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Expertmeeting op Grootstal 

 Onderdeel van reeks expertmeetings over „Meer dan de som der delen‟ 

 3 oktober 2011 

Bezield en vertrouwd ondernemerschap terug in het buitengebied 

Op 3 oktober kwam een breed gezelschap experts bij elkaar rondom integraliteit, innovatie en 

ruimte. Landgoederen worden gekenmerkt door deze termen. Juist hierdoor lopen ze tegen 

allerlei barrières aan, onder andere bij overheden. Om tot oplossingen hiervoor te komen 

hebben vier landgoedeigenaren
1
 zich verenigd. Zij zijn gekomen met een concept; ‘meer dan 

de som der delen’. Want dat zijn landgoederen! Centraal staat de kracht en daarmee de 

potentie van landgoederen: hun integrale karakter heeft in het verleden geleid tot prachtige 

stukken Nederland en kan in de toekomst een oplossing bieden voor veel van de hedendaagse 

beheer problemen in het buitengebied. Het concept wordt door middel van een reeks 

expertmeetings uitgewerkt tot diverse oplossingen voor de barrières die er nu zijn. Op 19 

november wordt het resultaat gepresenteerd, samen met goede voorbeelden uit de praktijk en 

diepgaande analyses van gerenommeerde en vooruitstrevende partijen en organisaties, 

gepresenteerd. Jan Helder, voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit zal dan de 

website www.hetlandgoedbedrijf.nl lanceren met staatsecretaris Bleker. Vervolgens kunnen 

ook andere partijen, zoals agrariërs of de landschappen, gebruik maken van de resultaten om 

bezield en vertrouwd ondernemerschap in het buitengebied meer ruimte te geven. 

Grootstal: de schanier tussen stad en platteland 

Landgoed Grootstal is een relatief jong landgoed, opgericht begin 20
ste

 eeuw, van bijna 20 hectare. 

Het hoogdynamische landgoed wordt gekenmerkt door verassend ondernemerschap en bijzondere 

landschappelijke en natuurwaarden. Het herbergt niet alleen oude boomgaarden maar ook een 

bijzonder grote dassenburcht. Het landgoed ligt grotendeels in de agrarische gemeente Heumen en 

voor een klein deel in Nijmegen. De stad ligt letterlijk op een steenworp afstand. Aan de overkant van 

de straat liggen de hoogbouw appartementen van de zuidelijkste uitbreiding van het landgoed. 

Landgoed eigenaresse Kien van Hövell heeft met haar man invulling gezocht voor de 

maatschappelijke betekenis van haar landgoed. Die ligt niet in het bedienen van de massa van de 

consumenten, het landgoed is niet opengesteld, maar in het verwaarden van de uniciteit en de 

bijzondere positie van het landgoed tussen stad en platteland. Door ruimte te creëren voor nieuwe 

waarden wordt het ook voor volgende generaties mogelijk om het landgoed te beheren. Dat gaat 

echter niet zonder slag of stoot… 

                                                           

 
1
 Charlotte Rauwenhoff van landgoed Tongeren, Kien van Hövell van landgoed Grootstal, Liesbeth Cremers 

van landgoed Vilsteren en Willem de Beaufort onder andere van landgoed Beekzicht. 

http://www.hetlandgoedbedrijf.nl/
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Moeizame en te lange procedures 

Een eigenaar heeft in zijn generatie gemiddeld  30 jaar de tijd om het landgoed te beheren, te 

optimaliseren en aan de nieuwe tijd aan te passen. Als de helft daarvan besteed moet worden aan 

het „schuiven‟ van papier is dat wrang en te lang. Bij Grootstal hebben meerdere zaken gezorgd voor 

vertragingen: 

 Ambtelijke besluiten worden genomen aan de hand van bestaande regels en gebaseerd op 

onder andere kaartanalyses. Hierdoor kan een besluit echter in praktijk heel vreemd passen: de 

agrarische werkplaats van Grootstal moest van een provinciale ambtenaar dichter bij het huis 

aangelegd worden ten behoeve van de natuur. Wat een verschil van 40 meter hier echter op 

heeft, kon niet duidelijk gemaakt worden. Noch waren de cultuurhistorische implicaties hiervan 

buiten beschouwing gelaten.   

 Vragen om nieuwe voorzieningen is lastig. Wat rechtvaardigt een uitzondering voor een 

landgoedeigenaar vergeleken met een andere grondeigenaar? Een ambtenaar is altijd bevreesd 

voor precedentwerking en de politiek heeft moeite met het schenken van vertrouwen. 

 Verwarring over wat een landgoed is. De gemeente Heumen beschouwde Grootstal niet als 

landgoed omdat het niet opengesteld was.  

 

Oplossingen kunnen liggen in: 

 De-technocratisering van bureaucratie. Landgoedeigenaren moeten als volwaardige 

gesprekspartners gezien worden. 

 Standaardoplossingen zullen moeilijk passen op de grote diversiteit aan landgoederen. 

Provincies en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij de vraag om 

experimenteerruimte. Procedures hoeven niet per se makkelijker te worden, wel sneller! 

 Ambtenaren zouden in staat gesteld moeten worden om ook nieuwe paden te bewandelen. 

Ambtenaren en bestuurders geven nu liever geen ruimte omdat dit vrijbrieven voor de toekomst 

kunnen zijn. Een schuur nu, is een theehuis of woning over 20 jaar. Nu kan er wel vertrouwen zijn 

tussen de partijen, maar de toekomst brengt nieuwe mensen en daarmee nieuwe verhoudingen. 

 Belangrijk is om door te hebben wanneer je moet opschalen. Een proces van 15 jaar is te lang. 

Waarschijnlijk moet je dergelijk ingewikkelde procedures niet bij een ambtenaar neerleggen maar 

direct opschalen naar wethouders of gedeputeerden. Bestuurlijke rugdekking voor 

landgoedeigenaren zal daarom altijd belangrijk blijven. 

 In situaties waarbij de wens van eigenaar of gemeente erg stabiel is, is het maken van afspraken 

door erfdienstbaarheden een goede oplossing. Dan kan een eigenaar, en ook een toekomstige 

college niet van afwijken van gemaakte afspraken. 

 Laat het idee los dat we met planologie de eeuwigheid kunnen / willen vastleggen. We weten niet 

wat de toekomst brengt dus probeer die ook niet vast te leggen. Dat klemt te hard, zeker bij 

flexibele partijen zoals landgoedeigenaren. In de provinciale structuurvisie wordt nu ook aan een 

dergelijk systeem gewerkt. De provincie probeert het flexibeler te maken. In provincies Overijssel 

en Brabant zijn kwaliteitsafspraken gemaakt in de structuurvisie. Dat kan ruimte creëren in plaats 

van ruimte beperken. 

Landgoedeigenaren zijn te vertrouwen! 

We leven nu in een tijd van economische crisis. Veel partijen hoor je kraken en klagen. 

Landgoedeigenaren echter niet. Als zij minder subsidie krijgen gaan ze door. Ze hebben er voor 

gezorgd dat ze in de balans van functies kunnen schuiven om een gezond financieel beleid te kunnen 

blijven houden. De samenhangende kwaliteiten op het landgoed gaan door de bezuinigingen dus niet 

verloren. Er zijn landgoederen die het vertrouwen waard zijn. Welke criteria overtuigen overheden dat 

landgoederen te vertrouwen zijn? Is de langetermijnvisie van landgoedeigenaren een belangrijk 

voertuig om betrouwbaar partner te kunnen zijn? In Gelderland wordt altijd gekeken naar de 

landgoedvisie. Op basis daarvan is goed te zien welke landgoederen serieus en goed bezig zijn. De 
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provincie hoeft dan ook niet de economische drager(s) te bepalen maar kan de eigenaar de ruimte 

bieden. 

