
delen, ideeën genereren, kansen en ‘speelruimte’ benoemen. Dit vraagt een op maat 
gesneden stapsgewijs proces. 
Het huidige omgevingsbeleid biedt ruimte, maar het instrumentarium wordt door 
gemeenten veelal sectoraal en kwantitatief toegepast. Er zijn nog weinig voorbeelden 
van integraal toegepaste KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving). 

Ondernemen is voor landgoederen gebalanceerd groeien, niet te vergelijken met andere 
ondernemers. Het landgoed zelf zal zelden risicovol ondernemen waardoor opbrengsten 
relatief laag zijn. Landgoedeigenaren realiseren zich dat ondernemen niet kan zonder zicht 
te hebben op een toekomstvisie voor hun landgoed. Hierbij is het wenselijk in een 
verdienmodel te laten zien dat inzicht biedt in op welke wijze de kosten en baten in balans 
gebracht kunnen worden en welke extra investeringen nodig zijn. Deze stap is soms lastig 
en vraagt een goede begeleiding. 

Uitdaging voor Overijssel 
De landgoederen geven betekenis aan het Overijsselse landschap. Ze vormen een wereld 
op zich: uniek, interessant en aantrekkelijk. Heb daarom oog voor de integrale kwaliteit en 
de meerwaarde die de landgoederen kunnen bieden als podium van vernieuwing en een 
vervlechting van ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke waarden. Landgoedeigenaar, 
overheid en bewoners kunnen elkaar sterken in deze opgaven. Dit laatste vraagt cocreatie, 
bewegelijkheid en samenwerken op basis van vertrouwen. 

Het advies: van vermogen naar een gezamenlijke meerwaarde
Landgoederen zullen niet ieder jaar aankloppen bij de overheid voor nieuwe ontwik-
kelingen. Ze kennen een heel eigen langjarige dynamiek die veelal gekoppeld is aan 
overdracht naar de komende generatie dan wel aan ingrijpende ontwikkelingen in de 
omgeving/buitenwereld (trends). Wees je hiervan als provincie en gemeente bewust. 
Als een landgoed vraagt om ondersteuning is dit een kans en een mooi moment om met 
alle betrokken partijen te werken aan een ruimtelijke toekomst, duurzaamheid en beleving.

De landgoederenanalyse die voor Overijssel is gemaakt geeft inzicht in de vraag 'wat 
hebben we?' Nu moeten we ons richten op de vraag 'wat willen we hiermee?' Er is een 
visie/strategie en werkwijze nodig die concreet inspelen op de potenties die landgoederen 
als podium bieden: als een gebiedsentiteit (ruimtelijke-historische waarde), als ruimtelijke-
economische dragers (markt waarde), als sociaal-maatschappelijke binders of als 
vernieuwers op het vlak van bijvoorbeeld 'kringloop denken en agro & food’. 

De landgoederen zijn gebaat bij afzet dichtbij huis van hun bijzondere producten. 
Mensen zijn bereid hiervoor meer te betalen. Kijk maar naar het succes van De Marien-
waerdt of het landgoed Twickel en het landgoed Vilsteren. Een sterk landgoedconcept 
versterkt de beleving en kwaliteit van het  landschap, evenals de regionale markteconomie. 
Dit inspireert en brengt bewoners en divers partijen bijeen. 

Energieke 
landgoederen
Bouwen aan een Overijssels landschap 
met toekomstwaarde

Wat hebben we daarom nodig om ‘te komen waar we willen komen’? 

Samen creëren als werkwijze:
• Zet in op nieuwe kansen als ‘gebiedsmarketing’, ‘kringloopdenken’, ‘agro & food’.  
 Bedenk als overheden samen met de landgoedeigenaren en betrokken partijen 
 een profiel. Dit kan per streek verschillend zijn;
• Werk in een integraal team dat zich betrokken voelt bij de opgave, dit werkt 
 stimulerend. Faciliteer daarbij als provincie en gemeente en stuur er op aan dat er 
 maatwerk gemaakt wordt; 
• Zet in op kwaliteit in plaats van kwantiteit en blijf niet rekenen aan kosten en baten. 
 Geef ideeën de tijd en ruimte, een plan moet kunnen groeien! 

