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Maatschappelijk verantwoord
ondernemen

Community of practice
Landschap als Vestigingsvoorwaarde
Met o.a. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,
Staatsbosbeheer, College van Rijksadviseurs,
Metropoolregio Amsterdam, Provincies Utrecht,
Noord-Brabant en Zuid-Holland

— Versterken van identiteit
Bedrijven hebben vaak een historie in een bepaald gebied, een landschap
waarmee ze zich identificeren en presenteren. Dit houden ze dan graag
mede in stand. De corporate identity gebaseerd op landschap kan ook te
maken hebben met het creëren een duurzaam imago of een collectieve
identiteit, zoals in het geval van Silicon Valley.
Melkrobot-fabriek Lely is bijvoorbeeld gevestigd in het eeuwenoude
veenweidegebied Midden-Delfland - tevens een proeftuin voor
melkveehouders, en investeert o.a. in het behoud van een oude molen
nabij het bedrijf.

Onderzoek wijst uit:
“Landschap en cultuurhistorie
geven identiteit aan instituten,
regio’s en bedrijven.”
(zie onderbouwing p.7)

donations
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LANDSCAPE IS
CORPORATE
IDENTITY

The Adobe Creek in Palo Alto, California, was the inspiration of Charles Geschke and John Warnock for when they
started their software company Adobe Systems in December 1982. Made from earth and organic material, ‘adobe’
was one of the earliest known building materials in the
region. Based in the San Francisco Bay Area (San Jose)

Adobe Creek

with over 13,000 employees worldwide, the company positions itself as a sustainable enterprise. It is
among the larger contributors and supporters of the
Peninsula Open Space Trust (POST), which buys
and maintains land to protect the famous redwood
forests and creeks in the region. This way, Adobe
guarantees the quality of life for its employees in

the future, as well as the preservation of the
creek that gave the company its name. One of
Adobe’s inventions, the PDF, has been used
over 50 billion times worldwide. The company claims that a digitally signed PDF has a
91% lower ecological footprint than the same
document would on paper.

Software-gigant Adobe is vernoemd
naar een lokale kreek in Palo Alto. Via
een land trust houdt het bedrijf de kreek
en grote delen van de Greenbelt van de
San Francisco Bay Area in stand.
Vereniging Deltametropool e.a. (2016) Blind Spot
- metropolitan landscape in trhe global battle for
talent

’Een bijzondere buitenplaats’. Website: www.landparkassisie.nl, Still from video

Lessons learned
Landpark Assisië shows the strength
of long-term development in health
care in combination with landscape.
Their 110 year history demonstrates
that these concepts can change
to match the Zeitgeist, and that
inclusive and social programs can
have a place in the business world.
Work and interaction between
societal groups provides other
non-monetary values as well. The
success depends largely on good
collaboration of health care provider
Prisma with Greenport Midden
Brabant, Common Ground / Studio
Assisië, Water board De Dommel
and Brabants Landschap. There
are also various partnerships with
local entrepreneurs, associations
and initiatives. On the premises,
there is space for socially important
businesses such as a thrift/charity
shop and maker space.

Duizendjarig Woud

Landpark Assisië

Koninklijke Ahrend is een belangrijke werkgever in Sint
Oedenrode, met wortels in de lokale gemeenschap. Vanuit
dat idee transformeert het bedrijf de parkeerplaats tot
toegangspoort van het aangrenzende Duizendjarige
Woud, een natuur & kunstproject aan de meanderende
Dommel, waaraan het bedrijf ook bijdraagt.

Zorgleverancier Prisma bouwt voort op een
geschiedenis van een oude instelling van
broeders, die zorgden voor patiënten met
mentale aandoening. De familie van een patiënt
doneerde het gebied
ooit aan de kerk. Horeca en
Potential
model of Landpark Assisië may
evenementen gaanThe
op
het iconische landgoed
be suitable for many more heritage
in the Netherlands,
samen met zorg encomplexes
dagbesteding.
such as old courtyard monasteries,

ADOBE CREEK

Palo Alto, California

https://www.mooirooi.nl/nieuws/algemeen/46537/gezamenlijkerealisatie-duizendjarig-woud
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’Een bijzondere buitenplaats’. Website: www.landparkassisie.nl, Still from video

churches and school complexes. The
potential for new attractive models

of health (and elderly) care in an
www.prismanet.nl/dit-is-prisma/organisatie/historie
ageing country such as ours cannot
be underestimated. The institutes
providing care for disabled or elderly
are under great pressure and change
rapidly according to new trends
in lifestyle and care. Furthermore,
broken contact with ill relatives