Niet opengesteld, wel maatschappelijk verankerd 

Bijzonder aan Grootstal is dat het ondanks (of misschien wel juist dankzij) dat het niet opengesteld is 

toch maatschappelijk verankerd is. Daarmee heb je ook direct een kostendrager gemaakt; de zelf 

gecreëerde schaarste levert wellicht wel meer inkomsten op dan de inkomstenderving vanuit NSW 

doordat het landgoed niet opengesteld is. Mensen vinden het bijzonder om te komen en willen dus 

misschien wel betalen voor het komen, om de geheimzinnige sluier op te lichten. 

 

Maatschappelijke verankering staat dus niet gelijk aan dat iedereen overal maar mag komen. 

Openstelling van een klein gebied zo dicht tegen de stad aan, kan de aanwezige waarden teveel 

onder druk zetten. Juist het niet opengesteld zijn dient een maatschappelijk belang. Dat maakt het 

echter niet per definitie gemakkelijk. De vorige gemeentebesturen van Heumen vonden bijvoorbeeld 

dat het landgoed opengesteld moest worden en werkten dus niet mee met plannen. Het huidige 

bestuur vindt dat echter een verantwoordelijkheid van de eigenaar.  

Investeren in maatschappelijke verankering loont 

Door als landgoed te investeren in maatschappelijke meerwaarde ontstaat ook steun. Als er 

ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die nadelig zijn voor het landgoed is dan al draagvlak voor 

protest ontstaan. Zo kan een situatie zoals bij Neerbosch, waar een drukke weg voor het landhuis is 

aangelegd, voorkomen worden. 

 

 
Foto 1 Grootstal doet actief mee aan het educatieproject 'van Luchtkasteel tot Dassenburcht' 

Duurzame exploitatie 

De constructie van direct „cashen‟ (financiële compensatie van het Rijk voor omzetten grond naar 

natuur) was beangstigend: de huidige generatie eigenaren krijgt zo een financiële injectie, maar de 

volgende generaties zitten met het beheer opgescheept. Kien van Hövell vroeg zich destijds af of een 

dergelijke keuze wel echt duurzaam kon zijn. Dat bleek een profetische gave: het nieuwe kabinet 

maakte direct duidelijk welke problemen dat zou hebben opgeleverd. 
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Grootstal heeft geen consumentenaanpak, de pijlen zijn niet gericht op de grote massa. 

Verdienmodellen voor de grote massa passen meestal ook niet bij de associaties van consumenten 

bij landgoederen. Het is ook maar de vraag hoe duurzaam de consumentenvraag is. Consumenten 

willen altijd meer. Om deze redenen investeert Grootstal niet in de massa maar in betekenis. En dat 

is hier goed mogelijk. 

Waan van de dag voorbij 

Hierdoor ontstaat ook een andere sfeer: de deelnemers van de expertmeeting geven aan het een 

verademing te vinden ergens te zijn waar niet continu de waan van de dag wordt nagejaagd, maar 

waar nagedacht wordt over de langere termijn. Een heg blijft nu staan omdat een eigenaar al het 

beeld heeft om over tig jaar een bepaalde beweging te maken waarvoor die nodig is. Echt heel 

bijzonder. Dit is tegenwoordig een zeer bijzondere waarde.  

 

Als Grootstal van een natuurbeschermingsorganisatie was geweest was het huis wellicht ook 

bewoond, maar dan was het in tegenstelling tot nu zielloos geweest. Over 200 jaar bestaat dit 

landgoed zeer waarschijnlijk nog, terwijl de EHS dan, als deze er dan nog is, er heel anders uit zal 

zien en zal heten. Soms ben je als mens nu eenmaal genetisch gezegend (met een landgoed) en er 

fiscaal toe veroordeeld! 

Meer informatie? 

In de bijlagen is meer informatie over de bijeenkomst te vinden. De bijlagen bevatten: 

 Deelnemerslijst 

 Omschrijving casus Grootstal 

 Totaal verslag van de bijeenkomst 
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Bijlage: Deelnemers expert meeting 

Deelnemers 

Klaas  Bomert Bomertbeheer Directeur 

Vincent  Collette Provincie Zuid-Holland Beleidsadviseur Cultuur 

Ceciel  Geraerdts Educatieve Natuurtuin 

Goffert 

 

Jeroen  Gosse Ministerie van EL&I Directeur Regionale Zaken 

– vestiging Zuid 

Anne  Jansen SVGV Programmamanager het 

Groene Valleilint 

Walter  Kooy Nationaal Groenfonds Directeur 

Hannie  Kunst Gemeente Nijmegen Wethouder 

Hans  Renes Vrije Universiteit 

Amsterdam 

Bijzonder hoogleraar 

Erfgoed van stad en land 

Paul  Thissen Provincie Gelderland Programmacoördinator 

Cultuurhistorie 

Annemieke  Traag Provincie Gelderland Gedeputeerde milieubeleid, 

klimaat en energie, 

innovatie, jeugdzorg, 

cultuur en cultuurhistorie 

 

Initiatiefgroep 

Charlotte  Rauwenhoff Landgoed Tongeren Eigenaar 

Kien van Hövell Landgoed Grootstal Eigenaar 

Liesbeth  Cremers Landgoed Vilsteren Eigenaar 

     

Organisatie 

Ton  Schleedoorn Ministerie van EL&I Directie Regionale Zaken 

Oost 

Henk  Smit Wing Managing Partner 

Harm  Luisman Wing Adviseur 
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Bijlage: Casus landgoed Grootstal 

Verbinding tussen stad en land 

Op een landgoed ontstaat “organisch” in de loop der tijd een dynamisch evenwicht passend bij de 

biotische en abiotische omstandigheden en mogelijkheden en het menselijk gebruik van het gebied, 

met als resultaat een balans tussen allerlei functies en waarden onder de regie van de eigenaar van 

het landgoed. Deze balans is zodanig dat er ook een balans is met de financiële (on)mogelijkheden 

en de specifieke wensen van de eigenaar. 

Dit dynamische evenwicht tussen (a)biotiek, menselijke gebruik, functies, waarden en de wensen en 

mogelijkheden van de eigenaar maken elk landgoed specifiek. Deze specificiteit vertegenwoordigt 

een waarde op zich namelijk in het karakter van de streek, de identiteit en de sociale samenhang van 

alle op- en aanwonenden en allen die er werken en verder betrokken zijn bij het landgoed. Uiteindelijk 

is maatschappelijk en zakelijk gezien het resultaat van een landgoed meer dan de som der delen, 

meer dan de optelsom van alle te vervullen functies. 

