
Rangschikking 
als landgoed: 
voorwaarden 

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of 

erfpachter van een landgoed?  

Dan kunt u uw landgoed laten rangschikken 

onder de Natuurschoonwet. U krijgt dan 

fiscale faciliteiten, zodat u uw landgoed 

makkelijker in stand kunt houden
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In Nederland liggen veel land
goederen met een oorspronkelijk 
historisch karakter. De overheid 
wil helpen deze in stand te hou
den; ze vormen een wezenlijk  
onderdeel van het natuurschoon. 

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of 

erfpachter van een landgoed? Dan 

kunt u uw onroerende zaak als  

landgoed laten rangschikken. Dat 

betekent dat uw landgoed ook voor 

de Belastingdienst als landgoed  

gaat gelden. Dankzij de fiscale facili-

teiten die aan u worden verleend, 

kunt u uw landgoed – en dus het 

natuurschoon – makkelijker in stand  

houden.

Uw onroerende zaak moet aan 

bepaalde voorwaarden voldoen,  

om als landgoed gerangschikt te 

worden. Voorwaarden over de 

grootte van het gebied, de hout-

opstanden die er staan of de aan-

wezigheid van natuurterreinen, de 

oppervlakte en de omzoming van 

landbouwterreinen, de opstallen en 

over het gebruik van het landgoed.
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1 De aanvrager 

U kunt als eigenaar, vrucht
gebruiker of erfpachter van een 
landgoed rangschikking aan
vragen.  

Alleen of samen 
Als uw landgoed minder dan vijf 

hectare groot is, kunt u overwegen 

uw landgoed gezamenlijk te rang-

schikken met een aangrenzend  

landgoed. Dit kan onder voorwaar-

den in de vorm van een samenwerk-

rangschikking of een aanleunrang-

schikking. 

Samenwerkrangschikking  
(samenwerken met de buren)
Uw landgoed grenst aan een ander 

nog niet gerangschikt landgoed. 

Beide landgoederen zijn afzonderlijk 

tussen de één en vijf hectare groot 

en vormen samen een aaneen-

gesloten gebied van minimaal vijf 

hectare. Verder moet tussen beide 

onroerende zaken een aantoonbare 

nauwe historische band bestaan.  

Elk landgoed moet apart aan alle 

overige voorwaarden voldoen.  

Zie ook hoofdstuk 2. 

Let op: als één van de eigenaren 

onder zo’n samenwerkrangschikking 

uit wil, vervalt de rangschikking voor 

beide partijen. Maak daarom  

afspraken hierover en leg deze vast  

in een contract.

Aanleunrangschikking (aanleunen 
tegen een ander landgoed)
Uw landgoed is minder dan vijf  

hectare groot en grenst aan een 

ander (reeds gerangschikt) land-

goed. Samen vormen de landgoede-

ren een aaneengesloten gebied van 

minimaal vijf hectare. Verder moet 

tussen beide onroerende zaken een 

aantoonbare nauwe historische 

band bestaan. Uw landgoed moet 

apart aan alle overige voorwaarden 

voldoen. Zie ook hoofdstuk 2. 

Let op: het behoud van de status van 

NSW-landgoed is afhankelijk van het 

feit of het aangrenzende landgoed 

als zodanig gekwalificeerd blijft. Bij 

een aanleunrangschikking heeft u 

wettelijk gezien geen medewerking 

van de eigenaar van het aangren-

zende NSW-landgoed nodig. Gelet  

op de risico’s kan het voor u toch 

belangrijk zijn om met deze eigenaar 

nadere afspraken te maken. Leg deze 

onderling vast in een contract.  

Beslisboom: de aanvrager 

Heeft u het landgoed 

in vruchtgebruik of erf- 

pacht1 uitgegeven?

Bent u de eigenaar van 

het landgoed?

Bent u vruchtgebruiker 

of erfpachter1 van het 

landgoed?

nee
n

U kunt de aanvraag 

doen 

r ga verder

De vruchtgebruiker of 

erfpachter, moet de 

aanvraag doen. U kunt 

wel mee profiteren van 

de fiscale voordelen 

r ga niet verder

U kunt geen aanvraag 

doen

r ga niet verder

start

¹  Huuranaloge vorm van erfpacht  

Is de onroerende zaak kleiner dan vijf hectare en in erfpacht uitgegeven zonder dat hierbij de  

economische eigendom is overgedragen (huuranaloge vorm van erfpacht), dan kan alleen de 

hoofdgerechtigde (bloot-eigenaar) de aanvraag doen.

nee
n

nee
n

ja r   

ja r   

ja r   
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2 Het gebied

_ 2.1 Oppervlakte

Uw landgoed moet minimaal vijf 
hectare groot zijn. Maar als het 
gaat om een historische buiten
plaats van minimaal één hectare of 
een deel daarvan, dan is dat ook 
voldoende. Bedraagt de oppervlak
te van uw landgoed minder dan 
vijf hectare? Dan is onder voor
waarden een gezamenlijke rang
schikking met een aangrenzend 
landgoed mogelijk. 

