
Groene Metropool Twente
Unieke organisaties met een eigen identiteit, instrumenten en thema’s 
met één belangrijke gemeenschappelijke deler: passie voor Twente. 
Samen maken we Twente nóg een stukje mooier.



Vooraf

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel 
strategieën voor het vestigingsklimaat.



Visie Groene Metropool Twente

• Stad en platteland als eenheid, als één economie en als één sociale 
uitdaging.

• Bevolk de erven, vergroen de steden!

• De Groene Metropool Twente; dat is pas Twentse Kracht!



Achtergrond Groene Metropool Twente

• Succes plattelandsprogramma 2007 – 2013
• Een nieuwe tijd met nieuwe opgaven
• Centrale plek om samen te werken aan gebiedsontwikkeling
• Brede samenwerking:

• Gemeenten Zuidwest Twente, Waterschap Vechtstromen en Rijn & IJssel, LTO, AOC 
Oost en Landschap Overijssel

• Ook samenwerking met gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente, onder meer voor 
vrijkomende agrarische bebouwing, mest en bodem



Doel Groene Metropool Twente
• Een netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen 
• Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor 

een leefbaar en economisch sterk buitengebied 
• Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen
• Uitvoering agenda’s gericht op thema’s

• Inspelen ontwikkelingen landelijk gebied
• Aanpakken nieuwe opgaven
• Verbindingen leggen tussen partijen
• Stimuleren van initiatieven
• Innovatie
• Samenwerken!



Groene Metropool Twente

Groene Kennispoort Twente

Krachtig Twente Leader Zuidwest Twente

Groene Metropool 
Twente omvat drie 
programma’s met 
eigen speerpunten en 
doelen die bijdragen 
aan een mooi, vitaal en 
economisch sterk 
buitengebied.



Krachtig Twente

• Krachtig Twente werkt aan de thema’s: 

• Agro&Food, o.a. mest en bodem, maar ook streekproducten
• Biodiversiteit 
• Biomassa 
• Erventransitie 
• Leefbaarheid 
• Recreatie 
• Toerisme
• Water



Krachtig Twente
• Projecten binnen de thema’s: 
- Verbouw alternatieve gewassen

- Probiotica

- Streeklabel Twente

- Aquaponics project
- Pop-up stores AOC

- Twents warenhuis Amsterdam

- Mineral Valley Twente

- Biomassa uit bermmaaisel

- Biobrandstof chips en pellets

- Textiel uit vezels

- Sociale-innovatieprojecten, dorpscoöperaties

- Baanbrekend landschap

- Vrijetijdsagenda’s per gebied in samenwerking met toerismeondernemers



Krachtig 
Twente



LEADER Zuidwest Twente
• Europees subsidieprogramma, lokale uitvoering
• Stimuleren regionale (plattelands-) ontwikkeling
• Eigen programma, speerpunten en organisatie > burgers beoordelen 

projecten
• Projectgericht vanuit het gebied. Initiatiefnemers aan zet.
• LEADER werkt aan de doelstellingen: cultuur en historische identiteit, 

recreatie en toerisme, versterking relatie stad-platteland, samenwerking 
buiten de regio.



Leader 
Zuidwest 
Twente



Groene Kennispoort Twente
• Netwerk voor innovatieve gebiedsontwikkeling
• Verbind vragen uit het gebied aan onderwijsinstellingen
• Aanjager van innovatie en onderzoek
• Stimuleren van praktijkervaring bij studenten
• Opzetten samenwerkingen tussen verschillende scholen en niveaus door 

samen te werken aan projecten in het gebied
• Groene Kennispoort werkt vooral aan de thema’s Agro&Food en 

Duurzaamheid
• Aangesloten kennisinstellingen onder meer AOC Oost, WUR, CAH, Van 

Hall Larenstein, UT, etc.
• RUMORE – Interreg 5C > unieke samenwerking



Groene 
Kennispoort 
Twente



Waardevolle samenwerking nú… en in de toekomst!

• Meerwaarde van Groene Metropool Twente
• Vanuit verschillende invalshoeken werken aan opgaven in het buitengebied van 

Twente
• Gezamenlijk kunnen de partijen projecten verder brengen, gezien vanuit overheid, 

onderwijs of initiatiefnemers

• Aanhaken bij kansrijke initiatieven 
• Regiometropool Twente en Landschapsmetropool Twente
• Gezamenlijk optrekken in regionale thema’s
• Coalition of the willing



Groene Metropool Twente

Stad en platteland als eenheid, 
als één economie en als één sociale uitdaging!


