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Welkom Harm Peter de Vries

Heeft u al kennis gemaakt met onze nieuwe collega Harm Peter de Vries?
Sinds januari is Harm Peter als projectleider Gebiedsontwikkeling & Rentmeester werkzaam
bij Cultuurland Advies. Harm Peter studeerde Bos- en Natuurbeheer - met als specialisatie
rentmeesterij -, aan de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp. De afgelopen tien jaar heeft
Harm Peter als rentmeester op o.a. een aantal particuliere landgoederen, ervaring opgedaan
met het beheer en de ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed in een veranderende
leefomgeving.

Binnen Cultuurland Advies zal hij zich met name gaan bezighouden met gebiedsontwikkeling
en strategisch omgevingsmanagement in de breedste zin van het woord. Parallel aan zijn
werk

bij

Cultuurland

Advies

is

hij

bezig

met

de

afronding

van

de

Master

Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Contactgegevens Harm
Peter de Vries

Presentatie nieuwe website

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het vormgeven van onze nieuwe
website. Deze is geheel vernieuwd, fris, overzichtelijk en eigentijds zodat u als bezoeker snel
en makkelijk de weg kunt vinden. Wij zijn dan ook erg trots op het resultaat en hopen u zo

nog beter van dienst te kunnen zijn!

Met de nieuwe website houden wij u op de hoogte van ons bureau, producten en diensten,
lopende projecten en andere interessante ontwikkelingen. Graag nodigen wij u uit om een
kijkje te nemen op Cultuurland.com. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Buiten de
website kunt u ons natuurlijk ook volgen via onze social media kanalen; Twitter en
LinkedIn.

Verkenning haalbaarheid Gebiedscoöperatie Zuidoost-Fryslân

In Zuidoost-Fryslân spelen momenteel diverse initiatieven die bijdragen aan een duurzame
gebiedsontwikkeling. Zo wil de agrarische natuur- en milieuvereniging ‘Gagelvenne’ agrariërs
en streekbewoners eigen verantwoordelijkheid geven voor het behoud van natuur en
landschapswaarden in de gemeente Ooststellingwerf. De Groene Grond Coöperatie is
onlangs opgericht en wil het voor boeren in de streek mogelijk maken om gezamenlijk
boerenbedrijven te verwerven en het verworven land onderling te verdelen met een groene
component.

Bij diverse partijen in het gebied leeft het besef dat de vele projecten en ontwikkelingen
elkaar kunnen versterken als de samenwerking onderling ook versterkt wordt. Een
samenwerking in de vorm van een Gebiedscoöperatie kan hier een heel goede vorm voor
zijn. In zo’n coöperatie kunnen bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en lokale
overheden samenwerken om hun doelstellingen te verwezenlijken. Lees meer over de
verkenning naar de Gebiedscoöperatie.

Rentmeesterij
Het

Nederlandse

buitengebied

is

een

dynamische

omgeving

waar

veel

belangen

samenkomen. De druk op het landschap is groot terwijl de ruimte beperkt is. Een goed en
kundig beheer van de buitenruimte – met aandacht voor maatschappelijk en financieel
rendement – is dan ook een complexe taak waar een rentmeester als vastgoedspecialist een
belangrijke rol in kan vervullen.

Onze collega Harm Peter de Vries is beëdigd rentmeester (Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Rentmeesters) en heeft ruime ervaring met o.a. het beheer van
landgoederen en buitenplaatsen in het oosten van land alsmede de ruimtelijke planvorming

bij de herbestemming van monumentaal erfgoed. Wilt u graag advies of een keer vrijblijvend
met Harm Peter in gesprek? Dat kan! Op de website leest u meer over de mogelijkheden.

CKO – Kavelruil Kampereiland

Op het Kampereiland is een proces van vrijwillige kavelruil gaande. Om pachters de
gelegenheid te geven om vrijuit en in volledige vertrouwelijkheid te kunnen praten over hun
toekomstplannen en hun ruilbehoefte, is Jan-Olaf Tjabringa als vertrouwenspersoon
aangesteld.

Jan-Olaf heeft in de periode 2016/2017 ruim 40 keukentafelgesprekken gevoerd om de
wensen van individuele pachters te inventariseren. In de fase die nu volgt (2018-2020) zal
hij als kavelruilcoördinator sturing geven aan een aantal clusters waarbinnen ruilingen
kunnen gaan plaatsvinden. Lees meer over de kavelruil Kampereiland.
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