Om welke oppervlakte gaat het?
Het gaat om de oppervlakte van alle 

terreinen en opstallen die meetellen 

voor de rangschikking. Of deze  

terreinen en opstallen meetellen, 

stelt u vast in de volgende hoofd-

stukken. Als de terreinen of opstal-

len niet meetellen voor de rangschik-

king, telt de oppervlakte daarvan 

ook niet mee.

Wat is een historische  
buitenplaats?

Voorwaarde

Dat is een landgoed met een tuin of 

park van vóór 1850.

De eerste aanleg van tuin of park is 

nog herkenbaar aanwezig.

De buitenplaats als complex - of ten 

minste één van de onderdelen daar-

van - is een beschermd monument. 

Dat hoeft niet het hoofdgebouw van 

de buitenplaats te zijn, het kan ook 

een bijgebouw of een andere opstal 

zijn die tot de buitenplaats behoort.

Dat monument is ingeschreven in het 

Monumentenregister van de Rijks-

dienst voor de Monumentenzorg

Wat wordt verstaan onder ‘nauwe 
historische band’
Een landgoed kleiner dan vijf  

hectare kan worden gerangschikt. 

Het landgoed moet dan wel een  

aantoonbare historische samenhang 

hebben met het landgoed waar het 

aan grenst. Van een aantoonbare 

nauwe historische band is sprake als 

bijvoorbeeld: 

1  Beide onroerende zaken in het ver-

leden langdurig in bezit waren van 

dezelfde eigenaar. 

2   Verschillende eigenaren al jaren-

lang een gezamenlijk beheer voor 

beide onroerende zaken voeren. 

Dit kan zijn uit het oogpunt van 

natuurbeheer of om cultuur-

technische redenen. 

De nauwe historische band kunt u 

onder meer aantonen met gegevens 

uit historische bronnen, wetenschap-

pelijke literatuur, akten, overeen-

komsten (beheersplannen) of kadas-

trale uittreksels.  

Beslisboom: is uw landgoed groot genoeg?

Rangschikking  
is mogelijk  
r ga verder met 2.2

Is uw landgoed een 
aaneengesloten gebied 
van ten minste 5 ha?

Is uw onroerende zaak 
(of behoort deze tot) 
een aaneengesloten 
historische buitenplaats 
van meer dan 1 ha?

Rangschikking  
is mogelijk  
r ga verder met 2.2

Rangschikking is niet mogelijk
r ga niet verder

start

Is uw onroerende zaak 
een aaneengesloten 
gebied van meer dan 
1 ha?

Is uw onroerende zaak 
een aaneengesloten  
gebied van 1 ha of  
minder en is hier een 
opstal op gelegen die 
vóór 1940 is gebouwd?

Rangschikking  
is mogelijk  
r ga verder met 2.2

Grenst uw onroerende 
zaak aan een ander 
landgoed dat kleiner 
is dan 5 ha. En bestaat 
tussen beide zaken 
een nauwe historische 
band. En is de opper-
vlakte van beide zaken 
gezamenlijk ten minste 
5 ha? 

Grenst uw onroerende 
zaak aan een reeds 
gerangschikt landgoed 
en bestaat tussen beide 
zaken een nauwe  
historische band? En 
is de oppervlakte van 
beide zaken gezamen-
lijk ten minste 5 ha? 

Rangschikking  
is mogelijk  
r ga verder met 2.2

nee
n

ja r   

nee
n

nee
n

nee
n

nee
n

nee
n

ja r   

ja r   

ja r   

ja r   

ja r   
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_ 2.2 Eén geheel

Een weg, spoor, dijk of waterloop 
die over uw landgoed loopt, kan 
de samenhang van uw landgoed 
verstoren en inbreuk doen aan het 
natuurschoon. Dat mag niet.

Bestaat er een landschappelijke of 

functionele samenhang tussen de 

terreinen die door een weg, spoor, 

dijk of waterloop worden geschei-

den? Of bestaat er een nauwe histo-

rische band tussen de terreinen? Dan 

mogen de terreinen als een aaneen-

gesloten gebied worden beschouwd. 

Beslisboom: vormt uw landgoed één geheel?

Verstorend of niet? Voorwaarde
Onverharde wegen In de regel niet

Verharde wegen van maximaal vijf 

meter breed

In de regel niet

Weg breder dan vijf meter Moet van geval tot geval worden 

beoordeeld

Niet-geëlektrificeerde enkelsporen In de regel niet

Geëlektrificeerde spoorwegen Moet van geval tot geval worden 

beoordeeld

Dijken Moet van geval tot geval worden 

beoordeeld

Waterlopen van maximaal 25 meter 

breed

In de regel niet

Waterlopen breder dan 25 meter Moet van geval tot geval worden 

beoordeeld

Wordt uw landgoed 

doorsneden door een 

weg, spoor, dijk of 

waterloop?

