Het Landgoedvenster – een nieuw instrument voor de
maatschappelijke ontwikkeling van landgoederen
Waarom een meetinstrument voor landgoederen

Communicatie

Landgoederen spelen vanouds een vooraanstaande rol in het integraal en

Door middel van een uitgebreide vragenlijst worden punten

multifunctioneel inrichten en beheren van de groene ruimte. Zij moeten zich

toegekend aan de landgoederen op verschillende thema’s. De

telkens opnieuw vernieuwen om vitaal te blijven. Dat kan alleen als zij zich

scores zijn daarna zichtbaar gemaakt in een cirkeldiagram. Om

bewust verhouden tot de Nederlandse verstedelijkte samenleving. Zij moeten

een indruk te krijgen van Het Landgoedvenster worden hieronder

ook zorgen dat zij gezien worden om die plek te behouden. Zij zullen zichtbaar

de cirkeldiagrammen van twee verschillende landgoederen

moeten maken wat hun rol en waarden zijn voor de maatschappelijke

weergegeven. De diagrammen blijken direct gespreksstof op te

behoeften van hun omgeving. In samenwerking met de initiatiefgroep Het

leveren. Het instrument is dus uitstekend geschikt als

Landgoedbedrijf heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van

communicatiemiddel.

Wageningen UR, een instrument ontwikkeld, Het Landgoedvenster, om die
zichtbaarheid te vergroten.

Landgoed 1:

Waar kan Het Landgoedvenster voor worden gebruikt
Het Landgoedvenster kan intern dienen als managementinstrument voor
landgoedeigenaren om zich te bezinnen op hun maatschappelijke rol en
positie. Extern werkt het ter ondersteuning van de communicatie met de
omgeving om meer ontwikkelingsruimte te krijgen.

Landgoed 2:

Waar staan we nu
De eerste versie van Het Landgoedvenster is ontwikkeld aan de hand van
de landgoederen van vier initiatiefnemers. In 2012 zal op basis van deze
versie worden gewerkt aan een breed gedragen versie met de inbreng
van gemeentelijke en provinciale overheden en maatschappelijke
organisaties op het gebied van natuur en recreatie. Deze maatschappelijk
gedragen versie zal worden verbeterd door toetsing op ongeveer 10
aanvullende landgoederen.

Info & contact
Maureen Schoutsen – Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR
T 0320 291 640

Het project ‘Het Landgoedvenster’ is onderdeel van het programma ‘Ondernemen in
Natuur’ van het ministerie van EL&I, waarin zij zoekt naar innovatieve
ontwikkelingsstrategieën voor een economisch duurzaam en maatschappelijk

E maureen.schoutsen@wur.nl

gedragen gebruik van de schaarse buitenruimte. Het rapport ‘Het Landgoedvenster’ is
te downloaden op http://edepot.wur.nl/185067

