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Energielandgoederen Noord- Veluwe  

Verslag bijeenkomst 3 september 2020 

Gemeentehuis Elburg. 

 

Aanwezig: Frank Roelofs (Natuurmonumenten, Landgoed Oud Groevebeek en 

Landgoed Oldenaller), Gijs van Dedem (Huize Vosbergen), Johan Uitslag (Landgoed 

Ijsselvliedt), Erik Vinke (Landgoed IJsselvliedt), Jos Witjes (Landgoed Old Putten), 

Fenneken Anneveld-van Wesel (Landgoed Huis Schouwenburg), Jop de Klein 

(Landgoed Schovenhorst), Elbert Waller (Landgoed Ullerweg), Jan ten Tije (Het 

Oversticht), Jeroen Korte (Oldebroek), Hettie Tychon (Elburg), Wethouder Bergkamp 

Oldenbroek) Frans Feil (IGEV), Arien Scholtens (Gemeente Oldebroek, SNV, IGEV) 

Met kennisgeving afwezig: Frans van Lynden (Landgoed Vollenhof), Renske Terhurne 

(Gelders landschap en kastelen). Interesse tot participatie verder van Gelders 

Genootschap en Gelders Particulier Grondbezit. 

 

 

Achtergrond en doel van de bijeenkomst 

Frans Feil (IGEV) leidt kort het doel van de bijeenkomst in. Het gaat om het opstarten 

van een energielandgoederenprogramma in de regio Noord-Veluwe. Dit moet een 

meerjarig integraal samenwerkingsprogramma worden, gericht op:  

• De bestendiging van de toekomst van de landgoederen (door nieuwe 

verdienmodellen te ontwikkelen); 

• Een bijdrage aan de regionale energie- en klimaatdoelstellingen; 

• Een bijdrage aan de kwaliteit van het landschap en de aantrekkingskracht van 

de regio. 

Doel van de bijeenkomst is om te komen tot samenwerking tussen landgoederen in 

de regio en tot overeenstemming over het programma. In het programma wordt 

gedacht aan het maken van landgoedvisies, zowel voor de landgoederen apart als 

voor de zone als geheel, aan een prijsvraag en aan het uitvoeren van pilots. 
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Het programma wordt gedragen door de RES-regio Noord-Veluwe en wordt mede 

vormgegeven door IGEV, het Oversticht en landgoed Vollenhof en landgoed Huis 

Schouwenburg. Ook het Gelders Particulier Grondbezit en Gelders Genootschap zijn 

betrokken. De provincie heeft aangegeven het programma te willen ondersteunen. 

Welkom  

Wethouder Bob Bergkamp van de gemeente Oldebroek heet de aanwezigen van 

harte welkom. Hij geeft aan dat we met elkaar voor grote opgaven staan. Een 

daarvan is de energietransitie, waarvoor de Regionale energiestrategie (RES) wordt 

ontwikkeld. Noord-Veluwe kent een mooi en tegelijkertijd kwetsbaar gebied. De 

uitdaging is om op een zorgvuldige wijze een bijdrage te leveren aan maatschap-

pelijke opgaven en ook nieuwe kansen en toekomstperspectieven te laten ontstaan 

voor landgoederen. 

Toelichting op programma  

Frans Feil geeft namens de voorbereidingsgroep, een toelichting op het programma 

(presentatie is bijgevoegd). Het initiatief is ontstaan in het pilot-RES-programma met 

een atelier op het gebied van “energielandgoederen”. Na een IGEV-bijeenkomst in 

het najaar van 2019, is een voorbereidingscommissie gevormd bestaande uit de 

gemeenten Elburg en Oldenburg, landgoed Schouwenburg, landgoed Vollenhof, 

Stichting ’t Oversticht en IGEV.  