Is dat een inbreuk op 

het natuurschoon? 

Bestaat er tussen de 

afzonderlijke delen een 

nauwe historische band 

of is er een functionele 

samenhang tussen de 

gescheiden terreinen?

start

Rangschikking is  

mogelijk 

r ga verder met 3

ja
n

nee  r   

Rangschikking is  

mogelijk 

r ga verder met 3

Rangschikking is  

mogelijk 

r ga verder met 3

Rangschikking is niet mogelijk, u kunt wel bekijken of de 

verschillende onderdelen als afzonderlijke landgoederen 

gerangschikt kunnen worden 

r ga niet verder

nee  r   

  ja  r   

ja
n

nee
n
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3 De houtopstanden en natuurterreinen

plan, kapvergunning, vergunning 

Wet milieubeheer en vergunningen 

van het waterschap). Houd hierbij 

rekening met de termijnen van ver-

gunningaanvragen van de verschil-

lende instanties. Dienst Regelingen 

toetst hier niet op. De verantwoorde-

lijkheid hiervoor ligt bij u.

r Meer over het ‘Plan voor beplan-

ting’, ‘Plan voor natuur’ en de  

‘Verklaring ontwikkeling natuur-

terrein’, vindt u in de brochure  

‘Rangschikking als landgoed: werk-

boek’. U kunt dit downloaden via  

www.minlnv.nl/loket

Wat telt mee als bos of als andere houtopstand?
Bos en andere houtopstanden

Lijnvormige houtopstanden, zoals  

lanen, houtsingels en hagen

Het gaat om de oppervlakte van de 

kroonprojectie op het moment van 

rangschikking 

Snelgroeiend bos Het moet zijn aangelegd in het kader 

van de ‘Regeling bijdragen aanleg 

snelgroeiend bos’ 

Het moet na de eindkap worden  

herplant, als dit bos noodzakelijk is 

om te voldoen aan de minimale  

bosoppervlakte-eis

Kapvlakten die afzonderlijk kleiner 

zijn dan 0,5 hectare

Kapvlakten die afzonderlijk groter zijn 

dan 0,5 hectare

De vlakten zijn afzonderlijk niet 

groter dan vijftien procent van de in 

totaal met houtopstanden bezette 

oppervlakte met een maximum van 

vijf hectare

Hakgrienden Dit zijn grienden die eens per drie of 

meer jaren worden bijgehakt

Wat telt niet mee? Voorwaarde
Kweekgoed

Laagstamboomgaarden

Kerstboomteelten

Snijgrienden Dit zijn grienden die jaarlijks of 

tweejaarlijks op de stobben worden 

afgezet

Uw landgoed moet uit voldoende 
houtopstanden (bos) of natuur
terreinen bestaan: minimaal dertig 
procent. 
Is uw landgoed kleiner dan één 
hectare of een (deel van een)  
historische buitenplaats? Dan  
hoeft deze niet met minimaal  
dertig procent houtopstanden of 
natuurterreinen bezet te zijn. 

Plan voor beplanting of Plan voor 
natuur
Bevat uw landgoed nu onvoldoende 

houtopstanden (bos) en natuur-

terreinen? Dan kunt u toch al een 

rangschikking aanvragen. U moet 

dan een ‘Plan voor beplanting’ of 

een ‘Plan voor natuur’ maken en in 

gang zetten. Zodat uw landgoed drie 

jaar na rangschikking wel genoeg 

houtopstanden (bos) of natuur-

terreinen heeft.

  

Verklaring ontwikkeling  
natuurterrein
Wilt u landbouwgronden rangschik-

ken die u gaat inrichten, of in  

voldoende mate geschikt gaat 

maken, voor de ontwikkeling tot 

natuurterrein? Dan moet u schrifte-

lijk verklaren dat elk gebruik van de 

grond dat de ontwikkeling tot 

natuurterrein kan belemmeren, is 

gestaakt. 

Waar moet u op letten? 
U moet binnen drie jaar na de rang-

schikking de voorgenomen beplan-

ting of omvorming tot natuur-

terreinen daadwerkelijk gerealiseerd  

hebben. U zorgt zelf voor de nood-

zakelijke vergunningen of documen-

ten om de inrichtings- en beheers-

maatregelen te kunnen uitvoeren  

(o.a. aanlegvergunning, Wet op de 

Ruimtelijke Ordening, bestemmings-

Wat telt mee als natuurterrein?
Heidevelden Eventueel met opslag van bomen,  

zoals vliegdennen

Hoogvenen 

Laagveen(moerassen)

Inclusief plassen

Zandverstuivingen

Duinterreinen

Kwelders, slufters, schorren, gorzen, 

slikken en groene stranden

Rietlanden, ruigten en struwelen

Vennen, poelen, beken, kleine  

rivieren, wielen, afgesloten rivier-

lopen, kreken, bronnen en sprengen

Kalkgraslanden

Bloemrijke graslanden van het heuvel-

land, van het zand- en het veenge-

bied, of van het rivieren- en zeeklei-

gebied

Deze graslanden mogen slechts 

in gebruik zijn voor begrazing of 

als hooiland. De graslanden mo-

gen niet tot nauwelijks worden 

bemest.

