
Streekeigen 
landschapsbeheer 

Een nieuwe aanpak voor langjarig beheer van 
landschap



Streven naar gedeeld eigenaarschap 

Van de zijlijn naar het speelveld
Van winstmaximalisatie naar andere waarden
Boeren, burgers en buitenlui maken onderdeel uit van het speelveld
Samen het landschap onderhouden



Enthousiasme is er

 Duurzame dorpen

 Nationale 
Landschappen

 Streekeigen Huis en 
Erf

 Regeling Onderhoud 
Landschapselementen 
Overijssel

 Gebiedscoöperaties

 Groene Loper



Landschap als doel en plek
Hoe leg je verbinding met issues, ontwikkelingen en transities die impact 
hebben op het landschap?

Klimaat

Versterken regionale economie

Biodiversiteit

Landbouw

EnergietransitieL
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Zeven oerlandschappen



Pilots Langjarig 
beheer

Zeven pilots





Ervaringen Staphorst

Kenmerken:

 Gestart zonder actieve groep 

 Oppervlakte 6.570 ha

 > 40 km elzensingels

 12,3 ha waardevol geriefbosjes

 Stichting historie herstel

Doel: 

 20 km singels langjarig beheer

 6,2 ha bosjes langjarig beheer

 Wandelpad 7,4 km 





Ervaringen Notter - Zuna

Kenmerken

 Coöperatie (2017) 

 Doel bevorderen leefbaarheid

 Gemeenschap 1000 inwoners

 Werkgroepen als drijvende kracht

Doel

 Doel bevorderen leefbaarheid

 3 ha geriefbos

 500 m laanbomen

 Overname contracten SGBDO

 5 km wandelpaden





Ervaringen Markelo

Kenmerken

 Coöperatie Markelokaal

 Landschap borgen door te werken aan 
economie met waarden

Doel

 Samenwerken aan 
gemeenschappelijke waarden





Ervaringen Salland

Kenmerken:

 Stichting kostbaar Salland

 Deelgebieden Lettele, Heino 
Raalte, Olst Zuid en omgeving 
Lierderholthuis

 Salland bruist van de 
landschapsinitiatieven

Doel: 

 2,5 miljoen euro ten goede laten 
komen aan aanleg, herstel en 
beheer van landschapselementen 
in Salland

 Dit is ca 50 ha (bovenop de 
bestaande 260 ha die onder 
contract ligt)





Ervaringen IJsseldelta

Kenmerken

 Nationaal landschap IJsseldelta

 Gebiedscoöperatie IJsseldelta
(opstellen bidbook)

 SPLIJ+ 
(aanvrager)

 Pilotgebieden Mandjeswaard, 
Rivierenlandschap langs de 
ijssel en Veldiger Binnenlanden

Doel

 Behoud landschappelijke 
kwaliteiten van de IJsseldelta

 960.000 euro investeren in het 
landschap





Ervaringen Willemsoord

Kenmerken

 Gestart zonder actieve 
landschapsgroep 

 Cultuurhistorisch dorpslandschap

 989 ha, 570 bewoners in het dorp 
en 290 inwoners in het 
buitengebied

Doel

 Behouden en versterken van de 
kenmerken die karakteristiek zijn 
voor Willemsoord 





Ervaringen Enschede

Kenmerken

 Veel partijen, geen duidelijkheid 
over taken en 
verantwoordelijkheden

Doel

 Participatie en samenwerking 
partijen

 Vorm en inhoud voor de 
samenwerking in Het Wageler
verder brengen





Vervolgstappen

Uitwerken Provinciale regeling: 

”Streekeigen landschapsbeheer” 

Aanpak: 

 Aan de slag gaan met het landschap;

 Opstellen van nieuwe Bidbooks;

 Uitvoeren van nieuwe Bidbooks;

 Van elkaar leren binnen een netwerk. 



Aan de slag gaan met landschap

Oppakken en koppelen

 Wat zou jij nodig 
hebben om 
streekeigen 
landschapsbeheer op 
te pakken?

 Welke kansen zie je 
voor andere thema’s 
door ze te koppelen 
aan steekeigen 
landschapsbeheer?



Streekeigen 
Landschapsbeheer

Afsluiting 


