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Voorwoord
Dit onderzoek naar landgoederen is uitgevoerd in het kader van het programma Natuurlijk Kapitaal
Nederland (NKN) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het NKN-programma is een tweejarige
programma dat het PBL in de periode 2014-2016 uitvoert op verzoek van het ministerie van Economische
Zaken. Het PBL heeft LEI-WUR en PPO-WUR gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.
Een van de ambities van het kabinet is het verbinden van natuur en economie (Natuurvisie 2014). Van natuur
beschermen tégen de samenleving naar natuur beschermen mét de samenleving. Zo’n ontwikkeling past bij
de huidige tijdgeest waarin bedrijven en burgers steeds vaker zelf initiatieven nemen en de overheid zich
meer en meer beperkt tot een ondersteunende rol. Met het NKN-programma biedt het PBL aan overheden,
ondernemers en maatschappelijke organisaties concrete handvatten voor het nemen van investerings- en
beleidsbeslissingen waarbij natuur en economie elkaar versterken.
In NKN staat het leren van de praktijk centraal. Dat doet het PBL door deel te nemen aan praktijkprojecten
van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De volgende praktijkprojecten komen aan bod:
•
waterveiligheid en natuur in het Deltaprogramma;
•
ecosysteemdiensten in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
•
waterkwaliteit met Brabant Water;
•
verduurzaming van internationale handelsketens;
•
verzilveren van bestaande natuur in de Weerribben-Wieden;
•
mogelijkheden voor een circulaire zeewierketen;
•
innovatieve food ondernemers.
Naast de praktijkprojecten trekken we ook lessen uit het verleden door bestaande praktijkvoorbeelden te
analyseren. Dit onderzoek naar handelingsopties voor landgoederen valt onder dit programmaonderdeel.
LEI-WUR en PPO-WUR hebben ruime ervaring met het analyseren van nieuwe verdienmodellen voor
landgoederen en belemmeringen die een grootschaligere toepassing ervan in de weg staan. Zij kunnen
daardoor concrete handelingsopties formuleren voor landgoederen. Op de website
http://themasites.pbl.nl/natuurlijk-kapitaal-nederland is informatie over het hele programma te vinden alsook
de voortgang ervan te volgen.
Petra van Egmond
Programmaleider NKN
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
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Samenvatting
In de theorie is al veel bekend over mogelijke verdienmodellen op landgoederen of voor particuliere
grondeigenaren. Toepassingen van de verkregen inzichten blijven echter vaak in de pilotfase steken en
komen niet of onvoldoende tot wasdom. De mogelijke oplossingen om natuur en economie te combineren
worden hierdoor niet of te beperkt opgeschaald.
In dit rapport stellen we de vraag wat opschaling nu nog in de weg staat en landgoederen en de overheid
kunnen doen om opschaling te versnellen. Wat specifieker kunnen de vragen als volgt worden
geformuleerd:
1. Wat belemmert mogelijke natuurcombinaties op of nieuwe verdienmodellen voor landgoederen? Het
rapport ‘Waardevol Groen’ van Kamerbeek (2012) geeft een groot aantal mogelijke aanpakken,
maar veel daarvan worden niet of nauwelijks toegepast; waarom is dat?
2. Welke handelingsopties hebben de betrokken partijen? Wat is er voor nodig om gesignaleerde
belemmeringen aan te pakken?
Naast fysieke kenmerken van het landgoed (ligging, grootte, infrastructuur) nemen de mensen op en rond
het landgoed een belangrijke rol in daar waar het gaat om verdienmodellen. Mensen, en dan niet alleen de
landgoedeigenaar en zijn familie maar ook de betrokken stakeholders, verdienen aandacht. Het economisch
succes van een landgoed wordt mede hierop gebaseerd.
Een groot landgoed in een mooie omgeving dat ook nog goed bereikbaar heeft meer mogelijkheden voor
verdienmodellen dan een landgoed dat weinig grond heeft en slecht bereikbaar is. Echter, de visie en het
ondernemerschap van de landgoedeigenaar kan ook een landgoed dat wat betreft grootte en ligging niet
optimaal scoort, een goed verdienmodel opleveren. Zeker als het talent en de kennis in de familie goed
wordt benut en er door diversificatie meerdere bronnen van inkomsten zijn. Het is dan wel zaak eventuele
pachters en de lokale gemeenschap vanaf het begin bij dat nieuwe verdienmodel te betrekken. Dialoog met
de betrokkenen is hierbij het centrale begrip.
Nieuwe infrastructuur kan een bedreiging maar ook een kans voor nieuwe verdienmodellen opleveren. Indien
geïnvesteerd is in een goede verhouding met de overheden dan zijn deze doorgaans bereid mee te denken
en mee te werken waardoor er samen gezocht kan worden naar de mogelijkheden binnen de geldende weten regelgeving. Maatschappelijk worden landgoederen gewaardeerd en het is de kunst om die
maatschappelijke waardering te kapitaliseren door nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Deze
verdienmodellen kunnen ook bijdragen aan een duurzame landbouw met een schaalniveau dat past op het
landgoed. Geconstateerd kan worden dat de landgoedeigenaar zelf en daarmee de aspecten van
visie/daadkracht, ondernemerschap, familie en financiële mogelijkheden een belangrijke rol speelt als het
gaat om het ontwikkelen van verdienmodellen en het toepassen daarvan.
Op basis van het voorafgaande kunnen de onderstaande negen handelingsopties worden geformuleerd:
1. Ontwikkel een (Landgoed)visie
Bepaal wat het landgoed zelf belangrijk vindt om te behouden, te ontwikkelen en daarmee zichzelf
te profileren, ook wel de kernwaarden van het landgoed genoemd. Deze kernwaarden zijn de basis
voor de te kiezen activiteiten en de daarvan afgeleide verdienmodellen. Dit alles vormt met elkaar
de Landgoedvisie.
2. Zet in op ondernemerschap
Geef als landgoed invulling aan het onderwerp ondernemerschap. Wanneer dat niet lukt met de
bestaande kennis/expertise, haal die kennis/expertise dan naar het landgoed toe.
3. Organiseer de input van de familie
Een grote familie vereist jaarlijkse landgoeddagen en het risico bestaat dat dit een Poolse landdag
wordt. Zorg ervoor dat er een onafhankelijke voorzitter is die kan samenvatten. Ook afspreken wat
te doen als er geen consensus bereikt wordt. Daarnaast zit er in de familie veel talent en kennis.
Maak daar gebruik van!
4. Zorg voor meerdere bronnen van inkomsten
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5.
6.