Natte schraalgraslanden

Dotterbloemgraslanden van beek-

dalen, of van veen- en kleigebieden

Natte matig voedselrijke graslanden

Droge schraalgraslanden van de  

hogere gronden

Droge kalkarme duingraslanden

Droge kalkrijke duingraslanden

Binnendijkse zilte graslanden

10 11
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Beslisboom: hoeveel houtopstanden (bos) of natuurterreinen?

4 Landbouwgrond

Heeft u één of meer landbouw
terreinen op uw landgoed? Dan  
kunnen deze worden mee
genomen in de rangschikking. Ze 
moeten wel aan bepaalde voor
waarden voldoen. Het gaat daarbij 
vooral om de oppervlakte van de 
terreinen en de omzoming ervan. 
U moet per terrein afzonderlijk  
bekijken of het mee kan in de 
rangschikking.

Voor een landbouwterrein dat niet 

kan worden gerangschikt, krijgt u 

dus niet de fiscale faciliteiten, die u 

voor de rest van uw landgoed kunt 

genieten. Bovendien telt de opper-

vlakte ervan niet mee.

Wat wordt beschouwd als land
bouwterrein?
· Akkerbouw

· Weidebouw 

· Veehouderij 

· Tuinbouwland

· Snijgriend

· Laagstamboomgaard

· Terrein voor kerstboomteelt

· Terrein voor kweekgoed

·  Volkstuinen (er mogen geen  

complexen van recreatieve opstal-

len op voorkomen)

_ 4.1 Oppervlakte

U moet eerst per terrein afzonder
lijk bekijken of het op basis van de 
maximaal toegestane oppervlakte 
mee kan in de rangschikking.

Wat wordt als één terrein  
beschouwd?
Een landbouwterrein wordt als één 

terrein beschouwd als het niet wordt 

doorsneden. Als een landbouwter-

rein wordt doorsneden door sloten 

en paden en dergelijke die geen 

inbreuk maken op het natuurschoon, 

wordt het ook als aaneengesloten 

beschouwd. 

Dit betekent dan ook dat twee  

percelen landbouwgrond die  

worden gescheiden door een sloot 

of smalle weg, als één landbouw-

terrein worden beschouwd. Voor alle 

duidelijkheid, als twee of meer per-

celen worden doorsneden door lijn-

vormige houtopstanden, dan  

worden ze wel beschouwd als twee  

landbouwterreinen.

 

Bestaat uw landgoed 

voor minimaal 30% uit 

houtopstanden (bos) of 

natuurterreinen?

Heeft u een Plan voor 

beplanting of een Plan 

voor natuur gemaakt?

Rangschikking is niet 

mogelijk 

r ga niet verder

start

Rangschikking is  

mogelijk 

r ga verder met 4

nee
n

ja r   

Rangschikking is  

mogelijk 

r ga verder met 4

ja r   

nee
n

12 1�



Rangschikking als landgoed: voorwaarden Rangschikking als landgoed: voorwaarden

Beslisboom: hoe groot mag een landbouwterrein zijn? Welke eisen gelden voor bomen
rijen en lanen?
1  De bomen mogen niet verder uit 

elkaar staan dan acht meter 

(bomenrij) of tien meter (laan).

2  Van het aantal bomen dat deel  

uitmaakte van de oorspronkelijke 

aanleg, mag niet meer dan 2� % 

verloren zijn gegaan zonder te zijn 

vervangen. Daarbij wordt rekening 

gehouden met bosbouwkundig 

noodzakelijk geachte dunningen.

Let op: het kan zijn dat een laan 

meer dan 25% uitval heeft. En dat u 

die uitval niet aanvult of 

vervangt, voor het behoud van 

natuurwetenschappelijke waarden 

van uw landgoed. Dan kunt u bij 

Dienst Regelingen een verklaring  

vragen dat dit niet zal leiden tot een 

(gedeeltelijke) onttrekking aan de 

rangschikking.

 

Maken de houtopstanden van uw 

buurman deel uit van de omzoming 

die u nodig heeft voor uw landbouw-

terreinen? En komen deze hout-

opstanden te vervallen? En wilt u de 

landbouwterreinen in de rangschik-

king behouden? Dan moet u zelf 

voor voldoende aanplant (herstel) 

van de houtopstanden zorgdragen.

Landschapsbepalende boom
Ook een landschapsbepalende boom 

of boomgroep kan onderdeel uitma-

ken van een omzoming. De boom of 

bomen moeten in het oog springen 

en als zodanig in stand worden 

gehouden. De bomen moeten een 

zekere hoogte en omvang hebben 

en relatief gaaf zijn. Opgekroonde 

en geknotte bomen voldoen niet aan 

deze eis. 