— Vasthouden en aantrekken van talent
Bedrijven volgen steeds vaker talent i.p.v. andersom, omdat crowdfunding
veel sectoren kennis- en technologiegedreven worden en dus
afhankelijk van goed geschoolde makers en denkers. Onderzoek
(Lagas e.a.) en ranglijsten (o.a.Seats4Silence,
Mercer)initiated
wijzen
uit dat de kwaliteit
by Eline van de Veen, is the green little sister of Seats
to
Meet
(S2M).
S2M
focuses
on
meeting
in the knowledge economy.
van leven en dus de kwaliteit van de leefomgeving
inspaces
belangrijke
The S2M concept offers knowledge workers a free place to work, if you share
mate de vestiging van talent beïnvloeden.
in de
knowledge with others.Investeren
This creates campus-like
environments, which can
sustain commercial activities such as rental and catering of meeting rooms.
leefkwaliteit in een regio, vooral
in
samenwerking
met
de
andere
Even though the business model of both S2M and Seats4Silence (S4S) is
based
on
social
capital,
the
main
idea
behind
S4S
is
not to create the maximum
regionale bedrijven uiteraard, verkleint dus het risico op gebrek
of buzz, but rather to connect the urban hubs to a network of quiet outdoor
aan talent.
working locations. S4S started in the Utrecht region, because of its busy center

Seats4Silence

donations

Silicon Valley. Photo: Jitze Couperus, Flickr CC, 2018

and dividends, grew from $31 to $32
million. Of its budget, POST spends
75% on programs, 16% on fundraising
and 9% on management and support.
As soon as land is bought by POST, it
is protected. After a transition period
with the POST stewardship team the
land is transferred to a public agency
for its permanent management.

“Kenniswerkers stellen hoge
eisen aan hun leefomgeving.”
“Landschap bevordert de
gezondheid, concentratie en
arbeidsproductiviteit in de
stad.”

with natural surroundings. The population is very aware and interested in nature
in general. The ambition is to restore the natural relationship between cities and
the surroundings countryside, and contribute to lively outdoor areas and healthy
city life.

(zie onderbouwing p.8-9)

‘De Seats4silence droom van Eline van de Veen’ uploaded on youtube by Jurjen de Vries, 2016
Adapt the tax system to stimulate
donation: The USA tax system allows
for more deduction of donations
regarding for example land trusts.
This means that donating becomes
cheaper for companies and citizens,
and that the government matches all
money spent on donations without
determining exactly on which that
money is spent (they trust the
donors). This is a big difference with
the Dutch situation, where another
type of accountability is expected
from government spending and less
opportunities are given for donations
to guide landscape investment.

balance sheet is dwarfed. A single
one of those companies could easily
finance the entire greenbelt at once.
So it is clearly a matter of what we
can or should expect from private
companies in a certain context, as
consumers and inhabitants, and
what they expect from each other in
the regional competitive business
culture. Clichés have it that American
companies and citizens donate
more because their governments
don’t invest in common goods like
landscape, and they have a more
favorable tax regime to do so. This
is far too easy. California has a
progressive government, both in
terms of investing and taxation. Let’s
make a comparison with the Dutch
land trust Natuurmonumenten. In
2017 individual donors raised €32
million to help conserve and manage
107.000 hectares of land, while the
contribution by companies was only
€0,8 million. Big tech, big finance
and big trade in the Netherlands are
not sufficiently on board.

Peninsula Open Space Trust

Sinds 1977 investeert POST in het
aankopen en inrichten van de Greenbelt
van San Francisco, ca. 31.500 ha. Geld
komt van individuele donoren en grote
techbedrijven zoals HP, IBM en Google.
Lessons learned
Collaborate: preserving and
developing landscape structures of a
certain scale in complex and dynamic
metropolitan areas is only possible
with the help of regional public and
semi-public entities. Collaboration
with NGOs and other land trusts
for political and financial leverage,
sharing of knowledge and experience,
and agenda setting is necessary.
Public-private partnerships can
create a more robust and resilient
financing for landscape.
Combine interest: POST
demonstrates how the conservation
of natural and cultural heritage areas
can be combined with recreational
and educational use of landscapes.
They also offer large companies a
way to invest in the local community
and improve their image and license
to operate.

