Interview

A. E. Gelderman: "Subsidies afschaffen ten
gunste van mindere fiscale druk"

Renske Peters en Peter Schütz

Interview met de heer Gelderman, een nieuwkomer in
het landgoed beheer. Dit is het eerste artikel in een serie
van drie, dat zal gaan over beheerders van terreinen en
hun visie op het beheer. Gezocht is naar een drietal dat
zich onderscheidt naar het beheer van verschillende
typen terreinen en hun specifieke kijk op het beheer. In
het eerste interview is de heer Gelderman aan het
woord, de eigenaar van Beekvliet, gelegen aan de weg
tussen Borculo en Lochem.
Gelderman beheert sinds een jaar of drie 70 ha landgoed in de Achterhoek. Tussen Borculo en Lochem.
10% daarvan bestaat uit met bomen begroeide gronden,
voor het overgrote deel te vinden in lanen. De rest is
verpacht aan boeren. Hoeveel km laan het precies betreft, weet hij niet, bekent hij tijdens een fietstocht over
deze lanen waarbij verschillende hoger gelegen essen,
een stokoude, zeer schilderachtige iep, die de kever wel
heeft maar het toch lijkt uit te houden, de tot het landgoed
behorende boerderijen en een zeer nat bosje tot de
enthousiast aangewezen punten te behoren. Ook de
dingen die er nog niet zijn worden even enthousiast
aangekondigd. De wielewaal, de orchideeën, de kikkers
en alles wat in de tuin nu nog niet is te zien.

van een tante overgenomen. Een man met een opvallende grote liefde voor bomen. Sinds hij op Beekvliet is
komen wonen heeft hij 4400 bomen geplant, waaronder
vruchtbomen, taxussen, rhododendrons en haagbeuken. Niet vergeten mogen we de 1000 bollen narcissen
die hij langs de oprijlaan heeft geplant Gelderman is
sinds half maart dit jaar directeur van de Nederlandse
Credietverzekeringsmaatschappij in Amsterdam. Daarvoor werkte hij onder andere als marketingdeskundige
en was onder meer een van de mensen die van Jif een
succes maakte.

Hoe typeert u de wijze van het beheer dat u voert?
"Goeie vraag," erkent hij. En hij voegt er aan toe: "Ik
weet dat ik het niet op de goeie manier beheer. We
planten weliswaar honderden bomen per jaar aan, maar
we gaan nog niet te werk volgens een plan. Ik ben me
ervan bewust dat je ook lanen bosbouwkundig kunt, en
ook dient te benaderen. Werken naar een zodanige leeftijdsklasseverdeling dat op het hele landgoed, eventueel
in samenwerking met de buren, lanen in alle leeftijdsklassen voorkomen. Dan ben je er redelijk zeker van dat
je kinderen en hun kinderen een landgoed erven met niet
alleen maar ianen, die ineens allemaal tegelijk instorten.
Maar dat zou ook betekenen dat je lanen eerder moet
kappen. En dat durf ik niet."
Nog niet, hopelijk. Aan het woord is mr. Arnold Erdzard
Gelderman. Vijfenveertig jaar oud, getrouwd, twee kinderen en kersverse eigenaar van het landgoed Beekvliet. Kersvers in bezit, maar drie jaar geleden in beheer
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Grillig gevormde bast van een oude iep op het landgoed Beekvliet.
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Mr. A. E. Gelderman: "ik streef naar een symbiose van plant, dier en mens".

Het beheer van 70 ha grond is weliswaar niet de meest
gigantische klus in dit land maar als je er zonder enige
ervaring voor komt te staan is dat niet niets.
Als kind kwam hij wel eens met zijn vader op het landgoed, maar er gespeeld heeft hij niet, herinnert hij zich
heel duidelijk. Tien jaar geleden heeft zijn tante, die het
toen bezat, hem gevraagd of hij in de toekomst het beheer wilde overnemen. Hoewel hij toen nog in het westen
woonde en werkte, heeft hij toch ja gezegd. Door een
verandering van werkkring was hij in staat om in 1980
met zijn gezin in Lochem te gaan wonen. Toen is hij voor
het eerst bewust over het landgoed gaan lopen en er met
andere ogen naar gaan kijken dan die van de eerste de
beste recreant of natuurbeschermer. In 1984 werd zijn
tante ziek en kreeg hij voor het eerst met het daadwerkelijke beheer te maken. Hij viel met zijn neus, om het zo
eens te zeggen, midden in een ruilverkaveling. Geen
slechte manier overigens om de problematiek van een
gebied snel onder de knie te krijgen. Maar hoe echt het
is om een landgoed te beheren, daar heeft hij zich nooit
een voorstelling van kunnen maken beseft hij nu.