De bomen moeten een stamomtrek 

hebben van minimaal twintig centi-

meter op borsthoogte (ongeveer  

1�0 centimeter boven het maaiveld).

Een historische zichtas
Een zichtas wordt vrijgehouden van 

opgaand geboomte om vanuit het 

hoofdhuis of vanuit een andere 

opstal – zoals een prieel of thee-

koepel – van een vrij uitzicht te  

kunnen genieten. Een landbouw-

terrein kan onderdeel uitmaken van 

een zichtas. De zichtas kan zo de  

vereiste omzoming van een 

landbouwterrein doorbreken. Dat 

hoeft geen probleem te zijn. 

Voorwaarden
1  De opstal van waaruit de zichtas 

loopt, moet dateren van de  

periode vóór 1��0. 

2  Het cultuurhistorische karakter van 

de zichtas laat toe dat de in de 

zichtas gelegen gronden worden 

gebruikt als landbouwgrond.

3  De zichtas wordt aan beide zijden 

begrensd door bossen of bomen 

die zich op het landgoed  

bevinden.

Is het landgoed 100 ha 

of minder?

Is het landgoed tussen 

100 en 400 ha?

Rangschikking is  

mogelijk (tot maximaal 

20 ha)  

r ga verder met 4.2

start

nee
n

nee
n

Rangschikking is  

mogelijk (tot maximaal 

5 ha) 

r ga verder met 4.2ja r   

Rangschikking is  

mogelijk (tot maximaal 

5% van uw eigen totale 

landgoed) 

r ga verder met 4.2
ja r   

_ 4.2 Omzoming door  
houtopstanden

Een landbouwterrein moet min of 
meer worden omzoomd door 
houtopstanden. Ook een 
landschapsbepalende boom kan 
een terrein visueel afscheiden van 
zijn omgeving. Een historische 
zichtas mag vrij blijven. 
Liggen deze houtopstanden niet 
op uw eigen terrein, maar grenzen 
ze wel direct daaraan? Dan mag u 
deze houtopstanden ook laten  
gelden als omzoming voor uw 
landbouwterrein. Deze omzoming 
mag u niet meetellen in de rang
schikking van de oppervlakte van 
uw landgoed. 

Wanneer grenst een houtopstand 
direct aan uw landgoed?
Een houtopstand grenst direct aan 

uw landgoed als de kroonprojectie 

van deze houtopstand de grens van 

uw landgoed raakt of overlapt. De 

kroonprojectie is de schaduw die 

ontstaat als de zon recht boven het 

element staat. U mag hierbij uitgaan 

van de verwachte eindgroeifase van 

de betreffende houtopstand. 

Wat kan gelden als omzoming?
· Houtwallen

· Houtkaden

· Houtsingels

· Hagen hoger dan een meter

·  Boomrijen en lanen (de voorwaar-

den staan hiernaast)

· Bossen

1� 1�
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Beslisboom: hoeveel moet een landbouwterrein omzoomd zijn?

_ 4.3 Aangrenzende  
landbouwterreinen

Op uw landgoed kunnen grote 
aaneengesloten landbouwarealen 
voorkomen. Groter dan toegestaan 
volgens de voorwaarden voor 
rangschikking. Deze arealen  
kunnen dan soms alsnog verdeeld 
worden in meerdere landbouw
terreinen. 

Wanneer kunnen deze landbouw-

arealen ook worden beschouwd als 

twee of meer landbouwterreinen?

De voorwaarden zijn: het landbouw-

areaal is te verdelen in verschillende, 

aangrenzende landbouwterreinen. 

Die terreinen mogen samen niet  

groter zijn dan twintig hectare en de 

gezamenlijke omtrek van deze terrei-

nen moet geheel bezet zijn met 

houtopstanden. 

Twee of meer landbouwterreinen 

kunnen dus deels met ‘open zijden’ 

aan elkaar grenzen. Wel moeten dan 

de afzonderlijke landbouwterreinen 

voldoen aan de oppervlakte- en 

omzomingseisen. 

In het onderstaande schema ziet u 

de voorwaarden van omzoming en 

van oppervlakte nog eens bij elkaar. 

Is het terrein voor ten 

minste 75% omgeven 

door houtopstanden?

Is het terrein voor  

minimaal 50% omgeven 

door nagenoeg  

aaneengesloten  

houtopstanden?

Rangschikking is niet 

mogelijk. Misschien 

biedt een Plan voor 

beplanting de mogelijk-

heid om te voldoen aan  

de voorwaarden van 

omzoming (zie hoofd-

stuk 3)  

r ga niet verder

start

nee
n

nee
n

Rangschikking is  

mogelijk

ja r   

Is het terrein verder 

afgescheiden door een  

landschapsbepalende 

boom?ja r   

Rangschikking is  

mogelijk

Maakt het terrein  

onderdeel uit van een 

zichtas?

