Verdienmodellen
op Landgoederen
Overijssels Particulier Grondbezit

Uw omgeving verandert snel. Wellicht willen uw
pachters hun productie intensiveren, of juist
extensiveren, staan pacht inkomsten van
woningen onder druk of wellicht heeft u te
maken met steeds meer en steeds mondigere,
recreanten
op
uw
landgoed.
De
vele
veranderingen vragen flexibiliteit, maar bieden
ook kansen.

Deze nieuwsbrief:
> Eerste praktijkdag met
veel enthousiasme
ontvangen
> Informatie tweede
praktijkdag
> Expertverkenningen

Agenda Landgoederen
Provincie Overijssel heeft de
Agenda Landgoederen opgesteld
om samen met eigenaren,
gemeenten en andere
organisaties bij te dragen aan de
duurzame instandhouding van
landgoederen. Een onderdeel van
de Agenda is een verkenning naar
nieuwe economische dragers.

> Energie besparen & opwekken:
wat is er mogelijk?
Huis Schouwenburg was een
‘pijndossier’ in de omgeving
van ’t Harde. Na jaren van
intensief gebruik was veel van de
oude glorie verstopt achter
tussenzetwanden en verlaagde
plafonds of vergaan door
achterstallig onderhoud. De
huidige eigenaren hebben toch
het pand aangeschaft en in korte
tijd met hulp van vakkundige
restaurateurs volledig duurzaam
hersteld. Lees hier meer over
hun aanpak.

Dit najaar worden diverse inspirerende praktijkdagen georganiseerd
over economische dragers en wordt een drietal expertverkenningen op
locatie uitgevoerd. Wilt u inspiratie opdoen, of een expertverkenning
op uw landgoed laten uitvoeren, doe dan mee!
..

Eerste praktijkdag met veel enthousiasme
ontvangen!
De eerste praktijkdag vond plaats bij huis Schouwenburg. Na een
warm onthaal door eigenaren Fenneken en Pim Anneveld werden
deelnemers meegenomen in de rigoureuze restauratie van het
monumentale huis. Door goede samenwerking met Hanzebouw en
Atechpro is het pand schitterend gerestaureerd, zijn diverse energiebesparende maatregelen gerealiseerd en is een biomassa ketel in
combinatie met zonnecollectoren geplaatst. Een verslag van de
presentatie vindt u hier.

> Tips en trucs bos: benut u alle
kansen?
Probos is een non-profit stichting
met als doel duurzaam
bosbeheer en een duurzame
hout(vezel)keten. In diverse
projecten zijn nieuwe (verdien)
concepten ontwikkeld. Jaap van
den Briel neemt ons mee in een

Jaap van den Briel (Probos) presenteerde vervolgens een zestal
interessante verdienmodellen in en om bossen. Zijn advies: kijk goed
om
u
heen!
Bijvoorbeeld naar
prijzen
van
hout of
hoe
anderen vrijwilligers inzetten. Verschillen tussen eigenaren zijn groot.
De aanwezigen werden zichtbaar uitgedaagd toen werd verteld over
manieren om mountainbikers te laten betalen voor goede paden en
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zestal kansrijke concepten.
> Crowdfunding: zet u de
waarde van uw landgoed al om in
betrokkenheid?
Tom Vroemen neemt ons mee in
crowdfunding, een sociale
financieringsvorm die sterk in
opkomst is. Vroemen is een van
de eigenaren van
CrowdAboutNow, een van de
meest succesvolle Nederlandse
crowdfunding platforms.

Expertverkenninge
n
Op drie landgoederen
worden de kansen voor
nieuwe verdienmodellen
verder verkend met de
hulp van experts. U kunt
zich hiervoor nu opgeven
via harm@wing.nl. De
provincie selecteert uit de
aanvragen de drie meest
aansprekende voorstellen
die ook voor andere
landgoederen interessant
kunnen zijn. De experts
van de praktijkdagen
helpen vervolgens de drie
geselecteerde
landgoederen met een
korte verkenning op maat.
Aan het einde van het jaar
worden alle ervaringen
gedeeld. Via deze link
kunt u meer lezen over de
expertverkenning en over
de wijze van indienen van
een aanvraag.

hoe eigenaren geld kunnen verdienen aan sportevenementen. Een
verslag van de presentatie vindt u hier.
Tom Vroemen van CrowdAboutNow sloot de middag af met een
presentatie over crowdfunding: een manier om de waarde van uw
landgoed voor de omgeving eindelijk te benutten. U als
landgoedeigenaar kunt uw omgeving mee laten betalen aan projecten
of producten. Groot voordeel is dat financiers direct ambassadeurs
worden van uw initiatief. Heeft u al nagedacht over de mogelijkheden
voor u? Een verslag van de presentatie vindt u hier.
Veel deelnemers waren positief
over de manieren waarop de
omgeving meer betrokken kan
worden bij het landgoed en welke
andere vormen van exploitatie er
zijn.

Tweede praktijkdag
De volgende praktijkdag vindt plaats op 15 november tussen
10.00 en 17.00 uur op Lankheet. Onderwerpen die aan bod
zullen komen zijn onder andere efficient bosbeheer,
waterberging en zuivering, boeren op landgoederen,
duurzaam ondernemerschap en het effectief benutten van
vrijetijdseconomie. Meer informatie over de praktijkdag
vindt u op:
http://www.grondbezit.nl/opg_praktijkdagen.html

Opgeven kan bij j.bosch@grondbezit.nl

Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle landgoedeigenaren in
Overijssel en zal dit jaar nog ten minste tweemaal verschijnen.
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