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Landschap Overijssel is een daadkrachtige organisatie die zich met 
deskundige medewerkers (betaald en onbetaald) met hart en ziel in-
zet voor het gehele landschap in onze prachtige provincie.

Met 5500 hectare verdeeld over 62 eigen natuurterreinen, met ruim 
7000 vrijwilligers en met vele duizenden particuliere grondeigenaren 
zijn wij een fantastische organisatie waar je niet om heen kunt. 

Opgericht in 1932 door de Twentse fabrikanten, als het Overijssels 
Landschap, is onze organisatie Landschap Overijssel al heel lang 
diepgeworteld in de provincie. In 1999 fuseerde het Overijssels Land-
schap met de Stichting Coördinatie Landschapsbeheer Overijssel 
(SCLO). Deze stichting werd opgericht in 1980 door diverse grondei-
genaren in Overijssel om het kenmerkende landschap met land-
schapselementen, te kunnen blijven onderhouden. 

In dit boekje lees je wat onze missie is en hoe wij hier aan werken. 
Welke doelstellingen we hebben, welke rollen we vervullen en hoe 
we mensen proberen steeds een stapje hoger op de ladder van be-
trokkenheid bij het landschap proberen te krijgen. Een organisatie 
om trots op te zijn! Ik wens je lees- en kijkplezier.

Jacob van Olst

Welkom
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Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap 
met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en 
dier om in te leven en om het te beleven. 
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Onze missie
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Wij nemen onze verantwoordelijkheid en sporen anderen aan hun verantwoordelijk-
heid te nemen voor het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streek-
eigen historie.
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Onze visie

4



Wij zijn een professionele organisatie met deskundige mensen, betaald en onbetaald, die zich met 
hart en ziel inzetten voor natuur en landschap.

• Wij zijn vastberaden, mensen met een missie. Onze missie vormt ons handelingsperspectief.

• Wij voelen ons verantwoordelijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en sporen mensen aan 
om ook hun verantwoordelijkheid te nemen.

• Wij staan voor verbinding. Wij zijn in staat mensen en landschap duurzaam met elkaar te ver-
binden. Dit levert voor beide meerwaarde op.
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Onze kerncompetenties

5



• Wij zijn ontwikkelingsgericht. Ons werk - beschermen, onder-
houden en herstellen - is niet alleen behoudend maar ook ontwik-
kelend en vernieuwend. Wij zetten ons in voor nieuw landschap 
dat past bij de vitale regio’s van Overijssel.

• Wij staan voor nabijheid. In Overijssel is landschap overal om 
ons heen, het is onze achtertuin. Wij zorgen er voor dat iedereen 
landschap dichtbij kan beleven.
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Ons landschap is van grote betekenis voor ons. Ons landschap betekent meer dan de esthetische 
waarden en de waarde die landschap heeft voor biodiversiteit. Veel meer. Het is de basis van het le-
ven. We vinden er zuurstof om te ademen, voedsel om te eten en natuur om in te ontspannen. Ons 
landschap is een natuurlijke fabriek die draait om leven geven en in gang te houden. Het landschap 
is ook het decor van waar wij wonen, werken en rust vinden. Een schone en frisse omgeving met zui-
ver water en een aangenaam klimaat. De fabriek draait op volle toeren en geeft ons wat wij nodig heb-
ben. Gezondheid, welzijn en inspiratie. Ons thuis. 

De natuurlijke fabriek; het landschap produceert. Hout uit de bossen, voedsel uit het agrarisch land-
schap, bijen zorgen voor bestuiving.
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Onze kern, het waardevolle landschap 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Ons Landschap is waardevol



Landschap om in te 
leven en landschap om 
te beleven, foto Ruud 
Ploeg

Het landschap vormt een ons decor; het is goed toeven in het landschap. 
Landschap om in te recreëren, in te wonen en in te werken. 

Het landschap is een allesreiniger; dankzij het landschap kunnen we blijven 
ademen in een schone omgeving. Bomen en planten zetten CO2 om in zuur-
stof. Riet en talloze organismen zorgen er voor dat water gezuiverd wordt. 

Het landschap is een medicijn; ons landschap doet ons goed. Er ligt een 
één op één positieve relatie tussen onze fysieke en geestelijke gezondheid 
en het zijn in een groene omgeving. Mensen herstellen sneller van ziektes, 
voelen zich beter en blijven gezonder in het groen. 

Het landschap is ons thuis; we voelen ons letterlijk op onze plek. Het Twent-
se coulisselandschap, het afwisselende Salland, de IJssel, het goudgele riet 
in de Kop van Overijssel. Landschap geeft ons identiteit. 

Het landschap is waardevol omdat het bestaat. Los van de specifieke 
waarden die wij er als mensen aan toekennen.
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Om het landschap zo goed mogelijk te beschermen, beheren en ontwikkelen zetten we een breed 
scala aan instrumenten in, altijd passend bij de plek en zijn omgeving

Zeven kerntaken

1. Beheren van eigen terreinen en gebouwen 

2. Verwerven van eigen terreinen en gebouwen 

3. Ontwikkelen van de eigen terreinen en gebouwen 

4. Adviseren en stimuleren van andere grondeigenaren

5. Stimuleren en ondersteunen van inwoners/vrijwilligers om look aan de slag te gaan

6. Betrekken van inwoners en bedrijfsleven om hen bewust te maken van de landschapswaarden 
en ons werk

7. Agenderen van opgaven op gebied van natuur en landschap bij overheden, burgers en bedrijfs-
leven
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Onze kerntaken
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Iedere dag, overal in Overijssel werken wij aan het maximaliseren van vier kernwaarden:  
de natuurwaarde, de cultuurhistorische waarde, de belevingswaarde en de productiewaarde. 

