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Het Landgoed Oldenhof ligt ten zuidwesten van het voormalige
Zuiderzeestadje Vollenhove. Omstreeks 1635 bouwde Gerhard Sloet
daar de havezate die het hem mogelijk maakte in de provincie
Overijssel mee te besturen. Na tal van eigenaarwisselingen kwam
het landgoed in 1825 opnieuw in handen van de familie Sloet. Vanaf
1996 beheert Claar Sloet van Oldruitenborgh het landgoed namens
de in 1976 opgerichte stichting Oldenhof. Het 54 hectare grote
landgoed omvat naast de havezate met historische tuin en een
deels uit de achttiende eeuw stammende parkaanleg, een boerderij
met een rijke afwisseling van bos en landerijen.

L ANDGOED

MOET VERBIND ING AANGAAN M ET DE O MGEVING

Claar Sloet van Oldruitenborgh, voluit Dr. C.J.M. Baronesse Sloet
van Oldruitenborgh, is voorlopig de laatste telg uit de familie Sloet
die het beheer van het landgoed op zich heeft genomen, nu
namens Stichting Oldenhof. Broers, neef en externe deskundigen
besturen mee. Ze vindt dat er tegenwoordig wel erg veel sectorale
regels zijn. Dat past volgens haar niet bij het integrale systeem dat
een landgoed is.

Het overlijden van haar 99-jarige oudtante in de jaren zeventig
markeerde een nieuwe fase van activiteiten op Landgoed Oldenhof.
www.hetlandgoedbedrijf.nl
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De vader van Claar begon aan de restauratie van het huis en
realiseerde er vier appartementen. Het landgoed werd meer
opengesteld voor het publiek en het familiebezit werd
ondergebracht in een Stichting. Als Claar rond 1996 het beheer van
het landgoed van haar vader overneemt, gaat ze wonen in een van
de appartementen.
Voordat Claar het beheer van het landgoed op zich nam, werkte ze
als landschapsbioloog en docent natuurbeheer aan de toenmalige
Landbouwuniversiteit Wageningen. "Ik ben van huis uit opgegroeid
met landgoederen en heb dat in mijn vak op de
Landbouwuniversiteit weer opgepakt. Eerst heb ik studenten als
vrijwillig project een plannetje voor de bosbijdrageregeling van
Staatsbosbeheer laten maken. Later werd dit soort activiteit het
onderwijselement beheersplanning. Dat was een vak gericht op
samenhang. Natuurbeheer en bosbouw moesten nog naar elkaar
toegroeien."

www.hetlandgoedbedrijf.nl
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I NTEGRAAL

DENKEN NODI G

Pratend met Claar wordt duidelijk dat landgoederen in al hun
facetten mee veranderen in de grote maalstroom van de
geschiedenis. "Na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren tachtig
werden landgoederen gezien als elitair. Pas daarna begon men
landgoederen weer te waarderen als integraal, zuinig en goed. De
aanstoot kwam vanuit de economische hoek. De ruilverkavelingen
liepen vast, landbouwkundige verbeteringen werkten in sommige
gebieden niet. Men realiseerde zich dat er een meer integraal
denken nodig was. Geen betere plek dan op een landgoed om dit te
zien en in praktijk te brengen."
Toch zet het versnipperde beleid van de overheid het platteland
nog steeds onder druk: "intensieve verblijfsrecreatie slacht de kip
met de gouden eieren, industriële landbouw vergiftigt het
grondwater…" Dit past niet bij de integrale aanpak die Claar op het
landgoed voorstaat.

D ENKEN

IN SAMENHANGEN

"Een landgoed is een oase in het industriële landschap, een
bestuurlijke eenheid op zichzelf. Als zodanig heeft het ook een
maatschappelijke meerwaarde. Een landgoed leert je namelijk in
samenhangen te denken. Dat is een waarde die verloren gaat in
onze samenleving en die ontbreekt in de wetenschap. "Mens en
natuur zijn twee componenten die moeten co-existeren en
integreren", stelt Claar. "De mens moet de scheppingswetten
kennen en er naar leven. Natuur- en geesteswetenschappen
moeten ook integreren. Dat vind je al terug in oude volkswijsheden
– boontje komt om zijn loontje, – maar er wordt niet naar
gehandeld. Mensen hebben te weinig overzicht en denken te
sectoraal. Conflictsituaties beginnen in het denken van mensen."
"In het zien van verbanden tussen dingen die veel te ver van elkaar
verwijderd zijn geraakt. in het denken in samenhangen, dáár ligt
mijn geluk. De landgoedeigenaar is een cultuurdrager en soms een
idealist. Soms lijd je wel onder het onbegrip, maar ik bevind me in
een hoogst bevoorrechte positie dat we via onze landgoederen nog
enig benul van zulke dingen hebben. Als je het alleen als belegging
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van geld ziet, ben je net zo arm als de politicus die alleen maar voor
de korte termijn werkt."

Op de Oldenhof wordt in de tuin alleen biologisch gewerkt. Claar spuit niet. Ze wil
geen gif maar biologisch evenwicht. Ook in haar tuin. De hosta’s zijn er
nauwelijks aangevreten, de slakken verdwijnen vaak vanzelf weer. Ze voerde
vergeten groenten in, koestert geneeskruiden, en gedoogt zevenblad als zodanig,
als middel tegen jicht. Natuurlijk tuinieren betekent wel dat er meer tijd nodig is
voor het onderhoud.

