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Expertmeeting op Beekzicht 

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

 26 september 2011 

Bezield en vertrouwd ondernemerschap terug in het buitengebied 

Op 26 september kwam een breed gezelschap experts bij elkaar rondom integraliteit, 

innovativiteit 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 

beheerproblemen 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, 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 resultaten 

overhandigen aan 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. 

Beekzicht: lange parel met doorkruisende projecten 

Beekzicht is een lang en smal landgoed langs de Voortsebeek in de stedendriehoek. Beekzicht is in 

1820 ontstaan en is 435 hectare groot. Het heeft een sterk agrarisch karakter en bevat ongeveer 280 

hectare landbouwgrond. Landbouw is daarmee verantwoordelijk voor 80% van het inkomen. Het 

overige deel komt hoofdzakelijk uit houtoogst uit de 150 hectare bos en natuur op het landgoed. 

Beekzicht is daarmee een landgoed als vele anderen met bos, natuur, landschap, landbouw en 

cultuurhistorie. De som van deze onderdelen is daarbij meer dan de afzonderlijke delen en zorgt voor 

een bijzondere uniciteit. Overheden kijken helaas vaak sectoraal en maken beoordelingen en plannen 

op basis van de afzonderlijke onderdelen. De meerwaarde van een landgoed gaat door die 

behandeling verloren. Door sectoraal naar het integrale landgoed te kijken is het mogelijk dat de vele 

buren stukken van Beekzicht af snoepen. De integraliteit, capaciteit om maatschappelijke doelen te 

vervullen en zelfs het bestaan van het landgoed komen hierdoor in het geding. 

 

                                                           

 
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. 
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De externe invloeden op Beekzicht zijn erg dynamisch. Het landgoed ligt in de stedendriehoek 

Apeldoorn, Deventer en Zutphen. In de omgeving spelen tal van ruimtelijke ontwikkelingen, van 

aanpassingen in wegen en uitbreiding van bedrijventerreinen en woonwijken. Ook ontwikkelingen uit 

het verleden zoals de zandwinning voor de A1 waardoor recreatieplas Bussloo is ontstaan hebben 

nog steeds invloed op het landgoed (verdroging). De meest prangende ontwikkeling is de 

dijkverlegging in het kader van ruimte voor de rivier. De IJsseldijk zal in de nieuwe situatie het 

landgoed gaan doorsnijden. Eigenaar Willem de Beaufort heeft hard gewerkt om invloed te krijgen op 

het besluitvormingsproces. Rijkswaterstaat heeft hem echter links laten liggen en heeft alleen 

gesprekken met de agrariërs op zijn grondgebied gevoerd. Samen met zijn omgeving is hij met een 

alternatief plan gekomen. Hier is echter niet naar gekeken. Zijn voorbeeld toont hoe kwetsbaar een 

landgoed kan zijn en roept de vraag op of landgoederen extra bescherming nodig hebben. 

Bescherming staat echter op gespannen voet met de ruimte die nodig is voor de integrale aanpak van 

landgoederen. 

 

 

Gelijke monniken, gelijke kappen 

Overheden opereren onder het mom van gelijke monniken, gelijke kappen; ze moeten in 

besluitvorming rechtvaardig en transparant optreden. Het is daarom niet zomaar mogelijk voor een 

gemeente om landgoedeigenaren meer ruimte te geven dan anderen. Een gemeenteraad heeft zelfs 

vaak moeite hiermee omdat eigenaren „al rijk genoeg‟ zijn en toch zeker geen extra hulp nodig 

hebben. Er is echter voldoende reden om extra ruimte te creëren voor landgoederen: sommigen 

kunnen duidelijk aantonen bijzondere kwaliteiten te leveren over een bijzonder lange termijn. Dit soort 

landgoederen zouden de ruimte moeten krijgen voor nieuwe ontwikkelingen en voor het schuiven in 

functies. Niets is zo onrechtvaardig als het gelijk behandelen van ongelijken: kortom landgoederen 

die kunnen bewijzen kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde te leveren zouden niet gelijk 

behandeld moeten worden. Ze zijn immers niet gelijk. 
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Tijdens de bijeenkomst worden meerdere oplossingsrichtingen verkend die ruimte zouden kunnen 

bieden aan landgoederen: 

1. Faciliterende provinciale overheid. Landgoedeigenaren komen voor diverse vraagstukken naar 

de provincie. Doordat ze vaak in verschillende gemeenten liggen spelen er soms problemen die 

op gemeentelijk niveau niet meer opgelost kunnen worden. Provincie Utrecht biedt voor 

dergelijke situaties landgoedeigenaren een maatwerktraject. In deze situaties wordt één 

provinciale ambtenaar verantwoordelijk gemaakt voor het begeleiden van het proces tussen 

landgoedeigenaar en gemeenten en indien nodig andere partijen. Het resultaat van een dergelijk 

traject kan gezamenlijke afspraken in een convenant zijn of een Provinciaal Inpassings Plan 

(PIP). De rol van procesbegeleiding past goed bij de nieuwe faciliterende rol van de overheid. 

2. Convenanten. In convenanten tussen een landgoedeigenaar en overheden kunnen afspraken 

gemaakt worden over ruimte voor beheer en inrichting. Natuurlijk staat het andere partijen ook 

vrij om deel te nemen aan een dergelijk convenant. 

3. Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Provincie Utrecht past een PIP toe om gemeentegrens 

overstijgende afspraken te maken. Een PIP kan een onderdeel zijn van een convenant en het 

resultaat zijn van de procesbegeleiding vanuit de provincie. In principe probeert de provincie 

alleen een PIP op te stellen in samenwerking met de betrokken gemeenten. Een PIP kan ruimte 

creëren waar deze er eerst niet was maar kan ook een extra beknelling zijn voor toekomstige 

ruimte.  

4. Communicatie. Je mag als landgoedeigenaar niet verwachten dat andere partijen zich in jouw 

situatie verdiepen. Een landgoedeigenaar zou zich daarom proactief moeten opstellen en het 

eigen integrale verhaal (blijven) vertellen. Zo kan begrip ontstaan en mogelijk ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen. 

5. Samen sta je sterker. Door samen met andere partijen op te trekken maak je eigen initiatieven 

sterker en kan ook eerder ruimte ontstaan voor nieuwe / alternatieve ontwikkelingen. Door 

gezamenlijk op te trekken met omliggende eigenaren, partijen of burgers zal een nieuwe 

ontwikkeling sneller in goede aarde vallen in die omgeving en bij een gemeente. 

