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Als rentmeester van ‘t Schoutenhuis ben ik veel bezig met het 

beheren van en adviseren aan familielandgoederen. Enerzijds gaat 

het die families om het rendabel in stand houden van het bezit en 

anderzijds om een goede eigendoms- en beslisstructuur te hebben 

zodat het landgoed toekomstbestendig is. Dat laatste is niet alleen 

belangrijk voor grote families met veel neven en nichten die al-

lemaal eigenaar zijn, maar ook voor kleinere families. Niets regelen 

voor de toekomstige generaties betekent bijna altijd dat er ruzies 

ontstaan. Heel soms is een stichting een oplossing, maar het nadeel 

daarvan is natuurlijk dat het “dood kapitaal” wordt. Beter is vaak een 

NSW bv of nv. Daarin kun je van alles regelen voor de familie zoals 

de besluitvorming, directievoering, het verkopen van aandelen aan 

andere familieleden etc. Mijn ervaring is dat het financieel in stand 

houden van een NSW-landgoed eigenlijk altijd wel mogelijk is. Door 

het slim organiseren van de pacht, gebruik maken van subsidies, 

de verkoop van producten zoals hout en de verhuur/erfpacht van 

woningen, moet je een landgoed van enig formaat rendabel kunnen 

maken. Landgoedeigenaren proberen de laatste jaren ook vaak om 

het landhuis en de woningen er om heen duurzamer te maken, maar 

dat valt vaak nog niet mee vanwege regelgeving. Dubbel glas is in 

Rijksmonumenten meestal niet toegestaan, en ook zonnepanelen 

op het dak mogen niet. Voor mij als rentmeester is het een uitdaging 

om dan met de eigenaren en de autoriteiten mee te denken en te 

zoeken naar oplossingen die voor iedereen wel acceptabel zijn.

Een actualiteit die voor de NSW-landgoederen niet relevant is omdat 

het daar vooralsnog verboden is, is de ontwikkeling van zonnewei-

den. Er is momenteel veel interesse om landbouwgrond te huren 

om er zonnepanelen op te bouwen. Energieproducenten en hun 

tussenpersonen benaderen heel actief grondeigenaren met de vraag 

of ze, als het planologisch is geregeld, voor een bepaalde tijd zon-

nepanelen mogen stallen op de landbouwgrond. Dat kan voor een 

agrariër heel lucratief zijn, maar er zitten ook allerlei fiscale haken en 

ogen aan en de landbouwsector als geheel zit er ook niet op te wach-

ten dat straks alles vol staat met zonnepanelen, laat staan dat het 

landschappelijk wenselijk is. Maar om de duurzaamheidsdoelstel-

lingen van Nederland te gaan halen zal er wel iets moeten gebeuren. 

Kortom, een heel boeiende ontwikkeling die de komende jaren grote 

invloed kan gaan hebben op de grondmarkt en het landschap.

ken, leggen we een gedoogplicht op. Gelukkig is dat 
niet onze werkwijze. Ik ga met de betrokkenen kijken 
wat de plannen zijn en wat dat eventueel voor gevolgen 
heeft voor bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf. Vaak is de 
overlast of schade tijdelijk omdat er tijdelijk geen gewas 
kan groeien of omdat de drainage er tijdelijk uit moet. 
De schade rekenen we uit en die wordt vergoed. Maar 
soms kan een dergelijk gesprek er ook op uitdraaien dat 
we de plannen enigszins aanpassen. Een kabel kun je 
recht door een perceel halen maar als het wenselijk is, 
kan een leiding ook met een bocht door een perceel. De 
ene keer heeft iemand voorkeur voor een kabel op een 
perceelsgrens, een andere keer juist midden door een 
perceel. Daar probeer je met zo’n bedrijf uit te komen 
en dat vind ik zelf ook het mooie van dit werk. En er zijn 
gevallen waar na de aanleg van leidingen er bepaalde 
beperkingen in het gebruik nodig zijn op een perceel, 
bijvoorbeeld qua drainage of teelt van bomen of een as-
druk van machines. Ook daar moet je overeenstemming 
over zien te bereiken met de eigenaar of gebruiker. Heel 
belangrijk is dat ik van tevoren duidelijk maak dat de 
grondeigenaar nooit beter zal worden van de vergoe-
dingen die wij gaan geven. We maken zo eerlijk moge-
lijk een rekensom van de mogelijke schade en beperkin-
gen en die vergoeden we, maar ook niet meer dan dat. 
Een eigenaar kan altijd een beroep doen op deskundige 
bijstand. ”

Principes en emoties
Uiteindelijk heeft Rijksen altijd het middel van ontei-
gening of gedoogplicht achter de hand maar daar wil 
hij eigenlijk niets van weten. “Ik vind dat ik er op een 
goede manier met de eigenaren uit moet zien te komen. 
Tegelijkertijd moet ik er voor zorgen dat ons bedrijf, dat 
immers werkt met maatschappelijk geld, niet onnodig 
hoge kosten maakt. Er zijn allerlei hele dure technische 
mogelijkheden om kabels te leggen maar het zou veel te 
duur worden om die altijd en overal toe te passen. Mijn 
taak als rentmeester is dus om met grondeigenaren tot 
een goede oplossing te komen die voor alle partijen 
aanvaardbaar is. En als mensen dan echt niet mee willen 
doen, vaak om principiële of emotionele redenen, dan is 
uiteindelijk het opleggen van een gedoogplicht de laat-
ste optie. Maar dat zou je als rentmeester dus moeten 
zien te voorkomen.”
Tijdens de uitvoering van een werk houdt Rijksen overi-
gens nog steeds de vinger aan de pols. Want ook al is de 
aannemer goed geïnstrueerd, dan nog kan er wel eens 
iets misgaan zodat een grondeigenaar alsnog teleur-
gesteld raakt in de kabelaar. “Je moet dan denken aan 
het al dan niet gebruiken van voldoende rijplaten, het 
open laten staan van een hek. Dat soort dingen lijken 
heel klein, maar kunnen tot grote ellende zorgen voor 
een grondeigenaar.”

Binnenstedelijk
Het werk van Rijksen speelt zich niet alleen in het lan-
delijk gebied af. Ook in de dorpen en het binnenstede-
lijk gebied is veel werk te doen waar de rentmeester bij 
betrokken is. Deels is dat het vervangen van verouderde 
leidingen. Vaak weten mensen niet dat er leidingen on-
der hun terrein liggen en dat die af en toe vervangen 
moeten worden. “Maar met de hele energietransitie 
en het steeds drukker worden van het netwerk hebben 
we meer en andere leidingen en nieuwe bovengrondse 
stations nodig. Zo ben ik betrokken bij een project in 
Amsterdam waar we een nieuw verdeelstation moeten 
maken, in een heel druk gebied midden in de stad. Al-
leen al voor het uitvoeren van dat werk hebben we tij-
delijk extra ruimte nodig. Ik moet met de bedrijven uit 
de buurt tot overeenstemming zien te komen om die 
ruimte te krijgen en in dit geval samen met de bedrijven 
zoeken naar andere parkeerruimte voor de werknemers 
omdat wij hun parkeerplaats tijdelijk gebruiken. Al met 
al veroorzaken wij met ons werk dus, vaak tijdelijk, de 
nodige overlast maar als je goed uitlegt waarom dat no-
dig is, zijn de meeste mensen bereid om met ons mee te 
denken over oplossingen.”•
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