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3.Trends en ontwikkelingen

Kansen op een hernieuwde dynamiek en
Algemene trends kwaliteit van het landelijk
ruimtelijke
We kunnen antwoorden vinden in de huidige trends:
gebied
in Oost Nederland
Wonen
Demografische krimp en daling van vastgoedprijzen in het oosten van het land dragen
mogelijk bij aan een toename van rust- en ruimtezoekers Ook ontstaat er steeds meer
vraag naar tijdelijke, flexibele of hele specifieke woonvormen; denk aan de groei van eenpersoonshuishoudens, de tiny-house movement, collectieve woonvormen, knarrenhoven
of de groeiende vraag naar studentenhuizen. Erven kunnen een deel van deze vragen
faciliteren.

verlies aan kennis

Zorg
Door de toenemende vergrijzing zal er meer behoefte zijn aan seniorenzorg. Geen klassieke zorg als “bejaardentehuizen” maar zorg waarbij het thuis wonen of thuiswonend gevoel
centraal staat. Erven kunnen niet alleen transformeren naar woonzorgclusters, ze kunnen
ook dagzorg bieden. Als plekken waar mensen elkaar treffen kunnen erven een grotere rol
vervullen, waarmee ze bijdragen aan versterking van sociale cohesie.

vitaal en duurzaam platteland IS gebaat bij
sociale samenhang en draagvlak bij omwonenden

Actief de boer op
Tegelijkertijd staan ouderen steeds dynamischer in het leven, ze wonen langer thuis en
hebben vaak tijd en financiële ruimte om van het leven te genieten. Toerisme onder ouderen in Nederland neemt toe, vaak in de vorm van korte vakanties in eigen land. Ook willen
(buitenlandse) toeristen vaker van de gebaande paden af en een gebied ‘echt’ ervaren.
Erven kunnen daar een rol in hebben: je kunt er ervaren wat het is een agrariër te zijn of
zelf in je voedsel te voorzien. De groeiende vraag naar lokaal geproduceerd voedsel past
hier ook in.

impact technologie op
landbouw

belevingsboerderij, ervaren
van ECHTE boerenleven

Mobiliteit
Ook in mobiliteit is een transitie gaande. Een groeiende groep (jonge) mensen wil geen
vervoersmiddel in eigendom hebben; ze willen mobiliteit. Als meer mensen auto’s gaan delen heeft dit een behoorlijke impact op de omgeving: er zijn minder parkeerplaatsen nodig,
de auto staat niet meer standaard voor de deur. Erven kunnen de centrale plekken worden
waar mobiliteit te vinden is of waar bewonersgroepen vervoersmiddelen delen. Ook de
e-bike wordt een belangrijk vervoermiddel. Dorpen met een achteruitlopend voorzieningenniveau kunnen e-bikes en fietssnelwegen inzetten om snelle verbindingen te maken naar
stedelijke gebieden.

door een groeiende leegstand in de
agrarische sector ontstaan nieuwe kansen om
de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het
meer startups
landelijk
gebied te vergroten
Kunnen we in de ateliers tot oplossingen komen waarbij de trends behulpzaam zijn bij het
jongeren

oplossen van vragen van erfeigenaren, potentiële nieuwe erfgebruikers en gemeenten?
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Op bezoek bij de gemeenten: zoektocht naar de uitdagingen rond
erven.
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1. Inleiding
AtelierOverijssel onderzocht in 2018 acht Overijsselse
erven door middel van drie werkateliers in de provincie
onder de noemer ‘erven van de toekomst’.
In dit onderzoeksproject is gezocht naar mogelijke toekomstbestendige invullingen voor de erven.

Het gewenste resultaat van de werkateliers was dat de
uitkomsten tot ‘Een handreiking met (concrete) handvatten voor gemeenten, voor initiatiefnemers en voor potentiële
bedrijfsstakers waardoor deze makkelijker de weg naar elkaar
vinden’ zouden leiden.

Hierbij is gekeken naar het erf zelf, naar het omringende
landschap en naar de gemeenschap waar de bewoners
van het erf deel van uitmaken. Belemmeringen zijn besproken, kansen gesignaleerd en eventuele oplossingen
voor een duurzame toekomst van de erven aangedragen.

De belangrijkste bevindingen, leerpunten en conclusies
vindt u in deze publicatie. Hiermee kunnen we samen
stappen zetten op weg naar een vitaal en levendig
Overijssels landschap waarin erven ook voor volgende
generaties van waardevolle betekenis zijn, als erf én als
plek in het landschap..

De kracht van de werkateliers was dat mensen met heel
verschillende achtergronden bij elkaar werden gebracht
en met elkaar in gesprek gingen.

Wij zijn de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Hof van Twente,
Olst-Wijhe, Deventer, Raalte, Zwolle, Dalfsen en
Staphorst dankbaar voor hun bijdrage. Zonder hen had
dit project niet tot stand kunnen komen.

Een aantal belangrijke vragen stond tijdens de werkateliers centraal:
•
Wat zijn de voorwaarden voor een blijvend 		
sociaal, dynamisch en vitaal platteland?
•
Wat zijn de wensen van toekomstige erfgebruikers
die op zoek zijn naar bij hen passende erven?
•
Hoe vinden de erven die vrijkomen een zo 		
passend mogelijk nieuwe bestemming die 		
toekomstbestendig is?
•
Wat is nodig zodat gemeenten de wijzigingen op
en rond erven zo goed mogelijk kunnen faciliteren?
•
En welke partijen zijn belangrijk in het speelveld,
waar zijn gedeelde belangen en mogelijke coalities
om samen deze opgave aan te gaan?
7
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2.

De aanpak en de praktijk

Voor het project ‘erven van de toekomst’ hebben we allereerst onze relaties in de Overijsselse gemeenten benaderd met de vraag: ‘Zijn er mensen die plannen hebben
in het buitengebied, maar niet weten waar ze die kunnen
uitvoeren of ken je erfeigenaren die plannen hebben,
maar niet weten hoe deze te realiseren?’ Met deze vragen
en een voorstel voor de opzet van de te organiseren werkateliers bezochten we ambtenaren van acht gemeenten
in drie verschillende regio’s van de provincie Overijssel
(Twente, Salland, Vechtstreek). Tijdens deze bezoeken is
de opzet van de ateliers besproken en aangescherpt. Het
bleek best lastig om erven te vinden die aan de voorgestelde opzet konden voldoen. Zo zijn agrariërs die twijfels hebben over de toekomst van hun bedrijf of net zijn
gestart met het maken van plannen er vaak nog niet aan
toe deze met anderen te delen.

verder gediscussieerd over de kansen en mogelijkheden
voor de toekomst van de erven; daarna presenteerden de
erfeigenaren hun casussen aan elkaar.
Ongeveer een maand na de ateliers kwamen de erfeigenaren, gemeenten en Het Oversticht samen om de dag te
evalueren. Hieruit zijn leerpunten naar boven gekomen
die zijn gebundeld in een eindpresentatie en het eindverslag ten behoeve van iedereen die met opgaven rond
erven te maken heeft.
Als afsluiting is een eindbijeenkomst georganiseerd voor
alle betrokkenen, waarbij ook presentaties zijn gegeven door Henk Baas (RCE, Hoofd afdeling Landschap) en
Frank Stroeken (AtelierOverijssel, ateliermeester). Een
lijst van betrokken personen vindt u achterin dit boekje.