Doorkruisende projecten: bescherming eenheid landgoed nodig 

Beekzicht wordt in zijn bestaan bedreigd door ontwikkelingen zoals een rondweg en een 

dijkverlegging in het kader van ruimte voor de rivier. Het duiden van de eenheid van een landgoed 

zou kunnen helpen; het geeft een formele status waardoor bij ontwikkelingen partijen eigenaren 

moeten benaderen en het gesprek met ze aan moeten gaan. Oplossingen voor bescherming liggen 

in: 

 Communicatie. Een landgoedeigenaar heeft standaard de schijn tegen. Mensen hebben nog de 

eeuwenoude associaties en denken aan eigenaren met grote rijkdommen. NB: Die rijkdom is er 

wel, maar het vermogen zit in de grond. Het is dood vermogen. Het zou ondermijning van het 

landgoed als geheel betekenen als het stukje bij beetje moet worden verkocht om de rest in 

stand te houden. De landgoed sector heeft eigenlijk een nieuw verhaal, een nieuw bidbook nodig 

om het landgoed in de 21
ste

 eeuw te positioneren. Door duidelijk te communiceren over wat een 

landgoed is, kan een ander beeld ontstaan bij burgers en overheden. Dit is echter niet eenvoudig. 

Door het aangaan van allianties met de omgeving, het uitleggen van het eigen verhaal en de 

keuzen van het landgoed ontstaan banden met de omgeving. Een eigenaar staat dan niet meer 

alleen en kan niet meer zomaar gepasseerd worden. 

 Planologie. Binnen de planologie zijn diverse mogelijkheden om een landgoed verder te 

beschermen: 

a. Eigen planologische categorie: door de bestemming „landgoed‟ toe te passen kan de uniciteit 

van een landgoed worden beschermd / vastgelegd. Deze bestemming wordt in de praktijk 

echter nog maar zelden door gemeenten toegepast. 
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b. Dubbelbestemmingen: gemeenten kunnen dubbelbestemmingen geven. Ook deze 

mogelijkheid wordt nog maar zelden toegepast. 

 Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Zie toelichting op vorige pagina. 

 Natuurbeschermings-wetgeving beschermde status. Met de huidige NB-wetgeving kan 

Gedeputeerde Staten een gebied een beschermde status geven. Als een NSW landgoed aan 

bepaalde voorwaarden voldoet zou dit een denkrichting kunnen zijn om de eenheid te 

beschermen. Deze oplossing is echter ook complex. In de Ruimtelijke Ordening (RO) zijn al 

zoveel beschermingen. Nog complexer maken wordt door velen als onwenselijk gezien. 

 Doorvertalen ruimtelijke component NSW naar RO. De Natuurschoonwet (NSW) wordt vaak 

gezien als een „fiscaal wetje‟ voor rijken. De ruimtelijke werking gaat echter veel verder. Wij 

kunnen door de NSW bijvoorbeeld een bos echt oud laten worden doordat een NSW 

gerangschikt landgoed is vrijgesteld van successie. In België bestaat de NSW niet en daar zie je 

dus ook dat landgoedeigenaren bossen niet oud laten worden maar moeten kappen om 

successie te kunnen bekostigen. De ruimtelijke component van de NSW wordt echter niet 

gewaardeerd. Een vertaling van NSW naar RO met een aantekening dat als de eenheid wordt 

aangetast dit gecompenseerd moet worden is wellicht al voldoende. 

 Opschalen als laatste redmiddel. Opschalen naar een hoger bestuurlijk niveau is indien je niet 

verder komt altijd een oplossing.  

 Opschalen als niet anders kan. Een waterdicht systeem bestaat niet. Er zullen altijd situaties 

bestaan waar iets misgaat of een eigenaar door een maas in het systeem valt. Als je verhaal 

aansluit bij de politieke boodschap van het moment dan kan het niet anders dan dat je op hoger 

bestuurlijk niveau gehoord wordt. Door samen met anderen (gemeente, provincie, waterschap, 

omliggende terreinbeheerders) op te schalen wordt de kans van slagen vergroot. Het opschalen 

is een laatste redmiddel als alle andere pogingen tot niets hebben geleid. 

Oplossing voor Beekzicht 

Bij Beekzicht is de situatie prangend. De IJsseldijk en in eerste instantie ook een rondweg zouden het 

landgoed doorsnijden. De problemen van een rondweg zijn voorkomen doordat gemeente de 

meerwaarde van het landgoed inziet en gezocht heeft naar alternatieven. De rondweg zal uiteindelijk 

niet over het landgoed komen. De huidige weg door het landgoed zal wel drukker worden.  

 

Voor de dijkverlegging is nog geen oplossing gevonden. De situatie bij Beekzicht is erg ingewikkeld. 

Het ligt aan het einde van het stroomgebied met veel landbouwoppervlak. Anderhalf jaar geleden is 

voor de koers gekozen die de dijk verlegd en de eenheid van Beekzicht ernstig onder druk zet. 

Willem heeft hard geprobeerd samen met anderen tot een beter plan te komen, maar dit is genegeerd 

door RWS. Om een of andere reden heeft de aanpak van samen een beter alternatief ontwikkelen 

niet gewerkt. De aanwezigen tijdens de bijeenkomst raden Willem de Beaufort aan om in zo‟n geval 

het probleem op te schalen, liefst met steun van gemeente, provincie en waterschap en 

terreinbeheerders in je omgeving naar het hoogste niveau. Het kan niet zo zijn dat je een verhaal 

hebt dat aansluit bij de boodschap van dit kabinet en dan toch genegeerd wordt. Ad Nederhof en Riet 

Dumont geven aan Willem de Beaufort hierbij te gaan helpen. 

Meer informatie? 