7.

8.

9.

Als de ene inkomstenbron (tijdelijk) opdroogt dan zijn er altijd die andere inkomstenbronnen. Dat
maakt een landgoed financieel robuust.
Organiseer innovatie bij pachtbedrijven
Stimuleer innovatieve ideeën en ondernemerschap bij pachters, daarvoor heeft een
landgoedeigenaar een aantal incentives.
Organiseer de betrokkenheid van de lokale gemeenschap
Organiseer wanneer dit past binnen de landgoedvisie een jaarlijkse open dag voor mensen in de
omgeving van het landgoed om het imago te versterken en aan te geven dat het landgoed een
bijdrage levert aan groen, groei en dit alles doet vanuit een MVO perspectief.
Organiseer de betrokkenheid van overheden
Neem de gemeente mee in de uit te werken opties, laat de gemeente (publieke) doelen realiseren
op het landgoed en denk hierbij vanuit de dialoog. Betrek bestuurders er vroegtijdig bij en
confronteer ze niet met een uitgekristalliseerd plan. Zoek nooit de confrontatie maar altijd de
dialoog.
Laat het landgoed voor je lobbyen
Organiseer open dagen voor een breed publiek. Nodig ambtenaren, bestuurders en politici uit voor
een kennismaking met het landgoed. Een mooie omgeving en een aangename sfeer doen meer dan
duizend woorden op papier!
Bel ons niet, wij bellen u
Er zijn veel marktpartijen die geld aan/met u willen verdienen. Maar met wie gaat u in zee en
dragen deze marktpartijen wel bij aan het behoud van het landgoed op de langere termijn?

Kijkend naar bovenstaande handelingsopties voor landgoederen komt de vraag naar voren in hoeverre de
landgoederen een dergelijk transitieproces naar nieuwe verdienmodellen op eigen kracht kunnen doorlopen.
De praktijk heeft laten zien dan ondersteuning in dit transitieproces wenselijk is. Ondersteuning kan hierbij
komen van overheden (rijk, provincie of gemeente) dan wel andere bij landgoederen betrokken
stakeholders. Welke stakeholders dit zijn, zal blijken uit de opgestelde landgoedvisie. De uiteindelijke
ondersteuning kan ook op verschillende manieren vorm gegeven worden: bijvoorbeeld een Community of
Practice en/of een Taskforce.
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Inleiding

1.1

Aanleiding

Wat hebben landgoederen met natuurlijk kapitaal te maken? Natuurlijk kapitaal bestaat uit de hernieuwbare
en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen op aarde die de mens ter beschikking staan, waaronder
biodiversiteit. Natuurlijk kapitaal bezit het vermogen om de mens diensten te leveren, zogenaamde
ecosysteemdiensten. Denk bijvoorbeeld aan een regulerende ecosysteemdienst als het vastleggen van CO2
door bossen. Er zijn ook producerende ecosysteemdiensten zoals hout, water en voedsel. Maar we
onderscheiden ook culturele ecosysteemdiensten zoals natuurlijk erfgoed en groene recreatie. Diensten
met een maatschappelijke en/of economische waarde dus die bijdragen aan welzijn en welvaart (zie
Oosterhuis en Ruijs, 2015). Natuurlijk kapitaal vormt daarbij één van de vijf kapitalen die de economie
onderscheidt, naast het fysieke (machines, gebouwen e.d.), financiële (de geldvoorraad), menselijke (kennis,
vaardigheden) en sociaal (participatie, netwerken) kapitaal.
Op landgoederen speelt natuurlijk kapitaal een belangrijke rol omdat al hun activiteiten plaatsvinden met
natuurlijk kapitaal dan wel natuurlijk kapitaal gebruiken als context/decor. Veel landgoedeigenaren
combineren bos- en natuurbeheer met landbouw en onderhoud van de historische waarden van het
landgoed. De positie van veel landgoederen verandert echter. Waar het eerst vaak een ‘buitenhuis’, was, zijn
het tegenwoordig steeds vaker locaties die eigen inkomsten moeten generen om te blijven voortbestaan.
Om deze economische functie te vervullen, kan het betekenen dat het landgoed opengesteld moet worden
voor publiek, de inrichting van het landgoed moet veranderen of de landbouwgrond meer moet opbrengen.
Landgoederen vervullen in de huidige maatschappij dus vaak meerdere functies tegelijkertijd. Ze balanceren
tussen natuurlijke en economische functies, en proberen tegelijkertijd de historische waarde van het
landgoed te beschermen. Het bewaken van deze balans kan moeilijk zijn. Zeker nu landgoederen meer op
eigen benen moeten staan en bestaande verdienmodellen geen garantie meer geven voor voldoende
inkomsten om het natuurlijk kapitaal te onderhouden. Het kan echter ook win-win mogelijkheden bieden. We
kunnen van landgoedeigenaren leren welke oplossingen zij kiezen om deze functies samen te laten gaan.
Ook leren we welke belemmeringen er zijn en welke handelingsopties landgoedeigenaren, overheid en
andere stakeholders hebben. Deze lessen zijn niet alleen relevant voor landgoedeigenaren, maar ook voor
natuurorganisaties, waar financiering van natuurlijk kapitaal onder drukstaat.

1.2

Doel en onderzoeksvragen

In de theorie is al veel bekend over mogelijke verdienmodellen op landgoederen of voor particuliere
grondeigenaren (Allebeek e.a. 2011 en 2012, Vijn e.a. 2015, Kamerbeek 2012 en 2015). De toepassing
van de verkregen inzichten blijven echter vaak in de pilotfase steken en komen niet of onvoldoende tot
wasdom. De mogelijke oplossingen om natuur en economie te combineren worden hierdoor niet of te
beperkt opgeschaald.
In dit rapport stellen we de vraag wat opschaling nu nog in de weg staat en landgoederen en de overheid
kunnen doen om opschaling te versnellen. Wat specifieker kunnen de vragen als volgt worden
geformuleerd:
1. Wat belemmert mogelijke natuurcombinaties op of nieuwe verdienmodellen voor landgoederen? Het
rapport ‘Waardevol Groen’ van Kamerbeek (2012) geeft een groot aantal mogelijke aanpakken,
maar veel daarvan worden niet of nauwelijks toegepast; waarom is dat?
2. Welke handelingsopties hebben de betrokken partijen? Wat is er voor nodig om gesignaleerde
belemmeringen aan te pakken?
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1.3

