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Woord vooraf
Ieder weet waar de Veluwezoom voor staat: heuvels boven
het dal van Rijn en IJssel, buitenplaatsen, landgoederen,
waterpartijen, lanen en uitzichtpunten. Een gebied waar het
goed toeven is.
‘Gelders Arcadië’, een aanduiding bedacht door het Gelders
Genootschap, geeft uitdrukking aan de hoge waardering die
het gebied al lange tijd kent als woon- en recreatiegebied.
Met als basis wat particuliere eigenaren er tot stand brachten.
Onder de vlag ‘Nieuw Gelderse Arcadië’ heeft het Gelders
Genootschap, in samenwerking met de provincie Gelderland en gemeenten Arnhem, Wageningen, Renkum, Rheden
en Rozendaal, de afgelopen jaren de kwaliteiten van het gebied als zone van buitenplaatsen en landgoederen in kaart
gebracht. Resultaat daarvan is het prachtige Gelders Arcadië.
Atlas van een buitenplaatsenlandschap, dat tegelijk met dit
kansenboek wordt gepresenteerd.
Kansen voor Gelders Arcadië neemt de kwaliteiten van de
Veluwezoom als inspiratiebron voor ontwikkeling. Ontwikkeling, want omgaan met cultuurhistorie is niet omkijken,
maar weten wat uit het verleden het waard is om mee te
nemen naar de toekomst.
Vanuit het cultuurhistorisch beleid en programma van de
provincie Gelderland ‘Belvoir’ heeft de provincie de totstandkoming van dit kansenboek graag ondersteund. Want
Belvoir heeft uitdrukkelijk de bedoeling om cultuurhistorie
te integreren bij ontwikkelingen. Als we er in slagen om
de hoge kwaliteiten die we met Gelders Arcadië voor ogen
hebben in te zetten bij ontwikkeling, dient dat ook de economie. Want een gebied met deze kwaliteiten is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Investeren in
versterking van deze kwaliteiten bij de vele ontwikkelingen
waarom de samenleving vraagt, is daarmee geen luxe, maar
een wezenlijke bijdrage aan de regionaal-economische ontwikkeling.
Gelders Arcadië kan op vele terreinen inspireren. Cultuurhistorisch maar ook economisch, cultureel en educatief. Ik
spreek de hoop uit dat vele partijen zich laten inspireren en
in samenwerking overgaan tot uitvoering, en dat zo kansen
worden verzilverd.

Annemieke Traag,
Gedeputeerde Cultuurhistorie

Levende
landgoederen en
buitenplaatsen
in een ‘nieuw’
Gelders Arcadië

L

andgoederen en buitenplaatsen zijn
levende organismen, die belangrijke

natuur- en cultuurhistorische waarden
bevatten. Waarden die op duurzame
wijze in stand gehouden moeten
worden. Particuliere en institutionele
landgoedeigenaren leveren inspanningen om dit prachtige erfgoed aan een
volgende generatie te kunnen over
dragen. Herstel en instandhouding
van cultuurhistorische en ecologische

aspecten en relaties zijn hierbij belangrijke issues. Als levende gemeen
schappen dienen landgoederen en
buitenplaatsen zich echter ook aan te
passen aan de eisen van de tijd. Al is
het maar om voldoende opbrengsten
te generen voor het onderhoud van
het ensemble van landhuis, tuin, park
en overige gronden. De huidige eigenaar ziet zich dus geconfronteerd met
de uitdaging om nieuwe elementen
met respect voor het verleden in te
voegen binnen dit ensemble.
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De landgoederenzone Gelders Arcadië wordt
gekenmerkt door weidse panorama’s over Rijn en IJssel,
zoals hier op de voormalige buitenplaats Belmonte in
Wageningen.

naar een ‘nieuw’ Gelders Arcadië
OpNogweg
steeds vormen de buitenplaatsen en landgoederen

D

e Veluwezoom, die strekt van Wageningen tot
Spankeren (gemeente Rheden), wordt geken

merkt door zijn vele landgoederen en buitenplaat
sen. Langs de flank van de Veluwse stuwwal, op
de overgang naar de rivieren de Rijn en de IJssel, is
sinds de zeventiende eeuw een unieke landgoede
renzone ontstaan met grote reliëfrijke landschaps
parken, formeel aangelegde lanenstelsels, weidse
panorama’s, gegraven sprengenbeken en bijzondere
waterwerken als cascades en fonteinen. Deze land
goederenzone wordt aangeduid als Gelders Arcadië
en omvat de gemeenten Wageningen, Renkum,
Arnhem, Rozendaal en Rheden. De naam Gelders
Arcadië is geïnspireerd op de publicatie van de
Arnhemse schrijver Isaac Anne Nijhoff, Geldersch
Arkadia of Wandeling over Biljoen en Beekhuizen
(eerste druk 1820). We willen nu zien hoe we vorm

gronden, (productie)bossen en zichtlijnen. Zoals in Gelders
Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap in meer detail
valt te lezen, onderscheidt Gelders Arcadië zich van andere
Nederlandse landgoederenzones in de wijze waarop gebruik
is gemaakt van de van nature aanwezige grote hoogteverschillen en het heldere, stromende water van (spreng)
beken. De bijzondere ligging – op de grens van de rivieren
Rijn en IJssel en het Veluwemassief – komt tot uitdrukking
in een fraai landschap met grote hoogteverschillen en een
bijzondere natuur. Een groot aantal bekende en minder
bekende buitenplaatsen en landgoederen resteert nog,
waaronder Rosendael, Sonsbeek, de Oorsprong, Belmonte
en Middachten. Bij de aanleg van de landgoederen en buitenplaatsen is qua ligging en ontwerp duidelijk rekening
gehouden met het aanwezige, vaak grillige reliëf. De locatie
van de landhuizen was weloverwogen en het uitzicht over
het lagergelegen rivierdal speelde bij de locatiekeuze een
belangrijke rol. Vooral in de negentiende eeuw werden op
de Veluwezoom veel parken in de landschapsstijl aangelegd
met verre uitzichten, hellingen en watervallen, die op deze
wijze vrijwel alleen buiten onze landsgrenzen voorkomen.