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

 Deelnemerslijst 

 Omschrijving casus Beekzicht 
 Totaal verslag van de bijeenkomst  
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Bijlage: Deelnemers expert meeting 

Deelnemers 

Bart  Krol Provincie Utrecht Gedeputeerde Ruimtelijke 

Ontwikkeling en Landelijk 

Gebied 

Jan van Muyden Gemeente Voorst Wethouder 

Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en 

Milieu 

Ad  Nederhof Provincie Gelderland Hoofd afdeling Milieu, 

Water en Landelijk gebied 

Albert  Schimmelpenninck Landgoed Twickel Eigenaar 

Roxy  Tacq ANWB Adviseur Public Affairs 

Theo  Meeuwissen Staatsbosbeheer Hoofd Ontwikkeling en 

Beheer 

Hank van Tilborg H+N+S Directeur 

 

Initiatiefgroep 

Charlotte  Rauwenhoff Landgoed Tongeren Bestuurder / beheerder 

Kien van Hövell Landgoed Grootstal Bestuurder / beheerder 

Liesbeth  Cremers Landgoed Vilsteren Bestuurder / beheerder 

Willem de Beaufort Landgoed Beekzicht Bestuurder / beheerder 

     

Organisatie 

Jos  Wigger Ministerie van EL&I Directie Regionale Zaken 

Oost 

Henk  Smit Wing Managing Partner 

Harm  Luisman Wing Adviseur 
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Bijlage: Casus landgoed Beekzicht 

Verstoring van de balans 

Op een landgoed, mogelijk gemaakt door de faciliteiten van de NSW, ontstaat “organisch” in de loop 

der tijd een dynamisch evenwicht passend bij de, 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 in het karakter van de streek, de identiteit en de sociale samenhang van alle op- 

en aanwonenden en allen die 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. 

Landgoed Beekzicht, gelegen in de stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer, wordt bedreigd 

door grote maatschappelijk gewenste, ingrepen: de dijk teruglegging en een rondweg. De overheid ( 

i.c. RWS, waterschap, provincie) die deze projecten trekt, kiest ieder voor zich voor de traditionele 

sectorale benadering, beleidsmatig en instrumenteel: de ondergrond wordt onteigend, de directe 

schade vergoed en daarmee is de kous af. Afstemming tussen de twee projecten is er niet. 

De eigenaar en de streek blijven met de rotzooi zitten want de gegroeide duurzame balans is 

drastisch verstoord. De eigenaar moet maar zien hoe deze dat weer recht breidt. Dat is in de praktijk 

niet haalbaar want zelfs de NSW rangschikking vervalt. 

Wezenlijk is om bij de afweging van deze grote projecten goed na te gaan wat die balans op het 

landgoed is, hoe die wordt verstoord en of en zo ja hoe er aan een nieuwe balans kan worden 

gewerkt. Dat gaat verder dan mitigerende maatregelen, het vraagt creativiteit want er zal echt een 

geheel nieuwe balans moeten ontstaan. 

  

Vraagstelling 

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

Welke ruimte en bescherming kan ruimtelijke ordening geven aan landgoederen? 

 

Willem de Beaufort 

Beekzicht, september 2011  
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Bijlage: totaal verslag 

Welkom door Willem en Jannemarie 

Beekzicht is een lang en smal landgoed langs de Voortsebeek in de stedendriehoek. Door zijn 

uitgerekte vorm heeft het landgoed vele buren. Het is verder een landgoed als vele anderemet bos, 

natuur, landschap, landbouw en cultuurhistorie. De som van deze onderdelen is daarbij meer dan de 

afzonderlijke delen en zorgt voor een bijzondere uniciteit. Overheden kijken helaas vaak sectoraal en 

maken beoordelingen en plannen op basis van de afzonderlijke onderdelen. De meerwaarde van een 

landgoed wordt door die afzonderlijke behandeling verloren. Door sectoraal naar het integrale 

landgoed te kijken is het ook mogelijk dat de vele buren stukken van Beekzicht af snoepen. De 

integraliteit, capaciteit om maatschappelijke doelen te vervullen en zelfs het bestaan van het 

landgoed zelf komen hierdoor in het geding. 

Kennismaking trefwoorden 

 De uitdaging ligt in het verbinden van functies voor één doel. In de afgelopen jaren was het nog 

mogelijk om te draaien op gelden van de overheid, in de toekomst zal met veel minder publiek 

geld gewerkt moeten worden 

 Landgoederen zijn groeidiamanten. Daarnaast is voor het grote publiek beleving van belang. 

 Ondernemende maatschappijen 

 Diversiteit landgoed bewaken 

 Belevingswaarden en betrekken van publiek (mede verantwoordelijkheid). 

 In stand houden door te verankeren. Landgoederen bestaan bij de gratie van het verlenen van 

maatschappelijke diensten. 

 Dynamisch landgoedbedrijf, ook in verdien dynamiek in de toekomst (balans tussen economie en 

ecologie). 

 Slimme coalities: landgoederen kunnen opnieuw functioneel worden. 

 Verder kijken dan je neus lang is. Herdefiniëring van de term duurzaamheid. 

 Duurzaamheid is wat de volgende generatie niet meer wil. 

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

Landgoedeigenaren lopen tegenwoordig vast. In het verleden konden eigenaren schuiven met 

functies op een landgoed. De afgelopen decennia heeft de overheid deze ruimte in sectoren 

vastgelegd op locaties. Daardoor is nu van het geheel geen koek meer te bakken en heeft een 

eigenaar niet meer de vrijheid om interdisciplinair te werken. We moeten een transitie bewerkstelligen 

zowel bij landgoedeigenaren als bij overheden om de ruimte weer op te zoeken te creëren. Door dit 

kabinet is deze gedachte ook in een stroomversnelling terecht gekomen. Eigen verantwoordelijkheid, 

integraliteit, innovativiteit en ondernemerschap maken landgoederen ideaal om maatschappelijke 

doelen en echte meerwaarde te realiseren. Dit initiatief moet leiden tot een website met best 

practices, analyses op de huidige situatie en conclusies hoe weer ruimte gecreëerd kan worden.  

Reeks expertmeetings 

In een reeks van vier expertmeeting proberen we te beantwoorden hoe ruimte gecreëerd kan worden 

voor de integrale aanpak van landgoederen. Elke bijeenkomst heeft een eigen accent. Het accent bij 

Beekzicht licht op Ruimtelijke Ordening (RO) instrumentarium. Tijdens de bijeenkomsten starten we 
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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: 

 ………………. 

 ………………. 

 ………………. 



 

Expertmeeting op Beekzicht  26-9-2011  Wing 9 

Welk belang heeft mijn organisatie bij integrale ontwikkeling van 

landgoederen en welke formele verantwoordelijkheid voor integrale 

ontwikkeling landgoederen.  

 

Welk belang hebben aanwezige organisatie bij integrale ontwikkeling van landgoederen, en 

welke formele verantwoordelijkheid? 