Beoogd eindresultaat en gevolgde aanpak

In het verlengde van de eerder gestelde doelen en geformuleerde onderzoeksvragen wordt er binnen dit
onderzoek aangestuurd op:
-

samenbrengen en daarmee inzicht verkrijgen op belemmeringen die toepassing van kennis rondom
verdienmodellen op landgoederen verhinderen
mogelijke handelingsopties om gesignaleerde belemmeringen aan te pakken

Om het bovenstaande te kunnen bereiken is er voor gekozen om te werken via deskresearch en
organiseren van een workshop. Dit onderzoek is relatief klein en maakt deel uit van een groter geheel aan
onderzoek in het kader van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland, zie voorwoord. Daarom is ook
pragmatisch gekozen voor de gevolgde aanpak van deskresearch met een workshop en een 3-tal
interviews. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli – november 2015.
Middels deskresearch wordt de reeds beschikbare kennis ontsloten en gebruikt (zie paragraaf 2.1 en
literatuurlijst) en gebruikt voor het organiseren van een workshop die is opgebouwd langs de lijnen van een
SWOT 1-analyse (zie paragraaf 2.2 en 2.3). Voordat de analyse is gemaakt (paragraaf 2.4) zijn er ook nog
een drietal verdiepende interviews gehouden (zie bijlage 2). In hoofdstuk 3 worden negen handelingsopties
over hoe te handelen verder uitgewerkt en eindigt met een reflectie op de verkregen inzichten.
De voor de workshop gekozen SWOT-analyse is ontstaan in samenspraak met de Federatie Particulier
Grondbezit (FPG). De centrale vraag tijdens de workshop was ‘wat maakt dat het ene landgoed wel en de
ander niet verdienmodellen in de praktijk toepast?’. Hierbij is doorgevraagd op interne factoren (sterke en
zwakke punten) en externe factoren (kansen en bedreigingen). Tijdens de workshop is dit vorm gegeven
door met de groep de discussie aan te gaan over de vragen:
-

wat is er sterk/zwak op uw landgoed als het gaat om toepassen van verdienmodellen (intern) en tot
welke handelingsopties kan dat leiden
welke kansen/bedreigingen ziet u voor uw landgoed als het gaat om toepassen van
verdienmodellen (extern) en tot welke handelingsopties kan dat leiden

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats hetgeen in het Nederlands staat voor
sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen. De SWOT-analyse m.b.t. een onderzoeksobject bestaat uit
twee delen : de interne analyse waarbij er naar de sterktes en zwaktes wordt gekeken en een externe
analyse waarbij er aandacht is voor de kansen en bedreigingen in de omgeving
1
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2

Belemmeringen

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uitgaande van de gestelde onderzoeksvragen in hoofdstuk 1 een kort overzicht
gegeven van eerder uitgevoerd onderzoek (paragraaf 2.2). Een aantal relevante zaken die hier naar voren
komen zijn de Maatschappelijke Effect Rapportage verbrede landbouw (MAER), Het Landgoedbedrijf, de
Landgoedmeter, het Landgoedvenster, Vijf kernboodschappen voor een landgoed met pachters en een
gesprek met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Dit alles is meegenomen in het opstellen van een
analysekader (paragraaf 2.3) dat gebruikt is tijdens de workshop (paragraaf 2.4). De workshop is
vormgegeven zoals beschreven in paragraaf 1.2.
Dit hoofdstuk eindigt met een analyse van de gevonden resultaten in paragraaf 2.5 en legt daarmee de
basis voor het beantwoorden van de gestelde onderzoeksvragen in hoofdstuk 3.

2.2

Stand van zaken

Om de bevindingen t.a.v. verdienmodellen in een kader te plaatsen is het goed om een aantal reeds eerder
genomen gedane onderzoeken te bespreken. Zo heeft in 2009 Wageningen UR het instrument
‘Maatschappelijke Effect Rapportage verbrede landbouw (MAER)’ ontworpen (Buck et al, 2009). Het gaat
hier om het meetbaar maken van maatschappelijke waarden van multifunctionele landbouw op een aantal
thema’s waaronder natuur & landschap, cultuurhistorie en regionale economie. Dit instrument wekte de
belangstelling van de gebiedscoöperatie ‘Het Groene Woud’. Deze gebiedscoöperatie wilde deelnemende
bedrijven gaan certificeren voor hun bijdrage aan de regio op het gebied van People, Planet en Profit. Dit
leidde tot een nieuw instrument voor gebiedscertificering voor bedrijven (Vijn et al, 2010).
De initiatiefgroep ‘Het Landgoedbedrijf’ (www.hetlandgoedbedrijf.nl) wilde, m.b.v. een bijdrage van het
ministerie van EZ (Green Deal) de betekenis van landgoederen op een aantal maatschappelijke, natuur en
landschappelijke thema’s beter zichtbaar maken en vroeg Wageningen UR om een nieuw instrument voor de
maatschappelijke ontwikkeling van landgoederen te ontwikkelen. Dit resulteerde in een aantal
uitgangspunten en ontwerpkeuzen (Alebeek et al, 2011) en is verder uitgewerkt in twee instrumenten: de
Landgoedmeter en het Landgoedvenster (Alebeek et al, 2012). Bij de ontwikkeling van de instrumenten
bleken landgoederen (op het niveau van de landgoedeigenaar) laag te scoren op (regionale) economie
omdat een groot deel van de economische waarde gegenereerd wordt door de pachters. Hoeveel dat was,
konden de landgoedeigenaren niet aangeven omdat ze daar geen zicht op hadden. De enige financiële
relatie tussen de landgoedeigenaar en zijn pachters is de pacht die de laatste betalen. Het viel de
onderzoekers op dat landgoedeigenaar en pachters niet of nauwelijks samenwerken om meer economische
waarde op het landgoed te creëren.
Dit leidde in 2014 tot een onderzoek naar nieuwe verdienmodellen op een landgoed met pachters. Daaruit
blijkt dat als een landgoed samen met pachters nieuwe verdienmodellen wil ontwikkelen die passen bij de
maatschappelijke waarden van dat landgoed, dat vraagt om een andere benadering. Dit is verwoord in vijf
kernboodschappen (Vijn et al, 2015):
• Behoud landgoed noodzaakt nieuwe verdienmodellen
• Extensivering met een hogere efficiëntie als basis voor nieuwe verdienmodellen
• Incentives versterken het ondernemerschap van pachters
• Intensivering van de samenwerking pachters en landgoed noodzakelijk om doelstellingen te
realiseren
• Vertrouwen tussen landgoed en pachters vraagt om transparantie en gezamenlijke routekaart
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Er zijn naast bovengenoemde trajecten ook nieuwe verdienmodellen beschreven onder andere in ‘Waardevol
groen’ (Kamerbeek 2012) en ‘Ondernemen met natuur’ (Kamerbeek 2015). Dit heeft geresulteerd in een
mooi overzicht van wat er allemaal met of in het groen ontwikkeld kan worden aan verdienmodellen. Voor
een buitenstaander ontstaat hier het beeld van een variëteit aan mogelijkheden van wonen, dagrecreatie en
traditionele vormen van landbouw en houtteelt tot evenementen, streekproducten en zorg. Echter het lukt
veel landgoederen maar niet om een keuze te maken uit die verdienmodellen en er uiteindelijk één of
meerdere te implementeren. Waar ligt dat aan?