 

Ook landgoed Grootstal is een sprekende casus waar de problematiek van verstedelijking de 

maatschappelijke rol en het functioneren van het landgoed indringend heeft veranderd. In minder dan 

een eeuw is de stad letterlijk tot aan de poort komen te liggen. In de jaren ‟80 is Nijmegen voor haar 

stadsuitbreiding aangewezen op de annexatie van delen van buurgemeenten. Voor de vestiging van 

een VINEX-locatie claimt het stadsbestuur de zone tussen Nijmegen en Malden. De provincie ziet 

kans deze ontwikkeling te pareren: de groene buffer wordt EHS en Nijmegen bouwt voortaan verder 

aan de noordkant van de Waal. Om zich tegen de stedelijke opmars te wapenen en uit vrees voor 

overdruk lijkt een defensieve houding van dit NSW- landgoed aanvankelijk de enige 

overlevingsstrategie. Defensief is ook de provinciale afkondiging van het gebied als EHS, later 

aangevuld met de aanwijzing als Nationaal Landschap Gelderse Poort. Alles is erop gericht de 

bestaande waarden te borgen. Steeds verder aangescherpte regels vormen tussen 1980-2010 de 

praktijk van opeengestapelde uitvoeringsmaatregelen, die de economie op het landgoed onbedoeld 

steeds verder verlamt. Zo drijft de wens van de provincie om in de EHS nieuwe natuur gerealiseerd te 

zien de kleinschalige agrarische functie van het landgoed in een sterfhuisconstructie. Terwijl vanuit 

Nijmegen de behoefte aan recreatieruimte in de vorm van vrij toegankelijke nieuwe natuur toeneemt, 

hoort landgoed Grootstal in de perceptie van de agrarische gemeente Heumen min of meer bij de 

stad. 

Onder de druk van deze impasse besluit het landgoed zijn positie en functioneren fundamenteel te 

herijken en een pioniersfunctie aan te nemen in de verbinding tussen stad en platteland. Hiermee kan 

het landgoed zijn historisch gegroeide identiteit in stand houden en tegelijk inspelen op nieuwe 

maatschappelijke behoeften. Een dergelijk concept, waarin de ene functie geruisloos overgaat in 

andere functies, is in de praktijk van wet- en regelgeving uiterst weerbarstig gebleken. Zo blijkt een 

vermenging van functies bijvoorbeeld moeilijk in te passen in een bestemmingsplan. De 

planologische verankering en de verlening van de noodzakelijke bouwvergunningen om de nieuwe 

doelen te kunnen realiseren nam welliefst 15 jaar in beslag. 

Vraagstelling 

Hoe kunnen we ruimte creëren voor de integrale aanpak van landgoederen? 

Wie bepaald de maatschappelijke vraag en hoe kunnen we deze sturen? 
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Bijlage: totaal verslag 

Welkom door Kien en Henk 

Kien van Hövell heet alle aanwezigen welkom op landgoed Grootstal, mede namen haar man Max. 

Grootstal is een klein landgoed van 16 hectare waar bijzonder genoeg heel veel problemen spelen 

die ook op grote landgoederen spelen. Ondanks dat Grootstal hoofdzakelijk ligt in de agrarische 

gemeente Heumen is de band met Nijmegen voelbaar. Aan de overkant van de weg zijn de 

appartementen van Nijmegen zichtbaar en mede daardoor is het landgoed niet opengesteld. Het 

overdragen van de lust die ze hebben gekregen op dit landgoed aan hun zoon beschouwen ze als 

een flinke uitdaging. 

 

Dit is de derde bijeenkomst in een reeks van vier expertmeetings. Elke keer denken we met de 

aanwezigen na over hoe de integrale aanpak van landgoederen meer ruimte geboden kan worden. In 

augustus vond de eerste bijeenkomst plaats op landgoed Tongeren. Hier kwamen drie 

oplossingsrichtingen uit naar voren: 

 Ruimtelijke Ordening: dit onderwerp is opgepakt tijdens de expertmeeting op landgoed Beekzicht 

op 26 september 

 Raamovereenkomsten worden besproken tijdens de expertmeeting op Vilsteren begin november 

 Maatschappelijke inbedding zal vandaag als onderwerp centraal staan. 

 

Tijdens de bijeenkomsten starten we telkens breed om vervolgens op de casus van één landgoed in 

te zoomen en vervolgens weer uit te zoomen naar oplossingen die voor landgoederen in het 

algemeen bruikbaar zijn. 

 

 
 

Centrale vraag: Hoe kunnen we ruimte creëren voor een 
integrale aanpak van landgoederen? 

Tongeren 

Agenderend: 

Vertrouwen, 

instrumenten, 

integraal en 

flexibel 

Beekzicht 

R.O. 

instrumentariu

m: ruimte en 

bescherming 

bieden 

Grootstal 

Vertrouwen, 

contract 

samenleving 

Vilsteren 

Maatwerk 

instrumenten, 

bijv. 

raamwerkcontr

act 

We kunnen ruimte creëren voor een integrale aanpak van 
landgoederen door: 

 ………………. 

 ………………. 

 ………………. 
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De resultaten van deze bijeenkomsten worden geplaatst op een voorbeelden website. Deze zal op 

het jaarcongres van het FPG op 19 november gelanceerd worden door Staatsecretaris Henk Bleker 

en devoorzitter van de FPG Jan Helder. 

Spanning tussen landgoederen en maatschappelijke vraag 

 Eigenaren willen graag ontwikkelen, welke ruimte bieden overheden hen? 

 Privacy versus openstelling 

 Uitstraling van weldaad en rijkdom en tegelijkertijd spanning hoe die opgebouwde rijkdom 

bewaard kan worden. Is waarschijnlijk wel een spanning die meeste Nederlanders niet zien. 

 Onbegrip (weerstand / kloof) van burgers voor (schijn)welvaart 

 Zoeken naar economische spin-offs. Hoe kunnen landgoederen nog meer versterking van 

(regionale) economieën creëren. 

 Landgoederen zijn vaak een voorbeeld voor hoe je landschap zou kunnen onderhouden maar 

ook voor vernieuwing en het verenigen van functies.  

 Landgoederen zijn een voorbeeld van onthaastend landschap. Dat maakt hen vaak interessanter 

dan recreatieterreinen. 

 Landgoederen stralen iets spannends uit. Bij Grootstal is dat ook voelbaar. Doordat het landgoed 

niet opengesteld is ervaar je het als bijzonder om hier te zijn. Spannend hoe je daar nou 

verantwoord mee kan omgaan qua inrichting. 

 Landgoedeigenaren willen vaak ontwikkelen. Actiegroepen in de omgeving maken dit soms 

lastig. Maatschappelijke behoeften kunnen een landgoed op slot zetten. 

 Rondom landgoederen borrelt het van initiatieven. De economische betekenis van buitenplaatsen 

is erg groot; zo is het Gelders Arcadië zeker één van de positieve vestigingsfactoren voor 

Arnhem. Dilemma blijft dat deze meerwaarde niet merkbaar is voor de eigenaren. Hoe breng je 

hier balans in terug? 

 Welk gereedschap is er om de ruimte te blijven houden / veroveren die er is voor landgoederen? 

Dat komt neer op herijking van het bestuurlijke en politieke besluitvorming. 

 Landgoed als cultuurhistorische eenheid nieuwe inhoud geven is een grote uitdaging. Het levert 

tal van dilemma‟s en uitdagingen op. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er voldoende ruimte is 

voor landbouw ontwikkeling zonder hagen etc. op te doeken of bedrijfswoningen om te vormen 

naar woningen voor rijke stedelingen? 

Toelichting op ‘meer dan de som der delen’ door Liesbeth Cremers 

Alle onderdelen van een landgoed zijn verweven. Termen als evenwicht en balans zijn de kern. Geen 

van de functies mag overheersen. Een eigenaar is dan ook voortdurend aan het bijstellen en 

afwegingen aan het maken. In een tijd van hypes en sectorale stimuleringsregelingen geen 

makkelijke opgave. Een landgoed „doet‟ niet alleen landbouw, waterberging, woningen of natuur. Dit 

samenspel noemen we meer dan de som der delen. 