Organisatie Belang Verantwoordelijkheid 

ANWB Leefbaar en interessant landschap 

(variatie) 

Toegankelijkheid bevorderen 

Staatsbosbeheer Complementariteit is een van 

belangrijkste belangen als gesproken 

wordt over duurzaamheid in de 

breedst mogelijke zin. 

Maatschappelijke doelen gezamenlijk 

invulling geven. Staatsbosbeheer en 

landgoedeigenaren kunnen nog veel 

van elkaar leren. De TBO‟s zouden 

veel meer vanuit de bril van een 

landgoedeigenaar kunnen beheren, 

veel meer in lijn met het verhaal van 

een „landgoedbedrijf‟. Het 

coalitieakkoord is in feite het 

faillissement van Staatsbosbeheer 

over enkele jaren. Er moet dus anders 

gewerkt gaan worden. 

Staatsbosbeheer bezit diverse 

landgoederen. Het beheer van deze 

gebieden valt binnen de wettelijke taak 

van Staatsbosbeheer. 

Landgoederen  Integraliteit is noodzakelijk om 

financieel landgoed draaiende te 

houden en alle ballen (ook 

nieuwe) in de lucht te kunnen 

houden. 

 Inspelen op veranderingen op 

duurzame wijze, waarbij dus niet 

alleen gelet wordt op ecologie 

maar ook op economie. 

 Lust onder last. vroeger werd je 

afgezet als rijke grondeigenaar die 

op vakantie gaat naar Bahamas. 

Een eigenaar moet daarom 

duidelijk maken dat hij iets 

teruggeeft aan de lust die hij in de 

schoot geworpen heeft gekregen. 

Dus eigenlijk soort terugbetaling 

aan maatschappij 

 Rendement behalen zodat blijvend 

geïnvesteerd kan worden in het 

landgoed. 

 

 Als bestuurder / eigenaar heb je 

het eigendomsrecht. Andere kant 

is dat je via beheer 

maatschappelijke bestemmingen 

realiseert. 

 Landgoed in stand houden als 

historische erfgoed ten behoeve 

van natuur- en kunstminnaars. 

Daarnaast is het bestendigen van 

de historische betekenis een 

belangrijke verantwoordelijkheid. 

 Het gaat niet om winst ofwel 

maximaal rendement maar om het 

realiseren van optimaal 

rendement. Hierbij wordt gelet op 

samenspel natuur, landbouw, etc. 

en tevreden aandeelhouders. 

 Plicht om lust door te geven (= 

verantwoordelijkheid) en de last 

draagbaar te maken voor de 

volgende generatie.  

Gemeente Voortbestaan van integrale entiteit 

landgoed om zo kwaliteit van de 

leefomgeving te kunnen borgen. De 

grondprijs in de gemeente is hoog door 

 Verantwoordelijk om 

betrouwbare, rechtvaardige partij 

te zijn die transparante besluiten 

neemt. 
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aanwezigheid spoor, snelwegen en 

mooie omgeving die deels door 

landgoederen veroorzaakt wordt. 

 Wet op ruimtelijke ordening, 

bestemmingsplan, 

monumentenwet en subsidies 

Provincie  Kwaliteit van de leefomgeving 

bewaken 

 Innovatie stimuleren / faciliteren 

 Regiseursrol 

 Zorgen voor gemeente 

overstijgende problemen 

 RO bijvoorbeeld door middel van 

Provinciaal Inpassing Plan (PIP) 

 Iets meer lange termijn denken 

dan andere overheidslagen 

 Afsluiten van convenanten. 

 Faciliterend optreden. 

Rijk Meerdere (rijks)doelstellingen worden 

door landgoederen verwezenlijkt. 

Daarom is duurzame ontwikkeling van 

groot belang. 

 Horen wat er nodig is om het 

gezamenlijk belang gestalte te 

geven 

 Wet en regelgeving en veel 

Brusselse zaken 

 N2000 

 Fiscaliteit (NSW!) 

 Veel onderwerpen in blauwe 

sfeer (ministerie van I&M) liggen 

voor invulling nog volledig bij het 

rijk. 

 

Het verantwoordelijkheidsgevoel van landgoedeigenaren is door de jaren heen veranderd. Vroeger 

was instandhouding één van de belangrijkste verantwoordelijkheden. Winst optimalisatie speelde 

niet. Het was een defensieve houding met de mentaliteit van „kannonen uitrollen en het erf 

verdedigen‟. Eigenaren realiseren zich steeds meer dat om het landgoed in stand te houden ze wat 

met de omgeving moeten doen; ofwel een maatschappelijke rol moeten vervullen. De 

inkomstenbronnen van een landgoed zijn door de jaren heen ook aan het verschuiven. Pacht levert 

nu niet meer zoveel op; erfpacht steeds meer. Waar eerst huizen een molensteen waren om de nek 

van een eigenaar is het nu een kurk waar ze op drijven. Om een landgoed in stand te houden is 

rendement nodig, liefst zelfs genoeg om ook in barre tijden te kunnen overleven. Juist daarom is 

flexibiliteit belangrijk; alleen zo kan continuïteit geborgd blijven. Een opmerking dat iemand zich terug 

waant in het land van Ot en Sien is daarom juist zo´n belediging: een landgoed is een dynamisch 

bedrijf! 

 

Een gemeente is één van de loketten waar burgers veel naar toe komen. De gemeentelijke overheid 

zou een betrouwbare partner kunnen zijn voor grondeigenaren. Dat is echter niet makkelijk in een tijd 

waarin de waan van de dag regeert. Er zijn ook grote verschillen tussen de ambtelijke organisatie, de 

raad en het college. De kloof tussen raadsleden en de landgoedeigenaren is ook groot. Raadsleden 

vragen zich af waarom ze mensen die al zo bulken van het geld moeten helpen. Een gemeente heeft 

de verantwoordelijkheid om iedereen gelijk te behandelen. Waarom zouden landgoedeigenaren, die 

zeggen dat ze zorgen voor continuïteit, anders behandeld moeten worden? De raad handelt daarom 

naar „gelijke monniken gelijke kappen‟ terwijl niets zo onrechtvaardig is als het gelijk behandelen van 

ongelijken! Bij nieuwe landgoederen gedraagt de raad zich overigens vaak weer anders. Dan merk je 

dat voor de agrarische wereld, die vaak aan de basis ligt van nieuwe landgoederen, de raad wel wil 

lopen en vindt dat veel moet kunnen om de boeren te helpen. Daar zit juist de ambtelijke organisatie 

vaak op de rem omdat de kwaliteit van de plannen niet hoog genoeg is.  