2.3

Analysekader

Om een analyse tijdens de workshop te kunnen maken, is voorafgaand aan de workshop gezamenlijk met
Federatie Particulier Grondbezit (FPG) een overzicht gemaakt van factoren die op basis van de theorie en
eerdere studies het toepassen van nieuwe verdienmodellen 2 op landgoederen kunnen belemmeren of
stimuleren. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar interne en externe factoren. De interne factoren
betreffen factoren die direct te maken hebben met het landgoed of de nabije omgeving en zijn de
strengths/weaknesses uit de SWOT-analyse. De externe factoren betreffen factoren waar een landgoed
minder invloed op heeft: de wereld/omgeving waarin het landgoed opereert en zijn de opportunities/threats
uit de SWOT-analyse.
De interne en externe factoren die later in de workshop en interviews verder zijn ingevuld en uitgewerkt zijn
de volgende:
Interne factoren:
• Ligging
• Grootte
• Visie & daadkracht
• Ondernemerschap
• Familie
• Financieel
• Pachters
• Lokale gemeenschap
Externe factoren:
• Infrastructuur
• Overheden
• Maatschappij
• Marktpartijen

2.4

Uitkomsten workshop

De SWOT-analyse is uitgevoerd tijdens de workshop ‘Toepassing nieuwe verdienmodellen’ (10 juli 2015) op
landgoed Anderstein in Maarsbergen. Voor deze workshop heeft de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
haar leden (landgoedeigenaren) uitgenodigd. Het programma en de lijst met deelnemers is terug te vinden
in bijlage 1 en 2. Er waren vijf deelnemers waaronder een echtpaar dat nog maar net een deel van een
Bij ‘nieuwe verdienmodellen’ komen de verdiensten niet uit bosbouw en/of pacht (= traditioneel
verdienmodel). Het gaat bij nieuwe verdienmodellen om recreatie, landgoedproducten (b.v. vlees, kaas,
jam), nieuwe vormen van wonen (b.v. groepshuisvesting van ouderen), horeca, vergaderlocatie, winkel, e.d.
Deze nieuwe verdienmodellen moeten passen bij het landgoed en de verdiensten komen de natuur- en
landschappelijke waarden van het landgoed ten goede.
2
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kleine buitenplaats heeft geërfd. Er staat vooral bos op, dat door de opzichter wordt beheerd. Zij gebruiken
het met de familie als vakantiehuis. Daarnaast een landgoedeigenaar die vijf landgoederen in de buurt van
Winterswijk bezit en er nog een aantal meer beheert. Het zijn vooral kleine landgoederen, met mooie oude
behuizingen en karakteristieken elementen (bebouwing). Tot slot een landgoedeigenaar die landgoed
Zevenaar beheert. Dit is een klein landgoed in een stadshart. De rentmeester van landgoed Zevenaar was er
ook. Hij is ook rentmeester bij andere landgoederen en bracht deze kennis in.
Tijdens de bijeenkomst is een groot aantal sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen t.a.v. nieuwe
verdienmodellen op landgoederen benoemd (zie bijlage 3). Het projectteam heeft hier gekozen voor een
open houding en de genoemde factoren uit paragraaf 2.3 gebruikt als indirecte leidraad voor het
doorvragen tijdens de discussie. De deelnemers waren erg open en konden goed reflecteren t.a.v. de door
hen genoemde sterktes en zwaktes. Vooral de interne zwaktes werden veel benoemd. Moeilijker was de
vraag mogelijke gewenste producten en diensten vanuit de samenleving, anders dan landbouw en bosbouw,
te benoemen. Men had de neiging om vooral vanuit het eigen aanbod te redeneren en minder vanuit de
vraag.
Daarnaast zijn drie landgoedeigenaren die niet op de workshop aanwezig konden zijn nog geïnterviewd.
Deze landgoederen gaven inzicht vanuit een groene, meer landbouw gerichte orientatie naast een meer
zakelijke orientatie. Zij hebben gefunctioneerd als een klankbord voor de discussies tijdens de workshop.

Quote landgoedeigenaar:
“Ik voel dat ik een verantwoording heb naar de maatschappij om het landgoed in stand te houden.”
De resultaten uit de workshop, zie bijlage 3, zijn gegroepeerd aan de hand van de genoemde interne en
externe factoren uit het analysekader van paragraaf 2.3, zie tabel 1. De verschillende uitspraken en
discussiepunten zijn vervolgens geclusterd naar de verschillende factoren. Door de clustering blijkt dat de
interne factoren vooral betrekking hebben op de fysieke kenmerken van het landgoed, de landgoedeigenaar
zelf en de betrokken stakeholders op het landgoed. De clustering voor externe factoren is vergelijkbaar in
termen van de fysieke infrastructuur en stakeholders in de omgeving van het landgoed.
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Fysiek

Interne factoren
Ligging

Sterk
Mooie omgeving
Goed bereikbaar

Grootte

Landgoedeigenaar

Visie en daadkracht

Ondernemerschap

Familie

Financieel
Stakeholders

Pachters

Lokale gemeenschap

Een groot landgoed
heeft meer
mogelijkheden voor
verdienmodellen.
Er is een duidelijke
landgoedvisie die zowel
intern als extern goed
gecommuniceerd is.
Er is een marktgerichte
oriëntatie.
Er is genoeg
daadkracht om de visie
om te zetten naar
concrete activiteiten
met een verdienmodel.
Betrokken,
communicatief,
ondernemend, verstand
van verdienmodellen
Veel talent en kennis in
de familie voorhanden.
Door diversificatie is er
altijd wel een bron van
inkomsten.
Pachters met een goed
bedrijfsmodel en
innovatieve ideeën.
Meerdere pachters
zorgen voor diversiteit
en een stabiele bron
van inkomsten.
Is betrokken en zien het
landgoed als onderdeel
van de lokale economie.