Uiteindelijk konden we, mede dankzij de inspanningen
van de gemeenteambtenaren, drie ateliers organiseren
met acht verschillende erven, eigenaren en
vraagstukken.
Op de dag waarop de werkateliers plaatsvonden kwamen
op elk erf mensen bij elkaar die werkzaam zijn in
verschillende disciplines om samen de casus van dat specifieke erf te doorgronden. Behalve de erfeigenaar waren
zoal aanwezig: rijks-, provincie- en gemeenteambtenaar,
gebiedscoördinator, makelaar, stedenbouwkundige,
landschapsarchitect en buren. Na de uitleg en doorgronding op het erf, verzamelden de verschillende groepen
(per erf een groep) op een centrale plek. Daar is per casus
9
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3. belanghebbenden
Gemeenten
Ook gemeenten zien het belang van vitale en betekenisvolle erven voor hun gemeenschap. Hoewel zij actief
visie en instrumenten vormgeven, is het beleid er vaak
nog niet op ingericht om nieuwe ontwikkelingen
mogelijk te maken. Gemeenten polsen actief bij
erfeigenaren wat de dilemma’s en vragen zijn. Toch is
het voor de erfeigenaar en potentiële eigenaar lang niet
altijd helder wat ze moeten doen en welke informatie er
is om hen verder te helpen.

De agrariërs
Agrariërs staan voor moeilijke keuzes: gaan ze door met
hun bedrijf waardoor ze flink moeten investeren,
besluiten ze een andere richting in te slaan, verkopen
ze hun bedrijf aan ‘nieuwe boeren’ of verkopen ze hun
bedrijf aan mensen die er een andere functie aan geven?
Zoon of dochter neemt lang niet altijd het bedrijf over en
vaak is er ook geen andere agrariër die de bedrijfsfunctie voortzet. Als gevolg van concurrentiestrijd en door
vergrijzing stoppen er jaarlijks ongeveer 250 boeren in
Overijssel en komen er erven vrij. Wat is er nodig om van
deze plekken weer vitale erven te maken?
Hoe ziet het erf van de toekomst eruit? Bieden
technologische ontwikkelingen kansen voor het erf?
Welke samenwerkingsverbanden kunnen de
erfeigenaren helpen?
Nieuwe erfbewoners en -gebruikers
Er lopen ook mensen rond met plannen die ze op
(voormalige) boerenerven zouden willen realiseren. Een
groeiende groep bestaat uit de zogenaamde ‘erfdelers’,
mensen die samen willen wonen op een erf. Daarnaast
hebben veel nieuwe initiatieven de tijdgeest mee, zoals
voedselbossen, algenkwekerijen, ‘aquaponics’ en tiny
houses. Toch komen de initiatieven nog niet altijd van de
grond. Initiatiefnemers met plannen weten niet waar dat
mogelijk is en erfeigenaren willen wel veranderen maar
weten niet hoe. Hoe vinden ze elkaar?
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4. methodiek
Voor de ateliers is gekozen voor een
werkmethode die verder gaat dan de problematiek op het
erf zelf. De werkmethode die is gekozen gaat uit van een
potentieel netwerk. Door te onderzoeken hoe en of het
erf sociaal verankerd is in zijn omgeving – te beginnen
met nabijgelegen dorp, buurtschap of kern - ontdek je
zijn grotere betekenis. Aan eigenaren die hun erf willen
transformeren wordt aangeraden om zich in deze mogelijke betekenis te verdiepen en waar mogelijk verbanden
aan te gaan met andere initiatieven. Zo wordt hun eigen
positie versterkt.

De erven die een dergelijke samenwerking aangaan met
een kern of omgeving kunnen ook met elkaar een
stevigere samenwerking aangaan, zodat er een heel
netwerk kan ontstaan van erven met een brede functie
en betekenis. De toekomstbestendigheid van de erven
wordt vergroot, de financiële basis eventueel stabieler,
met een dynamisch en levendig buitengebied tot gevolg.
Op een hoger schaalniveau kunnen universiteiten
samenwerking aangaan voor bijvoorbeeld uitwisseling
van kennis en werkplekken.
Erven kunnen veel meer dan tot nu toe inspelen op
specifieke (en lokale) trends en ontwikkelingen. De
boerderij of het erf wordt op meer plekken de oplossing
voor bijvoorbeeld de woningbouwvereniging die
woonruimte wil realiseren voor starters, voor de
hotelketen die toeristen meer wil bieden, voor de
zorginstelling die ruimte voor ouderen zoekt. De
boerderij krijgt een centrale rol in het buitengebied.

Tijdens de ateliers werd het afgebeelde
netwerkschema (zie pagina 12) gebruikt: zijn er mogelijkheden tot samenwerking met de kern of het dorp?
Kan het erf bijvoorbeeld voorzien in dagbesteding voor
zorg of ouderen? Ouderen uit het dorp kunnen er lesgeven aan de jeugd, over tuinieren bijvoorbeeld, of geïnteresseerde jongeren inwijden in bepaalde ambachten.
De jeugd kan hier ook al doende leren over landschap en
landbouw. Het erf kan werk-, stage- of leerplekken bieden aan onderwijsinstellingen op het gebied van landschap of landbouw.
Vrijkomende schuren kunnen ingezet worden als
jeugdhonk of werkplek. Voor toerisme en recreatie kan
een erf meer betekenis krijgen. Zijn er mogelijkheden
voor een B&B, kunnen toeristen hier bijvoorbeeld het
boerenbestaan van Overijssel ervaren, door zelf kaas te
maken, koeien te melken, schapen te scheren etc.
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Uitleg van het schema:

0.

0.
Vaak gaat aan het initiatief een gesprek
vooraf met de ervencoach, die de erfeigenaar
helpt uit te vinden wat zijn/haar mogelijkheden en wensen zijn en welke valkuilen vermeden moeten worden.
1.
Een erfeigenaar heeft een initiatief om
een bepaalde ontwikkeling of transitie op zijn/
haar erf te laten plaatsvinden. Dit kan passen
binnen één van de genoemde thema’s maar
het kan ook een ander thema zijn. Voor het
uiteindelijke succes van het initiatief kan het
helpen als de erfeigenaar zich niet laat
beperken maar juist weet te “dromen”.