Gesprekken met de provincie 

Plannen zijn in het voorjaar besproken met medewerkers van de provincie 

Gelderland die verantwoordelijk zijn voor de beleidsterreinen cultureel erfgoed, 

duurzame energie en natuur en landschap. De beleidsmedewerker verantwoordelijk 

voor het beleidsterrein cultureel erfgoed is voor dit onderwerp eerste 

aanspreekpersoon en die heeft positief gereageerd op het initiatief, met een paar 

aandachtspunten. Vooral het creëren van samenwerking binnen de 

landgoederenzone is belangrijk. 

Landgoederenzone 

Tijdens de voorbereiding bleek dat financiële ondersteuning het meeste kans van 

slagen heeft wanneer het gebied als totaal wordt benaderd. Belangrijk is om samen 

te werken en samen als landgoederenzone naar buiten te treden. Maatschappelijke 

opgaven en landschappelijke en ruimtelijke plannen overstijgen de schaal van 

landgoederen. Door de landgoederenzone als totaal in beschouwing te nemen, 

ontstaat meer massa. Ook is er hierdoor meer samenhang en ontwikkelingen in de 

tussenliggende schakels, waar bijvoorbeeld natuurgebieden en agrarische bedrijven 

liggen, kunnen worden meegenomen.  

In twee fasen  

Uitvoering wordt voorgesteld in twee fasen: een “verbindingsfase” en vervolgens een 

grote doorontwikkelings- en uitvoeringsfase. Om een groot programma op te kunnen 

zetten moet eerst tijd en energie worden gestoken in onderlinge verbinding en 

informatieverzameling (inventarisatie). Deze eerste fase noemen we de 

“verbindingsfase”.  
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In deze fase zou ook een Erfgoeddeal opgetuigd kunnen worden met steun van de 

provincie. Dit geeft extra mogelijkheden in de uitvoeringsfase. 

Inspiratiebronnen en voorbeelden.  

Er is al veel informatie waaruit inspiratie gehaald kan worden. Zo is het Werkboek 

Uitwerking Landgoederen (RES-gebiedsatelier), voor bouwstenen voor pilots. Ook het 

verhaal van Marieke van Zanten van Het Oversticht in november 2019 met een 

voorbeeld over Huis Den Berg in Overijssel. Daar is een ontwerp ontwikkeld met een 

mix van energiebesparende maatregelen en opwek van duurzame energie verbonden 

met een toekomstvisie voor het landschap. 

Kosten en dekking.  

Een programmatische aanpak op gebiedsniveau vraagt stevige 

inzet voor voorbereiding en uitvoering. Er moeten kosten maken 

voor scans en visievorming, maar ook voor pilots en andere 

follow-up. In de presentatie geeft Frans Feil een indicatie over de 

opbouw van de verbindings- en uitvoeringsfase. 

Een eigen bijdrage van de landgoederen kan niet ontbreken. Dit 

benadrukt ook wethouder Bergkamp. Frans Feil licht het principe 

toe: Landgoederen betalen meer voor een onderdeel naar mate 

ze er meer voordeel bij hebben (landschapsscans en pilots). 

Vanuit de voorbereidingsgroep werd dit redelijk gevonden. 

Reacties 

Samenwerking 

Fenneken Anneveld (Schouwenburg) is groot voorstander van samen optrekken. 

Landgoederen kunnen samen meer bereiken dan alleen, vaak ontbreekt expertise.  

Gijs van Dedem (Vosbergen) heeft ervaring opgedaan bij een gezamenlijke 

subsidieaanvraag voor Veluweop1. GPG heeft hier een belangrijke coördinerende rol 

in gespeeld. Het is goed om GPG ook bij het Energielandgoederenprogramma te 

betrekken. Ook komen meer fondsen beschikbaar als gezamenlijk wordt opgetreden. 

Landgoederen Vollenhof en IJsselvliedt werken al samen en delen informatie over 

verduurzaming van de warmtevoorziening en andere grote investeringen. Bovendien 

is IJsselvliedt sinds enige tijd mede-eigenaar van Vollenhof. Elbert Waller (Ullerweg) 

heeft wel contact met Gelders Landschap en Kastelen, maar is er weinig 

samenwerking.  

Jos Witjes is warm voorstander van een gebiedsbenadering. Hij ondersteunt het idee 

van een landgoederenzone. Hij heeft daar ook ervaring mee in Den Haag/Wassenaar.  