Het landgoed Beekvliet
Het oorspronkelijke landgoed Beekvliet was omvangrijker dan het deel dat Gelderman nu beheert. Een dee!
behoort thans tot het Staatsbosbeheer (150 ha). Een
ander deel is in het bezit van zijn achterneef. Hiertoe
behoort ook een sterrenbos. Het deel van Gelderman
(70 ha) is gelegen tussen de Slinge en de Berkel. De
landbouwgronden worden door 6 boeren gepacht. Drie
bedrijven zijn melkbedrijven. Daarnaast is er een intensieve veehouderij, een biggenfokkerij en en
paardenhospitaal. Het beheer van de landschappelijke
beplantingen vergt een belangrijk deel van zijn tijd, terwijl
de tuin die het huis omringt, het werkdomijn is van zijn
vrouw en zijn zoon Edgard. Het landgoed valt onder de
Natuurschoon wet.
De eerste indrukken van Beekvliet
Het eerste wat ons opvalt als we bij schemering de
oprijlaan van Beekvliet oprijden is dat je wel het gevoel
hebt dat je een landgoed oprijdt maar dat bos ontbreekt.
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De heer Gelderman bij zijn grote trots,
een oude iep op zijn landgoed, die het
nog redelijk goed doel

We worden enthousiast ontvangen. Tot het echt donker
is, worden we rondgeleid door de tuin, waar de buxusstruikjes hun best doen om te groeien. Vanuit de tuin die
hoger ligt dan de omgeving krijgen we een indruk van het
landgoed: landerijen met hier en daar een prachtige
solitaire boom in het weiland. De Slinge slingert zich
rondom het huis. Hierop wordt met kano's gevaren. Ook
zijn er altijd veel vissers.
Het huis ziet er verzorgd uit. Opnieuw geschilderd in
de oorspronkelijke kleuren en een aantal ruimtes in oude
stijl ingericht. Voordat de familie er in 1985 introk, was het
huis nog geschilderd. "Dat was maar goed ook, want de
eerste 25 jaar is daar geen geld meer voor", vertelt
Gelderman ons.
Buiten is het inmiddels donker, binnen brandt de open
haard. Fotoboeken en historisch materiaal ligt al voor
ons uitgespreid op de grond. Van het landgoed is door
de lokale historicus A. H. G. Schaars de bosgeschiedenis in de 18e eeuw beschreven. Via zijn familie had hij
oude archiefstukken op de kop weten te tikken. Normaal
zit de familie slechts in enkele vertrekken boven vanwege de hoge verwarmingskosten. Al snel komen de
verschillende aspecten van het beheer van Beekvliet
aan de orde.
Symbiose van plant, dier en mens
Op de vraag hoe Gelderman aankijkt tegen het beheren
van een landgoed, omschrijft hij zijn visie als volgt: "Als
landeigenaar heb ik de zorg voor de instandhouding van
het landgoed, iets waarmee al in 1750 door de toenmalige vice-admiraal Graaf van Bylant aan is begonnen.
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Het is voor mij een genoegen om dit voor de samenleving te mogen doen. Wij kunnen genieten van wat er
vroeger is gedaan en wij dragen ons steentje bij voor de
toekomst. Ik streef naar een symbiose van plant, dier en
mens. Daar bedoel ik meer dat de natuurfunctie zijn
ruimte dient te krijgen, de landbouw bedrijfseconomisch
goed kan draaien, weliswaar onder de voorwaarden die
vanuit het milieu worden gesteld. Daarnaast staat het
landgoed open voor de recreatie zodat de mens volop
kan genieten van de cultuur en natuur. De discussie
rondom de symbiose brengt ons op de milieuproblematiek, problemen die samenhangen met de verstoring van
de symbiose."
Hoe staat hij tegenover de mestproblematiek?
"Op het landgoed is geen mestoverschot, er is zelfs
sprake van een tekort, althans volgens normen en opvattingen zoals die in de landbouwwereld worden gehanteerd. Dat neemt niet weg dat de milieuproblematiek
mij druk bezighoudt. Het belang van de Club van Rome
is groot geweest, al vind ik wel dat men toen te ver is
doorgeschoten". Gelderman gelooft in technologische
oplossingen: mestverwerking in plaats van minder
koeien en elektromotors in auto's in plaats van de mobiliteit te verminderen. Voor de korte termijn heeft Gelderman hoge verwachtingen van bijv. homeopatische
middelen om de bossen van de ondergang te redden.
Ook is hij geïnteresseerd in het toevoegen van voedingsstoffen aan de bodem. Voor de lange termijn gaat
het volgens hem ook om bij het bijbrengen van een stuk
bewustwording. Aan kennisvergroting en communicatie
hecht hij grote waarde. Hij gaat er dan ook vanuit dat hij
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ten aanzien van de landbouw te maken heeft met vrije
ondernemers en boeren niet kan dwingen tot een andere
bedrijfsvoering.
Oe functies
De recreatie is op het landgoed Beekvliet een belangrijke functie. Voor de familie vormt het grootste probleem
de manier waarop de recreanten omgaan met het gebied. Bijvoorbeeld het vuil dat wordt achtergelaten en de
sportvissers die met hun opeltjes het uitzicht bederven.
Houtproduktie is nauwelijks nog aan de orde. Er is in