 

De integraliteit die uit deze benadering naar voren komt vindt gedeputeerde Annemieke Traag 

logisch. Heb je alleen niet een risico dat alles dan met alles gaat samenhangen en je daardoor niets 

meer lukt? Hoe krijg je voor elkaar dat alles op waarde wordt geschat? 

Dat de samenhang werkt komt doordat een eigenaar niet op basis van ad hoc beleid werkt maar met 

een visie. Door die visie heb je zelf richting en focus en kun je ook overheden laten zien wat die is. 

Het visiedocument zou een basis kunnen zijn voor overheidsvertrouwen in landgoedeigenaren. 

Historische landgoederen die al eeuwen van eigenaar op eigenaar worden doorgegeven zullen niet 

zomaar in een brei vervallen. Eigenaren beschouwen hun eigendommen als een lust onder last: ze 

hebben veel gekregen maar ze zullen er ook hard voor moeten knokken! De integraliteit wordt niet 
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bemoeilijkt door hun eigen beleid - het is immers al met de paplepel ingegoten - maar door de 

omgeving. Overheden werken sectoraal en kunnen integrale plannen moeilijk beoordelen en ingrepen 

zijn niet altijd eenvoudig uit te leggen aan de directe omgeving. Als voorbeeld wordt kort gerefereerd 

naar de situatie bij Tongeren. Daar heeft de overheid de eeuwen van gedegen beheer beloond met 

tal van labels: van EHS tot Natura 2000 en TOP-gebied. Door deze labels komt het integrale beheer 

echter onder druk te staan. De integrale visie waarbij vier agrarische bedrijven beëindigd worden en 

één nieuwe gestart wordt op een nieuwe locatie is vanuit een integrale aanpak een „beste van alle 

werelden‟ oplossing. Helaas raakt die integrale meerwaarde van het plan verloren bij de sectorale 

beoordeling.  

Casus landgoed Grootstal 

 

Landgoed Grootstal is een klein landgoed van nog 

geen 20 hectare; we zijn een soort Calimero onder de 

landgoederen.  

 

Een kaart die de situatie bij landgoed Grootstal goed 

weergeeft. (Het landgoed ligt bij de rode ster) Nijmegen 

is eeuwenlang een vestingstad geweest. Pas 

halverwege de 19
de

 eeuw is dit vrijgegeven. Alsof er 

sprake was van een „oef-gevoel‟ is de demografische 

ontwikkeling toen erg snel gegaan. De demografische 

curve in de 19
e
 eeuw is te vergelijken met de grote 

impact die de komst van de Romeinen hier had 

(Noviomagus). Langzaam ontwikkelde de stad zich 

steeds verder naar het zuiden. 

 

Landgoed Grootstal is pas vrij recent ontstaan. We zijn 

de pas de 3de generatie. Groote Stal is naam die uit de 

Middeleeuwen komt. De grond is als erfpachtgoed in 

handen geweest van het Sint Agatha klooster. Hier is 

een kampenlandschap ontstaan waarbij lang gerekte 

kavels te refereren aan de heerbanen. Deze kaart is uit 

1824. Waarschijnlijk de Groote Stal eerst een 

boerenhoeve. Deze kaart is het oudste wat resteert: het 

archief in gemeente Heumen is tijdens de 2
de

 

wereldoorlog verbrand. De „opleving‟ van Nijmegen in 

de 19
de

 eeuw heeft een belangrijke impuls gegeven aan 

het ontstaan van nieuwe buitenplaatsen in de 

omgeving. Vaak werden deze buiten de stad aangelegd 

omdat de personele kosten daar lager waren. Dit 

landgoed werd gesticht in de traditie van de 17
de

 eeuw. 

Het landhuis bij van Grootstal is in 1914 volgens de 

nieuwste normen gebouwd met een laatste snik 

neorenaissance. De indeling is echter al erg modern. 

De noordkant bevat de functionele ruimten (keuken, 

telefoonkamer, personeel etc), de zuidkant de 
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representatieve vertrekken. Ook had het huis al een 

garage voor een auto. De eerste eigenaar van 

Grootstal overleed snel na de bouw en zijn vrouw 

verkoopt het pand aan grootvader Van Hövell. Hij was 

de jongste van de tak van het  Gnadenthal, 

grootgrondbezit uit de tijd dat dit deel van Duitsland nog 

Gelre was. Het Gnadenthal ging naar de oudste, dus hij 

stichtte op Grootstal zijn eigen nieuwe landgoed. Met 

80 transacties is uiteindelijk 25 hectare grond rondom 

Grootstal aangeschaft. Als ware een postzegel collectie 

is het gebied aan elkaar gebreid en ontgonnen (het was 

toen nog heide en bos). Gedurende de woningnood na 

de tweede wereldoorlog (Nijmegen was 

gebombardeerd) is het huis opgesplitst in twee 

woningen. Opgesplitst is het huis nog meer dan groot 

genoeg voor 2 gezinnen. Het is wel bijzonder om het 

huis zo te delen: je deelt veel buitenruimtes met elkaar. 

Eerst woonde de familie er, later huurden anderen de 

noordkant van het huis. 

 

De ontginning heeft veel veranderingen in het 

landschap gebracht. Bos en heide werden boomgaard 

en graasweiden. In jaren 60 worden de boomgaarden 

gerooid met rooipremie. Daarna volgende een 

kippenfarm en zelfs een chinchilla fokkerij. Nu is het 

landbouwgrond. De zwart wit foto toont de 

Grootstalselaan in de jaren 30. Daarnaast zie je hoe de 

stad in de jaren na de tweede wereld oorlog steeds 

dichter bij komt. 

 

Het landgoed ligt tussen mooie bossen. Hier was ook 

de in jaren 80 nog sprake van een zuidwaartse move 

vanuit de stad. Rondom Grootstal was een Vinex 

locatie gepland, maar dit heeft de provincie verijdeld. 

Uiteindelijk is een strook EHS gelegd tussen de kernen 

van Nijmegen en Malden om deze uit elkaar te houden. 

Nijmegen heeft nu de Waalsprong gemaakt en breidt 

nu in Noordelijke richting uit. 

 

Grootstal heeft diverse waarden. 

 

Op het kleine landgoed zijn zelfs hoge natuurwaarden 

terug te vinden. Het landgoed herbergt een immense 

dassenburcht (volgens Das en Boom bijna „Engelse 

toestanden‟) en allerlei kleine relicten en bijzondere 

soorten.  
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Cultuurwaarden worden vertegenwoordigd door het 

huis (gemeentelijk monument) en de aanleg rondom 

het huis, waaronder 100 jaar oude buxuspiramides. 

 

De lindes op het landgoed zijn erg bijzonder. Ze worden 

ook wel de 11 apostelen genoemd (Judas mocht niet 

meedoen) en zijn al op de kadastrale kaarten van 

Napoleon ingetekend. Daarnaast is er op het landgoed 

ruim 1km aan heggen, een oude hoogstamboomgaard 

en een oude kuil die waarschijnlijk het gevolg is van 

een oude zand en grintwinning. Bijzonder aan het 

landgoed is dat letterlijk aan de overkant van de straat 

de stad begint terwijl op het landgoed echt een landelijk 

gevoel heerst. 

 

De huidige agrarische bedrijvigheid is naar huidige 

normen (te) kleinschalig. Hoe zou het landgoed er 

echter zonder landbouw uitzien, wat verlies je dan aan 

dynamiek? In de toekomst wil Kien liever geen grond 

meer verpachten omdat het dan moeilijk is om te 

sturen. Ze zet daarom liberale pacht in waarbij snel van 

particulier gewisseld kan worden indien nodig. 