ERVENCOACH

ERFEIGENAAR

2.

START

THEMA’S
TRANSFORMATIE

ORGANISEER COMMITMENT
& INTEGRAAL

A samen wonen (+ werk eventueel)
B recreatie/toerisme (+ combinatie klein agrarisch)

2.
De erfeigenaar zoekt in de omgeving
steun en commitment voor het initiatief. Hij/
zij vindt deze bij specialisten, zoals de
ervenconsulent, maar ook bij mensen die de
omgeving goed kennen, en kan daardoor het
initiatief “rijker en breder” maken. Daarnaast
is de kans op tegenwerking en kritiek vanuit
de omgeving minder groot als deze stap wordt
genomen.
3.
De erfeigenaar gaat met de inbreng en
inzet van de buurt met het initiatief naar de
gemeente. Bij voorkeur is dit in een
informeel overleg met een gemeenteambtenaar met wie een sterk contact is; deze kan
bezien of en hoe het initiatief kans van slagen heeft en kan daarover tips geven. Voor
de ruimtelijke aspecten zoals de erfinrichting
wordt vaak de ervenconsulent om advies gevraagd.
4.
De betrokken ambtenaar denkt pro-actief en oplossingsgericht mee. Het goede contact tussen initiatiefnemer en gemeente leidt
tot een scherper maken van het initiatief zodat
het voor beide partijen passend is.

BUURTSCHAP

1.

C invulling lege gebouwen op erf
D erf opvolging
E erf combinatie met zorg (mantelzorg)/ onderwijs

DRAAGVLAK
ZOEKEN

lokale
specialisten

professionals

grof
ruimtelijk
idee

F wonen in agrarisch buitengebied
G

VOORDEEL
VOORDEEL
Erf verandering
“DROOM”

buurt wordt sterker
meer economische kansen
sociale facetten

PRINCIPE VERZOEK

4.

ruimtelijk
businesscase

INNIG CONTACT MET AMBTENAAR

juridisch duurzaamheid
ruimtelijke kwaliteit
sociale kwaliteit

5.

INDIENEN PRINCIPE VERZOEK
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5.
Er ligt een plan dat zowel voor de
initiatiefnemer als de buurt en de gemeente
haalbaar wordt geacht. Dit plan wordt in de
vorm van een principeverzoek formeel ingediend bij de gemeente. Deze toetst het plan
en beoordeelt het positief.

ERVENCONSULENT

7.

GEMEENTE

3.

PROVINCIE

6.

plan pitchen bij gemeente

PRE PLAN

plan pitchen bij de bank

ruimtelijk
businesscase
actief
meedenken
in kansen

gemeente
heeft visie op
buitengebied
voor toetsing

1 overheid
1 loket

actief
meedenken
in kansen

meedenken
wat goed is
voor het
landschap

VOORDEEL

VOORDEEL

1. erven met uitdagingen
aanpakken
2. vitaal platteland

vitaal platteland

juridisch duurzaamheid
ruimtelijke kwaliteit
sociale kwaliteit

ALLE
STOPLICHTEN
OP GROEN
kader is helder

6.
De gemeente legt het plan ter toetsing
voor bij de provincie om te zien of het past
binnen het provinciale beleid. De belangen
voor de provincie zijn onder andere een vitaal
platteland en het behoud van de
landschappelijke kwaliteiten. De gemeente
heeft daar al rekening mee gehouden.
7.
Het initiatief is nu een volledig plan
dat in alle opzichten een succes verhaal kan
worden. Dit “pré plan” wordt door de
zekerheid nog één keer teruggelegd bij de
buurt voor de laatste details.
8.
De laatste reacties worden verwerkt in
het plan en het principeverzoek krijgt de laatste aanpassingen zodat het plan nu volledig
gestroomlijnd in de formele “routering” kan.
Alle stoplichten stonden al op groen!

8.

PRE ADVIES
INTEGRAAL

+
KADER BEKEND
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Methodiek

IJhorst

Dalfsen
Zwolle

Raalte

Olst-Wijhe
Bornerbroek

Markelo
Bathmen
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5. Acht erven
De vraag die centraal stond bij alle acht erven was of het
erf een grotere rol zou kunnen pelen in de ontwikkeling
van de kwaliteit van het landschap en wat de rol van het
erf zou kunnen zijn in een duurzame ontwikkeling van
(de kwaliteit van) het landschap. We leggen per erf kort
uit wat de opgave is en welke conclusies er voor dat specifieke erf getrokken kunnen worden.
Almelo - Bornerbroek
Dit erf is tot nu toe een agrarisch bedrijf geweest. De erfeigenaren hebben een bedrijfsplan opgesteld en zijn
actief op zoek gegaan naar een duurzame invulling van
het erf. Groei van het landbouwbedrijf is niet meer
mogelijk. Het erf ligt op een prachtige plek vlakbij de
Doorbraak en bovendien op fiets- en loopafstand van de
stad Almelo. De eigenaren zien heel veel kansen en
mogelijkheden. Hoe kunnen ze geholpen worden hun
ideeën te realiseren?
Conclusie van het werkatelier:
Tijdens het atelier zijn de kansen besproken en is met de
deelnemers gekeken hoe keuzes gemaakt kunnen worden voor de beste invulling van de locatie. De eigenaren
hebben een goed beeld van hun droom, maar zijn ook blij
met de inbreng de groep mensen die mee hebben gedacht
over hun casus. Daardoor konden de ideeën over onder
andere de invulling van een Bed & Breakfast verder worden ontwikkeld. De eigenaren krijgen een voucher van
de gemeente om hun plannen verder te kunnen
ontwikkelen.

Bornerbroek
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Markelo

Bathmen

Middel
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weest, maar de eigenaar is door een ongeval niet meer in
staat te werken. De familie zoekt naar mogelijkheden
om op het erf te blijven wonen. In combinatie met een
erftransformatie in het kader van Rood voor Rood zou dit
misschien wel mogelijk zijn.
Hun vraag is: hoe is een duurzame ontwikkeling van dit
erf mogelijk?