kunnen geven aan een ‘Nieuw’ Gelders Arcadië
door nieuwe ontwikkelingen te gebruiken als kan
sen voor opwaardering van historische kwaliteiten
en het toevoegen van nieuwe kwaliteiten. Doel is te
komen tot levende landgoederen en buitenplaatsen
voor volgende generaties.

landgoederenzone Gelders Arcadië
DeLandgoederenzones
als de Veluwezoom vinden we
op verschillende plekken in Nederland terug. Denk aan
Kennemerland in Noord-Holland en de Stichtse Lustwarande
in Utrecht. Dergelijke zones worden gekenmerkt door een
reeks van landgoederen en buitenplaatsen met statige
landhuizen en monumentale parken. Ze bezitten een samenhangende hoofdstructuur van lanenstelsels, jachtwegen,
sprengenbeken, schaapsdriften, wildwallen, landbouw-

D

e kernkwaliteiten van de Veluwezoom
(scherpe) overgang
van laag naar hoog, van
uiterwaarden langs Rijn en
IJssel naar stuwwallen of van
beekdalen naar stuwwallen
een landgoederenzone
met monumentale landhuizen
en parken, ontstaan langs de
flank van de stuwwal vanaf de
zeventiende eeuw tot aan het
begin van de twintigste eeuw
landschappelijke en
visuele samenhang tussen de
landgoederen onderling en
met de omgeving

het gebruik van de
grote hoogteverschillen in
het esthetische landschap
(zowel bij geometrische als
landschappelijke parken)
de panorama’s richting
Rijn en IJssel
de gegraven sprengbeken
die het mogelijk maakten
bijzondere waterwerken als
cascades, watervallen en
fonteinen aan te leggen

en buitenplaats
Landgoed
In de Veluwezoom zijn in het verleden meer dan honderd
landgoederen en buitenplaatsen gesticht, waarvan een
groot aantal nog geheel of gedeeltelijk bestaat. De begrippen landgoed en buitenplaats worden vaak door elkaar
gebruikt.
Een landgoed beschouwen we in deze publicatie als een
ruimtelijke eenheid van minimaal 5 hectare aan elkaar
grenzend land met landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden en met een economische, ecologische of
socioculturele functie, die wordt gekarakteriseerd door een
coherent beheer van een combinatie van natuur-, bos-, landbouw-, water- of parkelementen, eventueel met gebouwen.
Een buitenplaats kan onderdeel vormen van een landgoed.
Andersom is niet mogelijk. Bij een landgoed prevaleert het
nuttige, bij een buitenplaats het aangename.
Een buitenplaats is een van oorsprong tweede huis op
het platteland (naast een huis in de stad), dat in eerste
instantie geen permanente woonfunctie had. De thans opgeheven Stichting tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen formuleerde het zo: ‘Het geheel wordt met
name gevormd door een, eventueel thans verdwenen, in
oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis,
met bijgebouwen, omgeven door tuinen en/of park met één
of meer van de volgende onderdelen, zoals grachten, water
partijen, lanen, boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden,
moestuinen, ornamenten. De samenstellende onderdelen,
een ensemble vormend, van terreinen (met beplanting),
lanen, waterpartijen en -lopen, gebouwen, bouwwerken en
ornamenten zijn door opzet of ontwerp van tuin en park en
het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch met elkaar verbonden en vormen zo een onlosmakelijk geheel.’

een prachtige overgang van het verstedelijkt landschap
rond Arnhem en de dorpen langs Rijn en IJssel naar de
woeste natuur van de Veluwe. Tegenwoordig dragen de
landgoederen en buitenplaatsen – met hun statige landhuizen, geometrische lanen en landschapsparken – in hoge
mate bij aan de identiteit van deze Gelderse regio en de
afzonderlijke gemeenten. Daarnaast nemen de economische en maatschappelijke functies en waarden van de landgoederen en buitenplaatsen voor het bredere publiek nog
steeds toe. Veel eigenaren proberen de kwaliteiten van hun
landgoed of buitenplaats en omgeving zo goed mogelijk te
benutten voor een duurzame bedrijfsvoering.
Tegelijkertijd bestaat momenteel een spanningsveld tussen
enerzijds de instandhouding van het landgoederenlandschap en de hoge kosten die daarbij komen kijken, en ander
zijds verstedelijkingsprocessen die in dit gebied spelen.
De groei van de bevolking en de daarmee gepaard gaande
verstedelijking van het landschap rondom Arnhem (met
name vanaf de negentiende eeuw) heeft er aan bijgedragen
dat de zone minder goed te herkennen is als één samenhangende brede groene slinger met de landgoederen als parels.
Ontwikkelingen in het gebied worden vaak gezien als een
bedreiging en aantasting.
Met voorliggend kansenboek wordt getracht hierin verandering te brengen. Nieuwe ontwikkelingen in de landgoe-