Onderzoek wijst uit:

Potential
The numbers of the many land trusts
in the Bay Area are impressive at
first glance. But how can we judge
their effectiveness and transport
lessons to the Dutch context? The
effectiveness in the Californian
context is clear. At the current rate,
they will have the proposed greenbelt
complete in a matter of decades.
On the other hand, if we take into
account the accumulation of capital
by big tech companies in Silicon
Valley, who increase their stock value
by the billions each year, the POST

Vereniging Deltametropool e.a. (2020) Landvestors
- how citizens and companies (could) invest in our
landscape
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Seats4Silence

Small scale
and healthy food. Entrepreneurs
The success of the busy beehives of
located outside the urban centers
S2M in a way created the demand
also
good networks, inspiration
forNaast
the opposite:
quiet workplaces heeft
to
ontmoetingen
de need
kenniseconomie
and customers that would like to
reflect and concentrate. S4S offers
ookplaces
behoefte
aan
rust en concentratie.
help them with landscape and nature
these
in a natural
setting,
management.
The urban/rural
but
the exchange of valuesonderdeel
goes
Seats4Silence,
van
Seats2Meet,
network of S4S aims to organize this
both ways. City dwellers need basic
voorziet
in
bijzondere
werkplekken
in
een relevant
network and contribute to landscape
things to remain healthy, such as
netwerk
van
ondernemers
en
brengt upgrades
zo stadin rural
en
and ecological
more
contact with
nature,
silence
areas.
land dichter bij elkaar.
The current S4S locations are
Initiative: Seats4Silence, 2015
mainly small-scale and authentic
Vereniging Deltametropool e.a. (2016)
Blind
Spot - with a
in a green
environment
Type
of organization:
metropolitan
landscape in trhe global
for talent
varietybattle
of possibilities.
The hosts are
Network organization
involved in different ways in their
3
environments and each have their
Landscape focus: Plot and
personal stories. Both hosts and
environment upgrade
guests must enjoy welcoming and

ASML
”Eindhoven staat weliswaar als enige stad
van Nederland in de top-10 van steden die
aantrekkelijk zijn bij het aantrekken van talent
[...]. Helaas scoren we veel minder goed op
het punt van de leefomgeving. Daar moeten
we, met hulp van de nationale overheid, sterk
in investeren.”
Peter Wennink, directeur ASML (interview in E52, 2017)

EYKENSTEIN

— Landschap als verdienmodel

HOLLANDSE REALITEIT WINT VAN SPAANSE FICTIE

Landgoed Eyckenstein is een van de vele landgoederen die
de Utrechtse Heuvelrug rijk is. In juni van dit jaar werden er
een aantal voorstellingen van Don Quichot op dit landgoed
gegeven. Maar deze voorstelling was anders dan voorstellingen in eerdere jaren. Want naast de dolende ridder op
zoek naar zijn geliefde Ducinea doken ook wezensvreemde
figuren in het toneelstuk op. Het betrof onder meer Adriaan
Eyck, die in 1777 het naar hem vernoemde landgoed kocht
en het drassig moerasland tot bloei wist te brengen. Voor
hem geen windmolens als hersenspinsels om tegen te vechten, maar molens en afwateringskanalen die nuttig ingezet
werden om het overtollige water af te voeren. De Hollandse
werkelijkheid wint het hier van de Spaanse fictie. En dat alles is ook typerend voor de huidige eigenaren van landgoed
Eyckenstein. Het gaat om praktische verbindingen die gelegd worden tussen het landschap, de natuur, de gebouwen
en de gebruikers. Otto van Boetzelaer, inmiddels alweer de
vierde generatie Van Boetzelaer en huidige bewoner van het
landgoed, zet sterk in op een duurzame ontwikkeling van het
landgoed. Duurzaam, ecologisch verantwoord, lokaal en lekker. Daarbij brengt hij vele nieuwe spelers die zich hiervoor
willen inzetten op het landgoed met elkaar in verbinding: de
tuinders, de boeren, de koks en de gasten.

business model

Sommige bedrijven maken de kwaliteit van het landschap
letterlijk te gelde, zoals recreatiebedrijf Leisureland.
Papierfabriek Arctic Paper combineert duurzaam omgaan
met grondstoffen (hout en water), met mooie locaties voor
productpresentatie en verhuur van evenementenruimtes
in of more than 20 different dairy farmers from
Boeren Van Amstel is an initiative
de bosrijke omgeving van Zweden. Andere
bedrijven
zetten
the Amstelland area south of Amsterdam, known for meadow birds. The project
around
2015, point
when farmers
de kwaliteit van het landschap in alsstarted
unique
selling
van faced a decreasing number of meadow birds
in
the
area,
while
subsidies
for
hun business model, dat daardoor beter kan concurreren. nature management were insufficient. Thanks