 

In de jaren „90 kwam het landgoed klem te zitten. Het 

werd door gemeente Heumen bestempeld als 2 

burgerwoningen op een ruim perceel. Binnen dat kader 

was er per woning maximaal recht op 50m2 aan 

bijgebouwen. De norm voor een reguliere burgerwoning 

klopte niet met de schaal en het functioneren van het 

landgoed. We dachten in eerste instantie dat alles goed 

zou komen omdat in het streekplan alles goed was 

beschreven. Uiteindelijk moesten we naar de Raad van 

State waar oude besluiten werden vernietigd. Daardoor 

was hernieuwd overleg noodzakelijk tussen gemeente, 

provincie en ons.  

 

We realiseerden ons dat we steeds meer bezig waren 

met de vraag hoe we de exploitatie van het landgoed 

economisch rond konden krijgen.  

Het besef ontstond dat we meer waarden hadden dan 

cultuurhistorie. We hebben heel veel functies met hun 

eigen waarden. En deze waarden variëren ook in de 

tijd: waar een boomgaard vroeger fruit en hout 

produceerde heeft het nu ook milieu, natuur, etc. 

waarden. Ook al functioneert boomgaard nu niet voor 

zijn oorspronkelijke functies (fruitoogst) wil je het toch 

behouden.  
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Een landgoedeigenaar is zich altijd bewust van de 

generaties voor hem (traditie) en de generaties die nog 

gaan komen. Een eigenaar zit tegenwoordig echter 

onder een soort van stolp. Je wilt niet door regels en 

wetgeving in de stolp blijven, of in de boeien zitten. Je 

wilt het kaasblokje pakken, maar ook die klapt dan 

dicht. Dit schets het frustrerende beeld van 

landgoedeigenaren op dit moment. 

 

Wat het tegenwoordig nog ingewikkelder maakt is dat 

de burger (de omgeving) steeds mondiger wordt. Ook 

daar moet een eigenaar mee omgaan. 

 

Grootstal ligt natuurlijk in een beetje bizarre situatie. 

Een groot deel van het landgoed ligt in gemeente 

Heumen, een agrarische gemeente en maar een klein 

deel in gemeente Nijmegen. De hele situatie wordt 

echter gekenmerkt door de stedelijke druk van 

Nijmegen. Planologisch zijn we afhankelijk van de 

buurgemeente, om de wensen van de stad te kunnen 

bedienen. 

 

Na aanleiding van de Raad van State uitspraak, en het 

hernieuwde gesprek met de omgeving hebben we toen 

een visie geschreven. Natuurlijk hadden we tal van 

plannen maar we hadden nooit de moeite genomen om 

dit netjes uit te schrijven in een visie. FPG benadrukte 

het belang van een visie, die hebben we toen opgesteld 

in workshopverband, begeleid door bureau Buitink. 
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De RLG heeft destijds 

scenario‟s geschetst voor 

de toekomst van de 

landbouw. De koers voor 

Grootstal past heel goed 

bij het midden-scenario:  

de rurale renaissance. 

 

 

 

Ook het besef/ erkenning 

dat Grootstal onderdeel 

was van de contramal van 

de stad Nijmegen was een 

keerpunt in het denken.  

 

Voor ons betekende dat 

we onze defensieve 

houding ten opzichte van 

de stad fundamenteel 

moesten herzien. 

Voor ons was de stedelijke 

druk een bedreiging; bij 

openstelling zouden alle 

waarden direct vertrapt  

worden. Nu werd de stad 

een kans. 

 

 

Wij waren klem komen te 

zitten tussen de agrarische 

en stedelijke gemeenten. 

Daar zijn we uitgekomen 

door pro-actief een rol aan 

te nemen in de verbinding 

tussen stad en land. Dat 

heeft ons geholpen in de 

vertaling naar concrete 

projecten. 
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Op een gegeven ogenblik 

kwamen er tal van 

overheidstrajecten die de 

waarden van het 

buitengebied vertaalde 

naar oplossingen zoals 

boerderij campings, 

recreatie en toerisme  en 

dergelijke. Dat paste 

echter niet bij ons beeld 

van Landgoed Grootstal. 

We hadden bij de Raad 

van State echter een 

eyeopener. Daar gaf de 

betreffende ambtenaar aan 

dat Grootstal volgens de 

gemeente geen landgoed 

was omdat het niet was 

opengesteld! Dat klopt 

natuurlijk niet, openstelling 

geeft bij NSW extra fiscale 

faciliteiten, maar is zeker 

niet verplicht.  

 

Maar het heeft ons toen wel aangezet tot het denken 

over betere alternatieven.  

We zijn toen gestart met het educatie project Van 

Luchtkasteel tot Dassenburcht. In 2010 zijn we 

Landgoed van het Jaar geworden.   

 

We geven nu lessen aan kinderen van de basisschool 

over wat landgoederen zijn . In begin lag de focus 

vooral op natuur, nu is het programma uitgebreider. 

 

Ook de geschiedenis krijgt aandacht bij de lessen.  

 

De kleinste kinderen krijgen  hun eerste natuurbeleving, 

op het niveau van de zintuigen.  
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Bij de middenklassen staat het ontdekken centraal, de 

bovenbouw kruipt in de huid van de landgoedeigenaar, 

door een landgoed te beheren. De opdrachten zijn echt 

uit de praktijk. Hier hebben ze de opdracht om het 

aantal plantsoorten te inventariseren. Een kruidenrijke 

weide levert namelijk subsidie op.  

 

Extensieve begrazing door schapen bevordert het 

ontstaan van een kruidenrijke weide.  

 

De schapen leveren ook wol, waarmee je truien kunt 

breien of waarmee een viltkunstenares aan de slag 

gaat.  

De synergie die ontstaat is erg leuk; ouders bleken 

bijvoorbeeld ook te kunnen spinnen. 

 

 

Kinderen wordt tijdens de projecten ook weer dingen 

geleerd die we vergeten zijn: van deze wortels vmaakte 

men vroeger  kleurstoffen. 

 

 

We leggen ons toe op de relatie tussen natuur en 

cultuur. Tot op het niveau van het theeservies van 

overgrootmoeder ! 
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Samen met de IVN bieden we de kinderen een kijkje op 

het boerenland. De reguliere landbouw is anders dan 

de biologische. Op Grootstal kun je de verschillen naast 

elkaar zien. 

 

De meeste stadskinderen hebben nog nooit een 

maïskolf geoogst, laat staan dat ze het verschil tussen 

groenten kennen of dat bij ieder seizoen weer andere 

groenten horen. 

 

Ze krijgen les bij de bijenkorven: wat is het nut van 

deze dieren, waarom is bijensterfte wereldwijd nu zo‟n 

groot probleem, en wat voor bijenproducten gebruikt de 

mens. 

 

Al in groep 6 worden ze uitgedaagd om verbanden te 

zien; hier bijvoorbeeld tussen de boom, hout en vuur.  

Het educatieproject heeft ons veel geleerd, namelijk 

hoe urgent het is voor stadskinderen om kennis van de 

natuur te hebben, verbanden te zien, verbindingen te 

leggen (vroeger en nu, hier en elders etc).  

 

Overigens zijn wij de generatie die een scheiding heeft 

gemaakt tussen de werkelijkheid en de schappen van 

de supermarkt. We willen het programma daarom nu 

ook doortrekken naar volwassenen. 

 

 

Daarvoor wordt binnenkort een klein paviljoen 

gebouwd. Vanuit deze showroom (het paviljoen) kun je 

de echte werkplaats (het landgoed in bedrijf) bezoeken. 
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We willen als landgoed de 

rits zijn (de verbinding) 

tussen stad en platteland. 

