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L
andgoederenspecialist en landschapsarchitect Flo-
ris Bouwman is eigenaar van B4o, bureau voor 
landschapsarchitectuur, stedenbouw en recreatie-

ontwikkeling. Bouwman is gespecialiseerd in de ontwik-
keling van nieuwe landgoederen en is onder meer initia-
tiefnemer van de websites Nieuw Landgoed.nl en www.
Landgoederen.net.

Hij legt uit dat bij nieuwe landgoederen onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de landgoederen die onder 
de Natuurschoonwet worden gerealiseerd – waarbij de 
grond in agrarisch gebruik mag blijven, mits tenminste 30 
procent van het terrein van minimaal 5 hectare wordt 
omgevormd tot natuur en/of  houtopstanden – en de zoge-
noemde nieuwe planologische landgoederen. Die zijn ver-
gelijkbaar met de bestaande ’oude’ landgoederen en waar-
bij ook een of  meer ’gebouwen van allure’ dienen te ver-
rijzen.

Het beleid voor nieuwe landgoederen stamt uit medio 
jaren 90, toen  in Nederland een tekort aan bos werd gecon-
stateerd. Voor particulieren ontstond de mogelijkheid om 
de aanleg van bos (en tegenwoordig ook andere natuur) te 
ondersteunen en daarvoor ook gecompenseerd te worden, 
doceert Bouwman. 

De afgelopen jaren zijn er enige tientallen 
van deze nieuwe planologische landgoede-
ren verrezen in Nederland. Hoeveel plano-
logische nieuwe landgoederen Nederland 
nu exact telt, is niet geregistreerd, maar 
alleen in de provincie Gelderland zijn 
de afgelopen jaren circa twintig plan-
nen goedgekeurd. Hiervan zijn er nu 
twaalf  uitgevoerd. Nieuwe landgoede-
ren maken opgang, bevestigt Bouw-
man. ”Ze zijn de laatste jaren vooral een 
middel geworden om de Ecologische 
Hoofdstructuur te versterken.” 

Bouwman ziet drie categorieën initiatief-
nemers. Allereerst zijn er boeren. Vaak stop-
pers zonder opvolger die zich sterk verbonden 
voelen met hun grond en tegelijkertijd de ontwikke-
ling van het landgoed – met bouwkavel – zien als  mogelijk-
heid om de sanering van het bedrijf  te bekostigen.

Maar er zijn ook actieve agrarische ondernemers die 
een, soms minder rendabel, deel van het bedrijf  willen 
omvormen tot nieuw landgoed.

Een tweede categorie landgoedstichters is de vermo-
gende particulier die graag een blijvend stuk natuur wil 
achterlaten voor de komende generaties, al dan niet met 
meerdere wooneenheden.

Ten derde is er nog de groep van organisaties, stichtin-
gen en projectontwikkelaars die een zorglandgoed begin-
nen. Bijvoorbeeld voor een instituut voor jeugd-

zorg of  opvang van psychiatrische patiënten. ”Op zich is 
de ontwikkeling van nieuwe landgoederen iets dat de 
overheid heel goed past”, aldus Bouwman. De budgetten 
van het rijk voor natuurontwikkeling staan vanwege de 
bezuinigingen namelijk steeds meer onder druk. De over-
heid is dan ook blij met alle particuliere initiatieven. 
”Maar in de praktijk lopen projecten vaak stuk. Enerzijds 
omdat de gekozen locatie niet altijd geschikt is voor een 
nieuw planologisch landgoed. Maar ook omdat mensen 
vastlopen in de lokale regelgeving, of  omdat een lokale 
overheid te weinig kennis heeft van het onderwerp, of  te 
weinig lef  toont om zich hiervoor hard te maken. Men zou 
meer maatwerk moeten toepassen.”

Elke provincie heeft zijn eigen richtlijnen voor nieuwe 
planologische landgoederen. Veelal geldt er een mini-
mumoppervlakte van 5 of  10 hectare en behoort er ’bebou-
wing van allure’ op te komen. Maar potentiële landgoed-
ontwikkelaars krijgen vervolgens te maken met individu-
ele eisen en regels van de gemeente, aldus Bouwman, die 
landelijk tien nieuwe landgoedprojecten begeleidt. ”Dan 
zegt de gemeente bijvoorbeeld: we willen geen 5, maar 
minimaal 10 hectare. Of  iemand heeft een plan voor vier 
kleinere bouwkavels, terwijl de gemeente vasthoudt aan 
twee grote.”

Bouwman zou graag zien dat de lokale overheden hier 
soepeler mee om zouden gaan. Immers: als de particuliere 
ontwikkelaar het landgoed straks goed kan exploiteren, 
kan hij ook meer in de natuurontwikkeling investeren. 
”Belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat de ruimte-
lijke kwaliteit gewaarborgd blijft.”