Excursies zijn een geschikte manier om awareness
te vergroten. De Grand Tour Gelders Arcadië was in dit
kader in 2009 georganiseerd voor landgoedeigenaren,
bestuurders en experts en ging onder meer naar
landgoed de Duno.
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derenzone willen we tonen als een kans in plaats van een
bedreiging. Ze kunnen mogelijkheden bieden aan landgoedeigenaren om hun eigendom financieel rendabeler te maken
en te komen tot een levend landgoed, en aan gemeenten
om de ruimtelijke kwaliteit van hun grondgebied te versterken, zodat meer mensen van dit bijzondere erfgoed kunnen
genieten. De intrinsieke waarden of kernkwaliteiten vormen
te allen tijde de basis voor ontwikkelingskansen. We willen
immers de aanwezige kwaliteiten behouden en versterken
en wellicht ook nieuwe eenentwintigste-eeuwse waarden
toevoegen, zoals ook onze voorouders steeds kwaliteiten
toevoegden aan het landschap. Tegenwoordig is er wel
een belangrijke dimensie bijgekomen, namelijk de kwestie
van het creëren of vergroten van ‘awareness’. Essentieel
voor succes is dat – zowel op politiek als sociaal vlak – een
groot bewustzijn bestaat van de bijzondere kwaliteiten van
Gelders Arcadië en een gedegen draagvlak voor toekomstige plannen. Het is van belang dat mensen de landgoederenzone Gelders Arcadië met haar bijzondere waarden weer als
eenheid zien. Een eenheid die bestaat uit een verzameling
van landgoederen en buitenplaatsen met een eigen karakter, maar met elkaar verbonden door het landschap.
Gelders Genootschap wil door middel van kennisverbreding, draagvlakvergroting en inspiratie de ruimtelijke kwaliteit, samenhang en beleving van de landgoederenzone
Gelders Arcadië bevorderen. In samenwerking met de vijf
gemeenten, Provincie Gelderland en vele institutionele en
particuliere landgoedeigenaren zijn twee belangrijke publicaties gemaakt: Gelders Arcadië. Atlas van een buitenplaatsenlandschap en Kansen voor Gelders Arcadië. De ‘atlas’ laat
zien hoe deze unieke landgoederenzone tot stand is geko-

De wethouders van de vijf gemeenten van Gelders
Arcadië tekenden in 2009 een intentieverklaring
ter behoud en versterking van deze bijzondere
landgoederenzone.
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men, wat de historische en huidige ruimtelijke kwaliteiten
en hun onderlinge samenhang zijn. Daarnaast biedt de atlas
de lezer informatie over de individuele landgoederen en
buitenplaatsen. Er is tevens een website gecreëerd met een
interactieve kaart van alle landgoederen en buitenplaatsen:
www.geldersarcadie.nl.
Een belangrijke input voor zowel de atlas als dit kansenboek vormden de diverse bijeenkomsten die zijn georganiseerd voor de driehonderd leden van het zogenoemde
Landgoederennetwerk: landgoedeigenaren, overheden,
(tuin)architecten, cultuurhistorici en andere betrokkenen.
Enerzijds dienden deze bijeenkomsten voor het bevorderen
van de communicatie binnen en tussen de verschillende
partijen, anderzijds voor het gezamenlijk discussiëren
over bestaande en toekomstige ontwikkelingen in Gelders
Arcadië, zoals nieuwbouw op oude huisplaatsen, gemeente
overschrijdende infrastructuren, herstelwerkzaamheden en
nieuwe economische dragers. Tijdens de Grand Tour, mei
2009, tekenden de vijf gemeenten de Intentieverklaring
Nieuw Gelders Arcadië waarin ze aangaven trots te zijn op
deze unieke landgoederenzone en samen kansen te zullen creëren en verzilveren om de ruimtelijke kwaliteit en
samenhang van de landgoederenzone Gelders Arcadië te
versterken. Het voorliggend kansenboek is een eerste stap
om hieraan invulling te geven.

boek met kansen
Een
Dit boek is bedoeld als inspiratie en stimulans voor ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op de historische landgoederen en buitenplaatsen en voor de landschappelijke
versterking van de grensoverschrijdende landgoederenzone.
De publicatie begint met inleidende hoofdstukken over de
cultuurhistorische, economische en sociaal-maatschappelijke waarden van de landgoederenzone Gelders Arcadië en
het belangrijke aspect van ‘awareness’. Stedebouwkundige
Wim Lavooij geeft een scherpe analyse van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van Gelders Arcadië.
Vervolgens komen de kansen aan bod, van een generiek niveau (oftewel de hele landgoederenzone) tot een specifiek
niveau (individuele landgoederen en buitenplaatsen en hun
directe omgeving). De generieke en specifieke kansen zijn in
een aantal themakaders geordend en worden toegelicht en
geïllustreerd met concrete voorbeelden uit Gelders Arcadië
of andere landgoederenzones. Uitgangspunten voor hedendaagse ontwikkelingen zijn:
1 Geef de landgoederenzone en de individuele landgoederen en buitenplaatsen een plek in de samenleving: creëer
draagvlak en bewustwording;
2 Zorg ervoor dat de buitenplaats/het landgoed een eigen
bron van inkomen heeft;

Kasteel Middachten vormde het decor voor een van de werkateliers binnen het project ‘Nieuw Gelders Arcadië’.
De discussies over uiteenlopende zaken als de bouw van een nieuw landhuis, het houden van paarden, de verbreding
van wegen en herbestemmingen, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit kansenboek.

3 Bepaal het streefbeeld voor de buitenplaats/het landgoed
in termen van karakter, functies, beleefbaarheid, gebruiksintensiteit, openbaarheid en beeldkwaliteit;
4V
 oeg op doordachte wijze nieuwe kwaliteiten toe aan de
historische buitenplaats/het landgoed, zodat een goede
balans ontstaat tussen oud en nieuw.
Ten slotte wordt in de bijlagen extra informatie aangeboden
over de wettelijke kaders waarin ruimtelijke ontwikkelingen
op landgoederen plaatsvinden. Tevens vindt de lezer hier
gedetailleerde kaarten over de structuren, cultuurhistorische waarden en ruimtelijke beleidslagen binnen Gelders
Arcadië.

