Korte Ketens

Project 35 Project 36

Hengelo Vier LEADER-gebieden Samenwerking Versterken bedrijvigheid

Een voormalig landbouwbedrijf in Stokkum is getransformeerd 

tot Hof van (h)Eden: een combinatie van vernieuwende landbouw 

(voedselbos), educatie, kunst, voeding en recreatie, met aandacht 

voor ecologie, natuur en cultuurhistorie. Op het erf is 1 hectare 

voedselbos aangelegd, een educatie/informatiecentrum gebouwd 

én er is een boomgaard met ecologische camperplekken gere-

aliseerd. Historische landschapselementen zoals houtwallen en 

hoogstamfruitboomgaarden zijn weer teruggebracht. Met deze 

nieuwe economische activiteiten is het erf weer levensvatbaar en in 

ere hersteld. www.erve-hofvanheden.nl

Stichting Overijsselacademie is samen met historische verenigingen 

op zoek gegaan naar verrassende, spannende, grappige en interes-

sante verhalen over het gebied tussen Almelo, Borne, Hengelo en 

Hof van Twente. Verhalen die bewoners en bezoekers meer bewust 

maken van de geschiedenis van het gebied en ook mogelijkheden 

bieden voor het organiseren van lokale activiteiten. De verhalen 

worden in vier talen, waaronder het Twents, gedeeld met fietsers 

en wandelaars op de vernieuwde borden van Routenetwerken 

Twente.

ijsselacademie.nl/fietsroutenetwerk-twente-panelen-vervangen

In Hengelo wordt het bestaande Praktijkcentrum Restauratie en 

Ambacht (PRA) doorontwikkeld tot een broedplaats voor restau-

ratietalenten. Daarvoor worden er nieuwe activiteiten en lespro-

gramma’s ontwikkeld en worden voor de huisvesting daarvan twee 

nieuwe gebouwen gebouwd die met elkaar en met de bestaande 

bebouwing worden verbonden. Zo ontstaat hét centrum voor 

restauratie-opleidingen, innovatie en restauratie in Overijssel, voor 

iedereen die belang hecht aan instandhouding van het gebouwde 

cultureel erfgoed, zowel voor professionals als niet-professionals. 

www.ribo.nl/nieuws

In dit project werken we met drie LEADER-gebieden in Finland 

en Duitsland samen om te onderzoeken hoe  lokaal voedsel en 

korte ketens kunnen zorgen voor concurrentievoordelen voor 

producenten in plattelandsgebieden. Wat zijn de do’s en don’ts bij 

het vermarkten van lokale producten of bij het verkorten van de 

ketens? De regio’s wisselen kennis en ervaring uit over logistiek, 

verdienmodellen, samenwerking, bewustwording, marketing en 

productontwikkeling. Doel van de samenwerking is het verza-

melen van inspiratie en kennis voor de producenten én voor 

de ontwikkelingsstrategieën van de LEADER-gebieden.

http://www.erve-hofvanheden.nl
http://ijsselacademie.nl/fietsroutenetwerk-twente-panelen-vervangen
http://www.ribo.nl/nieuws


Van 2015 tot en met 2020 waren er in totaal 24 LAG-leden actief waarvan 

steeds 14 tegelijk. Naast deze stemgerechtigde leden zijn er ook drie 

niet-stemgerechtigde leden: de onafhankelijk voorzitter en een of 

twee ambtelijk contactpersonen, de ‘linking-pins’ naar de ambtelijke 

netwerken en het beleid van de lokale overheden. 

De LAG-leden denken mee met initiatiefnemers, jagen ideeën aan binnen 

hun eigen netwerken en houden vinger aan de pols bij projecten in 

uitvoering. De LAG zijn daarnaast natuurlijk ook verantwoordelijk voor 

het proces om de LOS uit te voeren en evalueren hun werkwijze dan ook 

regelmatig. 

De LAG wordt ondersteund door twee LEADER-coördinatoren. Zij 

begeleiden initiatiefnemers bij de ontwikkeling van hun idee maar ook 

bij de indiening van de aanvraag, ze organiseren bijeenkomsten, zorgen 

voor de communicatie, houden de boekhouding van de proceskosten 

bij, houden contact met de netwerken binnen het gebied zoals Groene 

Metropool Twente, met de provincie en met andere LEADER-gebieden in 

Nederland en in Europa. 