Boeren Van Amstel

to the creation of a dairy cooperative
collaboration
with
and a large
Maar niet and
alleen op
het terrein van het circulair
makenNGOs
van de
keten onderscheidt Van Boetzelaer zich. Op grotere
dairy company, the farmers werevoedsel
able
adjust
their
business
operations and
schaal
wil hijto
samen
met zijn buren,
de toeristische
exploitanvan de Lage Vuursche, komen tot een duurzaam ontwikagriculture management for the ten
benefit
of the environment, and invest in their
kelingsplan voor de regio. De primaire neiging van sommige
exploitanten is daarbij soms om te denken dat zij alleen voor
own production of milk, yoghurt hun
and
quark.
eigen uitspanning verantwoordelijk zijn, of dat een verbetering op één plek, elders zal leiden tot meer kosten. Per
saldo is er dan geen winst te behalen. Maar Van Boetzelaer
ziet de ontwikkeling van dit plan als een pilot in nieuw parkeconomisch denken waarbij de som meer moet zijn dan de
delen. Waarbij via een goede verdeling van bezoekersstromen iedereen er beter van wordt. Waarbij er in het landschap
een gezond evenwicht is tussen natuurontwikkeling, productiecapaciteit én interessante plekken om bezoekers met een
divers aanbod te ontvangen. Hij durft het avontuur aan met
als doel de koek te vergroten in plaats van de koek anders te
verdelen. Toch een gevecht tegen windmolens? Niet als het
aan Van Boetzelaer ligt. Hij geeft z’n strijdros Rocinante de
sporen en treedt met open vizier de uitdagingen tegemoet.
Want let wel: Lage Vuursche trekt op jaarbasis meer dan 2
miljoen bezoekers. Geen Spaanse fictie; Hollandse realiteit.
Ten strijde, vamos!
Frank Strolenberg/Frankenvrij

Bedrijven, hun klanten en investeerders stellen
steeds hogere eisen aan duurzaamheid. SADC
maakte hiervan een verdienmodel, door voor de
circulaire economie geschikte kavels te maken
en in erfpacht uit te geven. Hiermee wordt het
vestigingsklimaat van de regio versterkt.
Vereniging Deltametropool e.a. (2017) Spot On - het
landschap als vestigingsvoorwaarde

Boeren van Amstel

Made by Holland

Agricultural nature management
management used to be
The farmers
only mow
the bij het landschap
economically
farmers,
Weinig
sectoren
staanafter
zo dicht
alsviable for Dit
concept voor het tonen van het beste
breeding
season
and
maintain
a
high
because
of
the
various
subsidies
agrofood. Dit coöperatief van melkveehouders is 100%
uit de Nederlandse kenniseconomie
water level on
their
This also
and other incentives
from
and
afhankelijk
van
eenlands.
duurzaam
veenweidegebied,
op
enEU
techniek
zou niet zo goed kunnen
contributes
to
a
greater
diversity
provinces.
Increasingly,
farmers
gebied van bodemdaling en biodiversiteit. Daarom
functioneren zonder de historische
of herbs and grasses,
ensuring
the duurzaam
abandon
agricultural
nature
combineren
Boeren van
Amstel
beheer
met
en landschappelijke locatie: Paleis
insect
population
which
is
necessary
management
for
various
reasons:
eigen zuivelproductie met gebiedsmerk.
Soestdijk.
for meadow birds. The cows are
the reimbursements have been
https://www.paleissoestdijk.nl/toekomst/
released in
the fields a bit
reduced,
and the business
economic
Vereniging
Deltametropool
e.a.later
(2020) Landvestors
- how citizens
madebyholland/
and
companies
(could)
invest inaour
landscape circumstances have intensified
than
traditionally,
allowing
longer
4 The
breeding period for the birds.
(higher prices for milk, land and
farmers are rewarded based on their
animal feed). In addition, the province
nature performance, monitored by
decides whether or not an incentive
Eyckenstein. Foto: E. Dronkert

Schiphol Area Development Co.

Meadow birds preservation in Amstelland
Photo: Gertphotography Coevorden NL

PALEIS SOESTDIJK
HET EEUWIG DURENDE DEFILÉ
In de herinnering van de Nederlander is dit paleis een
eindeloze optocht van wat Nederland te bieden heeft:
de Groninger koek, kaas uit Gouda of bloemen uit de
Bollenstreek. Samen met folkloristische dansjes kwam
het allemaal voorbij als Koningin Juliana jarig was. Die
oude beelden worden binnenkort aangevuld met nieuwe beelden. Het concept Made by Holland dat straks
op Soestdijk gerealiseerd gaat worden is opnieuw een
defilé van het beste wat Nederland te bieden heeft,
maar nu op het terrein van kennisproducten en toegepaste techniek. ‘Zonder het achterliggende landschap
zou Soestdijk nooit de bestemming zijn die wij denken
dat het kan worden’. Tuin, park, bos en verder, het landschap biedt de bedding voor dit eeuwig durende defilé.
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years, The company has invested in
many airports abroad (especially in
Greece). This focus away from the
German region could also explain
why they’re stopping their support to
the park in 2021. Fortunately, Hessen
will compensate the loss of income.
As a comparison, the Dutch Schipol
Fund collected €30 million over a
period of six years, but only a part of
this amount was spent on landscape
projects.

but at the same time Rhein Main
is lucky to have larger budgets for
landscape than most other regional
parks in Germany. The economic
success of the region has the
additional side effect that it increases
the development pressure of for
instance business estates, which
could challenge the park perimeter.

