
RESULTATEN  
LANDGOEDERENBELEID

Provincie Overijssel en de landgoederen werken samen aan dezelfde doelen

‘‘De samenwerking met de provincie heeft ons veel 
opgeleverd. Wij waarderen dat de provincie bereid is om 
met ons mee te denken, zodat wij als landgoedeigenaren 
vooruit kunnen. Voorbeeld daarvan zijn pilots, waarin we 
samen met de provincie leren van projecten hoe het wel, 
maar ook hoe het niet moet.’’

Yayeri Blijdenstein, voorzitter Overijssels Particulier 
Grondbezit

Landgoederen zijn de parels van Overijssel. Daar kunnen  we trots op zijn. Landgoederen dragen bij aan het 

karakteristieke en gevarieerde landschap. Hierdoor is het fijn in Overijssel te wonen, werken en recreëren.

De provincie heeft de afgelopen jaren samen met landgoedeigenaren geïnvesteerd in restauratie, herstel en 

ontwikkeling van landgoederen. Door goede samenwerking en partnerschap is veel bereikt. 

Deze folder toont een overzicht van de resultaten van het landgoederenbeleid van provincie Overijssel.

Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau 
Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. 
Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het 
landgoederenbeleid van de provincie Overijssel in de 
periode 2007-2014. De informatie in deze folder is met 
zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend.



“De uitstraling van buitenplaatsen is enorm. Het creëert een 
wereld waarin mensen graag verblijven. Buitenplaatsen kosten 
geld maar hebben ook enorme voordelen voor de samenleving.”

Paul Schnabel, Sociaal en Cultureel Planbureau
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De informatie in de figuren is afkomstig is uit de Inventarisatie van landgoederen in Overijssel (Albers Adviezen
en Landschap, juni 2011)), het % Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is aangepast op de herijkte EHS.

In februari 2013 is de Agenda Landgoederen 
2013-2016 vastgesteld. De Agenda is een 
uitwerking van de Omgevingsvisie en de 
Inventarisatie van landgoederen in Overijssel 
(2011). Het brengt de rijkdom aan landgoederen 
in Overijssel in beeld en brengt de kansen en 
uitdagingen die dit biedt onder de aandacht. 
Hierdoor kan de provincie ontbrekende schakels 
ontdekken en kansen formuleren om de bijdrage 
van landgoederen aan het bereiken van provinciale 
doelstellingen te vergroten. De provincie stelde 
ruim € 600.000,- beschikbaar voor de Agenda.

AGENDA 
LANDGOEDERENDE GETALLEN

Bijdragen van landgoederen aan beleidsdoelen

Aandacht is onder meer geschonken aan 
praktijkdagen en expertmeetings voor nieuwe 
economische dragers, een landgoederen-
symposium, de kennisconferentie van het 
Landgoedbedrijf en het landgoedconsulentschap. 

Het versterken van de communicatie onderling 
en naar buiten toe nam eveneens een belangrijke 
plaats in en krijgt onder meer vorm via 
www.landgoedereninoverijssel.nl.

10
van het oppervlak van 
Overijssel wordt beheerd 
door landgoederen

40
van de bossen ligt
op landgoederen

8
van de landbouw-
gronden ligt op 
landgoederen

26
van de EHS ligt
op landgoederen

van de grond in Overijssel 
ligt op landgoederen

30.000

Oppervlakte

ha

oude landgoederen 
(tot 1850)150
ontginnings- en fabrikantenlandgoederen
(1850-1960)120
NSW-landgoederen
(na 1960)375

nieuwe landgoederen
(na 2005)17
verdwenen landgoederen113

Aantal landgoederen: 775
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“Goed dat het beleid ruimte 
biedt voor initiatieven van 
particulieren, maar het was 
een langdurig proces. Wij 
waren blij met de deskundige 
begeleiding door de provincie 
en de ondersteuning door het 
OPG.”