Vanuit onze missie richt onze primaire aandacht zich op het vergroten van de natuur- en de cultuur-
historische waarde. De belevingswaarde en de productiewaarde stellen ons in staat dit efficient en 
effectief te doen. Afhankelijk van het gebied en de situatie stellen we gezamenlijk de gewenste waar-
des vast. 

Maximaliseren van de belevingswaarde of productiewaarde mag nooit een significante aantasting 
van natuurwaarde of cultuurhistorische waarde op gebiedsniveau betekenen.
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Onze afweging
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 Kluunplaats voor het drogen van turf in het Aamsveen, Ruud Ploeg



Om onze afweging en de keuzes voor ons werk op een bepaalde 
plek inzichtelijk te maken, visualiseren we deze in ons spindia-
gram waarin we gewenste waarden toetsen aan de huidige waar-
den, zoals in het voorbeeld hierboven. 

Het spindiagram met de 
4 waarden:

•natuur, 
•cultuur
•beleving
•productie
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Voorbeeld van een ingevuld spindiagram



Afhankelijk van de situatie nemen we verschillende rollen aan zodat we het beste resultaat halen 
voor natuur en landschap. 

7

Onze rollen
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Om de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden te 
behouden, moet het landschap beheerd en ontwikkeld worden. De uit-
voering hiervan wordt door ons en vele anderen gedaan. Wij zijn zelf 
als uitvoerder resultaatgericht, we werken graag samen en zijn zake-
lijk. 

Veel bewoners, overheden en het bedrijfsleven werken zelf aan het 
landschap. Wij juichen dit toe en helpen deze mensen in onze rol als 
adviseur. Wij geven advies, wij delen onze kennis, praktijkervaringen 
en zijn bij de tijd en deskundig. 

Mensen hebben vaak goede ideeën over wat zij willen doen in het land-
schap om het waardevoller te maken voor mens, plant en dier. Maar zij 
beschikken niet allemaal over de geschikte middelen, financieel, maar 
ook handjes, gereedschap en andere praktische middelen. Wij helpen 
mensen graag bij het realiseren van hun plannen. Wij ondersteunen 
hen hierbij en hebben dan de rol van facilitator. 

Wij hebben een passie voor natuur en landschap, en dit willen we de-
len met anderen. Want niemand beschermt wat hem koud laat en nie-
mand loopt warm voor wat hij niet kent. Het waardevolle landschap la-
ten we dan ook graag beleven door anderen. In onze rol als gastheer 
nemen we mensen mee in het landschap. Wij zijn uitnodigend, gastvrij 
en toegankelijk. 

Ons landschap is waardevol, maar het landschap heeft zelf geen stem. 
Daarom zijn wij deze stem wanneer dit nodig is. Als de belangen van 
het landschap in het geding zijn, werpen we ons op als hoeder van het 
landschap. Wij zijn daarin principieel en autonoom.

Om ons werk te kunnen blijven doen, hebben we draagvlak nodig. Hoe 
meer draagvlak, hoe sterker onze stem voor het landschap, hoe meer 
mensen met ons meewerken én hoe groter dus de bijdrage die we ge-
zamenlijk buiten kunnen realiseren. Om dit draagvlak te versterken en 
behouden, communiceren we over het werk dat we doen. Communica-
tie doen we vanuit iedere rol.
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Wij betrekken mensen bij het landschap en bieden hen een handelingsperspectief, zodat mensen 
zelf actief en duurzaam kunnen bijdragen aan het Overijsselse landschap. 

Dit handelingsperspectief heeft vele gezichten, waaronder vrijwillig landschapsonderhoud, monitoren 
van de kwaliteit van landschap, landschapswaarden ontwikkelen op eigen grond of in je buurt, toe-
zicht houden, voorlichting geven, financieel bijdragen, kennis en inspiratie bieden, je inzetten voor bi-
odiversiteit, beschermen van cultuurhistorisch waardevolle elementen, etc.

We werken met onze ladder van latente betrokkenheid naar duurzaam doen, steeds helpen we men-
sen een klein stapje verder!
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Van betrokkenheid naar duurzaam doen
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De rollen en de ladder van betrokkenheid in beeld



Wij hebben prachtig werk dat we samen doen voor en met anderen, die ook belang hechten aan een 
waardevol landschap in Overijssel. Dat zijn de inwoners en bezoekers van Overijssel. Het zijn de 
overheden, dat wil zeggen provincie, gemeenten en waterschappen. Het zijn maatschappelijke orga-
nisaties die aan onze ambities kunnen bijdragen. En het zijn de bedrijven die met Overijssel verbon-
den zijn.

Wij hebben prachtig werk waarin we ons ten volle inzetten landschaps- en natuurwaarden in Overijs-
sel te versterken. Prachtig werk waarin we het verhaal van ons landschap, met de mensen, planten 
en dieren die er in leven, levend houden. Werk ook waarin wij andere mensen inspireren en aanzet-
ten om zich ook verantwoording te nemen voor hun leefomgeving en hen aanzetten een bijdrage te 
leveren.    

Kortom Trots op ons Landschap en trots op ons werk.
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Prachtig werk
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