The experts observed that the
agricultural and natural qualities
of the park seem to be of less
importance in the presentation.
Why not invest in the landscape as a
robust performative system of large
natural and agricultural areas?
Schmidt explains that the park
does work on biodiversity, nature,
sustainability and other goals, but
tries to approach them through the
lense of public use and values of the
park.

— Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Schmidt emphasizes the importance
of chosing a clear goal as a
government, and being the first
to allocate investments to show
companies that you’re serious and
that there is no risk if they decide to
match the public investment with a
private investment of their own. Good
communication and marketing of the
park project is key, appealing to many
values including the emotional and
identitarian.
One expert wonders if the RheinMain park organisation has a
strategic position for research and
education, for example ‘living labs or
nature/food awareness programs.
At the moment, the park has two
research projects, one focused on
agriculture (CityZen), and one about
sustainable tourism (NaToutHuKi).

Klanten, afnemers, medewerkers en overheden stellen steeds hogere
eisen aan hoe een onderneming zichSome
positioneert
experts are curious t.a.v.
about themaatschappelijke
number of farms in the park and the
kwesties, zoals klimaatverandering, sociale
en biodiversiteit, en de
willingness of farmers to operate
within
park context,
perhaps in
kwaliteit van de directe omgeving. Dit
isaeen
hedendaagse
variant op
the way Barcelona and Milan have
de voorbeeldfunctie die men vroegeranaan
grote
toedichtte,
‘agricultural
park’. industriëlen
The relation
with farmers was challenging at
zoals Phillips (Eindhoven), en het echtpaar
Kröller-Müller
(Rotterdamse
first, Schmidt explains. Small and
part-time farmers
in the park
haven) die investeerden in groen, woningen,
kunst
&area
cultuur: ‘Noblesse
however turned out to be very
oblige’. Persoonlijke drijfveren van ondernemers
spelen
interested in teaching and
engaging hierbij ook mee,
people in agricultural practice and
naast strenger wordende regelgeving
omtrent
compensatie
van emissies
nature conservation. This ended up
being
the
shared
interest
with
the
en bouwprojecten. Commonland, een organisatie voor investeringen in
agenda of the park.
landschapsherstel, gaat uit van vier soorten baten: sociale, inspiratie,
ecologische en financiële.

Discussion
An expert of South-Holland is
enthousiastic about Rhein-Main
and sees parallels with the Port of
Rotterdam, Getijdenpark, Dunea
and National Park Hollandse Duinen,
as well as the Recreation Boards.
Utrecht has also interesting initiatives
to share and compare, such as
Parkinclusive Development in and
around National Park Heuvelrug.
Some of the experts mentioned
that despite the good practice of
the airport sponsoring Regionalpark
Rhein-Main, the numbers are still
limited compared to the large profits
that these companies make. Schmidt
acknowledges that this is the case,

business model

Regionalpark Rhein-Main
Regionalpark RheinMain. Website Hessen-tourismus.de

Luchthavenbedrijf Fraport bij Frankfurt
investeert al lange tijd mee met het inrichten
en programmeren van het Regionalpark RheinMain. Hiermee creëert het een license-to-operate
in de regio die naast baten ook veel lasten kent
van de luchtvaart. En men houdt de strategische
greenbelt vrij van woningbouw.
Vereniging Deltametropool e.a. (2020) Landvestors - how
citizens and companies (could) invest in our landscape
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—— “Money goes where money is!
Public spending remains a key element
in stimulating private spending on
landscape, even when you try to get
private contributions. Because landscape,
Agroforestry Indonesia. Photo: CIFOR, Flickr CC, 2013
as a public good, is expected to be a
to the Netherlands and invests in
might reach out to public funding
public
Job.”
the rainforest landscape of Bankga,
again, or even micro-financing of the
Indonesia. After nine years, the pilot
Indonesian farmers themselves.
- Kjell
Schmidt
plots produce containers of white
Would this kind of agroforestry work

Verstegen Spices & Sauces
pepper each month. The longer it
works, the more farmers are getting
curious and want to join the agroforestry process.

ASR

in the Netherlands and the Dutch
landscape? In terms of cultivation,
why not? It’s perfectly possible to
grow herbs and garlic in our climate
and soil. The Dutch legal structures
and land use efficiency, however,
make it difficult to adopt a similar
business model, says Verstegen.
Additionally, land use and ownership
are very fragmented here, while
agroforestry requires an integrated
view on land management. Dutch
farmers would lose certain (EU)
subsidies when they start planting
trees or opening their fields to the
public, because agroforestry and
eco-tourism are not designated land
use types in the Dutch and European
planning system. Something we may
need to reconsider, also because
producing more garlic, onion and soy
in nearby sites or countries, would
reduce carbon emissions.