Hof van Twente - Markelo
Dit voormalig agrarisch erf is een Rijksmonument. Bij
de boerderij ligt een prachtige en onderhoudsintensieve
tuin die een paar keer per jaar wordt opengesteld voor
publiek. In de boerderij vind je een bed & breakfast. De
dwarsritschuur op het erf is in de loop van de jaren steeds
meer vervallen. De eigenaren willen graag een woning
van deze schuur maken, maar dat is vanwege een
milieucirkel van een naburig erf niet haalbaar. Wel heeft
de gemeente de milieucirkel verkleind zodat een deel
van de schuur wel verbouwd kan worden tot woning. Op
welke manier kan dit erf werkelijk toekomstbestendig
worden gemaakt?

Conclusie van het werkatelier:
Er zijn veel ontwikkelingsmogelijkheden op het erf maar
de financiële consequenties van deze mogelijkheden zijn
ook groot. Tijdens het atelier zijn aanbevelingen gedaan
om tot oplossingen te komen voor dit unieke erf. Een
voorbeeld was om een
deel van het erf te ontwikkelen voor woningbouw. De
eigenaren gaan daarover verder in gesprek met hun
adviseurs en de gemeente.

Conclusie van het werkatelier:
De deelnemers hebben meegedacht over de toekomst
van het hele erf en hebben gewezen op het belang van de
omgeving: een beek, grond van Staatsbosbeheer en een
oude es. Instandhouding van de tuin zou samen moeten
gaan met een landschappelijke verbetering van de omgeving en een grotere betekenis voor de regio. Daarvoor
zijn samenwerking met lokale horeca en het betrekken
van de buurt en andere geïnteresseerden in de ontwikkeling van plannen essentieel.

Olst Wijhe - Middel
De eigenaren van dit voormalig agrarisch erf bewonen
de voormalige boerderij. De bijgebouwen zijn nog aanwezig maar hebben nu geen agrarische functie meer. De
eigenaren willen meewerken aan verfraaiing en vitalisering van de omgeving door onder andere het asbest dak
van de (kuiken)schuur te saneren en bewoning van deze
schuur en/of vervangende bebouwing mogelijk te maken
voor een van hun dochters en andere mensen (mantelzorg, starters).

Deventer - Bathmen
Het erf is een gemeentelijk monument en al generaties
lang in bezit van de familie. De emotionele binding is dan
ook groot. Het is tot voor kort in agrarisch gebruik ge19

Luttenberg

Nieuwleusen
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de schuur zelf, biedt de plek toch ruimte voor verschillende ontwikkelingen, in samenhang met de buurt en
met recreatie. Het atelier gaf geen kant-en-klare oplossingen, maar er zijn wel weer nieuwe ideeën ontstaan.

Conclusie van het werkatelier:
Vanwege het provinciale beleid is het realiseren van twee
nieuwe wooneenheden op het erf niet zomaar mogelijk.
Tijdens het werkatelier is met de groep gekeken op welke
manier het erf een grotere meerwaarde voor de omgeving
kan hebben waardoor er een betere onderbouwing kan
komen voor een invulling van meerdere wooneenheden.
Na het atelier zijn de eigenaren hierover intensiever in
gesprek gegaan met de gemeente. Ook hier geldt: zorg
dat het plan in overheidsbeleid past, werk samen, praat
met de omgeving en zoek meerwaarde.

Dalfsen - Nieuwleusen
De eigenaar van deze voormalige bedrijfslocatie wil het
perceel verkopen met een woonhuis en 665 m2
bedrijfsruimte. Hij wil graag met de ‘Rood voor rood
regeling’ meedoen zodat een compensatiewoning
gebouwd kon worden. Door een recente wijziging in de
milieuwetgeving zijn geurnormen echter gewijzigd en nu
blijkt het perceel te dicht op een kippen- en een
varkensbedrijf te staan. De geurnormen worden nu
enorm overschreden en een compensatiewoning kan niet
gebouwd worden. De gemeente zit hiermee in de maag.
Wat nu?

Raalte – Luttenberg
De eigenaren hebben een goedlopend melkveebedrijf op
de plek waar vroeger een herberg stond langs een drukke
marskramerroute van west naar oost. Aan de overkant
van de weg staat een schuur die toen al dienst deed voor
het afspannen van de paarden. De schuur heeft cultuurhistorische waarde. De schuur heeft ook een asbest dak,
dus sanering is nodig. Welke nieuwe functies zijn mogelijk in deze schuur?

Conclusie van het werkatelier:
De eigenaar was vooraf aan het atelier inmiddels met de
gemeente overeengekomen dat hij elders een bouwrecht
kon krijgen. Het gesprek ging dan ook vooral over de
problematiek van wonen in intensief agrarisch gebied
en binnen milieucirkels. Het bij elkaar brengen van verschillende betrokken partijen – waaronder GGD en Omgevingsdienst– maakte dit atelier interessant voor zowel
eigenaar als gemeente.

Conclusie van het werkatelier:
Als een gebouw op het erf vanwege zijn historie bij kan
dragen aan het verhaal van de plek is dat waardevol voor
de omgeving en voor geïnteresseerde toeristen. Tijdens
het werkatelier zijn met de enthousiaste eigenaren de
verschillende mogelijkheden van hergebruik doorgenomen, waaronder een kaasmakerij, een bierbrouwerij of
meer of minder intensieve recreatieve invullingen.
Hoewel het cultuurhistorisch verhaal interessanter is dan
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IJhorst

Zwolle
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verkoop. Dankzij de locatie in de stadsrand van Zwolle
zijn hier heel veel mogelijkheden voor een nieuwe
invulling (wonen, werken, zorg, recreatie etc).
De eigenaar wil het gewoon graag verkopen, de gemeente
ziet mogelijkheden voor verbetering van het landschap
en potentiële eigenaren willen er graag samen gaan
wonen.

Staphorst - IJhorst
Dit voormalig agrarisch erf heeft de status van gemeentelijk monument. De eigenaren bewonen de helft van het
voorste deel van de boerderij; een neef en zijn partner
bewonen de andere helft. De eigenaren willen graag in
de achterste schuur een eenvoudige woning realiseren
(die geen deel uitmaakt van het monument) en de grote
schuur direct achter de boerderij aan derden verkopen.
De neef en zijn partner zouden dan in het voorste deel
kunnen wonen. Kan dit en hoe kan het dan gerealiseerd
worden?

Conclusie van het werkatelier:
Tijdens het atelier zijn heel veel verschillende
mogelijke invullingen van het erf besproken en deels
weer verworpen. De toekomst van het erf gaat samen
met de toekomt van de omgeving. Gaat Zwolle hier
uitbreiden of niet? Het atelier gaf de eigenaar ruimere
ideeën over wat er mogelijk is. Voor hem moeten de
kosten van verkoop, renovatie en sanering opwegen
tegen een succesvolle invulling van de plek. De gemeente
wil graag meewerken, maar heeft een beperkte rol hierin.