 

Veel landgoedeigenaren komen voor diverse vraagstukken naar de provincie. Ze liggen immers vaak 

in verschillende gemeenten. Landgoederen zorgen vaak voor hoge kwaliteit, die ook uitstraalt naar de 

omgeving. In situaties waar het mis gaat heeft Provincie alle partijen uitgenodigd bij elkaar. Maatwerk 
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is altijd nodig doordat landgoederen altijd anders zijn. Om hiermee om te gaan zet Provincie Utrecht 

dan één ambtenaar op een landgoed casus. Door iedereen bij elkaar te zetten onder de begeleiding 

van een provinciale ambtenaar kan dan gewerkt worden aan convenanten. De gemeentegrens 

overstijgende zaken zijn zo goed te regelen. In dergelijke convenanten kan dan staat wat iedereen 

moet doen. Soms ligt dat in een bestemmingsplan (gemeente voor verantwoordelijk) soms in een 

Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Provincie Utrecht heeft daarbij 2 soorten PIP: vriendelijk (voor 

meewerkende gemeente) en onvriendelijk (voor niet meewerkende gemeente). Soms kan je niet 

anders dan opschalen en moet er een bestuurder bijgehaald worden. In de meeste gevallen kan zo 

samen goed opgetrokken worden en een oplossing gevonden worden. Dit is wel een nieuwe rol voor 

de overheid. Sommige ambtenaren zitten nog erg in de maakbare samenleving en willen alles 

voorschrijven. We leven nu echter in een andere tijd waarin de overheid een faciliterende rol behoort 

te nemen. Op landgoed Beekzicht merkt Willem de Beaufort hier nog veel verzet tegen.  

 

De overheid faciliteerd een democratisch proces waarin om de vier jaar burgers kunnen stemmen op 

zegsmannen en vrouwen. Dat proces faciliteren is de formele verantwoordelijkheid van Rijk, provincie 

en gemeente. De burgers bepalen met hun keuze de politieke richting en keuzes die daaruit 

voorkomen. Een landgoed eigenaar heeft daarin een groot privaat belang en beheert een deel van de 

publieke ruimte. Vanuit die context realiseren ze een bestemming. Het is een politieke / 

maatschappelijke keuze wat die bestemming is. Op overheidsniveau moet dan eigenlijk niet verder 

voorgeschreven worden hoe er beheerd moet worden, dan gaat het fout! In Gelderland speelt de 

gedachte nu om de structuurvisie alleen nog in te vullen in gebieden en voor onderwerpen waar echt 

een provinciaal belang is. De rest van de gebieden blijven dan wit en kunnen door lagere overheden 

verder ingevuld worden. Bart Krol geeft aan dat er ook niet teveel leeg geveegd kan worden. Hij voelt 

zich verantwoordelijk om over meer dan alleen de EHS verantwoordelijk te zijn en gelooft in een 

coördinerende rol voor de provincie (ook als is dat geen formele verantwoordelijkheid). Provincie 

Utrecht staat daarmee voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak waar mensen uit het gebied voor 

nodig zijn voor de precieze invulling.  

 

De rol van het rijk is sterk beperkt en deels nog een zoektocht. We moeten gezamenlijk kijken in de 

nieuwe constellatie wat ieders rol is en hoe die invulling krijgt. Hoewel de onderwerpen RO en natuur 

nu bij de provincie liggen zijn er nog tal van zaken rijksverantwoordelijkheid. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving, fiscaliteit en Brusselse zaken. In de blauwe sfeer licht nog een 

zware inhoudelijke rol (waterveiligheid) bij het Rijk. 

Casus landgoed Beekzicht 
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Het historische huis bij Beekzicht bestaat niet meer, 

het park nog wel. Een van de weinige historische 

elementen is het hek. 

 

Landgoed Beekzicht is erg langgerekt. Van links 

(west) naar rechts (oost) verandert de grond van 

Veluws zand naar klei van de IJssel. Op de kaart is 

groen bos en geel landbouw. Strepen zijn heggen en 

hagen. 

 

Bijzondere gegevens van het grondgebruik. 

 

 

In het landgoed zitten ook veel hoogte variaties. 

 

Beekzicht ligt in de stedendriehoek Apeldoorn, 

Deventer en Zutphen. In de omgeving spelen tal van 

ruimtelijke ontwikkelingen; Twello is booming, 

Apeldoorn wil een bedrijventerrein aanleggen bij de 

snelweg en Zutphen breid ook uit. 

Recreatiegebied Bussloo zorgt ervoor dat het gebied 

erg droog wordt.  

 

 

Beekzicht en het dorp Voorst liggen op een hogere 

zandrug.  
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Een historische kaart waar de oude Marke verdeling 

goed op terug te zien is. 

 

Het Tolhuis is duidelijk te zien op deze nieuwere kaart. 

Deze is overigens ook nog steeds in eigendom. De 

doorsteek door de hoge rug voor de beek is 

waarschijnlijk door mensen gemaakt. 

 

Het karakter van Beekzicht is sterk agrarisch. 

 

Hoofddoel van het landgoed is de instandhouding door 

middel van exploitaties. Bijzondere toevoeging is de 

maatschappelijke betekenis voor Voorst. Deze wordt 

geuit in hoe we omgaan met landbouw 

(werkgelegenheid), ondersteuning van de lokale kerk, 

etc. Uitdaging is nu om deze betekenis weer inhoud te 

geven.  

 

De externe invloeden zijn erg dynamisch. De 

teruglegging van de IJsseldijk zal het landgoed 

doorsnijden en ook de rondweg om Voorst was een 

dreiging. Bij de uiteindelijke positionering van de 

rondweg heeft de NSW status van het landgoed een 

rol gespeeld: de kosten werden o.a. te hoog als het 

landgoed doorsneden zou worden.  

De overheid neemt bij dit soort opgaven tot zich 

waarbij het lijkt alsof er niet of nauwelijks op de 

omgeving gelet wordt. Zo ging het ook bij de 

zandafgraving voor de A1 bij Bussloo. De 

consequenties daarvan zijn door de verdroging die 
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hier nu optreed goed merkbaar. 

Op het landgoed zitten nu 6 pachters. 

 

Belangrijkste onderdelen van de landgoedvisie zijn 

behoud als entiteit en samenhang tussen de delen. 

Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in het 

landschappelijke casco. Dat is een grote uitdaging. 