IkNietbenelkeik!kans is van toepassing op elk landgoed of past bij
elke eigenaar of gemeente. Behalve dat de landgoederen en
buitenplaatsen in Gelders Arcadië gekarakteriseerd worden

door een gemeenschappelijkheid in landschap, zoals het
opmerkelijke reliëf en de sprengenbeken, zijn ze stuk voor
stuk uniek. Elk landgoed, elke buitenplaats heeft haar eigen
karakter, deels afhankelijk van de aanwezige cultuurhistorische en natuurlijke waarden, deels van de smaak en visie
van de eigenaar. Om dit kansenboek optimaal te kunnen
gebruiken, is het aan te raden eerst inzicht te krijgen in de
typische karaktereigenschappen, kwaliteiten en potenties
van het betreffende landgoed of gebied en de eigen wensen
te inventariseren om tot een streefbeeld of visie te komen.
Daarna is het tijd om te bekijken wat de mogelijkheden en
beperkingen (financiën, beleid, draagvlak etc.) er zijn op het
landgoed/de buitenplaats om deze visie te bereiken. Als duidelijk is wat de wensen en mogelijkheden zijn, kan gezocht
worden naar bijpassende ontwikkelingskansen voor de inrichting van het gebied.
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Awareness: bewustwording en participatie

Awareness:
bewustwording
en participatie
O

ns cultuurhistorisch erfgoed wordt door het
Het onderhoud van het park op Hof te Dieren is,

grote publiek goed gewaardeerd. Ten aanzien

zoals bij andere buitenplaatsen en landgoederen, een

van buitenplaatsen en landgoederen bestaan er

kostbare aangelegenheid.

echter nogal wat misvattingen, met name over het

en instandhouding
Visie
Het is belangrijk dat de gemeentelijke overheid een visie

gemak waarmee ze in stand worden gehouden en
de vermeende vermogendheid van de eigenaren.
De instandhouding van buitenplaatsen en land
goederen is echter een inspannende en kostbare
aangelegenheid. Door het collectief bewustzijn van
het publiek te versterken, ontstaat er meer begrip
voor de eigenaren en hopelijk een grotere bereid
heid om op enigerlei wijze in de instandhouding en
eventuele openstelling te participeren. Awareness

De bedriegertjes van Kasteel Rosendael zijn nog
steeds een geliefde attractie voor jong en oud.

betekent in deze context dus een collectief bewust
zijn voor de waarde van de buitenplaatsen en begrip
voor de instandhoudingsproblematiek.

en politiek draagvlak
Sociaal
Grotere bekendheid van de waarde van buitenplaatsen en
landgoederen betekent meer begrip bij het grotere publiek
voor de bijzondere kwaliteiten en voor de inspanningen
die gepleegd moeten worden om deze in stand te houden.
Bovendien wordt ook het begrip bij de overheden groter
voor de inspanningen en investeringen die de eigenaren van
dit fraaie goed moeten plegen om de kwaliteit en de waarde
op peil te houden. Het gaat hierbij dus om zowel sociaal als
politiek draagvlak.
Meer bekendheid van de buitens kan ook bijdragen aan de
aanwas van jongeren bij de vrijwilligers die de eigenaren
helpen bij de instandhouding. Nu zijn het veelal gepensioneerden die hun tijd vrijmaken. Sociaal draagvlak kan ook
worden gekweekt door op scholen aandacht te besteden
aan de buitenplaatsen en het landschap. Op deze manier
maken scholieren ook kennis met de cultuurhistorische en
landschappelijke waarden van de landgoederen en

buitenplaatsen in hun omgeving en biedt het kansen voor
het landschap van de toekomst.
De buitenplaatsen en landgoederen vervullen een grote
rol bij de recreatie van omwonenden en toeristen. Het
zijn immers fraaie gebieden om in te wandelen, los van de
te bezoeken huizen. Hoe fraaier de omgeving, hoe meer
toeristen en dagjesmensen naar het gebied zullen komen.
Dit betekent dat de horeca en middenstand in de nabije
omgeving een grotere omzet zullen hebben vanwege het
aanwezige cultuurgoed. De plaatselijke gemeente vaart
hier dus economisch goed bij. Ook zullen de prijzen van de
huizen in de omgeving van een buitenplaats hoger zijn en
dus meer inkomsten ozb opleveren. Het gevolg is echter
wel dat de investeringen van een eigenaar ten behoeve van
de instandhouding van zijn bezit niet zozeer renderen voor
hemzelf, maar voor de plaatselijke middenstand. Bezoek
aan de bossen is in het algemeen gratis en de eventuele
toegangskosten voor het landhuis en de tuinen zullen de
investeringen niet kunnen dekken. Het is dus alleszins te
rechtvaardigen dat de plaatselijke overheden de instandhouding van de landgoederen en buitenplaatsen binnen hun
grenzen steunen.

