Mate van samenwerking
Landgoed zelf – individueel
natuurterrein
Kracht

Samenwerking op gebiedsniveau

Samenwerking op regionaal /
nationaal niveau

 Individuele ondernemer

 Synergie overheid – beheerder

 Schaal

 Creativiteit

 Identiteit gebied, integraal

 Formule-ontwikkeling

 Huidige mogelijkheden

(“Vechtdal”)

 Toeging grote netwerken

 Historie

 Complex aan voorzieningen +

 Professionaliteit

 Optelsom functies

professioneel
 Optimalisatie tussen functies
 Regie op waardepropositie

 Echtheid mogelijk probleem!!

 Maximalisatie per functie
 Afstemmen

 Think global act local

Onderzoek
Algemeen:
 Greenwish, Nieuwe
verdienmodellen voor
maatschappelijke
initiatieven
 Innovatienetwerk,
Verdienmodellen groen in
economisch perspectief
 Innovatienetwerk,
Waardevol groen
 Jan Jonker e.a., Nieuwe
business modellen
 Nederland boven water,
Verdienmogelijkheden
cahier gebiedsontwikkeling
 ORG-ID, De nieuwe
waarde van
verdienmodellen
 SER Brabant, Economie
en natuur slim verbinden
 Tijdelijk anders bestemmen
 Wing, Catalogus
beheermodellen
 Grontmij – economische
dragers op historische
landgoederen
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Thema’s
Energie

Recreatie en
cultuur

 Biomassaketel voor eigen

 Lokale keten (bijv. lokaal

 Verdere cascadering

gebruik (bijv. chips en chunks,
blokken)
 Opwekken groene stroom
(wind, water)

zwembad/horeca)
 Wijkverwarming

 Groene stroom gelabeld

 Productverkoop

 Parkeergeld

 Groenebooking.com met

 Entreegelden

 Bezoekerscentrum –

 Horecavoorzieningen

commercieel
 Bedrijveninvesteringszone
 Dienstencoöperatie
 ‘Leisure hotspots’ en netwerken
(bijvoorbeeld
fietsroutenetwerken en
verbanden tussen diverse
recreatieve bestemmingen tot
één groter geheel)

 Uniek concept met







Zorg

aantrekkingskracht
(Keukenhof, Duinrel)
“Zelfstandige”
recreatiediensten
(fietsverhuur, theehuis, etc.)
Overnachten – camping,
trekkershut, recreatiewoning
Evenemententerrein
Residentie kunstenaars icm
podium

 Platform 31 e.a., Cultureel

 Het groene medicijn, Augie

 Zorgpolis – natuurcollectief

 Zorgboerderij

 Privéklinieken

 Behandelarrangementen met

(thuis)zorg in het groen

 MMNieuws, Uitgave thema

wandelplatform. App met
allerlei groene diensten /
producten landsdekkend.

 Zorgclusteraanbieder

 Opleiding eigen mensen

– Tom Bade

(“natuur stroom”). Bijvoorbeeld
samenwerking FPG – SBB –
Greenchoice.

 Sociale werkplaats
 Appartementen met

 Een calorierijk Landschap

verdienmodellen
erfgoed op waarde geschat

Vissers

zorgverzekeraar
 Gezond landschap (Helende
hellingen)

(eigen pachters,
omwonenden)
 Praktijklessen icm scholen
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Wonen/
huisvesting

 Erfpacht

 Woonfunctie ingepast

 Woningen (enkele)

 Verevening, bijvoorbeeld

 Rood voor groen

regionale afspraken over
woning / groen.
 Knooperven
 Rood voor groen ‘saldering’?

 Erftransformatie agrarisch

naar wonen – knooperf
 Atelierruimtes/startende

ondernemers/ambacht in
relatie met buitengebied
Landbouw

 Productverkoop aan huis of

aan groothandel (bijv. fruit)

 Productverkoop met merk

 Landelijk topmerk

 Streekwinkel

 Samenwerkingen (bijv.

 Streekketen

Bos / biomassa

 Verkoop opbrengst (hout,

chips en chunks) aan
groothandel

Natuur/
landschap

 Landelijk merk

 Biomassa inventarisatie uit

 Diversificatie: meerdere

producten
 Certificering nodig
 Klimaatfonds

natuur en landschap in
Overijssel door Arcadis
 BTG – ontwerp module
logistiek voor biomassa in
CMSI (in ontwikkeling)

 Natuurbegraven deal met

 Innovatienetwerk,

 Verkoop jachtrechten

 Natuurbegraven deal met

 Natuurbeleving (survival,

monuta
 MVO bedrijven gaan duurzame
relatie aan met een gebied

 Uitzicht verkopen

Stadslandbouwlessen voor
verdienmodellen
 Livestock research,
Nieuwe diensten in de
multifunctionele landbouw

 Waterzuivering/berging

 S(up)port for Nature

kampen, excursie)

onderdeel van het product
 Ekoland,

 Verkoop streekmerk

 Riet snijden / beheer

 Natuurbegraven

‘gelderse rookworst’ in
Unilever soepen)

 Alterra, Natuur als

monuta en meerdere
landgoederen (voorbeeld
Heidepol)

Bedrijfsmatig werken in
bos- en natuurbeheer
 Innovatienetwerk,
Financiering van bos- en
natuur in Nederland
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 CO2 compensatie

 Probos, Financiering van

(bijvoorbeeld in Zeeland)

bos en natuur



 Synergos, Ticket to nature
 Trouw, Heerlijcke regten
 Trouw, Subsidie maakt

natuur juist kwetsbaar
 Wing, Factsheets nieuwe

natuurconcepten


Pacht

 Verkoop rechten

 Verhandelen rechten

 Pacht

 Verkooprechten met streeklabel

 Heerlijke rechten

 Regie op waardepropositie/

gestuurde pacht
Verhandelbaar
recht

Individueel verkopen
Natuurkadobon?

Salderen

Affiliate marketing
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