Instrumentarium:
• Stimuleer door financiële ondersteuning middels leningen en lastenverlaging. 
 Het kan de eigenaar net het zetje geven. 

Tip voor de overheden
• Neem de tijd voor een goed gesprek op locatie, denk ik stappen, dit geeft een frisse 
 blik en wederzijds vertrouwen; 
• Creëer een integraal team van bevlogen mensen rond de opgave.

Tip voor de landgoedeigenaar
• Zoek dwarsverbanden, bundel krachten, betrek de omgeving bij je ideeën. Ga in 
 een vroeg stadium in dialoog. Er is samen meer mogelijk dan je denkt.
• Laat tenslotte zien waar je voor wilt gaan: maak een visie en een verdienmodel. 
 Dit vormt de basis voor een goed proces. Laat je hierbij ondersteunen door een 
 expert als dit lastig is. 

Kern van het advies
Landgoederen zijn energiek, continu in beweging, al eeuwen lang. Zij ‘overleven’ door 
te ondernemen. Elke generatie maakt haar eigen keuzes met als doel niet alleen de 
volgende generatie een toekomst te bieden, maar ook om iets moois te creëren voor 
de fysieke leefomgeving. Landgoederen zijn het Overijsselse landschap en de bewo-
ners meer dan waard. Zij bieden letterlijk ‘een podium’ voor verbinding en vernieu-
wing. De tendens is dat landgoederen meer naar buiten treden; zij bewegen vanuit de 
luwte naar ‘de markt’. Er ontstaat interactie en dynamiek met de directe leefomgeving, 
een sociaal-maatschappelijke binding die voor Overijssel ruimtelijke kansen genereert. 

Een strategie is nodig om deze tendens te versterken:

• Een landgoed is energiek, de Omgevingsvisie creëert hiervoor ruimte. Laat als 
 eigenaar je ambitie zien, maak een visie en een verdienmodel. Zo kun je samen 
 ‘bewegen’ en aan een duurzame toekomst werken;  
• Landgoederen bieden Overijssel een podium. De opgaven zijn integraal, veel 
 partijen hebben hierin belang. Creëer bij elke opgave een team of cirkel van 
 betrokken mensen. Werk samen in een open denkproces waarin eigenaren, 
 beleidsmakers en adviseurs elkaar in vertrouwen informeren, stimuleren en 
 faciliteren; 
• Deze wijze van werken kan niet zonder een gezamenlijke consensus over een 
 visie en strategie voor landgoederen in de provincie Overijssel; 
• Maak heldere afspraken over proces, wees flexibel, maar met een gerichte blik 
 op het genereren van ruimtelijke kwaliteit, investeer in de relaties (landgoed en 
 omgeving, ambtelijk en bestuurlijk);
• Focus op de langere termijn, maar zet ook in op stappen op de korte en 
 middellange termijn. De concrete uitvoering van een idee werkt stimulerend. 

Signalering vanuit de ervaringen van het landgoedconsulentschap
Het landgoed is een ruimtelijk-economische eenheid. Opgaven tot een duurzame 
instandhouding zijn vaak complex, het is begrijpelijk dat eigenaren, provincie en 
gemeenten zoekende zijn. Dit vraagt een coöperatieve en integrale manier van werken. 
Onderzoek de mogelijkheid tot een gebiedsgerichte aanpak met meerdere landgoederen. 
Dit biedt ruimtelijk en (markt)economisch gezien een optimalisering in kansen. 

Wees reëel in wat je verlangt van elkaar en maak hierover duidelijke afspraken. 
Laat ruimtelijke kwaliteit hierin altijd leidend zijn. Bijt je niet vast in getallen van exploitatie, 
kosten en baten.

Een ‘duurzaam goed’ is een gezamenlijk belang. Het is niet meer dan logisch dan dat we 
elkaar in een vroeg stadium moeten ontmoeten waarin we in vertrouwen de opgave 
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Beeldmateriaal: AtelierOverijssel

Oorsprong van dit advies
Dit advies bouwt voort op recente ervaringen van AtelierOverijssel en het 
landgoederenconsulentschap (www.landgoederenconsulentschap.nl).

www.atelieroverijssel.nl
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