is. We weten vooral dat we niet op de huidige manier
door kunnen gaan met intensiveren. Wij hebben daarom met veel moeite een heel bijzondere boerderij in
de uiterwaarden weten te realiseren, de natuurderij De
Keizersrande. En we hebben een plan gemaakt om een
landbouwbedrijf tegen de stad Deventer aan te starten
waar de stedelingen nauw betrokken zijn bij de boerderij en we een soort gesloten cyclus willen gaan realiseren. Ik weet niet wat de toekomst van de landbouw is,
dus moeten we niet op slechts een paard gaan wedden
maar meerdere landbouwvormen uitproberen.
Immateriële waarden van ons landschap
“Daarnaast willen we mensen een mooi landschap geven: een beleefbaar landschap met identiteit, met verhalen, waar je kan recreëren. Dat betekent soms ook
iets nieuws toevoegen. Neem de vrijkomende stallen.
Ik verwacht de komende jaren dat er weer veel bedrijven stoppen. De grond gaat naar de buurman, maar wat
doen we met de stallen? Ik wil daar iets terugbrengen
dat enerzijds geld oplevert, maar anderzijds weer iets
toevoegt aan de geschiedenis. Een paar mooie woningen die in het landschap passen. Daar is voldoende
vraag naar maar, en daar kan de Omgevingswet heel
nuttig zijn, dan moet een gemeentebestuur dat wel aandurven. Die moet ons kunnen vertrouwen dat wij soms
iets maken op zo’n erf. Iets dat nog niet beschreven staat
in de regels. En ik snap dat een bestuurder dan vreest
dat een andere partij ook die vrijheid wil en daar wellicht anders mee zal omgaan dan dat wij doen. Of een
gemeentebestuurder uiteindelijk lef toont en andere
partijen vertrouwt, is de vraag. Als rentmeester staan wij
in ieder geval klaar om in de komende jaren te blijven
investeren in de materiële waarde van onze stichting,
maar zeker ook in de immateriële waarden van ons
landschap.”•

Op 6 oktober organiseert IJssellandschap ter ere van het
750-jarig bestaan een Rentmeestersdag. Hoe kan je
750 jaar blijven bestaan en blijf je nog eens weer 750 jaar
toegewijd aan de samenleving? Wie en wat is die rentmeester die steeds opnieuw investeert in de (im)materiële
waarde van stad en land? Wat is het geheim?

profiel
		

Simon Kapteijn

Wij zijn een familiebedrijf uit Alkmaar en beheren,
bemiddelen en adviseren over vastgoed -vooral op
de scheidslijn van stad en land- in het landelijk
gebied. Volgens data van ABF Research moeten er de
komende vijftien jaar ongeveer 1 miljoen woningen
worden toegevoegd. De trend is om dat bij voorkeur
binnenstedelijk op te lossen, maar de verwachting
is dat dit maar voor ongeveer een derde zal lukken.
Bovendien wil lang niet iedereen in de stad wonen
en is transfomeren duur, dus komt er mijns inziens
de komende jaren weer een bouw op gang buiten
bestaand bebouwd gebied. Daarom zien wij hier in de
randstad rondom de steden nu weer sinds een aantal
jaar projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties
op de markt die binnen de zoekgebieden van de
overheid, grondposities willen innemen. Die markt
begint weer aan te trekken. Gemeenten zelf zijn daar
nog niet zo actief in. Zij zijn echter wel in beeld als
het gaat om burgerparticipatie. Je merkt overal in
onderhandelingen dat de overheden daar steeds meer
op sturen: dat je goed met de bevolking overlegt, dat
je ze goed informeert over- en betrekt in de plannen.
Voor ons is het de taak om dan de brug te slaan tussen
de verschillende partijen. Dat is soms lastig, maar wel
uitdagend.
Wat ons daarbij wel heel erg helpt is een GIS-gestuurd,
digitaal beheersysteem waar we onlangs op zijn
overgestapt. Niet alleen wijzelf, maar ook onze klanten
vinden het heel prettig om snel te zien wat er met
een bepaald perceel aan de hand is. We slaan daar
technische gegevens op over de percelen, maar ook wat
het bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen er
over zeggen.
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