Bij de ontwikkeling van planologische landgoederen is 
de riante bouwkavel uiteindelijk de belangrijkste com-
pensatie voor de investeerders, aldus de landschapsarchi-

tect. Bouwman: ”Ze moeten al behoorlijk in de 
buidel tasten voor het doorlopen van

de bestemmingsplanprocedure, de natuur-
ontwikkeling, de inrichting van het

gebied en het ontwikkelen van de bouw-
kavel.”

’Nieuw landgoed: 
maatwerk graag’

Impressie van een landgoed, ontworpen door bureau B4o. Inzetje: landschapsarchitect Floris Bouwman. Foto’s en illustratie B4o

Er zijn veel initiatieven voor nieuwe landgoederen. Toch halen die 
lang niet alle de eindstreep. Soms is de gekozen locatie niet 

geschikt, maar veel enthousiasme loopt ook stuk op lokale of 
provinciale regelgeving . Meer soepelheid en ruimte voor maatwerk 

is gewenst, betoogt  landschapsarchitect Floris Bouwman.

Landwerk, het tijdschrift over de inrich-
ting van het landelijk gebied, houdt  don-
derdag 6 oktober een veldsymposium 

over nieuwe landgoederen.
Dit is bedoeld voor particulieren die over-

wegen om een nieuw landgoed te stichten, 
maar ook voor beleidsmedewerkers en advi-

seurs op dit terrein.
Volgens Landwerk is het aantal nieuwe landgoederen 

groeiende. Tegen welke obstakels lopen de nieuwe land-
goedeigenaren aan? Hoe gaan provincies en gemeenten 
ermee om? Hoe past een landgoed in het landschap en hoe 
richt je het in? Deze en andere vragen komen aan de orde 
tijdens het veldsymposium, dat bestaat uit een rondleiding 
per bus vanuit Arnhem langs vier nieuwe Gelderse land-
goederen: Otelaar in Barneveld, ’t Elzend in Bergharen en 
Obbinkmark 1 en Heemheuvel in Zelhem. De eigenaren 
vertellen over hun ervaringen bij het oprichten en beheren 
van het nieuwe landgoed. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via www.landwerk.nl

                       Veldsymposium 
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Weidevogelbeheer 
Delfland succesvol
Het aantal weidevogels in Delfland is 
op jaarbasis met 52 procent toegeno-
men. Dat blijkt uit tellingen deze zo-
mer. De afgelopen drie jaar heeft Na-
tuurmonumenten zich sterk gemaakt 
voor actiever weidevogelbeheer in de 
regio van Delft.

Het waterpeil is verhoogd waar-
door de grond van weilanden kouder 
en natter worden. Het gras groeit 
daardoor minder snel en minder ge-
lijkmatig, waardoor de grasmat meer 
overzicht biedt aan de vogels en toch 
beschermend blijft voor jonge vo-
gels. In West-Nederland neemt het 
aantal dieren jaarlijks 13 procent af, 
aldus de organisatie. Landelijk is de 
jaarlijkse afname met 4 procent een 
stuk kleiner.

Zwijnen schieten in 
bebouwde kom
Gemeente Epe mag van het Gelders 
provinciebestuur nog even doorgaan 
met het verjagen en schieten van 
wilde zwijnen in de bebouwde kom.

GS hebben de toestemming ver-
lengd tot 1 februari 2012. Door de 
dieren met het geweer te verjagen 
’leren’ ze dat de bebouwde kom voor 
hen geen veilig leefgebied is, aldus de 
provincie. De provincie verwacht wel 
dat de gemeente maatregelen treft 
om de beesten blijvend te weren. Dat 
kan bijvoorbeeld met wildroosters. 
Sinds 1 januari zijn er 95 meldingen 
gedaan door burgers over overlast en 
schade door zwijnen. Er zijn drie 
wilde zwijnen geschoten in het dorp 
en 23 in het buitengebied. 

Een wilde hamster, ook wel korenwolf.  
Foto ANP

’Vlaamse hamster 
bijna uitgestorven’
De Vlaamse natuurorganisatie Na-
tuurpunt slaat alarm over de ham-
ster. Het diertje is bijna uitgestorven 
in Vlaanderen. De beheersovereen-
komsten met Vlaamse boeren zijn 
eind dit jaar afgelopen en er is nog 
geen alternatief.

De oorzaken van de achteruitgang 
van de hamster in Vlaanderen zijn 
dezelfde als die in Nederland: inten-
sivering van grondgebruik en ver-
snippering van leefgebied. In Neder-
land is tien jaar geleden met succes 
een fokprogramma gestart met de 
laatst overgebleven korenwolven. Er 
zijn beheerovereenkomsten voor 500 
hectare. Overigens is dat volgens Al-
terra wel te weinig voor een duurza-
me instandhouding van de soort.