Veel overheden geven weinig waarde aan de eenheid 

van het landgoed, dat maakt het erg lastig. Dat zie je 

ook terug bij het traject voor ruimte voor de rivieren en 

hoe ze omgaan met het landgoed. 

 

Het is altijd belangrijk om ook te investeren in de 

aandeelhouders. Beekzicht keert geen rendement uit, 

ook niet als het landgoed licht positief draait.  

Landbouw is de grootste inkomstenbron (80%), hout 

de 2de. Momenteel is Willem bezig met erfpachten. 

Dat banken nu geen hypotheek meer verstreken voor 

huizen met particuliere erfpacht maakt dit echter extra 

lastig. Erfpacht is momenteel één van de grootste 

zorgen. Het is eigenlijk de methode om de groene 

omgeving te bekostigen omdat je hiermee rendement 

krijgt van je investeringen. 

 

Een landgoed is liever niet afhankelijk van subsidies. 

Revolving funds, garanties en dergelijke stimulerings 

maatregelen passen meer bij het karakter van een 

landgoed. 
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Beekzicht heeft een visiekaart laten maken over hoe 

we in de toekomst willen gaan werken. De visie 

beperkt zich tot het landgoed: we werken in 

afstemming met elkaar, langs elkaar heen. Dat begint 

overigens te veranderen en te verbeteren. De 

gezichten staan echter niet allemaal dezelfde kant op. 

De visiekaart heeft daarom alleen betrekking op het 

eigen eigendom.  

Beekzicht wil graag via koepelafspraken invulling 

geven aan beheer en inrichting en zo wegblijven van 

korte subsidieovereenkomsten. Gesprekken met 

gemeente Voorst hebben helaas nog niet geleid tot 

nieuwe samenwerkingen. Zo zouden er qua biomassa 

samenwerkingen mogelijk kunnen zijn. 

 

Willem geeft aan alle kansen die er zijn te willen 

oppakken. Dit is een overzicht van de 

uitvoeringsprojecten, niet alle achterliggende 

projecten. 

 

Dit is het historische hek dat is blijven staan tijdens de 

tweede wereldoorlog. 
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Hoogveenresstant 

 

 

Grafheuvel 

 

 

Houtproductie bos. 

 

Verdroogde rabatten bos  

 

 

Appense dijk op klei 
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Dijk in bos  

 

Een van de oude boerderijen op het landgoed; één 

van de mooiste van Nederland! 

 

De Voorste beek. Vroeger was dit een klein 

meanderende beek. 

 

Een beeltenis van de oude watermolen. Deze is vorige 

eeuw afgebrand en bestaat dus niet meer. 

 

Achter de kerk van Voorst blik op het lagere land. 
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De Voorster klei 

 

Typerende middeleeuwse heggen, dit zijn meidoorn 

heggen. 

 

Nieuwe hagen, vele zijn na ruilverkaveling verdwenen. 

Agrariërs waarderen deze heggen nu juist omdat ze 

een goede afscheiding zijn tussen verschillende 

veestapels (en daardoor verspreiding van ziekten 

helpen voorkomen). 

 

Foto van boerderij die vroeger hoofdzakelijk 

akkerbouwer was en nu ook allerlei nevenactiviteiten 

heeft (bv smederij). Alle agrariërs op Beekzicht willen 

graag groeien. Aan de westzijde van het landgoed licht 

één intensieve veehouderij. Als het aan Willem ligt 

gaat deze weg omdat hij niet past bij het karakter en 

de richting waar het landgoed op gaat. Willem probeert 

de agrariërs richting verbreding te sturen en niet naar 

verdere schaalvergroting. Uiteindelijk is de wens om 

een eigen grote bedrijf te creëren die de kans heeft om 

verder te groeien. 

 

De grootste agrariërs op het landgoed staat rechts op 

de foto. Een landgoedeigenaar doet maar zelden al 

het werk: collega ondernemers hebben hun eigen 

verantwoordelijkheid en waar we elkaar kunnen 

versterken doen we dat. Ook de agrarische wereld 

verandert snel en dat levert veel nieuwe 

mogelijkheden voor samenwerking op. 
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In 1941 is het oude landhuis gesloopt omdat de 

Duitsers het zouden gaan confisqueren. Alle 

materialen uit het huis werden bewaard en zorgen 

ervoor dat we de andere huizen gedurende de oorlog 

konden onderhouden.  

Vervolg discussie 

De maatschappelijke waarde van landgoederen ligt in (1) schaal en samenhang en in (2) het 

landgoed en de omgeving. Beiden hebben visie en samenwerking nodig. Vandaag staat de vraag 

welke ruimte en bescherming kan ruimtelijke ordening bieden aan landgoederen centraal. Knelpunten 

bij Beekzicht die in het eerste deel van de discussie naar voren kwamen waren:  

1. gelijke monniken, gelijke kappen 

2. doorkruisende projecten: rondweg, ruimte voor de rivier, waterschap, en vroeger ook Bussloo  

Gelijke monniken gelijke kappen! 

Het probleem rondom gelijke behandeling wordt herkend. Een landgoed is echter anders dan andere. 

Een discussie over gelijke behandeling kan dus nooit over landgoederen gaan. Meer dan anderen 

houden landgoedeigenaren meerdere ballen in de lucht waardoor landgoederen ook een andere 

aanpak nodig hebben, zij zijn niet normaal en kunnen dus ook niet met normale oplossingen 

behandeld worden. De omvang, ligging, schaal, problematiek, etc. zijn uniek. Gemeenten shoppen 

natuurlijk bij landgoederen om hun doelen te behalen en dat is voor landgoederen niet anders. 

Natuurlijk doen anderen dat ook. Dat kan echter tot problemen leiden als er telkens „hapjes‟ uit het 

landgoed worden genomen. Voor je het weet is de meerwaarde van het landgoed dan namelijk 

verpest. Volgens Bart Krol moet je in dergelijke situaties als landgoedeigenaar met je partners 

duidelijk maken waarom je uniek bent en duidelijk aangeven dat jij geen belang hebt bij het belang 

van bijvoorbeeld een rondweg en dus compensatie in grond of geld eist voor de continuïteit van het 

landgoed. Daar is de overheid dan ook voor verantwoordelijk.  