Tabel 1: interne factoren (sterktes/zwaktes) uit de SWOT analyse
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Zwak
Tegen stad aan:
kwetsbaar voor
vandalisme.
Slecht bereikbaar (geen
OV)
Voor een landgoed met
vrijwel geen grond is
een verdienmodel
moeilijk.
Er is niet of nauwelijks
nagedacht over waar het
met het landgoed heen
moet.
Nog weinig
vraaggericht.
Er is onvoldoende
daadkracht om
activiteiten in gang te
zetten.
Op afstand, passief,
weinig verstand van
verdiencapaciteit
landgoed
Met veel familieleden
(=aandeelhouders) is het
moeilijk iedereen op één
lijn te krijgen.
Lage cashflow en
daardoor achterstallig
onderhoud.
Pachters met een
verouderd bedrijfsmodel
met weinig ideeën die
leiden tot vernieuwing.
Kleine pachtbedrijven
zonder opvolgers.
Heeft weinig affiniteit
met landgoed,
onvoldoende zicht op
lokale economische
impact.

Fysiek

Externe factoren
Infrastructuur

Stakeholders

Overheden

Maatschappij
Marktpartijen

Kansen
Een nieuwe weg kan tot
een nieuw verdienmodel
leiden (benzinepomp,
wegrestaurant).
Overheden zijn bereid
mee te denken (o.a.
bebouwing), in dialoog
met elkaar.
Bestaande subsidies.
Goede relatie opbouwen
door o.a. overheden uit
te nodigen.
Landgoederen worden
meer gewaardeerd.
Maatschappelijke
behoefte aan rust, natuur
e.d. kapitaliseren.
Bezoekers verleiden tot
afstappen/bezoeken en
de mogelijkheid
scheppen om geld uit te
geven (eten, drinken,
overnachten).
Er zijn steeds meer
boeren die zich willen
richten op duurzame en
regionale producten.

Bedreigingen
Wegen kunnen het
landgoed versnipperen.
Beperkende wet- en
regelgeving.
Afhankelijk worden van
subsidies (die vervolgens
vervallen)
Overheden kunnen
onbetrouwbaar zijn.
Landgoederen worden
overlopen door grote
aantallen bezoekers.
Aantasting van landschap
door b.v.
verblijfsrecreatie.
Landgoed als object een
negatief imago bij
publieke opinie.
Schaalvergroting met
bijbehorende grote
opstallen die niet in het
landschap passen.

Tabel 2: Externe factoren (kansen/bedreigingen) uit de SWOT analyse

2.5

Analyse

Tabel 1 en 2 geven een overzicht van de opgehaalde resultaten waar je als landgoed tegen aan loopt als je
met verdienmodellen aan de slag wilt gaat: waar ben je zelf (intern) al goed in dan wel kan je verbeteren en
waar buiten het landgoed (extern) kansen liggen dan wel bedreigingen zijn die geneutraliseerd dienen te
worden. De figuren 1 en 2 zijn gebaseerd op een relatief kleine groep landgoederen (n=7). De gevonden
zwaktes (intern) en bedreigingen (extern) kunnen als belemmeringen worden gezien om te komen tot nieuwe
verdienmodellen. De gevonden sterktes (intern) en kansen (extern) kunnen als mogelijkheden worden gezien
die (nog meer) benut kunnen worden.
Kijkend naar de resultaten in figuur 1 en 2 in paragraaf 2.4 valt op dat naast fysieke kenmerken van het
landgoed de mensen op en rond het landgoed een belangrijke rol innemen daar waar het gaat om
verdienmodellen. Mensen, en dan niet alleen de landgoedeigenaar en zijn familie maar ook de betrokken
stakeholders, verdienen aandacht. Het economisch succes van een landgoed wordt mede hierop
gebaseerd. Door gericht de verschillende factoren uit tabel 1 en 2 na te lopen, gaat er t.a.v. het toepassen
van verdienmodellen op landgoederen een genuanceerder beeld ontstaan. Ten aanzien van interne factoren,
de sterktes en zwaktes, kan gesteld worden dat een groot landgoed in een mooie omgeving dat ook nog
goed bereikbaar is heeft meer mogelijkheden voor verdienmodellen dan een landgoed dat weinig grond
heeft en slecht bereikbaar is. Echter: de visie en het ondernemerschap van de landgoedeigenaar kan ook
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een landgoed dat wat betreft grootte en ligging niet optimaal scoort, een goed verdienmodel opleveren.
Zeker als het talent en de kennis in de familie goed wordt benut en er door diversificatie meerdere bronnen
van inkomsten zijn. Het is dan wel zaak eventuele pachters en de lokale gemeenschap vanaf het begin bij
dat nieuwe verdienmodel te betrekken. Dialoog met de betrokkenen is hierbij het centrale begrip.
Bij de externe factoren, kansen en bedreigingen, valt op dat stakeholders in de omgeving aandacht
verdienen los van de infrastructurele mogelijkheden: Nieuwe infrastructuur kan een bedreiging maar ook
een kans voor nieuwe verdienmodellen opleveren. Indien geïnvesteerd is in een goede verhouding met de
overheden dan zijn deze doorgaans bereid mee te denken en mee te werken waardoor er samen gezocht
kan worden naar de mogelijkheden binnen de geldende wet- en regelgeving. Maatschappelijk worden
landgoederen gewaardeerd en het is de kunst om die maatschappelijke waardering te kapitaliseren door
nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Deze verdienmodellen kunnen ook bijdragen aan een duurzame
landbouw met een schaalniveau dat past op het landgoed.
Samenvattend zien we dat afhankelijk van de specifieke situatie (locatie, voorloper) op een landgoed er
sterke/zwakke punten en kansen/bedreigingen benoemd kunnen worden. Geconstateerd kan worden dat de
landgoedeigenaar zelf en daarmee de aspecten van visie/daadkracht, ondernemerschap, familie en
financiële mogelijkheden, een belangrijke rol speelt als het gaat om het ontwikkelen van verdienmodellen en
het toepassen daarvan.
Alle landgoedeigenaren, zowel de aanwezigen op de workshop als de geïnterviewde, zijn er van overtuigd
dat nieuwe verdienmodellen een noodzaak zijn voor het voortbestaan van landgoederen. Die noodzaak komt
ook naar voren in het onderzoek naar nieuwe verdienmodellen op een landgoed met pachters (Vijn et al,
2015) waarin gesproken wordt over twee ontwikkelingen die landgoederen noodzaken na te denken over
nieuwe verdienmodellen:
1. De financiering door overheden van het behoud en beheer van natuur en landschap staat onder
druk. Dat dwingt landgoedeigenaren om op zoek te gaan naar extra inkomstenbronnen om de
kwaliteiten van natuur en landschap op hun landgoed op niveau te kunnen houden.
2. De ontwikkeling van de melkveehouderij richting schaalvergroting en intensivering gaat niet goed
samen met een duurzaam beheer van een karakteristiek, kleinschalig landgoederenlandschap.
Daarvoor is het belangrijk dat de belemmeringen om te komen tot nieuwe verdienmodellen benoemd zijn.
Nu deze belemmeringen verder verkend zijn, kunnen we ook een aanzet geven tot het formuleren van
handelingsopties die de eerder genoemde belemmeringen te niet doen of in ieder geval verzachten. Op
deze handelingsopties wordt verder gegaan in hoofdstuk 3.
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3