Tot slot heeft de LAG ook agendaleden: de penvoerder vanuit gemeente 

Hof van Twente en de provincie Overijssel. Samen met hen vormt de LAG 

een goed team dat effectief en daadkrachtig functioneert en goed op 

elkaar ingespeeld is. 

Op de foto staat een groot gedeelte van de huidige LAG. 

Benieuwd naar alle LAG-leden? Kijk dan op onze website! 

leaderzuidwesttwente.nl/partners

De Lokale Actie Groep (LAG) 
De LAG is qua samenstelling een afspiegeling van de netwerken in 

Zuidwest Twente. Binnen de LAG werken private en publieke partijen, 

‘inwonerleden’ en ambtenaren en bestuurders van gemeenten en 

waterschap, goed samen en vullen elkaar aan. De tien inwonerleden, 

één uit elke gemeente, hebben kennis van het gebied en van de 

doelen in de LOS en de vier bestuurders hebben met hun netwerken 

meerwaarde voor het gehele LEADER-netwerk maar ze zijn ook een 

belangrijke link met de gemeenten en waterschappen als het gaat om 

bestuurlijk draagvlak voor de LEADER-werkwijze. 

Een goed team
Evaluatie van de LEADER-werkwijze in Zuidwest Twente
Met de LEADER-projecten in dit boekje zijn nagenoeg alle 

doelstellingen uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2015-2020 

behaald. We hebben daarnaast ook veel andere initiatiefnemers 

verder geholpen in de vele LEADER-cafés, meedenkgesprekken 

en projectenmarkten die de LAG heeft georganiseerd. Niet alleen 

door zelf mee te denken maar vooral ook door mensen uit te 

nodigen om met elkaar mee te denken. Dat heeft initiatiefnemers 

vele waardevolle tips opgeleverd en heeft bijgedragen aan nog 

betere projecten en meer samenwerking. Op hun beurt delen zij 

hun ervaringen weer met nieuwe initiatiefnemers waardoor het 

netwerk en de kennis in het gebied groeit. Door de coronapandemie 

schakelden we al gauw over naar online bijeenkomsten en tot onze 

verrassing leverde dat ook nieuwe gezichten en ideeën op. Daarom 

blijven we die ook organiseren. 

In de brede evaluatie die we hebben gedaan, geven initiatiefnemers, 

gemeenten en waterschappen, andere organisaties uit Zuidwest 

Twente en de LAG aan dat de LEADER-werkwijze een meerwaarde 

heeft voor het gebied. Doordat het voor en door inwoners is,  doordat 

het zorgt voor meer samenwerking, kennisdeling en goede projecten 

maar ook doordat de gecombineerde subsidie zorgt voor meer 

investeringen in het platteland. De LEADER-bijdrage is namelijk een 

combinatie van eigen geld en uren, een bijdrage van gemeente en/

of waterschap, een bijdrage van de provincie én een bijdrage van de 

Europese Unie. Zo wordt een Euro een paar keer vermenigvuldigd: de 

‘multiplier’. Een andere meerwaarde van de LEADER-aanpak vinden 

initiatiefnemers het meedenken van idee tot project door de LAG, de 

coördinatoren en het LEADER-netwerk. 

De doelen in de LOS zijn dan wel bereikt maar er zijn nog uitdagingen 

genoeg. Een daarvan blijft het betrekken van jongeren bij de LEADER-

werkwijze. Graag gaan we samen met hen aan de slag met het 

Twentse platteland van de toekomst. Doe je ook mee? Haak dan aan!

