
 

Een landgoed, iets voor u?
Nieuwe landgoederen en Natuurschoonwet 1928 (NSW)

Het omvormen van (landbouw) gronden naar een landgoed kan 
veel voordelen opleveren, ook voor (stoppende) agrariërs. 
Door het Rangschikken van gronden onder de Natuurschoonwet 
1928 (NSW) kan veelal een aantrekkelijk fiscaal voordeel genoten 
worden. De ontwikkeling van een nieuw landgoed middels de re-
geling Nieuwe Landgoederen schept veel mogelijkheden voor on-
dernemers die een locatie met een multifunctionele invulling voor 
ogen hebben. Rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 en 
de regeling Nieuwe landgoederen kunnen in veel gevallen ook ge-
combineerd worden.

Als bureau voor landschapsarchitectuur heeft Agroplan ruime er-
varing met de ontwikkeling van (nieuwe) landgoederen en de rang-
schikking onder de Natuurschoonwet 1928. Wij zijn gespecialiseerd 
in de inrichting van het buitengebied. Samen met de (agrarisch) 
ondernemer vertalen we plannen en ideeën in een concreet land-
schapsontwerp of erfinrichtingsplan en begeleiden het proces van 
eerste ideevorming tot en met de uitvoering.
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Concreet kan Agroplan u van dienst zijn met: 
• Landschappelijk inpassingsplan nieuwbouwprojecten 
• Maatlat Duurzame Veehouderij
• Inrichtingsplannen (nieuwe) erven en landbouwgronden
• Nieuwe landgoederen en Natuurschoonwet 1928 
• Haalbaarheidstoetsing nieuwe economische dragers 
• Functieverandering vrijkomende agrarische 
   bedrijfslocaties 
• Onderzoek en analyse
• Procedures op het gebied van ruimtelijke ordening  
• Gebiedsvisies en Landschapsontwikkelingsplannen 
• Tuinarchitectuur en beplantingsplannen

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Impressie NSW landgoed



Natuurschoonwet 1928
De Natuurschoonwet (NSW) is in 1928 opgericht met als doel het behoud 
van het natuurschoon in Nederland. Tegenwoordig is deze wet niet alleen 
aantrekkelijk voor landgoedeigenaren, maar ook voor agrariërs die hun 
boerenbedrijf (deels) staken. In het bijzonder wanneer het bedrijf gestaakt 
wordt en nog veel eigendomsgronden aanwezig zijn, neemt de belasting-
druk vaak aanzienlijk toe (vermogensrendementsheffing). Verpachten van 
de gronden levert niet altijd voldoende belastingverlichting, bovendien is 
reguliere pacht niet zonder risico’s.  
De Natuurschoonwet biedt een alternatief. Eigendommen kunnen onder 
bepaalde voorwaarden onder de NSW worden gerangschikt. Het land-
bouwkundig gebruik kan desgewenst worden voortgezet. 
Dit levert aantrekkelijke belastingvoordelen op: 
• Grond vrijgesteld van de onroerendezaakbelasting (OZB)
• Grond vrijgesteld van vermogensrendementsheffing
• In geval van woningen, lager gewaardeerd voor de (OZB)
• Mogelijkheid tot vrijstelling erfbelasting bij overlijden of schenkingsrecht

Aan deze voordelen zijn uiteraard ook voorwaarden gekoppeld, o.a.:
• instandhoudingseis en een bezitseis van minimaal 25 jaar
• minimaal 30% houtopstanden (bos) of natuurterrein
• ten minste 5 hectare aaneengesloten gebied

Nieuwe landgoederen en NSW

Regeling Nieuwe landgoederen
Binnen deze regeling zijn er mogelijkheden om een locatie te ontwikkelen 
met een multifunctionele invulling. De regeling houdt kort gezegd in dat 
nieuwe landhuizen kunnen worden gebouwd in ruil voor natuurontwikke-
ling van (een gedeelte van) het landgoed. De voorwaarden kunnen per 
gemeente verschillen. Het landgoed dient binnen deze regeling meestal 
ook onder de Natuurschoonwet gerangschikt te worden. Uitgangspunt van 
de regeling is dat nieuwe landgoederen bijdragen aan de kwaliteit van na-
tuur en landschap, water- en milieucondities, recreatie en plattelandsver-
nieuwing. Agroplan heeft veel ervaring met de ontwikkeling van (nieuwe) 
landgoederen. Per locatie verschilt de (landschappelijke) uitgangssituatie 
en zal een advies op maat gegeven worden. 

Landgoedvisie 
Agroplan kan ook een landgoedvisie voor uw landgoed opstellen. In de visie 
wordt de toekomst van uw landgoed in beeld gebracht op het gebied van 
landschap, economische dragers, natuur ontwikkeling, beheer en subsidies.

Informatie
Voor meer informatie over projecten met landgoederen van Agroplan:  
www.agroplan.nl - portfolio - nieuwe landgoederen en Natuurschoonwet 
1928

Schetsontwerp nieuw multifunctioneel (NSW) landgoed

Plattegrond indeling NSW landgoed

Conceptschets t.b.v. NSW aanvraag          Bontekoeweg 2 te Baak

Bestaande bebouwing

Nieuw te bouwen woning plus bijge-
bouw

N; Natuur ntb (bloemrijk grasland)

O; Erf 

L; Landbouwgrond

Bc; toekomstige laan met hoge 
cultuurwaarde

Bc; toekomstige boomgaard met 
hoge cultuurwaarde

Bo; Bestaande bomenrij van essen

Bn; Bestaande omzoming, houtwal/ 
bomen met onderbeplanting

Bn; Aan te planten houtwal

Bc; Aan te planten solitaire boom, 
eik
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