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basis voor verdienkansen 
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Verbinden van natuur en economie 
- Aanleiding: 

 
o Natuur en landschap als basis voor een duurzame 

economie en aantrekkelijk vestigings- en 
woonklimaat 
 

o Kosten voor natuur 
 
- Taskforce: Samenwerking provincie en SER Brabant 

 
- Faciliteren van natuurinvesteringen door ondernemers 

vanuit economisch gedreven motief 
 
- Landgoederen: samenwerking met BPG 
 
  
 





 

 



Verbinden van natuur en economie 
(verdienmodel) 

In essentie, het verbinden van: 
 
- mensen en partijen: delen van beelden en perspectieven, 

vertrouwen 
 

- private partijen en overheid: integraal, slagvaardig, 
grensverleggend 
 

- korte en lange termijn: van inkomsten op korte termijn naar 
investeringsstrategie voor langere termijn  
 

 
Kader: economische, ecologische en maatschappelijke belangen 
in balans 
 
 
 
  
 



Werkconferentie Dutch Design Week 



Identiteit vanuit stakeholders 

 

 
 

 

historisch 
erfgoed 

natuur / 
biodiversiteit 

rust en 
ontspanning  

spiritualiteit  
verhalen  

oude 
landschappen 

stijl / grandeur 

kunst /cultuur 



Economische waarden vanuit stakeholders 

 

 
 

 

zorg / therapie 
/ genezing 

recreatie & 
beleving  

welness / 
ontspanningeconomie 

trouwen en 
rouwen 

gewassen 
(voedsel / 

verzorging) 

horeca / 
overnachtingen  

verhuur 
gebouwen 

evenementen  

kunst /cultuur 



B.o.Z. 

Roozendaal 

Breda 

Den Bosch 

Eindhoven 

Tilburg 

Brabantse Landgoederen 
 



Marktwaarde landgoederen 

Van buiten naar binnen 
 
- Groene long in verstedelijkte omgeving / economische 

regio  
 

- Profilering van (grote) economische partijen uit de regio 
(gebiedseconomie, gebiedsontwikkeling)  

 
 
  
 



Marktwaarde landgoederen 

Van binnen naar buiten 
 
- Nieuwe activiteiten met economische perspectieven voor 

langere termijn  
- op landgoed met ketenpartijen 
- landgoed als aanjager voor gebiedsontwikkeling 

 
- Vormen van beheer met economische baten 
 
- Borgen van de identiteit en kwaliteit landgoed 

 
 
 
  
 



Voordelen van samenwerking 

 
- Sterke marktpositie van verdienmodel 
 
- Vergroten van de bekendheid (PR) 
 
- Specialisatie / voorkomen van onderlinge concurrentie 
 
- Sterke onderhandelingspositie naar overheid 

 
 
 
  
 



Wat kan de overheid betekenen voor de 
verdienopgave 

 
 
- via de ruimtelijke ordening        (experimenteerruimte ?) 

 
- via de vergunningverlening      (regelvrije zones ?) 

 
 

- procesondersteuning ? 
 

- kennisuitwisseling 
 

 
Vraag: wat verwachten landgoedeigenaren van de overheid  ? 
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