Handelingsopties

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden op basis van de resultaten uit hoofdstuk 2 negen handelingsopties geformuleerd.
Deze negen handelingsopties geven handelingsopties weer waarbij ingespeeld wordt op mogelijkheden en
belemmeringen. Afhankelijk van de specifieke situatie op een landgoed, kan het landgoed zelf achterhalen
welke handelingsopties op zijn situatie betrekking hebben. Dit hoofdstuk eindigt met een reflectie op de
verkregen inzichten.

3.2

Negen handelingsopties

Op basis van het voorafgaande kunnen de onderstaande negen handelingsopties worden geformuleerd:
-

Interne factoren

1. Ontwikkel een (Landgoed)visie
Bepaal wat het landgoed zelf belangrijk vindt om te behouden, te ontwikkelen en daarmee zichzelf te
profileren, ook wel de kernwaarden van het landgoed genoemd (Alebeek, e.a., 2012). Deze kernwaarden
zijn de basis voor de te kiezen activiteiten en de daarvan afgeleide verdienmodellen. Dit alles vormt met
elkaar de Landgoedvisie. Communiceer deze visie zowel intern (familie, pachters en lokale gemeenschap)
als extern (overheden, maatschappij en marktpartijen) met alle betrokken partijen.
Voor de hierboven beschreven stappen kan een routekaart gemaakt worden:

Figuur 1: Routekaart om te komen tot een gedragen Landgoedvisie
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De routekaart om tot een Landgoedvisie te komen, bestaat uit de volgende stappen:
a. Inventariseer kernwaarden:
o Wat zijn de kernwaarden (natuur, biodiversiteit, (cultuur-)historie, economische activiteiten,
waterinfrastructuur, wegennet) van het landgoed?
o Wat zijn de kernwaarden voor de familie? Hoe moeilijk of makkelijk gaat dat binnen de
familie?
o Wat zijn de kernwaarden van de omgeving?
o Betrokkenheid overige stakeholders (pachters als die er zijn)
o Maak een keuze uit de gevonden kernwaarden die je als basis voor ontwikkeling wilt
gebruiken.
b. Kiezen uit bijbehorende activiteiten:
o Uitgaande van de gekozen kernwaarden, kies die activiteiten die daar het meest bij
passen.
c. Uitwerken verdienmodel(len);
o De gekozen activiteiten uitwerken in (een) verdienmodel(len) met onderliggend
investeringsplan en business plan.
o Het overzicht gemaakt door Kamerbeek (2012 en 2015) hierbij gebruiken als
inspiratiebron
o Het CANVAS-business model hierbij als inspiratiebron gebruiken om de gekozen activiteiten
en het daarbij behorende aanbod (waardepropositie) vanuit een vraaggestuurde invalshoek
verder uit te werken (bijlage 4).
d. Monitoring & evaluatie
o Volg het resultaat van de activiteiten. Wanneer het minder succesvol blijkt te zijn omdat het
verdienmodel niet loopt, actie ondernemen door te stoppen, huidig verdienmodel bijstellen
of nieuwe activiteiten te kiezen met bijbehorend verdienmodel
o Volg de ontwikkelen in de omgeving en op het landgoed, kan van invloed zijn op de
kernwaarden.
o Bijstellen van de routekaart op basis van de uitkomsten van monitoring&evaluatie, gedacht
vanuit een lerende organisatie.
2. Zet in op ondernemerschap
Geef als landgoed invulling aan het onderwerp ondernemerschap. Wanneer dat niet lukt met de bestaande
kennis/expertise, haal die kennis/expertise dan naar het landgoed toe.

Quote: landgoedeigenaar: “Continue kijken naar verdienmodellen. Wat als ik 10 miljoen te besteden heb?
Bijvoorbeeld: Komt de buurman te koop, een intensieve varkenshouder met stallen vol asbest. Dan in het
kader van ‘rood voor rood’ deze stallen afbreken en een knooperf of veldschuur realiseren. Deze worden
dan gebouwd op historisch verantwoorde wijze.”
3. Organiseer de input van de familie
Een grote familie vereist jaarlijkse landgoeddagen en het risico bestaat dat dit een zogenaamde Poolse
landdag wordt waarbij iedereen aan het woord komt maar er geen besluiten genomen worden. Zorg ervoor
dat er een onafhankelijke voorzitter is die kan samenvatten. Ook afspreken wat te doen als er geen
consensus bereikt wordt: stemmen bij meerderheid en hoe groot zou die meerderheid dan moeten zijn
(50% + 1 of 75% of..). Daarnaast zit er in de familie veel talent en kennis. Maak daar gebruik van!
4. Zorg voor meerdere bronnen van inkomsten
Eén ei is geen ei, twee eieren is een half ei en drie eieren is een Paasei! Of: niet al je eieren in één mandje
leggen. Dit zijn ei-metaforen voor diversificatie, ofwel zorg voor meerdere bronnen van inkomsten. Als de
ene inkomstenbron (tijdelijk) opdroogt dan zijn er altijd die andere inkomstenbronnen. Dat maakt een
landgoed financieel robuust.
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5. Organiseer innovatie bij pachtbedrijven
Stimuleer innovatieve ideeën en ondernemerschap bij pachters, daarvoor heeft een landgoedeigenaar een
aantal incentives (zie Vijn et al. 2015). Als er weinig ondernemerschap bij bestaande pachters aanwezig is
dan is er ook een andere mogelijkheid: Op landgoed Tongeren (bij Epe) heeft de familie een aantal kleine
pachtbedrijven bij elkaar gevoegd en een ideeënwedstrijd uitgeschreven. Wie het beste idee had mocht op
het landgoed een nieuw biologisch (voorwaarde) starten. Een stel (burgers) uit de randstad kwam met het
beste idee en heeft nu boerderij Buitengewoon (www.boerderijbuitengewoon.nl). een mooi voorbeeld van
een nieuwe benadering om nieuwe verdienmodellen op een landgoed een kans te geven.
6. Organiseer de betrokkenheid van de lokale gemeenschap
Organiseer een jaarlijkse open dag wanneer dit past binnen de gekozen landgoedvisie. De open dag is voor
mensen in de omgeving van het landgoed en geeft de mogelijkheid om het imago te versterken en aan te
geven dat het landgoed een bijdrage levert aan groen (natuur en biodiversiteit), groei (werkgelegenheid) en
dit alles doet vanuit een MVO perspectief en mogelijk t ook nog op een duurzame wijze opereert (co2
neutraal, energie neutraal e.d.).
-