Henk Smellink, eigenaar 
landgoed De Hulst - een 
van de deelnemende 
landgoederen aan de pilots 
Rood voor Groen

In 2012 hebben de provincies Overijssel, Utrecht en Gelderland 
adviesbureau Witteveen + Bos een maatschappelijke 
kosten baten analyse voor landgoederen laten uitvoeren. De 
conclusie van het onderzoek is: landgoederen leveren grote 
maatschappelijke baten. Elke euro die de overheid investeert 
in een landgoed levert de maatschappij tussen de twee en vier 
euro op. Voor eigenaren is dat niet het geval. De baten van 
investeringen vloeien slechts voor een klein deel terug naar de 
landgoederen. Omdat de kosten van landgoedbeheer toenemen 
wordt het steeds moeilijker de exploitatie gezond te houden.

MAATSCHAPPELIJKE 
WAARDEN VAN 
LANDGOEDEREN

PROVINCIALE REGELINGEN
Vanaf 2004 heeft de provincie Overijssel het 
opstellen van Landgoedversterkingsplannen 
ondersteund ter stimulering van planmatig 
beheer en ontwikkeling van landgoederen. Een 
Landgoedversterkingsplan bevat de koers voor 
de toekomstige ontwikkeling van het landgoed, de 
ambities en uitvoeringsprojecten om dit te 
realiseren. Door het Overijssels Particulier 
Grondbezit (OPG) zijn, in overleg met de 
landgoedeigenaren, inmiddels 52 landgoed-
versterkingsplannen gemaakt.

Uit de evaluatie van landgoedversterkingsplannen 
(2008) bleek dat veel gewenste herstelprojecten
niet uitgevoerd werden wegens gebrek aan 
financiering. De provincie heeft daarop een aantal
subsidieregelingen in het leven geroepen. Op 75 
landgoederen zijn herstelprojecten uitgevoerd.

In 2008 verscheen het “Handelingskader Rood voor 
Groen op bestaande landgoederen”, vooruitlopend 
op de nieuwe Omgevingsvisie. Het was een 
belangrijke stap richting provinciaal en gemeentelijk 
beleid voor ontwikkelruimte op landgoederen. Doel 
van dit beleid is het versterken, ontwikkelen en 
duurzaam beheren van groen (natuur, landschap, 
cultuurhistorie, water en recreatief medegebruik) op 
landgoederen. Nieuwe bebouwing is de financiële 
motor om dat te bereiken. Ervaring hiervoor werd 
opgedaan in de pilots Rood voor Groen op drie 
landgoederen.
Het handelingskader Rood voor Groen heeft in 2009 
een plek gekregen in de provinciale Omgevingsvisie 
en Omgevingsverordening. Via de Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving wordt uitvoering aan het beleid 
gegeven.

In 2014 heeft de provincie samen met OPG 
een landgoedconsulentschap ingericht. Het 
consulentschap kan door eigenaren worden 
ingeschakeld bij ingewikkelde en complexe 
ruimtelijke projecten. Ook is het een vraagbaak en 
kenniscentrum voor nieuwe economische dragers 
op landgoederen.

SINDS 2004

“Dankzij de herstelsubsidies waren we in 
staat om een aantal bijzondere projecten 
aan te pakken, zoals het herstellen van 
een eeuwenoude es die met fijnsparren 
was ingeplant. Zonder subsidies is het 
onmogelijk om dit soort activiteiten uit te 
voeren.”

Willem Blenken Blijdenstein, eigenaar 
landgoed Bekspring
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Landgoederen die een bijdrage hebben ontvangen voor:

Landgoedversterkingsplan 

Herstel Kwaliteit Landgoederen Overijssel (HKLO)

Herstelsubsidie cultuurhistorische elementen

Overige herstelsubsidies
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LANDGOEDEREN
DIE GEBRUIK HEBBEN GEMAAKT VAN 

SUBSIDIEREGELINGEN TUSSEN 2007 - 2014

De vernieuwde laan op het landgoed Hessum 
is een belangrijke structuurdrager en zichtlijn 
naar het huis.

Herstel eslandschap op 
Landgoed Bekspring.

Erve Wolters voor en na herstel rieten dak,
metselwerk en houtwerk oude boerenschuur.