R ENTMEESTER

MET M OREE L BESEF

"Ik heb de Oldenhof doorontwikkeld met moreel besef: zorgen voor
het land, mezelf een goede rentmeester weten. Ik heb het niet voor
de familie gedaan. Mijn motivatie is ruimer en ligt daar boven. Een
Stichting ten algemenen nutte is geen privébezit. Je hebt het maar
voor korte tijd te leen gekregen en ik heb er zelf voor gekozen om
er een deel van mijn leven voor te zorgen.
Het kan me echt niet schelen of ik voor mijn persoonlijk eigendom
of voor een stichting werk. De stichting streeft een algemeen
belang na. Daar kan ik achter staan. Generaties Sloet en Van
Dedem hebben gewerkt vanuit rentmeesterschap: ze waren zeer
gericht op het algemeen nut. Die zorg heb ik meegekregen in mijn
opvoeding. Daarom wil ik ook natuur en cultuur integreren. Dat
persoonlijke kleurt ook mijn beheerbeslissingen. Ik wil het landgoed
niet alleen in standhouden, maar ervoor zorgen dat er iets van uit
gaat, de omgeving erbij betrekken."
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V ERBINDING

MET DE OMG EVING

"Ik vind het van belang dat de Oldenhof een verbinding aangaat
met de omgeving. Het heeft een draagvlak nodig. Bij mijn oudtante
moest je een briefje halen als je beukennootjes wilde zoeken.
Vader heeft het huis op orde gebracht, ik heb op mijn beurt meer
de verbinding met de omgeving gelegd.
Vanuit de omgeving kwam de vraag of er concerten in de grote zaal
konden worden georganiseerd. Ik zei: Ja, dat hoort bij het huis. De
huidige concerten resoneren met vroegere culturele evenementen.
Vanuit de omgeving kwam de vraag of ik mee wilde doen met een
groepje dat open tuinen organiseerde. Er kwamen tuinliefhebbers,
en ook heel wat mensen die 'effe wilden kieken'." Als je daarmee
een stukje cultuur kunt uitdragen en vertellen, dat het allemaal niet
vanzelf of met veel geld gaat, maar vooral met hard werken en
kundigheid, dan kunnen er ook veel mensen van genieten. Mensen
zeggen me dan: "…dat verhaal heeft mij zo goed gedaan…" Nu is de
Oldenhof ook officieel trouwlocatie, ook geworden naar aanleiding
van een vraag uit de buurt.

V AN L UCHTKASTEEL

TOT

D ASSENBURCHT

Op de Oldenhof kwamen ook wel ongewenste bezoekers, zoals
mensen die weinig respect toonden voor het landgoed en voor de
natuur. In plaats van alleen maar verbodsborden neer te zetten,
zocht Claar naar een manier om kinderen meer bij het landgoed te
betrekken. Zo ontstond het educatieproject Van Luchtkasteel tot
Dassenburcht, dat samen met de Federatie Particulier Grondbezit,
Stichting Veldwerk Nederland, Teleac/NOT en SME Advies vanaf
2002 werd uitgewerkt tot een nationaal educatieproject. Verspreid
over het hele land en met hulp van honderden vrijwilligers, wordt
dit programma nu jaarlijks door 72 particuliere landgoederen
aangeboden aan zo'n vijftigduizend basisschoolkinderen.
"Ik verwachtte dat het een positief effect zou hebben als kinderen
konden zien hoe we met een landgoed omgaan, dat we kinderen
konden laten zien wat er op een landgoed reilt en zeilt, wie er
wonen en wat er allemaal groeit en leeft, en hoe je daar als
beheerder mee omgaat. Deze verwachting is uitgekomen!"
Schoolkinderen uit de buurt bezoeken de Oldenhof nu regelmatig,
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waardoor er een zekere band tussen het landgoed en de school
ontstaat.

K OSTEN

GAAN VOOR DE B ATEN UIT

In 2006 kreeg Claar de Cultuurprijs van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Overijssel, als waardering voor de wijze waarop zij in
het bijzonder jonge mensen stimuleert op het terrein van
landschapsonderhoud, cultuur en muziek. Het prijzengeld
bestemde ze voor in de herinrichting van het voorplein. Daarmee
kwam er een mooie overgang tussen huis en tuin. Tien jaar lang
had ze tevergeefs geprobeerd hiervoor subsidie te krijgen. Nu lukte
het wel: het bedrag werd aangevuld door de provincie en de
gemeente. "Ik heb eerst geïnvesteerd, nu ontvang ik iets terug. Zo
werken de wetmatigheden: de kosten gaan voor de baten uit."
"G R O FST O FFE LI JK HE B I K V E E L G E D A A N , M A A R NI E T A L LE S I S
G E LU KT . F I J N ST O F FE L I J K HE B I K V E E L I N G A NG G E Z E T . D A T HE E FT
A LS I D E A A L WE L , NO G G R OT E ND E E LS O NZ I C HT B A A R , V OR M
G E KR E G E N . E E N V O LG E N D E KA N D A T OP P A KKE N ."
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