Externe factoren

7. Organiseer de betrokkenheid van overheden
Benoem vanuit de gekozen landgoedvisie de mogelijkheden om publieke doelen als bijvoorbeeld
biodiverstiteit of waterberging, te realiseren op het landgoed. Neem vervolgens de gemeente mee in deze
opties waarbij middels een dialoog de mogelijkheden worden verkend om de gemeente haar doelen te
laten realiseren op landgoed. Dit betekent in de praktijk dat bestuurders er vroegtijdig bij betrokken dienen
te worden en niet met een uitgekristalliseerd plan geconfronteerd worden. Zoek in deze processen nooit de
confrontatie maar altijd de dialoog.

Quote: Landgoedeigenaar tegen burgemeester: “Met de inkomsten van de landgoedcamping kan ik de
dakgoot vervangen maar voor groot onderhoud heb ik andere inkomsten nodig.”
8. Laat het landgoed voor je lobbyen
Organiseer open dagen voor een breed publiek. Nodig ambtenaren, bestuurders en politici uit voor een
kennismaking met het landgoed. Een mooie omgeving en een aangename sfeer doen meer dan duizend
woorden op papier!
9. Bel ons niet, wij bellen u
Er zijn veel marktpartijen die geld aan/met u willen verdienen. Maar met wie gaat u in zee en dragen deze
marktpartijen wel bij aan het behoud van het landgoed op de langere termijn. Om te voorkomen dat u ad
hoc beslissingen moet nemen, is het ontwikkelen van een (landgoed)visie en bijbehorende activiteiten
noodzakelijk. En daarmee komen we weer bij de eerste handelingsoptie: Ontwikkel een (landgoed)visie.

3.3

Reflectie

Kijkend naar het voorafgaande blijkt dat landgoederen niet lukraak moeten gaan kiezen voor
verdienmodellen. Eerst een pas op de plaats en op basis van een eigen SWOT analyse komen tot een
gedragen landgoedvisie. Gedragen is hier belangrijk en betekent dus met familie en pachters om tafel om
die visie helder te krijgen. Wanneer dit eenmaal helder is, kan het verder uitgerold worden richting
verdienmodel waarbij nadrukkelijk de kansen en bedreigingen betrokken worden. Zicht op de variatie aan
verdienmodellen is al bekend vanuit de literatuur (Kamerbeek 2012 en 2015) waarin gesteld wordt dat het
ter inspiratie dient en niet klakkeloos gekopieerd kan worden.
Bovenstaande klinkt heel simpel maar in de praktijk is het dat dus niet. Blijkbaar is het voor landgoederen
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nog niet zo makkelijk om keuzes te maken, wetende dat je ook verkeerde keuzes kunt maken. Dit
keuzeproces kan vergemakkelijkt dan wel versneld worden wanneer er op het landgoed en bij de
landgoedeigenaren meer sprake is van ondernemerschap in combinatie met leiderschap. Daarnaast blijkt
dat naast ondernemerschap ook de opvolging op het landgoed (generatiewisseling van ouder op kind) het
proces kan aanzwengelen. Dikwijls geeft dat landgoederen net dat zetje om makkelijker en sneller tot een
keuze te komen.
Ook komt hier de vraag naar voren in hoeverre de landgoederen het transitieproces naar nieuwe
verdienmodellen op eigen kracht kunnen doorlopen. De praktijk heeft laten zien dat ondersteuning in dit
transitieproces wenselijk is. Ondersteuning kan hierbij komen van overheden (rijk, provincie of gemeente)
dan wel andere bij landgoederen betrokken stakeholders. Welke stakeholders dit zijn, zal blijken uit de
opgestelde landgoedvisie. Het is aan te bevelen om een soort faciliteit te ontwikkelen die dit proces kan
begeleiden dan wel kan adviseren. Hierbij kan gedacht worden om waar mogelijk gebruik te maken van
bestaande structuur zoals FPG en KvK of collega landgoederen die al verder zijn in hun transitieproces. Een
dergelijke faciliteit in de vorm van een zogenaamde kennismakelaar of een helpdesk kan stimuleren dat de
landgoederen met elkaar als het ware een Community of Practice gaan vormen. Binnen de landbouw is met
iets dergelijks op grote schaal ervaring opgedaan onder de noemer van studieclubs. Ook heeft men
positieve ervaringen opgedaan met verschillende TaskForces (Multifunctionele Landbouw en
Marktontwikkeling Biologische Landbouw) die zijn opgericht om met minder subsidie de zelfredzaamheid te
vergroten. De naam en organisatorische inbedding van een dergelijke faciliteit zal nog verder uit moeten
kristalliseren waarbij nu al wel verder nagedacht kan worden over de specifieke taken en
verantwoordelijkheden van een dergelijke faciliteit.