 

Wethouder Jan van Muyden vindt het echter wat te eenvoudig om te zeggen dat landgoederen altijd 

anders zijn. Landgoederen zijn anders in schaal, complexiteit en integraliteit en daardoor uniek in hun 

verschijningsvormen. Daaruit kan je afleiden dat uniciteit een eigen waarde is. Juridisch is er echter 

geen verschil tussen een landgoedeigenaar en een andere grondeigenaar. Zijn gemeenteraad is 

zoals al eerder gezegd dus niet altijd zomaar voor projecten en plannen van landgoederen. Natuurlijk 

ligt het ook aan de aanpak. Als een partij bij een project als ruimte voor de rivier in een vroeg stadium 

mensen betrekt kan weerstand omgebogen worden naar medestand. Bart Krol brengt hier tegen in 

dat politiek niet erg verschilt op andere schaalniveaus. Ook Statenleden zijn niet altijd gemakkelijk. 

De maatschappelijke meerwaarde van landgoederen is echter duidelijk aan te tonen. Provincie 

Utrecht is dan ook met de terreinbeherende organisaties én de grote eigenaren in gesprek. In Utrecht 

is het bovendien zo dat plannen van particulieren een kleine pre hebben ten opzichte van 

overheidsplannen. 

  

In de driehoek van eigenaar, overheid en financiën moeten afspraken gemaakt worden. Wellicht helpt 

een convenant of gebiedsplan om hier afspraken over te maken? Vorige bijeenkomst is als oplossing 

de bedrijventerreinenmethodiek genoemd. Kan die werkwijze ruimte geven? Wat lastig is dat je als 

landgoedeigenaar geen poot hebt om op te staan tijdens een gesprek: je hebt geen echte 

bescherming voor het landgoed als geheel.  
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Ruimte voor de rivier maar helaas geen ruimte voor integrale aanpak 

Hank van Tilborg vindt dat je niet mag verwachten dat een overheid zich in jouw situatie verdiept. Bij 

een traject als ruimte voor de rivier spelen zoveel actoren, zoveel eigenaren dat complete afstemming 

met allen geen beginnen aan is. Je zou dus als landgoedeigenaar daar proactief mee om moeten 

gaan. Willem de Beaufort geeft echter aan dat Beekzicht dat ook gedaan heeft. Ze hadden een mooi 

plan met de buren ontwikkeld maar werd door RWS buitengesloten als grondeigenaar. Het traject 

ging maar over twee zaken; waterberging en landbouw, de rest werd niet meegenomen. Wenselijk 

zou zijn dat de overheid ook vanuit integraliteit handelt. De overheid is echter sectoraal en heeft de 

neiging om van buiten naar binnen te kijken. Doe dit dan als landgoedeigenaar ook. Maak een plan 

voor de IJsseluiterwaarden met de buren en bewijs dat je met dezelfde (of liefst zelfs betere) 

resultaten kan komen met een integraal plan kunnen ze je niet negeren. Dat is de krachtigste aanpak. 

Het is nu echt het moment voor dit soort aanpakken. Niemand wil een traject in van onteigening, kost 

altijd veel geld, tijd en moeite. 

 

De situatie bij Beekzicht is erg ingewikkeld. Het ligt aan het einde van het stroomgebied met veel 

landbouwoppervlak. Anderhalf jaar geleden is daarom voor de koers gekozen die de dijk verlegd en 

de eenheid van Beekzicht ernstig onder druk zet. Willem heeft hard geprobeerd samen met anderen 

tot een beter plan te komen, maar dit is volledig genegeerd door RWS. Om een of andere reden heeft 

de aanpak van samen een tegenplan ontwikkelen niet gewerkt bij Beekzicht. Bart Krol en andere 

aanwezigen raden Willem de Beaufort aan om in zo‟n geval het probleem op te schalen, liefst met 

steun van gemeente, provincie en waterschap en terreinbeheerders in je omgeving naar het hoogste 

niveau. Het kan niet zo zijn dat je een verhaal hebt dat aansluit bij de boodschap van dit kabinet en 

dat je dan toch genegeerd wordt. Ad Nederhof en Riet Dumont geven aan Willem de Beaufort hierbij 

te gaan helpen.  

Samen kom je verder 

Iedereen is bang voor hoog water. De relatie tussen Beekzicht en de IJssel zou een kans moeten 

zijn. Momenteel weerspiegelt de naam Beekzicht nauwelijks de situatie van de Voortse beek, het lijkt 

meer op een kanaal. De beek moet weer zo gaan functioneren dat het water kan vasthouden in het 

gebied. Dat zou je samen met het waterschap moeten kunnen ontwikkelen. Er zijn veel voorbeelden 

van waterschappen die dit soort situaties goed oppakken. Hopelijk leidt de fusie van de 

waterschappen hier tot een goede dijkgraaf die het probleem goed zal oppakken.  

 

Een provinciale overheid kan helpen met de juiste mensen bij elkaar zetten en zorgen dat een proces 

tussen gebiedspartijen gefaciliteerd wordt. Landgoederen moeten echter zelf ook duidelijk maken wat 

hun rol is en hoe belangen van anderen meegenomen kunnen worden op hun terrein. De visie van 

landgoedeigenaren is uiterst waardevol: ze hebben gebiedskennis en een duurzame blik. Natuurlijk is 

er ook iemand nodig die zich uiteindelijk verantwoordelijk voelt dat het goed gaat. Bart Krol geeft aan 

dat hij zo‟n bestuurder wil zijn, maar er is formeel geen bestuurder die verantwoordelijk is voor de 

bescherming van de kernwaarden van een landgoed. 

Beschermde status 

Probleem is dat dit soort trajecten veel tijd kosten. Je hebt als landgoedeigenaar maar ongeveer 30 

jaar voor het vinden van een nieuw evenwicht in jou tijdsgewricht, aanpassingen maken en het 

evenwicht weer opnieuw vinden. Als de processen daarvoor meer dan 15 jaar duren ben je dus de 

helft van de tijd die je is toegedeeld kwijt aan „gedoe‟. Op een gegeven ogenblik is het genoeg 

geweest en kan een particulier niet blijven wachten op de langzame processen van de overheid. Als 

ondernemer wil je sneller antwoord. Als eigenaar sta je nu in je eentje voor een enorme berg. Het is 

juist daarom belangrijk om partners te organiseren. Dat alleen is echter niet de oplossing. De rol van 

de provincie is erg belangrijk. Binnen de huidige NB-wetgeving kan GS een gebied een beschermde 

status geven. Als een NSW landgoed daaraan voldoet dan kan je ze dus beschermen. Dan heb je het 

gewicht in een discussie die nu ontbreekt. Deze oplossing is echter ook complex. In de RO zijn al zo 

veel beschermingen en we moeten het niet complexer maken dan het al is. Een oplossing kan ook 

liggen in een specifieke planologische categorie waarin de uniciteit wordt vastgelegd. Een andere 
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oplossing zou de toepassing van dubbelbestemmingen kunnen zijn. Deze laatste oplossing wordt 

echter maar door weinig gemeenten opgepakt. Een provincie kan bij gemeente overstijgende 

problemen, wat bij landgoederen vaak het geval is, ook een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) maken. 