Conclusie van het werkatelier:
De eigenaren zijn mede dankzij het atelier verder gekomen met hun plannen. Het enthousiasme tijdens het
werkatelier was inspirerend voor de initiatiefnemers. Ze
deden ideeën op over het combineren van een trouwlocatie met wonen en een groepsaccomodatie. Zij weten nu
ook beter wat zij aan de gemeente hebben. Het was achteraf goed geweest om buurman Landschap Overijssel in
het atelier te betrekken omdat het eigendom grenst aan
het Reestdal en er enthousiaste ideeën werden geopperd
om de beleving van het Reestdal te vergroten. Het verder
uitgewerkte plan gaat met een goede onderbouwing naar
de Omgevingskamer van gemeente Staphorst.
Zwolle - Berkum
De eigenaar, dierenarts van beroep, heeft op het
voormalig agrarisch erf alle oorspronkelijke bebouwing
laten staan. Behalve de boerderij staan er nog veestallen
die inmiddels met klimop zijn begroeid. De oude
gierkelder is nog aanwezig. Nu staat het erf in de
23

Splitsing erven en de betekenis voor het platteland

Steun voor beheer van een
attractief landschap buiten de
erven?

Resultaten van een workshop

De kwaliteit van ons landschap
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6. Resultaten, leerpunten en conclusies
agrarische erven om met meerdere mensen bij elkaar
kunnen wonen. In de ateliers kwamen een paar voorbeelden aan de orde.

Naar aanleiding van de werkateliers, de evaluaties en de
afsluitende bijeenkomst zijn verschillende leerpunten op
een rij gezet. Hieronder zijn de vragen die vooraf aan het
project zijn bepaald als leidraad genomen.

Daartegenover is de algemene opinie dat het platteland geen woonlandschap moet worden. Agrarische en
niet-agrarische bedrijven op het platteland zijn belangrijk voor de sociale dynamiek: zij kunnen onder andere de
carnavalsvereniging en de voetbalclub sponsoren! Het is
zoeken naar het juiste evenwicht tussen boeren en
bewoners, zowel ruimtelijk (Van wie is het landschap?
Wie beheert het?) als op het gebied van geur, geluid en
andere eventuele overlast, zoals die door bewoners wordt
ervaren.

• Wat zijn de voorwaarden voor een blijvend sociaal,
vitaal en dynamisch platteland? Wat zijn de wensen
van toekomstige erfgebruikers die op zoek zijn naar bij
hen passende erven?
Vijf van de acht onderzochte erven in het project hadden
een vraag die te maken had met wonen op een voormalig
agrarisch erf. Dit sluit aan op een al eerder gesignaleerde
trend: agrarische bedrijvigheid maakt steeds meer plaats
voor wonen. Tijdens de slotbijeenkomst is hierover uitgebreid gesproken. In dat gesprek kwam duidelijk naar
voren dat de toekomst van dorpen en buurtschappen
wordt gewaarborgd als starters en ouderen in de buurt
kunnen blijven wonen: goedkopere huisvesting voor
starters en kleinere woningen voor ouderen zijn mogelijk op voormalig agrarische erven. Bovendien betekenen dergelijke initiatieven dat winkels en scholen in het
dorp behouden kunnen blijven. Hiervoor is in dorps- en
buurtgemeenschappen veel draaglak te vinden.
De komst van buitenstaanders wordt soms met angst
tegemoet gezien, maar die angst is ongegrond: nieuwkomers komen met frisse ideeën en kunnen een gemeenschap een impuls geven. Denk aan groepen als erfdelen.
nl. Steeds meer mensen zijn op zoek naar voormalig

• Hoe vinden de erven die vrijkomen een zo passend
mogelijk nieuwe bestemming?
Veel erfeigenaren willen, ook na beëindiging van het
bedrijf, het erf voor zichzelf hebben. Met de – in Overijssel net aangestelde - ervencoaches bespreken eigenaren
hun problemen en zoeken ze naar een invulling die het
beste bij hen past. Bed & Breakfast, kinderopvang en zorg
zijn opties die lang niet bij iedereen passen. Erfsplitsing
kan een middel zijn om het erf beter te onderhouden en
in te richten, maar is ook niet voor elke erfeigenaar de
beste oplossing. Daarnaast is de gewenste hoeveelheid
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wooneenheden op een erf onderwerp van discussie. Mag
een erf veranderen in een mini-dorp? Provincie Overijssel is huiverig voor het toestaan van veel wooneenheden
op een erf en verzoekt eigenaren hun eigenbelang heel
goed af te wegen tegen het sociaalmaatschappelijk belang. Voor erfeigenaren is het een uitdaging om plannen
te maken die verdergaan dan hun eigen erf, terwijl het
vinden van draagvlak in de buurt essentieel is om een
plan te laten slagen.

Leerpunten voor overheden (gemeente, provincie):
•
Werk vanuit een langetermijnvisie op het 			
platteland, zowel ruimtelijk als sociaal. Weet		
wat je wil met het landschap en schep 			
duidelijkheid.
•
Werk als ambtenaren van verschillende 			
afdelingen binnen de gemeente samen en stem 		
goed af.
•
Een meewerkende en meedenkende 			
oplossingsgerichte overheid helpt.
•
Geef aandacht aan ingewikkelde plannen: heb 		
oog voor de zakelijke kant, maar ook voor de 		
emotionele en sociale kant.
•
Geef inzicht in mogelijkheden, onmogelijkheden
en probeer van onmogelijkheden mogelijkheden te
maken.
•
Onderbouw met argumenten waarom iets echt 		
niet kan.
•
Maak je rol duidelijk en schep de juiste 			
verwachtingen.

Het antwoord op de vraag hoe een zo passend mogelijke
bestemming wordt gevonden voor vrijkomende erven is
dus niet eenduidig te beantwoorden. Het gaat altijd om
maatwerk. Wat wel duidelijk is, is dat er altijd draagvlak
gevonden moet worden in de buurt.
• Wat is nodig zodat gemeenten de wijzigingen op en
rond erven zo goed mogelijk kunnen faciliteren?
De provincie en de gemeenten bekijken nieuwe initiatieven in het buitengebied en toetsen die op de Omgevingsvisie, de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en gemeentelijke beleidsplannen. Een goede omgevingskwaliteit en
leefbaarheid is het doel van de overheden; dit is een collectief, sociaalmaatschappelijk belang. Het eigenbelang
van de eigenaar moet daarop aansluiten. Soms botsen
deze belangen en is een goede dialoog nodig om tot een
voor ieder gewenst eindbeeld te komen. Uit de ateliers
bleek dat gemeenten plannen graag faciliteren, maar dat
een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van
het buitengebied vaak ontbreekt. Om zo goed mogelijk
te kunnen faciliteren is een langetermijnvisie nodig en
aansluiting van het erf bij deze visie.