Box: generatiewisseling en ondernemerschap
Een kleiner landgoed in het midden van Nederland krijgt te maken met generatiewisseling. Vader
heeft het landgoed altijd kunnen financieren en het landgoed werd meer gezien als een buitenplaats
voor de familie. Buitenplaats wórdt gekenmerkt door groen, privacy en rust. Echter anno 2015 heeft
er een generatiewisseling plaats gevonden en ligt de verantwoordelijkheid bij de kinderen. Zij
realiseren zich dat het in standhouden van het landgoed als privé buitenplaats een kostbare
bedoeling is dus staan zij open voor mogelijke nieuwe verdienmogelijkheden. De keuze uit
verdienmogelijkheden wordt hier mede bepaald door de mate waarin men hun privacy wil opgeven
en dat hangt weer samen met de landgoedvisie waarvoor men wil gaan. In deze context past de
uitspraak ‘het landgoed beschikt over een mooi aangelegde tuin echter die is zo ingericht dat bij
openstelling de privacy van de familie verloren gaat. Willen wij dat als familie? Het antwoord op deze
vraag is de eerste aanzet voor een landgoedvisie in wording.
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Bijlage 1 Programma workshop Toepassing nieuwe
verdienmodellen
FPG en Wageningen UR, organiseren een workshop naar de toepassing van nieuwe verdienmodellen op
landgoederen. De vraag die in de workshop centraal staat, is waarom het nog niet zo makkelijk is om
nieuwe verdienmodellen in de praktijk toe te passen. De resultaten van de workshop geven de deelnemers
meer zicht op de barrières waar ze op hun eigen landgoed tegenaan lopen maar waar andere landgoederen
mee te maken hebben..
De workshop wordt georganiseerd op vrijdag 10 juli op landgoed Anderstein te Maarsbergen. Het
programma ziet er als volgt uit:
13.00 inlooplunch
13.30 welkom door Marien Borgstein (Wageningen UR)
13.40 presentatie uitkomsten onderzoek 2014 over verdienmodellen op landgoederen door Marcel Vijn
(Wageningen UR)
14.00 werken in groepen: waar liggen de kansen om als landgoederen verdienmodellen toe te passen in
de praktijk
15.00 pauze
15.15 terugkoppeling van gesignaleerde kansen, ook reactie vanuit FPG
16.00 afsluiting en borrel
De resultaten van de bijeenkomst zullen door de FPG gebruikt worden om eventuele vervolgactiviteiten vorm
te geven. Wageningen UR gebruikt de resultaten (uiteraard anoniem!) uit de in de workshop als onderdeel
van hun rapportage richting het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
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Bijlage 2 Deelnemers workshop en interviews
Workshop Toepassing nieuwe verdienmodellen
10 juli 2015, Landgoed Anderstein, Maarsbergen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mevr. M. Brakman, Landgoed ’t Bergelt;
mevr. J.B. van Katwijk, Landgoed Huys Sevenaer;
mevr. J.H. Obbink-Tennink, landgoederen Winterswijk;
J.G. Smits, Landgoed Huys Sevenaer;
J. van Veen, Landgoed ’t Bergelt;
M.P. Vijn, Wageningen UR;
M.H. Borgstein, Wageningen UR;
mevr. M.S. Schuerhoff, Planbureau voor de Leefomgeving;
A.J. Prins, Federatie Particulier Grondbezit.

Interviews
•
•
•

H.A. van Beuningen, Landgoed Anderstein;
Mevr. E.J.M. Hermanussen-Thijssen.
F. van Verschuer – landgoed Marienwaerdt
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Bijlage 3 Totaallijst SWOT-elementen
In deze bijlage vindt u de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zoals die door de deelnemers aan de
workshop zijn benoemd.
STERK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZWAK
Intiem
Schoonheid landschap
Cultuurhistorisch erfgoed
Communicatieve vaardigheden
Tegen kern stad
markt dicht bij
Stichting bestuur (geen form)
Uniciteit
Lokale betrokkenheid bij landgoed
Via rentmeester: buffer vanuit familie
creëren, vangt klappen op
Diversiteit van het aanbod: kan je op meer
paarden wedden?
Maatschappelijke uitdaging
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Website: vindbaar zijn voor 3-en
Kleinheid
Pachten met baan buiten bedrijf
Pachten: gronden op meerdere
landgoederen met verschillende visie: meer
overleg nodig
Tegen kern stad: vandalisme, opeten
groen, kleiner wordend
Onbekend maakt onbemind
Teveel betrokkenheid verlamt
Slechte bereikbaarheid
Gescheiden ondernemerschap: pachter –
eigenaar
Zonering van bezoekers is niet wenselijk
Snelheid in beslissingen (binnen familie)
Mate van traagheid ( ondernemerschap)
Private belang
Bedrijfsplan / analyse bedrijfsvoering
Grootschaligheid: vereist objectiviteit
familie

KANSEN
•
•
•
•
•

•
•

BEDREIGINGEN
Bestemmingsplan B2B als economische
drager
Nieuwe omgevingswet 2018: liberalisering:
biedt kansen
Maatschappelijke behoefte kapitaliseren
Politiek, bestuur informeren, bewerken
Prov. Gelderland = kans
o Denkt mee! (op basis van concreet
plan + vraag)
o Partner
o Invulling maatschappelijke
behoefte
Exclusiviteit: niche zoeken
“wisselgeld” zoeken om tot ontwikkeling te
komen.
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Bescherming cultureel erfgoed belemmert
ontwikkeling (via Rijk, naar gemeente)
Bestemmingsplan: te bebouwen gebied,
bouwvoorschrift
Competenties gemeenten: verschillende
mensen, verschillende meningen
Krimpgebied
Onbetrouwbare overheid
Bereikbaarheid door infra projecten
Openbaarheid / toegankelijkheid
Handhaving
Terugtrekkende overheid qua subsidie
Ontwikkeling net buiten landgoedgrens
Ambitie voor hogere natuurdoelen past
niet.

Bijlage 4 CANVAS-business model
In onderstaand figuur staan de verschillende stappen uit het CANVAS-business model vermeld. De
waardepropositie vormt het hart van het model. Waarde kan pas toegekend worden wanneer er een
klantsegment is gevonden. Wanneer de opbrengsten groten zijn dan de kosten dan is er sprake van een
interessant verdienmodel.
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Bij Wageningen UR proberen plantonderzoekers de eigenschappen van planten

onderdeel van Wageningen UR

te benutten om problemen op het gebied van voedsel, grondstoffen en energie

Edelhertweg 1

op te lossen. Zo worden onze kennis van planten en onze moderne voorzieningen

Postbus 430

ingezet om de kwaliteit van leven in het algemeen en de innovatiekracht van onze

8200 AK Lelystad

opdrachtgevers in het bijzonder te vergroten.

T (+31)320 29 11 11
www.wageningenUR.nl/ppo

De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore the

Natuur en economie verbinden op
landgoederen: van belemmeringen naar
handelingsopties

potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen
Report 668

9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen
University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen
in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen,
6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de
aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van
de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het
hart van de unieke Wageningen aanpak.

M.H. Borgstein (LEI Wageningen UR)
M. Vijn (PPO Wageningen UR)