Als familiebedrijf is Verstegen meer gericht op de
lange termijn. Daarnaast is een eerlijke en duurzame
productieketen steeds sterker een meerwaarde in
de markt. Kennisoverdracht en ondersteuning van
duurzame landbouw, zoals agroforestry, hoort bij deze
bedrijfsstrategie.
Potential
How scalable is this production
method? Instead of land ownership,
the business model is based on many
suppliers, a chain that stretches from
local farmers in Indonesia to the spice
factory in Rotterdam. This not only
reduces and spreads the financial
risks for investments and costs, but
is also more fair and safe for local
producers. Verstegen’s purchasing
power of big supplies, helps to create
the stability. The steady income
from the pepper farms allow for
new experiments with other spice
cultivations. The agroforestry pilot
is still small, but has the ambition to
grow towards a similar 2.000 or more
farmers. For this growth, Verstegen

Vereniging Deltametropool e.a. (2020) Landvestors - how citizens and
companies (could) invest in our landscape
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Steeds meer financiële instantie,
waaronder ASR, ontwikkelen financiële
producten zoals leningen en hypotheken,
die verduurzaming van woning of
leefomgeving bevorderen.
www.asr.nl/blog/verduurzaming-huismeefinancieren

— Wat is uw motivatie?
Bedrijven investeren in vele vormen mee in het landschap,
afhankelijk van het doel, de termijn en de regelgeving ter
plekke. Er zijn naast individuele projecten ook stichtingen,
verenigingen en coöperatieven met private stakeholders, én
gebiedsfondsen en parkorganisaties die een samenwerking
zijn tussen private en publieke stakeholders. Fiscale
regelingen kunnen ook onderdeel uitmaken van een
investeringsstrategie voor landschap i.s.m. bedrijven.
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Landschap en cultuurhistorie geven
identiteit aan regio’s, instituten en bedrijven
1. De duinen, de lange formele
bomenlanen, monumentale bomen,
historische landgoederen en royale
parkgebieden zijn onlosmakelijk
verbonden met de identiteit van de
stad. Toegankelijk groen met allure
ondersteunt het imago van Den Haag
als internationale stad van Vrede en
Recht. Het landgoed Clingendael is
daar een goed voorbeeld van. Vast
goed rond Clingendael ervaart hier
door een waardestijging van 5%, €57
miljoen op een totale WOZ waarde
van €1,1 miljard.
Buck Consultants International, 2016

2. Verschillende (internationale)
bedrijven en instituten gebruiken
regionale landschapselementen in hun
corporate identity. In Angelsaksische
landen investeren zij hier ook tamelijk
direct in, via Land Trusts.

3. Verschillende burgemeesters en
andere bestuurders van metropolen
wereldwijd investeren in groene struc
turen en erfgoed in en om de stad,
met expliciet als doel om de leefkwali
teit en het vestigingsklimaat daarmee
te verbeteren.
Nefs et al, 2016, Blind Spot – metropolitan
landscape in the global battle for talent

4. In de World University Ranking
wordt bij de kwaliteiten van Nederland
de schoonheid van het landschap,
zoals dat geschilderd is door
Rembrandt en Van Gogh, als eerste
genoemd. Vóór de grachtengordel,
sociale gelijkheid, homorechten, vrede
en diplomatiek en de universiteiten.

5. Het Engelse woord “landscape”
werd van het Nederlandse woord
‘landschap’ afgeleid in de periode
van de opkomst van de Nederlandse
landschapschilderkunst. Ook hebben
schilderijen een belangrijke rol ge
speeld in de collectieve beeldvorming
omtrent het landschap. Nederlandse
landschappen zijn vaak geschilderd
door bekende kunstenaars, zoals
Mauve in Laren en Mesdag rond Den
Haag. De mediaaandacht hieromtrent
is een indicatie voor de belevings
waarde van dit cultuurhistorische
landschap.
Getty.edu; Wim Denslagen, 2013, LEI
colloquium; Ernst Bos, 2017

World University Ranking, 2017

6. Erfgoed is een ruimtelijke factor,
die bij vastgoedontwikkelingen en
andere economische processen een
leitmotif kan zijn, ruimtelijke en leef
kwaliteit toevoegt en daarbij publie
ke en private investeringen uitlokt.
Hierbij zijn keuzes onvermijdelijk: niet
alles kan bewaard en geconserveerd
worden.
Janssen, Luiten, Renes, Stegmeijer, 2017,
Heritage as sector, factor and vector:
conceptualizing the shifting relationship
between heritage management and spatial
planning. European Planning Studies Vol. 25,
Iss. 9