• Welke partijen zijn belangrijk in het speelveld, waar
zijn gedeelde belangen en mogelijke coalities om samen deze opgave aan te gaan?
Een blijvend vitaal, sociaal en dynamisch platteland
hangt af van de betrokkenheid van mensen. Inwoners,
vrijwilligers, betrokken deskundigen en overheden zijn
samen verantwoordelijk om zich hiervoor in te zetten
(zie het schema op pagina’s 14 en 15).

26

Er is de laatste jaren meer betrokkenheid van bewoners,
die in hun vrije tijd helpen bij landschapsonderhoud en
-behoud. Er is sprake van vergrijzing bij agrarische natuurverenigingen, maar er is ook meer belangstelling van
gezinnen met jonge kinderen.

Leerpunten voor de initiatiefnemer / erfeigenaar:
•
Zoek draagvlak door mensen (buurt, omwonenden,
partners) te betrekken. Samen sta je sterk.
•
Doe dit niet alleen breed maar ook gericht, 		
afhankelijk van je plan.
•
Probeer dat wat je voor ogen hebt helder te om		
schrijven.
•
Splitsing van erf gaat over een eigen privaat 		
belang. Denk hier voorbij en verken hoe de		
erfontwikkeling ook een bijdrage kan leveren aan
een algemeen belang.
•
Sluit aan bij doelen en streefbeelden die er zijn 		
voor de ontwikkeling van het landschap (recreatie,
natuur).
•
Vraag hulp van een deskundige; iemand die weet
hoe je het best je plan kunt aanbieden bij de 		
gemeente.
•
Maak de casus groter als dat helpt om niet alleen
het eigen erf te verbeteren maar ook het 			
omliggende landschap.
•
Zoek samen met financieel expert naar een 		
verdienmodel om je plan te realiseren.

Erfeigenaren die nog in het stadium zitten van onzekerheid over hun toekomst kunnen sinds kort met hun vragen terecht bij de ervencoaches, die gefinancierd worden
door de provincie.
Ervenconsulenten zijn er ook nog steeds om advies te
geven over de inrichting van veranderende erven, juist
bij erftransformaties die te maken hebben met sloop en
nieuwbouw, erfsplitsing en vrijkomende agrarische bebouwing. Erfeigenaren maken verder gebruik van adviseurs op vele terreinen.
Leerpunten voor overheden en eigenaren:
•
Zorg voor een proces vanuit verschillende 		
disciplines, betrek bijvoorbeeld kunstenaars		
zij komen vaak met een nieuw perspectief.
•
Bouw een netwerk op, ken mensen en vertel over
de uitdagingen.
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Behoud
levendigheid
platteland?

Levendigheid op het platteland: hoe kunnen we het behouden?
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7. EPILOOG
Vooraf aan het onderzoek en de werkateliers was de gedachte dat de bijdrage van erven aan een vitaal en
toekomstgericht platteland gezocht moet worden in een
grotere betekenis die ze voor hun (directe) omgeving
kunnen hebben. Daarom gingen we in de werkateliers op
zoek naar (mogelijke) relaties met andere erven,
bedrijven of buurtschappen. Voor de deelnemers aan de
ateliers was dit een interessante zienswijze, maar een die
niet altijd direct leidde tot praktische nieuwe dwarsverbanden en samenwerkingen.

gevallen de gedachten van de eigenaren versterkten.
We kwamen door de ateliers tot de ontdekking dat we op
heel kleine schaal en als in een ‘snelkookpan’ aan het
oefenen waren met de nieuwe Omgevingswet, waarin
vanuit verschillende disciplines meegekeken wordt met
plannen van een initiatiefnemer die draagvlak nodig
heeft voor de realisatie daarvan.
De ateliers hebben niet geleid tot concrete
erfinrichtingsplannen, maar vaak wel meer richting gegeven. Eigenaren en gemeenteambtenaren hebben elkaar
beter leren kennen, waardoor het gesprek beter gevoerd
kan worden.

Bij alle casussen kwam wel naar voren dat een vitaal en
duurzaam platteland gebaat is bij sociale samenhang en
draagvlak bij omwonenden. Daar waar men op zoek gaat
naar meer samenwerking met andere partijen kan een
interessante gebiedsontwikkeling het gevolg zijn.
Met name het proces van samen nadenken en praten
vanuit verschillende invalshoeken en disciplines werd
door iedereen hoog gewaardeerd. Interessant was dat de
groepsleden, wat hun achtergrond ook was, in bijna alle
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economische
waardeoriëntatie

Techno Overijssel: dit landschap ontstaat door een
combinatie van veel ruimtelijke dynamiek in Overijssel
met een economische waardeoriëntatie.
Cultuur / natuur Overijssel: dit landschap ontstaat
wanneer veel ruimtelijke en economische dynamiek in
de provincie gecombineerd wordt met een breed welvaartsbegrip, waarbij vooral de waarde van duurzaamheid veel nadruk krijgt.
Verhalend Overijssel: dit landschap ontstaat bij een
combinatie van weinig ruimtelijk-economische dynamiek in Overijssel met een breed welvaartsbegrip,
waarbij de Overijsselse eigenheid veel nadruk krijgt.
Productief Overijssel: dit landschap ontstaat wanneer
weinig ruimtelijk-economische dynamiek in de provincie gecombineerd wordt met een economische waardeoriëntatie.

productief
overijssel

Techno
overijssel

weinig ruimtelijkeconomisch dynamiek
in Overijssel

veel ruimtelijkeconomisch dynamiek
in Overijssel

Verhalend
overijssel

Cultuur
natuur
overijssel

breed welvaartsbegrip

Het assenkruis

wordt ingevuld als invulling
def is

De volledige publicatie is te vinden op www.atelieroverijssel.nl
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van de scenario’s is gebruik
ande scenariostudies van natiingen.
d en deels aangepast op basis
AtelierOverijssel en TrendDe uitgebreide scenario’s vindt
f XX.

riëntatie in de samenleving’ vormen als het ware een
assenkruis met vier kwadranten. Deze zijn in het bijgaande schema geïllustreerd. De kwadranten vormen de
omgevingsscenario’s:

Br

er milieu en natuur. Ze geven
twikkeling en toepassing van
amenleving. Ze bepalen ook
wordt omgegaan met het
of indirect door de ruimte die
an het natuurlijke systeem
he sectoren. Ook deze kernderzocht door de extremen te
n:
misch gewin gebaseerde waarn combinatie met vertrouwen
en markt versus
begrip, dat grote waarde toendheid, duurzaamheid natuur
klinkt ook door in een andere
anzien van het landschap.