Het is natuurlijk erg 

spannend of dat gaat 

lukken. 

 

 

 

We hopen ons met het educatiepaviljoen echt te 

richten op de inhoud. We willen niet de massa. 

Gaat echt om zoektocht naar betekenis. Kien wil 

graag voor een zaal CEO‟s vertellen wat 

duurzaamheid nou echt is, met het landgoed als 

metafoor. Nu heeft het project geen sluitende 

exploitaties (bouwkosten zijn eigen investering). 

Het paviljoen geeft de volgende generatie echter 

wel weer meer armslag. 
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Vervolg discussie 

Hoe zaken kunnen lopen: te lange en moeizame procedures 

Kien wil graag een oude schuur op haar landgoed verbouwen en als agrarische werkplaats gaan 

gebruiken. De goede bestemming krijgen was niet eenvoudig. Ze had onder andere geen geluk met 

de penvoerder ruimtelijke ordening bij gemeente Heumen. Soms is het heel persoonsgebonden dat 

een verhaal niet overkomt. Toen een externe deskundige ingehuurd werd ging het snel beter. Helaas 

stokte het ook bij de provincie. Ze had het geluk dat ze bij een interne bespreking aanwezig mocht 

zijn; een van de problemen met haar plan was dat de bouwplaats dichter bij het landhuis moest 

komen. Kien heeft toen aangegeven dat het dichterbij plaatsen van de schuur niet paste bij de 

historische situatie. Dat was echter niet het probleem van de provinciale ambtenaar, de schuur moest 

toch 40 meter dichterbij geplaatst worden. Vanaf een kaart bezien lijkt dat een logische conclusie, als 

je rondloopt op het terrein echter niet. Kien heeft toen gevraagd wat het profijt voor de natuur was dat 

de schuur 40 meter verplaatst zou worden. Daar had de ambtenaar natuurlijk geen antwoord op.  
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Een eigenaar heeft ongeveer 30 jaar de tijd om het landgoed te beheren, te optimaliseren en aan de 

nieuwe tijd aan te passen. Als de helft daarvan besteed moet worden aan het „schuiven‟ van papier is 

dat wrang en te lang. Kien moet zich nu haasten om haar plannen ten uitvoer te brengen en het 

resultaat ervan te zien doordat alle procedures zo lang hebben geduurd. 

 

Landgoed Grootstal had te maken met een „interessant‟ bestemmingsplan probleem. Haar vraag om 

ruimte is voor een gemeente moeilijk: een overheid is altijd bang voor precedentwerking. De huidige 

gesprekspartner is misschien wel te vertrouwen, maar hoe zit het met de volgende of diegene daarna 

(dus hoe zit het over 20-30 jaar?).  

 

Zowel de duur van procedures als ruimte geven zijn problemen van ambtenaren die de wereld 

hebben opgedeeld in stedelijke en plattelands functies. Walter Kooy heeft een presentatie gegeven 

bij de landgoederencommissie dat een nieuwe aanpak nodig is zodat een ambtenaar geen risico 

loopt en dus de ontwikkelingen niet hoeft te bevriezen. Wellicht kan een proeve bij de initiatiefgroep 

duidelijkheid geven in de mogelijkheden. Raamcontracten tussen landgoederen met een 

visiedocument en met overheden en andere partijen kunnen wellicht een goede tool zijn om meer 

vrijheid van handelen te creëren. Belangrijk zal het duidelijk maken zijn dat bescherming door 

bevriezing zorgt voor inkrimping en verkleinen van de waarde van een landgoed. Mogelijk is er ook 

geen andere oplossing dan dit soort aanvragen altijd bestuurlijk in te vliegen en niet via de standaard 

loketten. Als iets niet simpel is, wat vaak het geval is bij landgoederen, heb je op zijn minst bestuurlijk 

commitment op gemeentelijk niveau nodig. 

 

Wat in ieder geval opvallend is dat bij landgoederen het vaak al snel gaat over algemeenheden, 

terwijl ze juist erg divers zijn. Één oplossing voor alle landgoederen zal altijd moeilijk passen. Het ene 

landgoed kan wellicht prima opschalen, bij het andere past biologische landbouw juist weer beter. 

Landgoederen hebben dus een bijzondere uniciteit. Het moet toch mogelijk zijn om een model te 

ontwikkelen voor alle landgoederen ondanks dat uniformiteit en uniciteit tegenstrijdig zijn. Een groot 

deel van de problemen zit in de onwetendheid tussen overheid en landgoedeigenaar. Het ligt niet 

echt aan de ambtenaar dat het fout gaat: zij doen het optimale van hun kunnen. Het geven van een 

landgoedbestemming, waarbij erkenning wordt gegeven aan de integrale samenstelling van een 

landgoed kan wellicht ook ruimte geven. Als een overheid op basis van goede landgoedvisies 

dergelijke bestemmingen geeft ontstaat wellicht meer ruimte voor eigenaren. Het handelingskader 

rood voor groen van provincie Overijssel is een goed voorbeeld hiervan.  

Niet opengesteld: wel maatschappelijk verankerd 

Bijzonder aan Grootstal is dat het ondanks (of misschien wel juist dankzij) niet opengesteld te zijn 

toch maatschappelijk verankerd is. Daarmee heb je ook direct een kostendrager gemaakt; de zelf 

gecreëerde schaarste levert wellicht wel meer inkomsten uit dan de inkomsten derving vanuit NSW 

doordat het landgoed niet opengesteld is. Mensen vinden het bijzonder om hier te komen en willen 

dus misschien wel betalen voor het komen, om de geheimzinnige sluier op te lichten. Bijkomend 

voordeel is dat doordat het landgoed niet opengesteld is ook minder schade optreedt en minder 

onderhoud nodig is aan bijvoorbeeld wandelpaden. Doordat je eigenlijk dicht bent presenteer je iets 

bijzonders aan mensen die wél mogen komen.  

 

Toch is het ook zonde dat zo‟n bijzonder waardevolle omgeving met zo‟n bijzonder huis niet 

opengesteld is. Het is een logische keuze op deze locatie maar het blijft intrigeren of je niet nog meer 

mensen hiervan kan laten genieten. Openstelling heeft echter het grote risico dat bijzondere waarden 

zoals de dassenburcht verdwijnen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Een landgoed hoeft niet per 

definitie een openbaar park te zijn. 

 

Wanneer weet je echter als eigenaar dat je goed bezig bent, dat je aansluit op maatschappelijke 

behoeften? Enkele jaren geleden kreeg de maatschappelijke behoefte naar meer en hoogwaardigere 

natuur gestalte in de EHS. Doordat de provincie een strook EHS legde tussen de stad en gemeente 

Heumen werd de zuidelijke groei van Nijmegen een halt toegeroepen. Kien was hier in eerste 
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instantie erg blij mee. Nu moet ze kijken hoe ze deze „bescherming‟ naar eigen voordeel kan inzetten. 

Door met de wens naar meer nieuwe natuur mee te gaan en bos aan te laten planten zou ze de 

natuurwaarde en de diversiteit op het landgoed eigenlijk verschalen. De huidige situatie, juist 

vanwege al die functies op een kleine schaal, heeft een hoge biodiversiteit en vervult daarmee 

belangrijke maatschappelijke behoeften. 