Dat borgt dan de eenheid en kan een provincie zelfstandig doen (liever natuurlijk samen met 

gemeenten). 

 

De roep om een soort van bescherming is logisch. Als bij een ruimtelijke ontwikkeling een NSW 

landgoed opgedeeld dreigt te worden, ontstaat een gezamenlijke opdracht om daar een oplossing 

voor te verzinnen. In het geval van Beekzicht is uiteindelijk door de gemeente besloten om de 

rondweg niet door het landgoed aan te leggen maar eromheen. Wel zal de huidige weg een stuk 

drukker worden en zo toch effect hebben op het landgoed. De lokale overheid kan dus cruciaal zijn in 

ondersteuning van een landgoed, maar ook in de aantasting ervan. 

 

Waakzaamheid van een landgoed is ook van groot belang. Je moet alert blijven op ontwikkelingen die 

van invloed zijn op je landgoed. Op landgoed Twickel is dat in het verleden fout gegaan. Een formele 

bescherming zodat je in ieder geval meegenomen wordt, en een positie hebt, zou hierbij helpen. Een 

landgoed vraagt dan een aparte status om de eenheid te waarborgen. Dat zou ook een 

oplossingsrichting voor agrariërs kunnen zijn.  

 

De NSW wordt vaak gezien als een fiscaal wetje voor rijken. De ruimtelijke werking gaat echter veel 

verder. Wij kunnen door de NSW bijvoorbeeld een bos echt oud laten worden doordat een NSW 

gerangschikt landgoed is vrijgesteld van successie. In België bestaat de NSW niet en zie je dus ook 

dat landgoedeigenaren bossen niet oud laten worden maar moeten kappen om successie te kunnen 

bekostigen. De ruimtelijke component van de NSW wordt echter niet gewaardeerd. Een vertaling van 

NSW naar RO met een aantekening dat als de eenheid wordt aangetast dit gecompenseerd moet 

worden is wellicht al voldoende.  

 

Geconcludeerd wordt dat de eenheid van een landgoed een duiding moet krijgen. Een gemeente kan 

deze vervolgens uitwerking in een eigen bestemmingsplan.  

Beschermde status met ruimte: nieuwe tijdperk, nieuw bidbook nodig. 

Een aparte status of dubbelbestemming kan een functie beschermen, het biedt echter geen extra 

ruimte. Ook een nieuwe duiding moet niet tegen een eigenaar in gaan werken. Natuurlijk moet een 

gemeente voorzichtig zijn in het bieden van ruimte. Je wilt natuurlijk geen luchtvaartgebonden 

bezigheden op een landgoed, je wilt iets dat past. Ruimte geven wordt nu al enkele jaren vertaald 

naar „behoud door ontwikkeling‟. Dit is een beladen term geworden. Kunnen we niet beter spreken 

van waarborg?  

 

NSW-status zou als randvoorwaarde kunnen gelden voor de ruimte. Je wilt namelijk als eigenaar ook 

niet vastgelegd worden in een PIP of vergelijkbare instrument. Als je kan uitbreiden wil je dat ook 

kunnen.  

 

Een deel van de ruimte ontstaat / valt of staat bij communicatie. Diensten zoals de rijksdienst 

monumenten hebben zelf niet de kennis over objecten. Je kan dus niet verwachten dat ze het verhaal 

van het landgoed herkennen. Ook bij ruimtelijke veranderingen, het kappen van een historische laan 

bijvoorbeeld, moet je uitleggen wil je problemen met je omgeving vermijden. Proactief contact met 

mensen / de omgeving is dus van groot belang. Daar ligt het verschil tussen gelijk hebben en gelijk 

krijgen. 

 

Het lijkt erop dat door de historie van landgoederen ze een communicatieachterstand hebben: ze 

worden afgeschilderd als rijke grondeigenaren die echt niet geholpen hoeven te worden. 

Landgoederen moeten hun maatschappelijke meerwaarde beter duiden zodat men hun nieuwe rol 

kan zien en waarderen. Zaken die voor eigenaren vanzelfsprekend zijn zoals de verantwoordelijkheid 

voor het landgoed, de duurzame aanpak of de maatschappelijke meerwaarden blijven leveren, zijn 
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dat voor andere partijen niet. Communicatie is dus belangrijk onderdeel van het probleem en de 

oplossing om meer ruimte te krijgen. Als een landgoed een goede samenhang met de omgeving 

heeft, aanspreekbaar en herkenbaar is kan de discussie over de status van een landgoed op een 

heel ander niveau plaatsvinden. Allianties met bijvoorbeeld lagere of hogere scholen voor 

praktijkonderwijs kan hierbij een krachtig instrument zijn. We zijn eigenlijk opzoek naar een nieuwe 

bidbook van landgoederen. 

 

Visie met financiële paragraaf 

De visie van een landgoed kan helpen bij de communicatie, het vertellen van je verhaal. Het kan 

duiden wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Een goede visie bevat ook een financiële 

paragraaf. Ook de dijkverlegging levert geld op, ongeveer 6-10 hectare wordt onteigend. Als vast 

kapitaal vlottend wordt streeft Willem erna om het zo snel mogelijk weer vast te zetten. Als een 

landgoed geen winst of verlies maakt (nul draait) is hij tevreden. Als hij winst maakt gaat het naar de 

spaarpot. Dat geld kan dan aangewend worden voor als het tegenzit. Als dat nog te weinig is dan 

gaat een landgoedeigenaar opzoek naar een financiële partner, nieuwe aandelen uitgeven (indien 

mogelijk), etc. De spaarpot geeft ruimte om op nieuwe zaken in te kunnen spelen. Het is echter ook 

weer beperkt: het bevat bijvoorbeeld onvoldoende geld om zelf een biomassa centrale te creëren. 

Krediet garanties, revolving funds en dergelijke instrumenten zijn dan belangrijk.  

  