opstelt voor de ontwikkelingen rondom de buitenplaatsen
en landgoederen op hun grondgebied. Niet alleen biedt dit
duidelijkheid voor de toekomst maar het geeft ook kansen
voor ontwikkelingen op allerlei gebieden. Een beter begrip
bij de bezoeker van de inspanningen die een eigenaar moet
plegen om zijn fraaie bezit in stand te houden en kwalitatief
op niveau te houden is dus van groot belang. Maar al te
vaak hoort men de opmerking dat als de eigenaar op zo’n
fraai landgoed kan wonen, hij zeker voldoende geld moet
hebben. De werkelijkheid is echter anders. Veel landgoederen hebben een negatieve opbrengst en vragen jaarlijks om
grote investeringen. De weinige subsidieregelingen die toepasbaar zijn, kunnen niet voorkomen dat de eigenaren zelf
grote bedragen moeten investeren. Een voorbeeld hiervan
is de openstelling van de tuin van Middachten, één van de
belangrijkste tuinen in ons land. De kosten voor de instandhouding worden bij lange na niet gedekt door de inkomsten
uit openstelling. Zonder vrijwilligers en subsidie is dit dus
niet vol te houden.
Het mogelijk maken van nieuwe economische dragers is dus
van groot belang. Reden waarom een visie op landgoederen
en buitenplaatsen in de vijf samenwerkende gemeenten
binnen de landgoederenzone van Gelders Arcadië van groot
belang is. Wanneer de visie breed omarmd wordt en politiek
draagvlak heeft, kan deze als katalysator voor nieuwe ontwikkelingen dienen die integraal in de zone kunnen worden
opgepakt. Van belang blijft om de samenhang tussen huis
en park in stand te houden en te benadrukken. Het gaat
hierbij immers om zaken die onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden.
Openstelling van parken en huizen (indien mogelijk) draagt
ook bij aan de educatie van de bezoeker: niet alleen op het
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gebied van groen, maar ook op het gebied van de cultuurgeschiedenis. Het geeft inzicht in de architectuur, tuin- en
parkgeschiedenis en leefgewoonten van toen. Los van het
meer wetenschappelijk niveau van deze kennis is dit inzicht
ook van belang voor toeristen en scholieren. Indien nu niet
wordt geïnvesteerd in de kennis bij de jeugd, zal het later
moeilijker zijn begrip te kweken bij hen voor de instandhoudingsproblematiek van buitenplaatsen en landgoederen.
Enkele Gelderse voorbeelden zijn de recente herstelwerkzaamheden aan huis en tuin van Staverden (‘Staverden
versterkt’) en de Cannenburgh (‘Cannenburgh compleet’),
beide door Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.
In beide gevallen zijn zowel de gebouwen als de tuinen
grondig hersteld en ingericht voor een betere openstelling
waarbij ook educatieve aspecten rondom de bewonings
geschiedenis zijn uitgewerkt. Hier wordt dus duidelijk ingezet op ‘awareness’ van de bezoeker. Het grote voorbeeld
van een organisatie die werkt aan een brede ‘awareness’
blijft natuurlijk de National Trust in Engeland, gesticht in
1895. Bij de stichting had de organisatie honderd leden,
doch sindsdien is het exponentieel gegroeid tot meer dan
3,7 miljoen leden in 2010. Tegenwoordig heeft de National
Trust zo’n 1.100 kilometer kustgebied, 255.000 hectare platteland en meer dan 350 historische huizen, tuinen, parken
en natuurgebieden in bezit. De leden krijgen reductie op de
toegangsprijzen van de bezittingen van de National Trust.
Ook maakt deze organisatie gebruik van een uitgebreid
vrijwilligersnetwerk van circa 61.000 vrijwilligers. In hun
huidige beleid richt de National Trust zich sterk op het voorlichten van lokale gemeenschappen over diverse zaken als
cultuurhistorisch erfgoed, voedselproductie en milieu met
het doel ‘to help grow a sense of belonging, and encourage
local pride and identity’.

verantwoordelijkheid
Maatschappelijke
De regelgeving rondom landgoederen en buitenplaatsen
is niet altijd behulpzaam. Een eigenaar van een landgoed
of buitenplaats heeft te maken met een grote hoeveelheid
regels en wetgeving, die ook niet altijd even complementair
werken. Soms werken verschillende regelingen zelfs tegengesteld (zie bijlage op pagina 74). Een grotere bekendheid
bij burgers en overheden over de problematiek van de instandhouding van dit cultuurgoed, draagt bij aan het begrip
voor de inspanningen van de eigenaar en de verantwoordelijkheid van de samenleving om deze cultuurgoederen in
stand te houden. Als de samenleving dit belangrijk vindt,
is het ook logisch dat de eigenaren worden gesteund bij de
instandhouding van hun bezit.
Kortom, de instandhouding van buitenplaatsen en landgoederen biedt de mogelijkheid om nut en plezier te combineren en
tevens economische en educatieve activiteiten te ontplooien.
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Een herkenbaar
Gelders Arcadië:
opinie van Wim Lavooij

I

n een tijd van economische crisis, achteruitgang en
krimp geldt de Stadsregio Arnhem-Nijmegen als

een van de weinige sterke regio’s in ons land buiten
de Randstad. Naar verwachting zal het inwoner
aantal in de stadsregio zelfs nog wat groeien.
De stadsregio past kennelijk goed in het beeld van
de moderne, creatieve, postindustriële economie.
Wat daarvoor nodig is, is een rijke mix van cultuur,
onderwijs, voorzieningen, goede binnensteden, na
tuur en recreatie. In de stadsregio Arnhem-Nijmegen
zijn deze ingrediënten ruimschoots voor handen.
Hoe zou het komen? Waarom de Stadsregio en meer
specifiek: waarom Arnhem en de Veluwezoom, het
gebied van Gelders Arcadië?

van Gelders Arcadië
DeBasisrijkdom
voor de rijkdom aan cultuur, onderwijs en recreatie
vormt de buitengewoon fraaie ligging van de streek met
zijn heuvelachtige omgeving, rivieren, bossen, beken, en
parken. De zuidelijke Veluwezoom, oftewel Gelders Arcadië,
vormt hierin één van de belangrijkste pijlers. De fraaie natuur heeft eeuwenlang mensen naar de regio getrokken. Al
in de late middeleeuwen werden kastelen, boerenhoven en
kloosters verbouwd of omgezet in landgoederen en buitenplaatsen. In de Franse tijd herkende Lodewijk Napoleon de
buitengewone, natuurlijke kwaliteiten van de streek en gaf
Arnhem toestemming de vestingwerken te slopen zodat
stad en het omliggende landschap met elkaar konden worden verenigd. Als vanzelf paste de zuidelijke Veluwezoom
met zijn arcadische landschap in het beeld van de romantiek, een cultuurstijl die toen erg in zwang was. Arnhem
werd de snelst groeiende gemeente van Nederland. Zodra
het transport over land met de komst van de trein en de
tram halverwege de negentiende eeuw verbeterde, kwamen
ook de dorpen westelijk en oostelijk van de stad in ontwik-

