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Landschap Overijssel 

● Private stichting gericht op beheer, herstel én ontwikkeling van natuur&landschap 

● Organisatie met “dubbelfunctie”: 

● Bescherming, beheer en ontwikkeling ruim 5000 ha eigen terreinen 

● Bescherming, beheer en ontwikkeling agrarisch cultuurlandschap 

 



Missie, visie en kernwaarden 
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Missie en Visie 
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Diversiteit! 
 



Landschap van en voor ons allemaal 
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● Natuur&landschap is er voor iedereen 

 

● De baten zijn moeilijk toe te wijzen aan één persoon of groep 
“Het landschap is als collectief goed niet splitsbaar in individueel leverbare eenheden. Prijsvorming op de markt komt daardoor 

niet tot stand; de transactiekosten verhinderen dat.” 

 

● Een gemeenschappelijke verantwoordelijk! 

● Een taak voor de overheid 

● Maar ook van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

 

● Dit vraagt om een andere houding en nieuwe allianties 

Natuur&landschap een collectief goed? 



Waarden Landschap 
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Producten uit het landschap 
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Biodiversiteit basis van ons voedsel 
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Landschap voor onze gezondheid 

● De kans dat bewoners zich gezond voelen is in groene omgeving 1,5 keer hoger 

● Een groene omgeving zorgt bijvoorbeeld voor: 

● 25% minder depressies 

● 15% minder nekklachten 

● 15% minder migraine en ernstige hoofdpijnen 

● 23% minder astma 

● Patiënten met uitzicht op groen herstellen sneller 

Vitamine G 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=vitamin+green&source=images&cd=&cad=rja&docid=2x9hFgrJKFGZkM&tbnid=l8_41JAzi0x1ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_16018447_these-are-vitamin-tablets-green-tablets-are-taken-out-of-the-white-bottle.html&ei=ORZkUeTFLoLJ0AWmhIG4Cg&bvm=bv.44990110,d.d2k&psig=AFQjCNFXgIgE1-VF2LEB_V15fngX_w5g_A&ust=1365600169144189
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Landschap: ons thuis! 



Landschap belangrijk voor (kennis)economie 
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landschapsdiensten 
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Biodiversiteit = business 
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Vlas als verbindende schakel 
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Vlas als verbindende schakel 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=akkerrand+vlas&source=images&cd=&cad=rja&docid=-Py_xQ3NxEWPsM&tbnid=vJPO-AlrizXxNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.natuurlijkgilzerijen.nl%2Fartikelen%2F46%2F19%2FBloem--en-kruidenrijke-akkerranden&ei=lX1lUYuGDseX1AXCrYHQDQ&bvm=bv.44990110,d.d2k&psig=AFQjCNH9y_6U7guM_74yApJK5xFD1JnzKA&ust=1365692177180869


Samenwerking Rolsma – Landschap Overijssel 
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Vijftig tinten groen 

De Natuurlijke Fabriek 17 



De Natuurlijke Fabriek 

Samenwerking ‘ecologie en economie’ 

 

● Ambitie om een project te initiëren 

 

1. Opzetten van businesscase van vlas 

 

2. Stimuleren teelt van vlas door agrariërs met 

meerwaarde voor biodiversiteit 

 

3. Teelt van vlas op ´natuurakkers´ Landschap 

Overijssel 

● Experimenteerruimte binnen SNL nodig! 

 

 

Project ‘De economie en ecologie van vlas’ 
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De eerste stappen 

● Start in Enschede met gemeente Enschede, Stichting Vlasmanifestatie, Stawel 

● Teelt van vlas op braakliggende gronden gemeente Enschede (2,6 ha) 

● Teelt van vlas bij drie agrariërs (5 ha) 

 

 

● In toekomst ook verkennen teelt op andere plekken: 

● Bijvoorbeeld Usseler Es 
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Vlas in Enschede 
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Dank voor uw aandacht 

  

Zie ook: 

Website Landschap Overijssel  http://www.landschapoverijssel.nl/ 

Website Rolsma: http://www.rolsmapaint.com/ 
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