http://leaderzuidwesttwente.nl/partners


Inspiratie en kennis delen

2016
1. Startbijeenkomst LEADER Overijssel

2. Aanhaakbijeenkomst Groene Metropool Twente

3.  LEADER-cafe

4.  LEADER-cafe

5.  LEADER-cafe

Datum
24 maart

1 juni

1 juni

9 juni

31 augustus

Thema
Uitwisseling LAG’s

Kennismaking

Project-ideeen  en netwerk-cafe

Project-ideeen  en netwerk-cafe

Project-ideeen  en netwerk-cafe

2017
6. Bijeenkomst verkenning samenwerking  

 LEADER-gebieden grensstreek Nederland-Duitsland

7. LEADER-cafe

8. LEADER-cafe

9. Excursie Herenboeren Boxtel

10. LEADER-cafe

16 mei

23 mei

26 juni

4 november

22 november

Kansen voor uitwisseling en samenwerking

Project-ideeen  en netwerk-cafe

Zuidwest Twente als boeiende omgeving

Inspitatie verbinding landbouw-voedsel-stad

Fondsen voor lokale initiatieven

26 januari

29 mei

29 juni

10 oktober

Uitwisseling LAG’s

Eetbaar Groen

Inspiratie en netwerken

Verkennen samenwerkingsproject Ahauser 

A-Buurserbeek-Schipbeek

2016
15. LEADER-cafe

16. LEADER-cafe (i.s.m. Natuur en Milieu Overijssel en 

       Noord Overijssel en Noordoost-Twente)

17. Finse LEADER-gebieden Rieska en Keskipiste op bezoek

18. LEADER-cafe

19. LEADER-cafe en excursie projecten Rijssen-Holten

20. LAG op verkenning in LEADER-gebieden Rieska  

  en Keskipiste

Datum
26 februari

25 april

3-6 mei

2 juli

3 oktober

25-28 oktober

Thema
Korte ketens en toekomstbestendige erven

Kansen voor Engbertsdijksvenen

Uitwisseling en verkenning samenwerking

Voedsel van dichtbij

Inspiratie, netwerken en project-ideeen

Uitwisseling en verkenning samenwerkingsproject 

Voedsel van Dichtbij

2020
21. LEADER-cafe

22. LEADER-cafe (online)

23. LEADER-cafe (online)

24. LEADER-cafe (online)

25. Landelijke LEADER-dag Overijssel (hybride)

26. Naproat De Twentse Streektaal verbindt! (online)

25 februari

2 juni

30 juni

15 september

2 oktober

30 november

Samen aan de slag met vrijwilligers

Streektaal

Jongeren op het platteland

Lokaal Voedsel en Korte Ketens

Inspiratie en netwerken

Inspiratie en netwerken

Bekijk de nieuwspagina op onze website voor verslagen van de bijeenkomsten!

leaderzuidwesttwente.nl/nieuws

2018
11. LEADER-gebieden Utrecht Oost & Weidse Veenweiden

12. LEADER-cafe

13. Krachttour Overijssel (i.s.m. Stimuland en GMT)

14. Bijeenkomst Grenzeloze Beek (i.s.m. Salland,  

 Achterhoek en Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden)

https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/mooie-oogst-op-eerste-leader-cafe/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/ook-tweede-leader-cafe-geeft-mooie-opbrengst/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/nieuwsitem/
https://mailchi.mp/d965d474e889/nieuwsbrief-2-leader-zuidwest-twente-mei-2017?e=a9728df7ab
https://mailchi.mp/d965d474e889/nieuwsbrief-2-leader-zuidwest-twente-mei-2017?e=a9728df7ab
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/inspiratie-kennis-en-mooie-tips-initiatiefnemers/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/excursie-naar-herenboerderij-wilhelminapark/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/toekomstbestendige-erven-en-korte-ketens-tijdens-leader-cafe-op-26-februari/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/goed-bezocht-leader-cafe-over-kansen-voor-engbertsdijksvenen/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/goed-bezocht-leader-cafe-over-kansen-voor-engbertsdijksvenen/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/finse-lags-op-bezoek/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/inspiratie-en-nieuwe-initiatieven-over-voedsel-van-dichtbij/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/leader-cafe-3-oktober-erop-uit/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/lag-op-verkenning-in-finland/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/lag-op-verkenning-in-finland/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/gewoon-beginnen/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/eerste-online-leader-cafe-over-streektaal-was-onmeunig-leuk/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/hoe-houden-we-jongeren-in-zuidwest-twente/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/terugblik-op-leader-cafe-over-lokaal-voedsel-en-korte-ketens/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/terugblik-op-de-landelijke-leader-webcast-op-2-oktober-2020/
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/de-twentse-streektaal-verbindt/
http://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws
https://leaderzuidwesttwente.nl/nieuws/inspirerend-leader-cafe-eetbaar-groen/
https://www.facebook.com/watch/?v=942998092491685
https://mailchi.mp/1033fb8a97c1/nieuwsbrief-december-2018-vier-nieuwe-projecten-agenda-2019-internationale-samenwerking-buurserbeek-nieuwe-lag-leden-lopende-projecten?e=a9728df7ab
https://mailchi.mp/1033fb8a97c1/nieuwsbrief-december-2018-vier-nieuwe-projecten-agenda-2019-internationale-samenwerking-buurserbeek-nieuwe-lag-leden-lopende-projecten?e=a9728df7ab