8. Prikkeling van de geest
vormen uitermate verschillende contexten en elk scenario vraagt om een bepaald soort erf. Elk scernario biedt
condities voor de ontwikkeling van een ander soort erf.

Over de toekomst van erven
Frank Stroeken / Ateliermeester
De Toekomstverkenning Overijssels Landschap 2050 is in
2018 uitgevoerd door AtelierOverijssel en het
Trendbureau Overijssel. Centraal hierin staan vier
omgevingsscenario’s voor Overijssel in 2050. De
omgevingsscenario’s zijn in de basis gedefinieerd door
uit te gaan van twee kernonzekerheden die als assen in
een kruis zijn geplaatst:
•

•

Scenario Techno Overijssel
Nieuwsgierig, ambitieus en optimistisch. Onze
provincie heeft een enorme technologische dynamiek.
Mensen gaan voor economische groei en vertrouwen
erop dat dit prima kan samengaan met duurzaamheid.
Dit uit zich in vergaande groei van mobiliteit, ter land en
in de lucht. Het landschap bevat minder grondgebonden
landbouw en krijgt omvangrijke groene
woonlandschappen.

De as ruimtelijke ontwikkeling heeft als
uitersten centralisatie in de Randstad met een 		
strenge ruimtelijke ordening en anderzijds 		
economische spreiding door Nederland met vrijere
ruimtelijke regels.
De as dominante waardeoriëntatie heeft als
uitersten een op economisch gewin gebaseerde 		
waardeoriëntatie versus een welvaartsbegrip 		
dat grote waarde toekent aan gezondheid,
duurzaamheid, natuur en geluk.

Oude erven tussen nieuwe burgererven
Wat betekent de verplaatsing van agrarische bedrijven
naar bedrijventerreinen? Hoe transformeren de voormalige agrarische erven? Of krijgen we te maken met een
geprivatiseerd woonlandschap van nieuwe landgoederen
en villa’s? Als de bewoners van de Randstad deze kant
op komen, wat betekent dat voor de sociaal-ruimtelijke
ontwikkelingen in Overijssel?

Door de assen te kruisen zijn vier omgevingsscenario’s
ontstaan.

Scenario Cultuur Natuur Overijssel
Het aantal mensen in Overijssel groeit. Steeds maar meer
produceren en consumeren is achterhaald. We zetten
in op circulaire bouwstromen, schone landbouw zonder
veehouderij en milieutechniek. Energie wordt spaarzaam
gebruikt en wordt duurzaam en verspreid opgewekt. De
natuur is overal verweven met het landschap.
Zelfwerkzaamheid, op tal van gebieden leidt tot
dynamische gemeenschappen

Deze scenario’s zijn ook relevant voor de Overijsselse
erven. Erven maken immers integraal onderdeel uit van
het Overijsselse landschap en hun bijdrage aan de
dynamiek en de kwaliteit van de ruimte verschilt per erf,
per toekomstplan en per scenario. Als overheden
beginnen met visie -een van de belangrijke leerpunten
uit de acht werkateliers -, dan kan die visie uitgaan van
een bepaald toekomstbeeld. De vier toekomstscenario’s
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Technolandschap: oude erven tussen nieuwe burgererven
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Natuur-cultuurlandschap: vitale levendige erven

Productielandschap: Overleven in monofunctionaliteit
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Verhalend landschap: Geconserveerde erven

Toekomstige topografische kaart Techno Overijssel

Toekomstige topografische kaart Productie Overijssel

Toekomstige topografische kaart Cultuur/NatuurOverijssel

Toekomstige topografische kaart Verhalend Overijssel
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Vitale levendige erven
Hoe ziet het landschap van streekeigen productie en
eigen energieopwekking er uit? Krijgen de erven allemaal
een invulling als ecologische werkgemeenschap of als
knooperf? Ontspruiten op de erven nieuwe landbouw,
natuur of energieconcepten? Ontstaat er vanzelf meer
gemeenschapszin in dit scenario?

Overleven in mono-functionaliteit
Er komen veel boerderijen vrij in een zakelijker landschap. Willen mensen nog in het landelijk gebied wonen?
Wat gebeurt er met de boerderijen?
Toekomstige ontwikkeling erven
Op de erven in het buitengebied daalt het aantal agrarische bedrijven zeer snel. Volgens de huidige trends is
van deze erven in 2050 nog maar circa 6% een agrarisch
bedrijf. Dan zijn er 40.000 erven die mogelijk vooral een
woonfunctie hebben.

Scenario Verhalend Overijssel
De eigen streek is het belangrijkste in dit scenario.
Inwoners hebben veel invloed op beleid en vinden sociale
samenhang en identiteit belangrijker dan ongebreidelde
economische groei. De samenleving heeft een
middenweg gevonden om vitaliteit te combineren met
economische krimp. Voor toerisme en gezondheid
ontstaat er meer natuur. De energievoorziening komt
grotendeels van buiten de provincie.

In de erven binnen deze studie ging het in veel gevallen
over erfsplitsing. Stel dat deze behoefte groeit en dat
steeds meer mensen op een erf op het platteland willen
wonen. Wat betekent dat dan?
Stel dat elk van de erven in 2050 in 2 eenheden wordt
gesplitst. Dan ontstaan er 80.000 wooneenheden in het
landschap met ruimte voor 14% van de huishoudens in
Overijssel.

Geconserveerde erven
Wat betekent economische krimp voor de erven en hun
bewoners? Worden erven vooral plekken voor toerisme
en zorg of worden ze bewoond door zorgzame en
langzaam vergrijzende burgers?

De vraag is of we dat willen. Wie zijn die bewoners? Komen ze uit de Randstad vanwege de stijgende zeespiegel of wordt de vergrijzende bevolking van Overijssel op
erven opgevangen? Dragen ze bij aan de vitaliteit van
het platteland en ook nog aan de leefbaarheid in dorpen
en steden? Lukt het die erfbewoners om de agrarische
identiteit van het landschap te helpen behouden? Van de
nieuwe plattelandsbewoners mag zeker verwacht worden dat ze bijdragen aan het beheer van landschapselementen. In 2050 wil je terugkijkend constateren dat de
vernieuwing op de erven heeft bijgedragen aan een fraai,
vitaal en leefbaar platteland.