Bob Bergkamp zou een hechte samenwerking toejuichen. Dit biedt over het 

algemeen meer mogelijkheden voor de overheid voor ondersteuning. Jan ten Tije ziet 

mogelijkheden voor een erfgoeddeal. Dat is ook in de presentatie genoemd. Het 

Oversticht heeft daar ervaring mee in Overijssel. Hij ziet mooie kansen om van elkaar 

te leren, ook met wat er gebeurt aan de overzijde van de rivier.  



4 
 

Algemene conclusie is dat het idee van een landgoederenzone, waarin landgoederen 

met elkaar optrekken, breed gedragen wordt. Een mooie landgoederenzone moet 

leiden tot aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. “Een landgoedzone leidt 

tot hogere WOZ-waarde in de hele regio”, zo werd gezegd. 

Onderwerpen 

Jop de Klein ziet veel in het thema klimaatslim bos- en landschapsbeheer. Ook 

IJsselvliedt en Vosbergen erkennen het belang ervan. Hiermee kan veel worden 

bereikt. Zorgen zijn er wel over het effect van de droogte. Frans Feil vertelt dat door 

Landschap Overijssel en Eelerwoude ervaring wordt opgedaan met klimaatslim bos- 

en landschapsbeheer. Ook daar gaat het over het toepassen van klimaatbestendige 

soorten waarbij het hout nuttig en meervoudig kan worden toegepast: hoogwaardig 

(producten en materialen) en laagwaardig (warmte). Dit is ook interessant voor de 

bedrijven in de regio die actief zijn op dit gebied (georganiseerd binnen IGEV). 

IJsselvliedt benadrukt het belang van verduurzamen en daarmee een bijdrage 

leveren aan maatschappelijke opgaven. IJsselvliedt heeft al veel gedaan afgelopen 

jaren. De “bestendiging van de toekomst van de landgoederen” is geen acute zorg, 

maar blijft belangrijk als erfgoed.  

Fenneken Anneveld zegt dat nieuwe energie- en klimaatuitdagingen vragen om 

nieuwe oplossingen. Daarom spreekt haar het idee van de prijsvraag erg aan.  

Frank Roelofs van Natuurmonumenten is benieuwd van wat er speelt op de 

landgoederen in de regio. Ook wil hij dat zelf specifiek gaan bekijken voor de NM-

landgoederen Oud Groevebeek en Oldenaller. Hij suggereert om bij de inventarisatie 

te kijken naar de drie thema’s: cultureel erfgoed, natuur en energie. 

Natuurmonumenten kan veel bieden aan kennis en ervaring.  

Organisatie 

Op dit moment worden de voorbereidingen nog getrokken door het IGEV en de 

gemeenten vanuit de pilot-RES-onderdeel energielandgoederen. Idee is dat vanuit 

landgoederen een nieuwe organisatie ontstaat die het programma gaat trekken. Bob 

Bergkamp benadrukt dat het programma vraaggericht moet zijn.  De landgoederen 

moeten dit zelf willen. 

Op dit moment zijn er twee landgoederen in de voorbereidingscommissie: Vollenhof 

en Schouwenburg. Ook Old Putten biedt aan mee te willen denken. 
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Vervolg 

Verslag.  

Jan ten Tije en Frans Feil maken een verslag, Frans Feil zorgt voor verspreiding van 

het verslag en de presentatie, ook extern. 

Inventarisatie en organisatie.  

Frans Feil zal een vragenlijst opstellen en rondsturen. Hij zal een nieuwe bijeenkomst 

plannen in medio november. Voor de tijd zal de voorbereidingscommissie 

bijeenkomen om de organisatie te bespreken 

Financiering 

Arien Scholtens zal aan de slag gaan met het zoeken van financiering bij de provincie. 

Intentieverklaring en afsluiting 

De bijeenkomst wordt afgesloten met het maken van een gezamenlijke foto met de 

intentieverklaring (zie voorpagina en hieronder).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 