Rangschikking is niet mogelijk. Misschien biedt een Plan 

voor beplanting de mogelijkheid om te voldoen aan de 

voorwaarden van omzoming (zie hoofdstuk 3) 

r ga niet verder

ja r   

nee
n

nee
n

Rangschikking is  

mogelijk

ja r   

>

>

>

>

10 ha

tot 20 ha

10 ha

Totale landgoed kleiner of gelijk aan 100 ha;
max. landbouwterreinoppervlak 5 ha

Totale landgoed tussen 100 en 400 ha; maximale
landbouwterreinoppervlak tussen 5 en 20 ha (nl 5 %)

Totale landgoed groter of gelijk aan 400 ha; 
maximale landbouwterreinoppervlak is 20 ha en het
geheel is voldoende omzoomd met houtopstanden
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5 De opstallen 

Ook van de opstallen op uw land
goed moet u apart bekijken of ze 
kunnen meedoen in de rangschik
king. Ze moeten wel aan bepaalde 
voorwaarden voldoen.

Voor een opstal die niet kan worden 

gerangschikt, krijgt u dus niet de  

fiscale faciliteiten, die u voor de rest 

van uw landgoed kunt genieten. 

Bovendien telt de oppervlakte ervan 

niet mee. 

Beslisboom: welke opstallen tellen mee?

Is het gebouw een 

beschermd rijksmonu-

ment? Of is het gebouw 

van vóór 1 januari 

1940 en heeft het zijn 

oorspronkelijk karakter 

behouden?

Past het gebouw bij 

het karakter van het 

landgoed? Wordt het 

natuurschoon dus niet 

geschaad? En is dit 

landgoed minimaal 5 ha 

groot?

Rangschikking van de 

opstal is niet mogelijk  

r ga niet verder

start

nee
n

nee
n

Rangschikking is  

mogelijk

r ga verder met 6

ja r   

Rangschikking is  

mogelijk

r ga verder met 6

ja r   

Rangschikking is  

mogelijk, u moet het 

gebouw wel door  

beplanting aan het oog 

onttrekken

r ga verder met 6

Is het gebouw functio-

neel voor de instand-

houding of beheer van 

het landgoed? En is dit 

landgoed minimaal 5 ha 

groot? 

Wordt de opstal gebruikt voor het technisch beheer  

van het landgoed. En heeft het een grondoppervlak  

van maximaal 20 m2 en een hoogte van ten hoogste  

� meter? 

Rangschikking is  

mogelijk

r ga verder met 6

nee
n

nee
n

ja
n

6 Het gebruik

U mag de grond op uw landgoed 
voor verschillende doeleinden  
gebruiken. Daarmee mag u het  
karakter van het landgoed  en 
daarmee het natuurschoon  niet 
schaden. Ook mag het de samen
hang van het landgoed niet versto
ren. 

Het hele landgoed of alleen een 
terrein?
Blijft de schade beperkt tot een 

opstal of een bepaald terrein, dan 

telt die opstal of dat terrein niet mee 

in de rangschikking. Daarbij wordt 

ook gekeken naar de uitstralings-

effecten die zo’n opstal of terrein 

heeft op de omgeving. Ook deze 

omgeving wordt dan niet mee-

genomen in de rangschikking. 

Zo kan bijvoorbeeld de aanwezig-

heid van een parkeerterrein dat niet 

voldoet aan de regels tot gevolg 

hebben dat zowel het parkeerterrein 

als een daarnaast gelegen gedeelte 

niet voor rangschikking in aanmer-

king komen. Dit wordt van geval tot 

geval beoordeeld. 

Bij welk gebruik kan een terrein 
bijvoorbeeld niet worden gerang
schikt?
·  Industriële doeleinden

· Intensieve veehouderij

·  Winning van bodemmaterialen of 

mijnbouw 

· Zandafgravingen 

·  Glastuinbouw (ook met boog-

kassen)

· Stortplaatsen van afval

·  Opslagplaatsen voor andere  

materialen dan die afkomstig zijn 

uit of bestemd zijn voor de land- 

en bosbouw op uw landgoed

· Auto- of motorsport

· Intensieve dag- of verblijfsrecreatie

Zie verder de beslisboom op  

pagina 20: welk gebruik mag niet?

De voorwaarden voor  
kampeerterreinen
1  Ze mogen afzonderlijk niet groter 

zijn dan 1 hectare

2  Ze moeten minimaal �00 meter uit 

elkaar liggen

3  Ze mogen niet in een historisch 

park of tuin liggen, of op een 

natuurterrein

4  Ze mogen niet zijn voorzien van 

vaste standplaatsen, winkels of 

kantines

5  Ze mogen alleen voorzieningen 

hebben voor de toevoer van gas, 

elektriciteit en water en voor  

sanitaire behoeften 

Eenvoudige speeltoestellen voor  

kinderen zijn wel toegestaan.