7. Nederlandse marketingcampagnes
richting Expats maakt al gretig
gebruik van aantrekkelijk landschap
pen en cultuurhistorie, óók op afstand
van de grote steden, zoals de Friese
Meren en ZuidLimburg.
www.iamexpat.nl/lifestyle

Nefs et al, 2016, Blind Spot – metropolitan
landscape in the global battle for talent
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40%

Kenniswerkers stellen
hoge eisen aan hun leefomgeving
1. De kwaliteit van het woon en
leefklimaat is voor 5 tot 20% van de
internationals een belangrijke factor
in hun locatiekeuze. Dit geldt in het
bijzonder voor hightech en kennis
intensieve bedrijven. De factor quality
of life wordt in locatiekeuze steeds
belangrijker.
Ranglijsten van consultancy bureaus, zoals:
Cushman & Wakefield, Ernst & Young, BCI, etc.;
Rappaport, 2009, The increasing importance of
Quality of Life’, Journal of Economic Geography
6, p779; Jansen, 2012, Territoriaal Kapitaal. Over
de betekenis van erfgoed voor het vestigingsen leefklimaat

2. Leefkwaliteit is volgens bedrijfs
analysten niet altijd de eerste factor,
maar kan wel de xfactor zijn voor
startups die twijfelen tussen twee
stedelijke regio’s.
White, Wynne, 2014, The regional impact of
quality of life on entrepreneurial decisions.
Moody’s Analytics

3. Uit een enquête onder 57 in
ZuidHolland gevestigde bedrijven
geeft 40% aan dat bij het aantrekken
van hoogopgeleide expats het woon
en leefklimaat een factor van belang is.
Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit
bedrijfsoptiek, BCI, 2014

4. Voor kennisemigranten (uit Neder
land) en kennisimmigranten (naar
Nederland) is een aantrekkelijke leef
omgeving in het algemeen de belang
rijkste, c.q. op één na belangrijkste
reden om te verhuizen.

B. Hofstede, 2006, Creatief vermogen. De
economische potentie van cultuur en creativiteit; Marlet, C. van Woerkens, 2005, Tolerance,
aesthetics, amenities or jobs? Dutch city attraction to the creative class, Discussion Paper
Series 05-33, Utrecht School of Economics;
Jacobs, 1984, Cities and the wealth of nations;
Zukin, 1995, The cultures of cities; R. Florida,
2002, The rise of the creative class, and how
it’s transforming work, leisure, community and
everyday life

Berkhout et al.,2010: Wat beweegt kennismigranten? Een analyse van de concurrentiekracht
van NL bij het aantrekken van Kennismigranten.
Overigens bestaat een aantrekkelijke leefomgeving daarbij uit: wonen, vervoer en milieu

Lekkerkerker, 2016, Innovatiemilieus; Marlet,
2007, Atlas van Gemeenten

7. Kenniswerkers in ZuidHolland noe
men de kwaliteit van de leefomgeving
het vaakst in de top 4 van vestigings
factoren, gevolgd door carrièremoge
lijkheden, bereikbaarheid en cultuur.
Aanwezigheid van natuur scoort net
zo hoog als betaalbaarheid.

5. Nederlandse kenniswerkers vin
den openbaar groen belangrijker
dan locatiefactoren als culturele
voorzieningen, horeca, bevolkings
samenstelling, betaalbare woningen
en bereikbaarheid. Voor internationale
kenniswerkers geldt hetzelfde, in iets
mindere mate.

Vereniging Deltametropool, International
Community Platform, JAM architecten, 2017

Buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Waar
werken en wonen ze en waarom? PBL, 2014

8. Economische groei in landen met
meer cultureel erfgoed, zoals Unesco
World Heritage, is gemiddeld hoger.

6. Hoogopgeleiden willen wonen in
steden met een gevarieerd cultureel
aanbod en erfgoed. In deze steden
groeit de werkgelegenheid ook het
snelst. Cultuur stimuleert ook ont
moetingen en is daarmee in potentie
een broedplaats voor (commerciële)
ideeën.

D.J. Costello, 1998. The economic and social
impact of the Arts on Urban Community
Development. PhD Thesis University of
Pittsburgh; J. Stanziola, 1999, Arts, government
and community revitalization

9. Natuur en recreatiegebieden
nemen aan belang toen bij de
competitie om menselijk kapitaal
in Amerika en Europese regio’s.