 

Maatschappelijke verankering staat dus niet gelijk aan dat iedereen overal maar mag komen. Of 

zoiets als mein en dein nog bestaat, is niet duidelijk maar juist het niet opengesteld zijn vervuld 

diverse maatschappelijk behoeften. Deze uitleg is misschien wel juist maar maakt het niet per 

definitie gemakkelijk. Vorige gemeentebesturen vonden bijvoorbeeld dat het landgoed opengesteld 

moest worden. Het huidige bestuur vindt dat echter een verantwoordelijkheid van de eigenaar.  

 

Door als landgoed te investeren in maatschappelijke meerwaarde ontstaat ook steun. Als er 

ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die nadelig zullen zijn voor het landgoed is dan al draagvlak 

voor protest ontstaan. Zo kan een situatie zoals bij Neerbosch waar een drukke weg voor het 

landhuis is aangelegd voorkomen worden. Destijds hadden we geen besef van de cultuurhistorische 

waarde van die plek. Dat is echter vaak het geval: je weet nu niet wat straks de belangrijkste waarden 

worden. Door functies te koppelen, ook economisch, ontstaan verbindingen die samen meer zijn dan 

de som der delen. Dat geeft de ruimte om nadelige ontwikkelingen tegenstand te bieden. 

Nederlandse landgoederen gastvrijer dan in buurlanden 

Landgoederen in het buitenland worden gekenmerkt door veel grotere afstanden tussen eigenaar, 

overheden en maatschappij. Daar is veel minder steun vanuit de maatschappij dan hier. De situatie in 

Nederland is echt bijzonder. Het bijbehorende landschap kan alleen blijven bestaan als het contact 

met omgeving behouden blijft 

Ruimte nodig voor ontwikkeling 

Maatschappelijke verankering is dus iets anders dan opengesteld zijn. Als een eigenaar genoeg geld 

heeft om beheer uit te voeren en niet opengesteld te zijn is dat prima. Maar als een eigenaar echt 

maatschappelijk draagvlak zoekt dan wil gedeputeerde Annemiek Traag wel graag weten wat de 

provincie kan bieden, en waar provincie en eigenaar elkaar in kunnen vinden. Het helpt daarbij dat 

een landgoed een visie heeft opengesteld over waar het in de toekomst naar toe wil. De 

landgoedvisie kan zo basis zijn voor onderlinge gesprekken. Kien is enorm acrobatisch bezig 

geweest om alle vergunningen te kunnen regelen voor Grootstal. Knelpunt lag vaak in het verbinden 

van cultuur en natuur. Om dit te vergemakkelijken zijn diverse oplossingsrichtingen mogelijk: 

 De-technocratisering van bureaucratie. Landgoedeigenaren moeten als volwaardige gesprek 

partners gezien worden. 

 Standaard oplossingen zullen vaak niet bij landgoederen passen. Provincies en gemeenten 

kunnen belangrijke rol spelen bij de aanvraag van experimenteer ruimte. Procedures hoeven niet 

per se makkelijker te worden, wel sneller! 

 Daarnaast zouden ambtenaren het lef kunnen hebben om ook nieuwe paden te bewandelen. 

Ambtenaren geven niet graag ruimte omdat dit vrijbrieven voor de toekomst kunnen zijn. Een 

schuur nu, is een theehuis of woning over 20 jaar. Nu kan er wel vertrouwen zijn tussen de 

partijen, maar de toekomst brengt nieuwe mensen en daarmee nieuwe verhoudingen. 

 Belangrijk is om door te hebben wanneer je moet opschalen. Een proces van 15 jaar is te lang. 

Waarschijnlijk moet je dergelijk ingewikkelde procedures niet bij een ambtenaar neerleggen maar 

direct opschalen naar wethouders of gedeputeerden 

 In situaties waarbij de wens van eigenaar of gemeente erg stabiel zal zijn is het maken van 

afspraken door erfdienstbaarheden een goede oplossing. Dan kan een eigenaar, maar ook een 

toekomstige college niet van afwijken van gemaakte afspraken. 

 Laat het idee los dat we met planologie de eeuwigheid kunnen / willen vastleggen. We weten niet 

wat de toekomst brengt dus probeer die ook niet vast te leggen. Dat klemt te hard, zeker bij 

flexibele partijen zoals landgoedeigenaren. 
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 In de provinciale structuurvisie wordt nu ook aan een dergelijk systeem gewerkt. De provincie 

probeert het flexibeler te maken. In provincies Overijssel en Brabant zijn kwaliteitsafspraken 

gemaakt in de structuur visie. Dat kan ruimte creëren in plaat van ruimte beperken. 

Duurzaam; exploitatie nu en in de toekomst mogelijk maken / houden 

Jeroen Gosse geeft aan het een verademing te vinden ergens te zijn waar niet continu de waan van 

de dag wordt nagejaagd, maar waar wordt nagedacht over tientallen jaren. Een heg blijft nu staan 

omdat een eigenaar al het beeld heeft om over tig jaar een bepaalde beweging te maken waarvoor 

die nodig is. Echt heel bijzonder. Zou je die kracht niet meer kunnen inzetten anno 2011? Het is 

immers tegenwoordig een zeer bijzondere waarde. 

 

De constructie van direct „cashen‟ (financiële compensatie van het Rijk voor omzetten grond naar 

natuur) was beangstigend: de huidige generatie eigenaren krijgt zo een financiële injectie, maar de 

volgende generaties zitten met het beheer opgescheept. Kien vroeg zich indertijd al af of een 

dergelijke keuze wel echt duurzaam kon zijn. Dat bleek een profetische gave: het nieuwe kabinet 

maakte direct duidelijk welke problemen dat zou hebben opgeleverd. 

 

Kien vroeg zich af waarom landbouw altijd grootschalig moet zijn, ze wil haar hart niet verkopen aan 

(verdere) mechanisatie. Door onze economische efficiëntie zijn functies gesaneerd. De maaimachine 

(de schaapskudde) kan niet meer zoals vroeger bestaan. Enige tijd had de overheid subsidie 

(ooipremie) om dit soort beroepen nog een kans te geven. Om rendabel te zijn in deze tijd moet het 

gecombineerd worden met andere functies (onderhoud, wol, educatie, etc.).  

 

Hoogleraar Robert Caildini uit de VS heeft veel onderzoek gedaan naar de wetenschap van invloed 

en overtuigen. Hij komt met zes bouwstenen waar autoriteit, sociale coherentie en schaarste er drie 

van zijn. Alle bouwstenen lijken van toepassing op landgoederen. Vroeger werkten landgoederen 

vanuit hun autoriteit, in de toekomst zal dit meer vanuit sociale coherentie zijn. De schaarste die op 

Grootstal gecreëerd wordt is waardevol; als je weet dat je aan je laatste maaltijd begonnen bent 

geniet je er nu eenmaal meer van dan als je weet dat er nog velen zullen volgen.  

 

Grootstal heeft echter geen consumentenaanpak, de pijlen zijn niet gericht op de grote massa. 

Verdienmodellen voor de grote massa passen ook niet bij de associaties van consumenten bij 

landgoederen. Mariënwaerdt is nu de massa aan het bedienen, kun je daar echter ook het 

landgoedgevoel behouden? Het is ook maar de vraag hoe duurzaam de consumentenvraag is. 

Consumenten willen altijd meer. Om deze redenen investeert Grootstal niet in de massa maar in de 

betekenis. En dat is goed mogelijk op Grootstal. 

Landgoedeigenaren kunnen te vertrouwen zijn, zelfs in moeilijke tijden 

We leven nu in een tijd van economische crisis. Veel partijen hoor je kraken en klagen. 