Scenario Productief Overijssel
Groei om onze welvaart vast te houden. Dat is de
belangrijkste waarde in dit scenario. De concurrentie is
hevig en het aantal bewoners krimpt. We gebruiken een
kwart meer energie en concurreren met traditionele
producten in de landbouw. Grootschalige velden en
grote gebouwen bepalen het landschap. Er ontstaan forse
concentraties van windmolens en zonneparken. Voor de
natuur is minder ruimte.
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‘onze voorouders hebben hebben dit land van generatie op generatie bewerkt en van deze akker geleefd. Dit erf is ons thuis. Ons DNA zit in de grond, in de gewassen,
wij zíjn dit landschap’.
Kunstwerk van de Italiaanse Arte Povera, kunstenaar Giuseppe Penone (1947). Opgegroeid in de omgeving van Turijn (Piemonte) en stamt af van boeren
die generaties lang hetzelfde stuk land hebben bewerkt. Dit is het onderwerp van het kunstwerk ‘Patate’ uit 1977 waarin hij aardappelen heeft laten groeien in contramallen in de vorm van zijn mond, neus, oren etc.
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9. GROND-GEBONDEN
Beschouwing Paul de Kort (kunstenaar)
om dit moderne gedoe, we hebben het toch altijd ‘zo’
gedaan, waarom moet dat nu ineens zo anders?’

Zo’n 15 jaar geleden was ik betrokken bij een project
waar een belangwekkend archeologisch verhaal aan ten
grondslag lag. Wat was er aan de hand?

Terwijl wij rond 2007 aan ons Trijntje-project
werkten verscheen een artikel in de krant met als kop;
Voor het eerst in de menselijke geschiedenis zal ergens
in dit tijdsbestek meer dan de helft van de wereldbevolking in steden leven.

In 1997 is in de Alblasserwaard het skelet van een vrouw
uit ongeveer 5500 v. Chr. opgegraven. Omdat de graafwerkzaamheden werden uitgevoerd in het kader van de
aanleg van de Betuwelijn, kreeg zij de toepasselijke naam
Trijntje. Haar skelet is tot nu toe het oudste complete
exemplaar dat ooit in de Nederlandse bodem is aangetroffen. Trijntje maakte deel uit van een groep rondtrekkende jagers-verzamelaars en ik probeerde me een
voorstelling te maken van deze vrouw; hoe leefde zij, wat
hield haar bezig, welke vragen stelde zij zich …

In mijn hoofd resoneerde dit bericht met de gedachten
aan Trijntje. Ik realiseerde me dat wij nu in een
tijdsgewricht leven dat sterke parallellen vertoont, of
misschien juist diametraal staat ten opzichte van het
tijdsgewricht waarin Trijntje leefde. Wellicht is de
stelling gerechtvaardigd dat wij het tijdperk dat door
Trijntje en haar tijdgenoten werd betreden nu geleidelijk
weer verlaten? We verlaten ons ‘erf’…

De archeoloog in ons team vertelde mij dat de periode
waarin Trijntje leefde een cruciale fase markeert in de
ontwikkeling van de mensheid. In deze periode, zo’n
6.000 tot 8.000 jaar geleden, verruilden wij geleidelijk
ons nomadische bestaan voor een sedentaire leefwijze.
Het sedentarisme heeft ons doen ‘aarden’, we verbonden
ons aan één stuk grond; het ‘erf’.

Een hedendaagse Trijntje zegt tegen haar kleindochter of
grootmoeder; ‘onze voorouders hebben dit land van
generatie op generatie bewerkt en van deze akker
geleefd. Dit erf is ons thuis. Ons DNA zit in de grond, in
de gewassen, wij zíjn dit landschap. Waarom dit
moderne gedoe, we hebben het toch altijd ‘zo’ gedaan,
waarom moet dat nu ineens zo anders?’

Intussen voltrok de agrarische revolutie zich met alle
gevolgen van dien, voor de mens als soort, voor flora en
fauna, voor het landschap, voor de aarde.
Ik stelde me voor dat Trijntje met haar kleindochter of
haar grootmoeder heftige discussies heeft gehad; ‘waar-
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Alle goede pogingen ten spijt, stadslandbouw op
kantoordaken en volkstuintjes in de rafelranden van de
stad, de stedeling is per definitie níet
‘grond-gebonden’. Een stadstuintje is géén erf. Voor de
stedeling is het landschap het decor waar tegen zijn of
haar reis zich afspeelt tussen huis en werk. Het is het
‘schilderij’ dat hij of zij ziet vanuit het keukenraam.
Het is mijn stellige overtuiging dat deze verhouding met
het landschap zich weerspiegelt in de manier waarop wij
het landschap beschrijven, hoe we ons erin bewegen,
maar vooral in onze betrokkenheid ermee. We hebben
het landschap letterlijk ‘op afstand gezet’.
We hebben ons ‘erf’ inmiddels verlaten.
Oppervlakkig beschouwd lijkt deze herbestemmingsdiscussie een futiel gesprek in de kantlijn van de échte
grote veranderingen en ruimtelijke opgaven. Maar met
Trijntje in gedachte is het ‘erf’ misschien wel de
spreekwoordelijke ‘kanarie in de kolenmijn’ en bent u als
erfbewoner schatdrager van een fenomeen dat symbool
staat voor iets veel groters.
Ieder individueel ‘erf’ refereert aan een diepgeworteld
gevoel van verbondenheid met de ‘grond’ onder onze
voeten. Het zijn de ‘strohalmen’ waar we ons aan
vastgrijpen, die ons herinneren aan een
betekenisvolle verbondenheid met het landschap; als
bewoner, als logé, als recreant, als passant.

39

10. lijst van deelnemers
Atelier Twente: Almelo- Hof van Twente
Agnes Mentink, ervencoach/gebiedscoördinator
Babke Roeterdink, gemeente Hof van Twente / Stimuland
Chiel Braakhuis, Kobra
Marion en Klaas van Heuven, eigenaren
Gijs van Heuven, eigenaar
Jan Bakhuis, Provincie Overijssel
Joyce en Emiel Schabbink, eigenaren
Judith Toebast, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Juliette Huis in ’t Veld, Metropool Twente
Maarten Nieboer, gemeente Hof van Twente
Paul Reinerink, gemeente Almelo
Paul Zijlstra, Flynth
Anneke Coops, AtelierOverijssel
Marnix Scholman, AtelierOverijssel
Paul de Kort, beeldend kunstenaar
Heidi Linck, beeldend kunstenaar
Frank Stroeken, AtelierOverijssel
Atelier Salland: Deventer, Olst-Wijhe, Raalte
Bram Scheurwater, Rombou
Christiaan en Bobbi Kloosterboer, eigenaren
Cor Bosch, gebiedscoördinator
Pieter Parmentier, erfdelen
Hans Westenenk, vastgoed
Harry Stoffer, Provincie Overijssel
Harry ten Have, adviseur
Henk Klein Koerkamp, gemeente Raalte
John en Monique van den Berg, eigenaren
Marielle Vrijkotte, gemeente Deventer
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