Financieel

LEADER ZUIDWEST TWENTE 
2015-2020

Totaal budget LOS tot en met 2020, 
van EU, provincie, gemeenten en waterschappen:

Beschikbaar

 € 3.200.000  
Euro voor  

LEADER-bijdragen 
aan projecten

€ 80.000 
voor samen-

werkings projecten

€ 600.000 
voor proceskosten 

(coördinatie, bijeenkomsten, 
communicatie, secretariaat) 

(15% van totaal)

Daarvan is:

Gerealiseerd:

Totale investering  
in projecten:
€ 9.350.874

€ 4.000.000 

Aandeel gemeenten/ 
waterschappen 
€ 779.487 (waarvan € 33.337  

waterschap Vechtstromen)

A

Totale LEADER-subsidie
€ 3.117.948

Aandeel EU 
 € 1.558.974

Aandeel provincie  
€ 779.487

B

En eigen bijdrage van 
initiatiefnemers  
in geld en in uren: 
€ 6.232.925

Multiplier: 3 
(één Euro subsidie = drie Euro  
investering in het gebied) 

Multiplier voor gemeenten/
waterschap: 12 
(één Euro van gemeente of waterschap  

= 12 Euro investering in het gebied)

Subsidie per doelstelling
Levendige gemeen schappen:  
€ 1.141.123 
 
Versterken bedrijvigheid:  
€ 700.000 

Profilering ZWT voor toe risme:  
€ 882.902 

Versterking landbouw- 
voedsel-stad: € 393.924

Samenwerkingsprojecten 
1 samenwerkingsproject,  
investering € 58.128

Aantallen
6 

afgewezen of 
ingetrokken 
aanvragen

40 
toegekende 
aanvragen

5 
subsidies door 
initiatiefnemer 
teruggegeven

35
uitgevoerde en  

lopende projecten  
(25 gerealiseerd, 10 nog lopend)

46 
ingediende 
aanvragen

Projecten per 
doelstelling 14 

Levendige 
gemeenschappen 

7
Versterken 

bedrijvigheid

10
Profilering ZWT 
voor toerisme 

4
Versterking 
landbouw- 

voedsel-stad



Zuidwest Twente

Zuidwest Twente

Lokale Actie Groep LEADER Zuidwest Twente
Annette Nijhuis  |  Voorzitter

Bertus Bronsvoort  |  Rijssen-Holten 

Robert Kemper Alferink  |  Hellendoorn 

Hans Bakker  |  Twenterand 

Dirk ter Haar  |  Wierden

Angela Pigge  |  Almelo  

Gert-Jan ten Hoor  |  Borne

Henk Abels  |  Hengelo   

Marcella Claase  |  Enschede

Coördinatoren
Maarten Scherrenburg

06 – 452 250 26 

Marianne Breedijk

06 – 225 663 81
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Han ten Dam  |  Haaksbergen

Herbert Hargeerds  |  Hof van Twente

Jan-Herman Scholten  |  Wethouder Haaksbergen

Nettie Aarnink  |  Waterschap Vechtstromen

Paul Goudberg  |  Ambtelijk contactpersoon

Fotografie
Wouter de Wilde e.a., 

tenzij anders vermeld

Europees Landbouwfonds  voor 
Plattelandsontwikkeling:  
Europa investeert in zijn platteland.

http://leaderzuidwesttwente.nl
https://www.instagram.com/leaderzwtwente/
https://www.facebook.com/LeaderZwTwente
https://www.linkedin.com/company/leaderzwtwente/
http:// leaderzwtwente