Landgoedeigenaren echter niet. Als zij minder subsidie krijgen gaan ze door. Ze hebben er wel voor 

gezorgd dat ze in de balans van functies kunnen schuiven om een gezond financieel beleid te kunnen 

blijven houden. De kwaliteiten op het landgoed gaan door de bezuinigingen dus niet verloren. Er zijn 

dus landgoederen die het vertrouwen waard zijn. Welke criteria overheden overtuigen welke 

landgoederen te vertrouwen zijn? Is de langetermijnvisie van landgoedeigenaren een belangrijk 

voertuig om betrouwbaar partner te kunnen zijn?. 

 

In Gelderland wordt altijd gekeken naar de landgoedvisie. Op basis daarvan is goed te zien welke 

landgoederen serieus en goed bezig zijn. De provincie zou dan ook niet de economische drager(s) 

moeten bepalen maar de eigenaar de ruimte moeten bieden. De tijden dat de overheid bepaalde hoe 

de wereld in elkaar zat bestaat niet meer. Ook overheden zoeken nu verbinding. Ook op gemeentelijk 

niveau wordt dit erkend. Natuurlijk heeft een gemeente ook ambities, maar het is juist erg prettig als 

mensen komen met eigen visies en verhalen. In dat geval is het vaak makkelijker voor ambtenaren 

om daarin mee te gaan. Het blijft echter van belang dat je plannen op het goede niveau insteekt, dat 

zal bij landgoederen vaak betekenen dat ze op bestuurlijk niveau moeten beginnen; eerst de 
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betreffende bestuurders van je plannen overtuigen. Het vinden van elkaar wordt als zeer belangrijk 

benoemd.  

 

In Gelderland is het aantal, maar ook de waarde van landgoederen erg bijzonder. De provincie wil 

hier graag aan blijven bijdragen aldus Annemiek Traag. Hannie Kunst vindt dat we samen met 

gemeenten, provincie en eigenaren elkaar meer kunnen vinden in regelgeving, visie en vertrouwen. 

Dit zou verder uitwerkt kunnen worden in een vervolg slag. 

In provincie Zuid-Holland wordt bij landgoederen en buitenplaatsen ook naar de ruimtelijke context 

gekeken. Er wordt dus ook gekeken naar verbinden zonder dat een landgoed opengesteld hoeft te 

zijn. Ruimte rondom landgoederen is heel bepalend, en juist daar liggen veel mogelijkheden. Kijk ook 

naar de uitstraling op de omgeving.  

Waar houdt de verantwoordelijkheid van een landgoedeigenaar op? 

Landgoedeigenaren worden nu bijna als super beleidsambtenaren afgeschilderd. Ze moeten 

balanceren tussen functies, economische dragers, wensen van overheden, planvormingen en 

procedures, maatschappelijke wensen en nog veel meer. Wanneer mag je verwachten dat een 

overheid instapt? Wat kan je nog redelijkerwijs verwachten van een eigenaar? 

 

Een landgoedeigenaar is natuurlijk verantwoordelijk om het bezit goed over te dragen aan de 

volgende generatie en om te laten zien aan de omgeving wat ze doen. Een landgoedeigenaar moet 

daarbij zijn „mannetje‟ kunnen staan en in veel velden kunnen meebewegen. De tijd die het eigenaren 

kost hoort daar nu eenmaal bij. Nu wordt veel tijd besteed aan overheden, vroeger misschien meer 

naar pachters. Dat element hoort ook erbij. Als Grootstal van bijvoorbeeld Natuurmonumenten was 

geweest was het wellicht ook bewoond, maar dan was het in tegenstelling tot nu zielloos geweest. 

Dan had het niet de soul gehad die het nu heeft. Over 200 jaar bestaat dit landgoed zeer 

waarschijnlijk nog, terwijl de EHS dan, als deze er dan nog is, er heel anders uit zal zien en zal heten. 

Soms ben je als mens nu eenmaal genetisch gezegend (met een landgoed) en er fiscaal ertoe 

veroordeeld! 

 

De rijksoverheid zet zichzelf door de decentralisatie nu buitenspel. Provincies en gemeenten zijn dus 

aan zet. Lastige daarvan is dat de visie op aanpak bij provincies erg verschilt. En ook provincies 

schuiven weer deel van de verantwoordelijkheid door naar gemeenten. Gesprekken met gemeenten 

zijn echter vaak lastig omdat daar vaak weinig deskundigheid is. Dan wordt ontwikkelingsgericht 

landgoed beheer nog moeilijker. Provincies hebben mogelijk een rol in ondersteuning van dergelijke 

gemeentes en als aanjager. 

Eind advies 

De avond wordt afgesloten met een ronde waarbij alle aanwezigen nog een advies mogen geven. 

 Vorm volgt functie klopt niet: voor instandhouding en behoud is continu verandering nodig 

 Breng je visie en opgave als landgoedeigenaar met passie bij het juiste niveau bij gemeenten en 

provincies. Dit zal vaak snel met bestuurder zijn. 

 Overheden moeten niet op de stoel van landgoedeigenaren gaan zitten maar randvoorwaarden 

stellen. Creativiteit blijft behouden door juist niet op de regiestoel te gaan zitten als overheid! 

 Omgeving kan krachtige bondgenoot zijn voor landgoedeigenaren. 

 Individualiteit van landgoedeigenaren leidt tot diversiteit wat op zijn beurt leidt tot kwaliteit! 

 Zelfs zonder openstelling zijn er sterke financiële relaties tussen woningen rondom het landgoed 

en het landgoed zelf. Daardoor innen gemeenten met landgoederen meer WOZ dan zonder 

landgoederen. Dus zelfs zonder openstelling zijn er banden met consumenten.  

 Verassend dat op een landgoed van bijna 20 hectare zoveel variatie is, zoveel facetten en zoveel 

verassend ondernemerschap. Dat typeert dit type landgoedeigenaren. 
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 Overheden hebben nu een belangrijke rol in het voorkomen dat de „landgoedfoto‟ niet vergeelt. 

Door landgoedeigenaren ruimte te bieden en niet te belemmeren geef je ruimte voor 

uitzonderlijke kwaliteiten. Dat is al eeuwen zo. Een extra oplossingsrichting hiervoor is 

landgoedeigenaren de mogelijkheid geven om continu te herbestemmen. Daardoor heb je over 

300 jaar nog steeds mooie landgoederen. 

 Verbind je en leg contact. De Provinciale Staten in Zuid-Holland hebben een afspraak gehad op 

een landgoed en dat heeft grote gevolgen gehad. Regels zijn belangrijk, maar persoonlijk contact 

helpt in elk proces. 

 Landgoedeigenaren hebben niet per se geld nodig, maar juist beheersruimte.  

 Benut het mooie en behoorlijk zeldzame lange termijn denken van landgoedeigenaren. Als je dat 

gekoppeld krijgt aan de waan van de dag die tegenwoordig overal heerst en dat kunt vermarkten 

heb je iets bijzonders in handen. Gekscherend is genoemd dat bankiers wat kunnen leren van 

landgoedeigenaren, maar waarschijnlijk is het waar.  

 Voeg niet teveel meer toe aan het landgoed. Werk aan vertrouwen en doe niet alles alleen. 

 Gemeenteraden hebben weerstand tegen plannen van landgoedeigenaren omdat ze denken dat 

daar veel geld zit. Neem ze mee in je verhaal zodat de werkelijke situatie duidelijk wordt. 

 Een landgoedeigenaar kan het niet alleen, hij heeft zijn omgeving nodig om kwaliteit te blijven 

bieden. 