keling. Het ging nu niet meer om oude landadel of regenten
alleen. Ook industriëlen en bestuurders vestigden zich in de
regio; zij hadden hun werk in West-Nederland maar kozen
ervoor om hier te gaan wonen of hun tweede woning te
bouwen. In het kielzog van deze elite, volgden een uitgebreide luxenijverheid en middenstand die zich met name
richtten op deze bovenlaag.
De nieuwe elite was buitengewoon actief in cultuur en onderwijs en deed er alles aan om zich het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Zo kreeg Arnhem al in 1840 een
belangrijke ‘teekenschool’, ‘Kunstoefening’ aan het Gele
Rijdersplein die aan de basis heeft gestaan van de hts (nu de
han) en de Academie voor Beeldende Kunsten (nu ArtEZ).
Ook het feestgebouw Musis Sacrum, de Schouwburg, de
talloze sociëteiten, de Planten en Vogeltuin, het Gemeente
museum (verzameling van Verhuell) waren allen initiatieven
die voortkwamen uit deze elite.
De goed opgeleide bevolking die in Arnhem en omgeving
woonde was op zijn beurt aanleiding voor de uitbreiding
van het aantal opleidingen, de vroege komst van zakelijke
dienstverlening en kennisinstituten (kema, enka) en een
uitgebreide recreatie-economie, van familiepensions tot
dierentuinen, Openluchtmuseum, Bedriegertjes, Hoge
Veluwe, Kröller-Müller. Basis voor alles is de rijke natuur en
het landgoederenlandschap, waardoor deze elite werd aangetrokken en later het toerisme naar de streek bracht. Én
waardoor het Geldersch Arkadia (Nijhoff introduceert het
begrip) in de negentiende eeuw een begrip werd. Dit beperkte historisch overzicht wil duidelijk maken dat veel van
de huidige bedrijvigheid, cultuur en bestuurlijke functies in
de regio zijn ontstaan als gevolg van de weldadige natuur
van Gelders Arcadië.

is everything
Place
‘Place is everything’ zegt Richard Florida in zijn boeken
over de ‘Creative Society’. De locatie, de plek, daar gaat het
om. Het was de reden waarom in de negentiende eeuw de
elite naar de Veluwezoom trok en waarom nu nog altijd veel

De Arnhemse schrijver Isaac A. Nijhoff was ook uitgever, zoals van deze plattegrond van Arnhem en omstreken uit
1868. De stad en het omliggende arcadische landschap was populair bij de elite. Tot de geliefde sites behoorden veel
buitenplaatsen en landgoederen als Sonsbeek, Biljoen, Zypendaal, de Duno en Rosendael.

Nederlanders de streek rond Arnhem tot de mooiste streken van het land rekenen. Tegenwoordig geldt: ‘…waar de
mensen wonen, daar is het werk’. Dat was vroeger anders.
Toen trokken de mensen naar de plekken waar het werk was
en kon alleen de rijke bovenlaag het zich veroorloven om te
wonen waar men wilde. Werk in onze postindustriële maatschappij is evenwel steeds minder afhankelijk van fysieke
voorwaarden als de aanwezigheid van grondstoffen, een
haven of transportfaciliteiten. Harde productie-industrie is
voor het merendeel uit Europa verdwenen. Wat ervoor in
de plaats komt is een creatieve, innovatieve kenniseconomie. ‘Grondstoffen’ voor deze economie zijn in het bijzonder hoog opgeleide professionals, mensen met creatieve

beroepen en mensen met marktkennis. Met de huidige
mogelijkheden van communicatie en mobiliteit is afstand
geen probleem. De postindustriële mens is ‘footloose’; hij
kan zich vestigen waar hij wil en dat zal hij doen op de voor
hem gunstigste locaties. Van groot belang is een uitdagend
woon- en werkmilieu met een ruim aanbod aan cultuur,
gelegenheid tot ontmoetingen en voorzieningen: functies
die hij kan vinden in de stad. Maar ook is een aantrekkelijk
en representatief woonmilieu van groot belang: natuur, uitzicht, en de gelegenheid wonen en werken te verbinden met
natuurbeleving. Het belang van Gelders Arcadië met zijn
betekenisvolle natuur mag zo langzamerhand dan duidelijk
zijn: het is niet alleen een nationale tuin voor toerisme en
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recreatie of een strategische hoeksteen voor de ecologische
hoofdstructuur, maar het is vooral ook een belangrijke economische motor.
In het Europa van de regio’s is merkbaar dat lokale, regionale geschiedenis van groot belang wordt gevonden. Meer
nog dan landen onderscheiden regio’s zich van elkaar en
wordt de regionale identiteit ingezet bij de branding en
marketing. De toegenomen interesse bij een breed publiek
voor de lokale geschiedenis, het aanbieden van regionale
producten in specialiteitenwinkels en restaurants geeft
deze tendens ook aan. Gelders Arcadië en de natuur van de
Veluwezoom dragen de lokale identiteit en zijn dus van onschatbare waarde voor de regio.
Behoud en herstel van Gelders Arcadië vergen veel inspanning. Het gaat niet alleen om geld. Geld komt, wanneer
iedereen – bestuur, bevolking en bedrijfsleven – overtuigd
is van het belang. Misschien is geld wel het laatste waar nu
aan moet worden gedacht. Het gaat er nu in eerste aanleg
om dat iedereen doordrongen is van de strategische waarde
die de Veluwezoom – Gelders Arcadië – heeft als natuur- en
cultuurgebied en dat deze waarden in de huidige maatschappij ook economische betekenis heeft. Kennis van historie en kennis van de specifieke ruimtelijke kwaliteiten zijn
daarbij van groot belang. Kennis die kan worden verspreid
onder een breed publiek en die moet worden ingezet om bij
verandering en ontwikkeling van gebieden de juiste keuzes
te maken. Daarnaast is het van belang om de samenhang
tussen gebieden weer tot stand te brengen. De huidige
versnippering betekent dat veel bewoners en gebruikers,
maar helaas ook bestuurders en ambtelijke ondersteuning,
de omvang en betekenis van Gelders Arcadië niet meer herkennen. Ik wil een aantal voorbeelden noemen waar veel uit
valt te leren.