Marlet, Atlas Nederlandse Gemeenten, 2007;
Coslor, 2001, Work hard, play hard: the role of
nightlife in creating dynamic cities; Marlet, C.
van Woerkens, 2004, Skills and creativity in
a Cross-section of Dutch Cities, Discussion
Paper Series 04-29, Utrecht School of Economics; G. Marlet, I. Tames, C. van Woerkens,
2006, Cultuur als vestigingsfactor, in: S. Raes,
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10. Niet alle hoogopgeleiden willen
hetzelfde. Een mix van woonmilieus
is belangrijk om verschillende typen
talent (creatief, bèta) aan te trekken
en behouden in verschillende levens
fases. Er is een sterke correlatie tus
sen aanwezigheid van vooroorlogse
woningen en hoogopgeleiden.

Rodriguez-Poze, Ketterer, 2012, Do local
amenities affect the appeal of regions in europe
for migrants? Journal of Regional Science
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11. Kennisintensieve bedrijven, vooral
kleine, liggen vaak in de buurt van
historische kernen en stedelijke
voorzieningen zoals horeca, cultuur
en recreatiegebieden. In de regio
Eindhoven is de nabijheid van
natuurgebieden en erfgoed ook een
verklarende factor voor de locatie
van bedrijven, terwijl in de regio
Rotterdam Den Haag cultuur en
educatie een belangrijkere rol speelt.
Masters Geoinformatie, 2015, Attracting the
Attractive, Wageningen UR

12. Internationale kenniswerkers
vormen een heterogene groep, met
diverse woningwensen en budgetten.
De betaalbaarheid, kwaliteit en
informatie van huisvesting in
Nederland kan beter.
Housing for Internationals, Nicole van Haelst e.a.
(ICP, 2015)

de feiten

€1,8 MILJARD KOSTEN

+ 10% GROEN

14%
5,2% 3,5% 6%

burn-outklachten
(NL)

MILJOENEN BESPAREN
OP ZORG - EN ARBEIDSKOSTEN

ZIEKTELAST

Landschap bevordert de gezondheid,
concentratie en arbeidsproductiviteit in de stad
1. Een toename van 10% groen in de
wijk leidt nationaal tot €65 miljoen
besparing op zorgkosten en €329
miljoen op arbeidskosten, door minder
ziekte en ziekmelding. Hier bovenop
komen nog de belastinginkomsten
door verhoogde productiviteit.

2. Groen in steden is aantoonbaar
goed voor sociale cohesie, economie,
gezondheid en nog veel meer.

3. Het aantal werknemers met
burnoutklachten nam de afgelopen
jaren toe met 3%. In Nederland
heeft 14% van de werknemers
burnoutverschijnselen. TNO
berekende dat ziekteverzuim door
werkstress jaarlijks €1,8 miljard
kost. De oorzaken liggen vooral in de
persoonlijke omgang met het werk,
maar de oplossingen en preventie
van burnout liggen deels in het
ruimtelijke domein – hardlopen,
zwemmen, fietsen en wandelen.

thegreencity.com (Groene Stad i.s.m. iVerde
en Productschap Tuinbouw)

CBS, TNO en ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, 2016

Buck Consultants International, 2016, op basis
van TEEB-stad, Maas, TNO en KPMG

4. Overgewicht en te weinig bewegen
zijn verantwoordelijk voor resp. 5,2 en
3,5% van de ziektelast in Nederland,
milieufactoren tot 6%. Goed stads
ontwerp kan hierbij helpen.
RIVM, 2016, determinanten van
de totale ziektelast; Ruimte voor
Gezondheid; gezondontwerpwijzer.nl;
volksgezondheidenzorg.info

5. Het contrast tussen professionele
activiteiten en vrijetijdsactiviteiten is
erg belangrijk. De stad zou primair
een plek moeten 13%
zijn van mogelijk
5,2%
heden. Naast een levendig nachtleven
en winkels zijn mogelijkheden voor

Bijdragen van 13%
verschillende5,2%
determinanten3,5%
aan de totale2,8%
ziektelast

1,9%

actieve rust minstens zo belangrijk
voor talent: parken, fietspaden, sport
faciliteiten en verbindingen met de
natuur in en buiten de stad.
Noorlander, 2016, Innovatie gedijt bij rust,
Ruimtevolk

6. Achtergrondgeluid vermindert
de concentratie en productiviteit.
Daarnaast kan het leiden tot stress,
die op zijn beurt het helder nadenken
en onthouden bemoeilijkt.
Andrews,
3,5%

2010, How does background noise
affect our concentration? Scientific American

1,8%

(percentages kunnen niet bij elkaar opgeteld worden)

13%
roken

2,8%

1,5%

5,2%

3,5%

overgewicht

1,9%

weinig
lichamelijke
activiteit

1,8%

1,6%
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2,8%
overmatig alcohol
gebruik

1,9%

1,8%

te veel zout

1,5%

te weinig fruit

1,6%

0,5%
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0,5%

1,5%
te weinig vis of
groenten

1,6%
hoog cholesterol

0,5%
te veel verzadigd
vet