Hoeveel kampeerterreinen kunnen 
worden gerangschikt?

Oppervlakte van uw landgoed

Geen Landgoed kleiner dan 25 ha

1 Van 25 tot 100 ha

2 Van 100 tot 250 ha

3 Meer dan 250 ha
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Beslisboom: welk gebruik mag niet?

7 Bij openstelling

Wilt u uw landgoed openstellen 
voor publiek? Dat hoeft niet, maar 
kan wel. Er zijn dan extra fiscale 
faciliteiten. Maar u moet zich ook 
aan meer regels houden. Deze 
gaan over de minimale opper
vlakte, over wegen, paden en  
bebording, afsluiting en toegangs
kaarten. Ook moet u een verzoek 
doen.

Is het gebruik een  

inbreuk op het natuur-

schoon?

Verstoort het de samen-

hang op uw landgoed?

Rangschikking van  

opstal of terrein is  

mogelijk 

r ga verder met 7

start

nee
n

nee
n

Beperkt dit zich tot een 

opstal of een bepaald 

terrein?

ja r   

Rangschikking van  

(een deel van) uw land-

goed is eventueel niet 

mogelijkja r   

Rangschikking van  

terrein of opstal is niet 

mogelijk 

r ga verder met 7ja r   

nee
n

Hoe doet u een verzoek tot open
stelling?
r  Zie de brochure ‘Rangschikking als 

landgoed: werkboek’ 

Wanneer kan de status van open
gesteld landgoed ingaan?
Als het verzoek om openstelling bij 

Dienst Regelingen binnen is en aan 

alle voorwaarden voor openstelling 

is voldaan. Bij vererving of schenking 

kunnen de fiscale faciliteiten terug-

werken tot vóór de datum waarop 

het verzoek binnen is. 
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_ 7.2 Wegen en paden

De wegen en paden die u in aan
merking wilt laten komen voor de 
openstelling, moeten samen aan 
een minimum aantal meters pad
lengte voldoen. Het minimum
vereiste aantal meters padlengte 
per hectare bedraagt 50 meter 
voor bos en 25 meter voor overige 
terreinen, zoals landbouw
terreinen, natuurterreinen en  
overige terreinen. 

De minimaal vereiste padlengte voor 

het gehele landgoed is als volgt te 

berekenen: 

Terreinen die om privacyredenen 

afgesloten zijn, moet u in deze bere-

kening meenemen. Dit geldt niet 

voor terreinen die in verband met 

bijzondere natuurwetenschappelijke 

of cultuurhistorische waarden zijn 

afgesloten.

[aantal ha bos] x 50m = [     ] m

+

[aantal ha  

overige grond]

x 25m = [     ] m

totaal [     ] m

Welke verdere voorwaarden worden aan wegen en paden gesteld?
Verspreiding De minimum aantal voor wandelaars toegankelijke wegen en 

paden moeten gelijkmatig over het landgoed zijn verdeeld. 

Tot dergelijke wegen en paden worden ook gerekend gemar-

keerde beloopbare groenstroken en perceelsranden, waar 

nodig voorzien van draadoverstapjes

Openstelling Het hele jaar van zonsopkomst tot zonsondergang

Eigendom De wegen en paden die door het landgoed lopen mogen ei-

gendom zijn van derden.     

Is uw landgoed groter 

dan 5 ha?

Is uw eigen buitenplaats 

of landgoed geschikt 

voor openstelling voor 

het publiek?

Openstelling is niet  

mogelijk

nee
n

nee
n

U moet minimaal 5 ha

openstellen en het 

moet een aaneengeslo-

ten gebied zijn 

r ga verder met 7.2 en 
volgende

ja r   

U moet het hele  

landgoed openstellen

r ga verder met 7.2 en 
volgendeja r   

start

_ 7.1 Oppervlakte

Beslisboom: hoeveel moet u openstellen, als u dat wilt?
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_ 7.3 Openstellingsborden

U moet de openstelling van het 
landgoed duidelijk en waarneem
baar aangeven door middel van 
borden. 

Gedragsregels die u op de borden 
kunt vermelden (is niet verplicht)
·  Het is niet toegestaan zich buiten 

de paden te begeven

·  Het is verboden om bloemen, bla-

deren en vruchten te plukken of te 

vervoeren

·  Het is verboden om takken af te 

snijden

·  Het is verboden om bomen, strui-

ken en andere gewassen te 

beschadigen

·  Het is verboden om hout te sprok-

kelen

·  Het is verboden om te zwemmen, 

vuur te maken of te roken

·  Het is verboden om orde en rust te 

verstoren, wild of vogels te veront-

rusten

·  Het is verboden om loslopende 

honden bij zich te hebben

·  Het is verboden om te vissen

·  Het is verboden om papier en 

ander afval achter te laten

Bezoekers weren
U mag bezoekers weren die zich niet 

aan de gedragsregels houden. 