1: Amsterdamseweg, Arnhem
Voorbeeld
Toen Kees (6) en Wim (3) met hun ouders in 1954 vanuit
Groningen naar Arnhem verhuisden, gingen ze wonen in de
nieuwe appartementen aan de Gabriëlstraat. Rond en tussen de flats stond bos. De Amsterdamseweg was een drukke
weg, maar de overlast viel mee. De weg was geheel ingegraven en de fietspaden langs de weg waren op halve hoogte
aangelegd. Het bos rond de flats liep door tot aan de overzijde van de Amsterdamseweg, waardoor deze het karakter
had van een weg door het bos. Aan de andere zijde van de
weg waren de landgoederen Heijenoord en Mariëndaal.
Een bos- en parkgebied dat zich vanaf de Amsterdamseweg
uitstrekte tot aan de Utrechtseweg.
Al snel werd het bos tussen de flats gekapt, het maakte
plaats voor een wat bloedeloos grasveld met een bordje
‘verboden zich op het gras te bevinden’. Niet lang daarna
werd de Amsterdamseweg verbreed tot een driebaans-
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De Amsterdamseweg nabij Het Dorp slingert
nu verloren door het landschap. Het herstel van
de oude hoogteverschillen en het terugbrengen
van laanbeplanting tussen de wegen zouden deze
uitvalsweg meer allure geven.

weg. Toen de ongelukken te omvangrijk werden, werd de
Amsterdamseweg nogmaals verbreed tot een weg met vier
rijstroken. Het fietspad werd op het niveau van de weg gelegd en alle bomen langs de weg die op de taluds stonden
werden gekapt. De Amsterdamseweg kreeg het karakter
van een kale geul en Heijenoord en Mariëndaal waren
ineens heel erg ver weg, zeker voor een jongetje van inmiddels acht jaar. Maar het was nog niet afgelopen. Ook al in de
jaren vijftig kwam de Johannastichting naar Heijenoord; een
edele bestemming dus veel bezwaar was er niet en bezwaar
maken deed je nog niet in die tijd. De laan door het bos die
vanaf de Amsterdamseweg voerde naar Mariëndaal, werd
gekapt en afgesloten. Weer later kwam Het Dorp van Mies
Bouwman. Na tien jaar zag Arnhem er precies zo uit als het
Groningen dat ze hadden verlaten.
Kortgeleden is de Amsterdamseweg weer versmald naar
twee banen en is de snelheid beperkt tot 50 kilometer per
uur. Handhaving van deze snelheid valt vanwege het nog altijd aanwezige ruimhartige profiel niet mee; de weg slingert
nu wat verloren in het ruime, vlakke profiel dat in de jaren
vijftig en zestig is uitgegraven. Zou het niet logischer zijn
geweest om het bos en de oude hoogteverschillen weer aan
te brengen en de Amsterdamseweg het oude beeld terug
te geven van een uitvalsweg door het bos? Het zou de
Hoogkamp weer in verbinding brengen met Mariëndaal,
het zou het beeld versterken van Arnhem als een stad met
woonwijken in parklandschap.

2: herstel Sint Jansbeek
Voorbeeld
Ergens in de jaren zeventig besloot de gemeente Arnhem
om de aansluiting van trolleylijn 3 ter plaatse van de

De Sint Jansbeek in Arnhem ontspringt op Zypendaal en stroomt via Sonsbeek door de stad richting de Rijn.

Zypsepoort te verplaatsen naar de Sonsbeekweg. Daarvoor
werd de Sint Jansbeek tussen de Sonsbeekweg en de
Cronjéstraat gedempt en werd de brug met sierhek over de
beek gesloopt. Een enorme verschraling van de prachtige
Jugendstilwijk Transvaal. Bitter wordt het wanneer slechts
enige jaren later de zienswijze weer geheel anders is en
de trolleylijn weer terug verhuist naar de Cronjéstraat.
Uiteraard werd de demping van de beek in de La Reijstraat
niet teruggedraaid. Wat bleef was een riante entreeweg
voor de Transvaalbuurt precies boven de oude rivierloop
met ter weerszijden grasbermen en ventwegen voor de
huizen.
In de jaren tachtig besloot Nuon haar hoogspanningsleidingen door de stad onder de grond te brengen. Het ondergrondse tracé liep via de singels onder het spoor en via
Sonsbeek naar het onderstation aan de Schelmseweg. Het
ontwerptracé voerde uiteraard midden door de bermen van
de La Reijstraat; daar was ruimte en nog geen concurrentie
met andere kabels. De Dienst Stedebouw Arnhem heeft er
met man en macht voor gezorgd dat het hoogspanningstracé niet in de grasbermen maar onder het trottoir werd
aangelegd, ondanks dat de aanleg technisch lastiger was en
meer kosten met zich bracht.

Nu is iedereen blij dat de beek weer door de Transvaalbuurt
loopt en dat de brug met zijn smeedijzeren hekwerk de
openbare ruimte siert. Was de hoogspanningsleiding echter
in de grasberm aangelegd, dan zouden miljoenen extra nodig zijn geweest om de leidingen te verplaatsen en was het
herstel in oude luister van de Sint Jansbeek waarschijnlijk
niet doorgegaan.