Herstel oude waterplaats Hof 
te Boekelo. Hier wordt (grenen) 
hout verduurzaamd. Het hout 
wordt verkocht via de Stichting 
Streekeigen Hout.

De zwemvijver op De Hooge Boekel voor en 
na de restauratie van metselwerk, rollaag en 

aanvoerkanaal.

De zandstenen toegangspoort bij
’t Stroot, voor en na herstel.

De hooiberg bij Het Overvelde voor en na herstel. 
Uniek voor Nederland is dat hier vier hooibergen 
dichtbij elkaar staan.
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VERLEENDE SUBSIDIES

Er zijn twee soorten herstelprojecten: die voor ‘groene’ landschapselementen en die voor ‘rode’ 
cultuurhistorische elementen. Via de projecten Herstel Kwaliteit Landgoederen Overijssel (HKLO) zijn 
lanen, grachten, vijverpartijen, houtwaterplaatsen e.d. opgeknapt. Bij Cultureel Erfgoedprojecten (CE) zijn 
elementen zoals hooibergen, theekoepels, beelden, tuinmuren, kassen en toegangspoorten hersteld. 

“Het Landgoedversterkingsplan was de basis van onze 
plannen. Het gaf ons houvast. Met de HKLO subsidie 
hebben we veel achterstallig onderhoud kunnen wegwerken. 
Inmiddels is het hele Landgoedversterkingsplan uitgevoerd.”

Fred Groot Nibbelink, rentmeester landgoed Het Overvelde 

Subsidieregeling Herstel Kwaliteit Landgoederen Overijssel (HKLO)

55 deelnemende landgoederen

Verleende subsidies

Subsidieregeling cultuurhistorische elementen

32 deelnemende landgoederen

Overige (herstel)subsidies

36 deelnemende landgoederen

=  € 100.000

provinciale bijdrage

EU bijdrage

eigen bijdrage landgoederen
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NATUURSUBSIDIES

INVESTEREN IN 
OVERIJSSEL!Realisatie nieuwe natuur

resultaten in 2013
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Via de regeling GroenBlauwe Diensten kan in 
sommige gemeenten subsidie worden verkregen 
voor herstel, aanleg en beheer van waardevolle 
landschapelementen zoals houtwallen, lanen en 
poelen. Het gaat om langdurige beheercontracten 
voor perioden van 20 tot 30 jaar.

Het Subsidiestelsel voor Natuur- en 
Landschapsbeheer (SNL) stelt subsidies 
beschikbaar voor de omvorming van 
landbouwgrond naar nieuwe natuur in de 
ecologische hoofdstructuur (EHS). Het OPG 
ondersteunt bij de uitvoering. In de periode 2006 
- 2011 heeft het OPG voorlichting gegeven en 
223 keukentafelgesprekken gevoerd. Resultaat 
is dat 235 ha nieuwe natuur is gerealiseerd op 
particuliere grond.

De provincie en de landgoederen investeren in 
Overijssel!

Het accent verschuift: van het formuleren 
van (subsidie)beleid naar het ondersteunen 
van ondernemerschap en het benutten van 
nieuwe kansen. Via de Agenda Landgoederen 
wordt hier in 2015 op ingezet. Bijvoorbeeld 
via praktijkworkshops met gemeenten, het 
Landgoedconsulentschap, de samenwerking met 
het OPG en in ‘Samen werkt beter’. 
Een belangrijk onderdeel is de borging van de 
resultaten van de Agenda naar de toekomst. 
Opbouwen van een kennisnetwerk en versterking 
van de samenwerking met Utrecht en Gelderland 
kunnen daar een onderdeel van zijn. Voor meer 
informatie zie www.grondbezit.nl/opg.

Realisatie nieuwe natuur, resultaten in 2013

“Het is heel jammer dat alle 
natuursubsidies naar de 
ecologische hoofdstructuur 
gaan. Het is daardoor financieel 
onmogelijk om buiten de EHS 
nieuwe natuur te ontwikkelen.”

Mr. Eric Kwint, landgoed Weleveld