U mag bezoekers weren als ze deel-

nemen aan georganiseerde evene-

menten die schade aan uw landgoed 

kunnen aanbrengen. Het gaat om 

bijvoorbeeld de (avond)vierdaagse, 

wedstrijden, droppings. U moet 

daarvoor wel toestemming vragen 

bij Dienst Regelingen. 

_ 7.4 Afsluiting

U mag gedeelten tijdelijk of zelfs 
permanent gesloten houden voor 
uw privacy, voor bijzondere  
natuurwetenschappelijke of 
cultuurhistorische waarden of  
voor de jacht. 

Afsluiten voor privacy
Het gaat hier om stukken rondom 

huizen of boerderijen. Bij landgoe-

deren (inclusief historische buiten-

plaatsen) van minimaal twee hectare 

mag u maximaal één hectare  

gesloten houden.

Bij landgoederen die kleiner zijn dan 

twee hectare maar groter dan één 

hectare, mag u een halve hectare 

gesloten houden.

Afsluiten voor bijzondere na
tuurwetenschappelijke of cultuur
historische waarden met in begrip 
van een beperkte bufferzone 
Dat kan. Maar dan moet u wel een 

verzoek doen. Zie de ‘Aanvraag 

Rangschikking als landgoed’. Of de 

‘Wijziging Rangschikking als land-

goed’.

Afsluiten voor de jacht
U kunt, maximaal zeven dagen per 

jaar, een terrein afsluiten voor de 

jacht. 
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_ 7.5 Toegangskaarten

Ligt uw landgoed in de nabijheid 
van een grootstedelijk gebied of is 
het om een andere reden kwets
baar voor intensieve betreding? 
Dan kunt u vragen of uw landgoed 
kan worden opengesteld op ver
toon van toegangskaarten. Zie de 
‘Aanvraag Rangschikking als land
goed’. Of de ‘Wijziging Rangschik
king als landgoed’. 

Beperkt aantal kaarten
Als u dat wilt, kunt u een limiet  

stellen aan het aantal dag- en jaar-

kaarten dat u wilt uitgeven.

Toegangsprijs
De toegangskaarten kunt u gratis  

of tegen een geringe toegangsprijs 

verstrekken. Onder een geringe  

toegangsprijs wordt verstaan een 

bedrag van ten hoogste ¤ 0,�0 per 

persoon per dag of ¤ 2,�0 per per-

soon per kalenderjaar.

Historische of educatieve tuinen
Voor historische of educatieve tui-

nen en parken die op een landgoed 

zijn gelegen, kunt u een hogere  

toegangsprijs vragen. Hiervoor moet 

u wel een verzoek doen. Zie de  

‘Aanvraag Rangschikking als land-

goed’. Of de ‘Wijziging Rangschik-

king als landgoed’. 

Voorwaarden voor historische of 
educatieve tuinen
·  Er komen jaarlijks meer dan twee-

duizend bezoekers 

·  Het opengestelde deel van het 

landgoed verkeert in een redelijke 

staat van onderhoud

·  De kosten van het in stand houden 

zijn hoger dan de inkomsten uit de 

toegangskaarten

Meer informatie 

Wilt u meer informatie? Bel dan 
met Het LNVLoket:  
0800  22 333 22 (op werkdagen 
tussen 8.30 en 16.30 uur). Of kijk 
op www.minlnv.nl/loket.
Hier kunt u ook verkrijgen:

·  de brochure ‘Landgoed als  

natuurschoon’

·  de brochure ‘Rangschikking als 

landgoed: fiscale faciliteiten’

·  de brochure ‘Rangschikking als 

landgoed: werkboek’

·  de ‘Aanvraag Rangschikking als 

landgoed’

·  de ‘Toelichting bij Aanvraag Rang-

schikking als landgoed’

·  de ‘Beschrijving Terreinen en 

opstallen’

·  het ‘Plan voor beplanting’

·  het ‘Plan voor natuur’

·  de ‘Verklaring ontwikkeling 

natuurterrein’

·  de ‘Gezamenlijke verklaring bij 

Aanvraag Rangschikking als land-

goed’  

·  de ‘Wijziging Rangschikking als 

landgoed’

Over Dienst Regelingen
Dienst Regelingen is onderdeel van 

het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit.

De dienst voert regelingen en wet-

ten voor het ministerie uit, zoals:

·  EU-regelingen, verordeningen en 

verplichtingen

·  de identificatie en registratie van 

percelen, dieren en relaties

·  vergunningen en ontheffingen 

voor het landelijk gebied

·  regelingen rond het mestbeleid

·  nationale subsidieregelingen

·  regelingen rond het plattelands 

ontwikkelingsbeleid

Dienst Regelingen is betrokken bij 

crisisbestrijding. Ook werkt zij steeds 

vaker voor andere 

(semi-)overheidsorganisaties.

Deze brochure is informatief. U kunt 

er geen rechten aan ontlenen. 
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