ieder geval geen sprake van inkomsten uit het hout. De
jacht is verpacht aan de accountant die daar met de boer
jaagt. Een belangrijke functie van het landgoed blijft de
landschapsfunctie.
Zijn er nog toekomstmogelijkheden voor de particuliere landgoedeigenaar?
"Ik hecht sterk aan privé-initiatief. Voor een goed landgoedbeheer heb je eigenaren nodig die er zin in hebben,
die er extra zorg voor over hebben", stelt hij duidelijk. Hij
erkent dat zonder subsidies een landgoed niet meer
particulier kan draaien. Subsidies vormen echter aan de
andere kant een zwaar obstakel. Eenvoudiger zouden

De oprijlaan naar het huis Beekvliet.
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Een nieuw ingeplante dubbele laan op
het landgoed Beekvliet.

fiscale maatregelen zijn. Gelderman stelt zich daarbij
voor dat zowel de vermogensbelasting als de successierechten op nul worden gesteld. Momenteel vinden in
de Tweede Kamer discussies plaats over wijzigingen in
de Natuurschoonwet. Ais voorwaarde wordt gesteld in
het nieuwe voorstel, dat 30% van het landgoed uit bos
moet bestaan. Voor het landgoed Beekvliet van Gelderman zou dit betekenen dat hij niet meer in aanmerking
zou komen voor de fiscaal vriendelijke 25% regeling
(met subsidie).
Op de vraag waarom vele landgoederen in een
slechte staat verkeren geeft Gelderman als reactie; "Een
groot probleem vormt de versnippering die met name in
het verleden heeft plaatsgevonden. Dit als gevolg van
erfenisverdeling. Er zijn daar wel oplossingen voor gevonden bijvoorbeeld door middel van een aandelensysteem." Nu de situatie eenmaal zover is ziet hij een oplossing in meer samenwerking. Via de oprichting van de
Bosgroep Oost Gelderland, naar voorbeeld van de Bosgroep Salland probeert Gelderman hieraan een bijdrage
te leveren. Een gezamenlijke inkoop en meer deskundigheidsuitwisseling is hierdoor mogelijk.
In principe moeten de inkomsten uit de pacht, de jacht
en de houtverkoop een landgoed draaiende houden. In
de praktijk ligt het anders. De pachtsom is laag en is de
afgelopen jaren, toen het mocht, niet verhoogd. Het lijkt
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Gelderman niet veel te kunnen schelen hoeveel hij ontvangt aan inkomsten uit pacht Dat geldt ook voor zaken
als de verkoop uit hout en de rechten op pacht.
"Dat is juist", geeft hij toe. "Zolang de inkomsten uit het
landgoed bij mijn privé-inkomen worden opgeteld betaal
ik daar zo veel belasting over dat er nauwelijks iets
van overblijft om het beheer van te betalen. Daar is maar
één oplossing voor. Maak het fiscaal mogelijk de inkomsten uit het landgoed gescheiden te houden van mijn
andere inkomsten. Een landgoed bv. lijkt een oplossing
maar dat is het in wezen niet. Want door de transparantie
komen die inkomens nog steeds bij de rest van mijn
inkomsten."
Hoe of hij denkt over het Nederlandse subsidiestelsel?
"Afschieten is te grof uitgedrukt, maar ik geef er niet
veel voor. Ik weet ook vaak niet wat de overheid ermee
wil. Of ze de burger in haar macht wil krijgen of bepaalde
voor mij onduidelijke doelen wit bereiken. Ik heb groot
respect voor de overheid waar het de deskundigheid
betreft. De deskundigheid uit Wageningen, van het TNO,
van de consulent Bos- en Landschapsbouw, die mij
komen adviseren over het beheer en de problemen met
de vitaliteit van de bomen. Maar de subsidies mogen van
mij afgeschaft worden ten gunste van mindere fiscale
druk".