3: holle weg bij Rhederhof
Voorbeeld
Het landgoed Rhederhof is in 1850 ontstaan. Analyse van
historische kaarten laat zien dat het landgoed ‘zich opende’
in zuidwestelijke richting. Dat was niet alleen voor de avondzon. Ontwerpers van landgoederen zorgden ervoor dat bestaande landschappelijke elementen die bijdroegen aan het
beeld van het romantische, arcadische landschap in het ontwerp werden betrokken. Oude kaarten laten zien dat wat nu
bekend staat als de Snippendaalseweg omstreeks 1830 staat
aangeven als ‘holle weg’. Een holle weg ontstaat als droge
beek die in dit voorbeeld in natte tijden het water van de
Veluwe afvoerde naar de IJssel. Holle wegen werden ook als
landweg gebruikt en danken hun naam aan het ingeslepen
profiel. Holle wegen zijn indrukwekkende landschappelijke
elementen met hun steile, begroeide wegkanten. Elke wan-
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delaar die door de ruimte van een holle weg loopt, wordt bevangen door het afgesloten, verstilde en soms mysterieuze
karakter. Het zal dus vooral ook vanwege de ‘holle weg’ zijn,
dat het hele landgoed en het huis op het westen zijn gericht.
Na de oorlog is de akker die het zicht vanaf het huis op de
Snippendaalseweg open hield, bebouwd met een bejaardenhuis. Het verzorgingshuis uit begin jaren zestig staat
nu leeg en zal worden gesloopt. De bestemming is woningbouw. De ontwikkelaar heeft heel zorgvuldig de nieuwbouw
in de situatie willen inpassen door de woningen deels in te
graven en zo te positioneren dat de zichtrelatie tussen huis
en holle weg wordt hersteld. Jammer is dat bij de herprofilering van de Arnhemsestraatweg en zijn aansluiting op
de Snippendaalseweg de landschappelijke betekenis van
de Snippendaalseweg als holle weg niet is begrepen. De
ontwerpmal voor rotondes met de aankomende wegen is
zonder nadere beschouwing ook over de aansluiting met
de Snippendaalseweg heen gelegd, waardoor de weg ter
plaatse van de rotonde wel 20 meter breed is, compleet
met vrijliggende fietspaden en middengeleider. Nog geen
50 meter verder gaat het ruime profiel abrupt over in de
oude holle weg. Het zal nooit de bedoeling zijn om het
brede profiel door te zetten tot aan de Beekhuizenseweg
bovenop de Veluwe. Door juist de holle weg als beeld
te herstellen, zou de weg zijn correcte betekenis hebben gekregen, namelijk als informele landweg de heuvel
op, uitsluitend voor aanwonenden en recreatief fiets- en
wandelverkeer. Tegelijkertijd zou dan het landgoed weer
een deel van zijn oude kracht hebben hervonden. Hier is
veel geld uitgegeven om precies het verkeerde te doen.
Landschapsherstel had tot kostenbesparing geleid.
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voor de toekomst
Lessen
Wat kan uit deze anekdotes worden geleerd? Ten eerste
dat procedures niet goed zijn. Als het goed gaat, is dat toeval. De anekdote van de Sint Jansbeek in de Transvaalbuurt
in Arnhem maakt dat duidelijk. Alleen omdat het een hoogspanningstransportkabel betrof was een aanlegvergunning
vereist. De beoordelende instantie (de Dienst Stedebouw
Arnhem) was zich nog bewust van de demping van de beek
en wilde voor de toekomst het herstel van het oude stadsbeeld veilig stellen. Veel van wat in de openbare ruimte gebeurt, komt helaas nog altijd tot stand zonder inhoudelijke
beoordeling. Vormgevers komen er al helemaal niet aan
te pas. Reden waarom onze openbare ruimte voortdurend
onder druk staat. Een weloverwogen, gemotiveerd systeem
van aanlegvergunningen zou geweldig bijdragen aan behoud en versterking van het landschap, in dit geval Gelders
Arcadië. Ik schrijf bewust ‘gemotiveerd’. Communicatie is
van groot belang. Wanneer in het stelsel van aanlegvergunningen kan worden omschreven waarom en hoe, krijgen
aanvragers begrip en ontstaat een algemeen gevoel van wat
ruimtelijke kwaliteit kan inhouden. Bijkomend effect is dat
cultuurhistorische beschrijvingen bijdragen aan kennis van
de lokale geschiedenis.
De anekdotes leren ten tweede dat veranderingsprocessen
kunnen worden ingezet bij herstel: werk met werk maken.
Bij de herprofilering van de Amsterdamseweg zijn in mijn
ogen kansen gemist. Wegen zijn buitengewoon strategisch.
Wegen en de omliggende landschappen zijn immers de eerste indrukken die de bezoeker krijgt van een regio. Het ontwerp van wegen, zeker wanneer het gaat om zoiets als de
drastische aanpak van de Amsterdamseweg is een ontwerp
Ten westen van land
goed Rhederhof loopt
de Snippendaalseweg,
een oude holle weg. Bij
de herprofilering van de
Arnhemsestraatweg en
zijn aansluiting op de
Snippendaalseweg is deze
landschappelijke betekenis
niet meegenomen in het
onwerp. Vanaf de nieuw
aangelegde rotonde begint
de Snippendaalseweg nu
als een erg brede weg met
vrijliggende fietspaden en
middengeleider. Dit ruime
profiel gaat nog geen
50 meter verder abrupt
over in de oude holle weg.
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Rozenbos’. Met het Rozenbos wordt bedoeld een ontwikkeling van woningen uit de jaren dertig van de twintigste
eeuw. Dat is een opmerkelijk advies. De referentie van het
Rozenbos zou inhouden dat er op de weide een verkaveling
met grondgebonden woonhuizen komt in een bosperceel
rond een plantsoen. De openheid in westelijke richting
en daarmee de zichtlijn tussen het huis Rhederhof en de
holle weg (Snippendaalseweg), zeg maar de ziel van de
oorspronkelijke aanleg, zou daarmee voorgoed verloren
gaan. Het huis en de moestuin zouden bovendien vanaf de
Arnhemsestraatweg niet meer zijn te zien.

door ontwikkeling
Behoud
Ik ben persoonlijk een voorstander van behoud door ont-

Het neoclassicistische landhuis Lichtenbeek uit 1834
brandde in 1942 af door onvoorzichtigheid met vuur.
De oude huisplaats, nabij de historische fruitmuur, is
nog steeds een lege plek in het landschap.

opgave die niet mag worden overgelaten aan verkeersdeskundigen alleen en dat lijkt met de Amsterdamseweg wel te
zijn gebeurd. Wanneer een weg wordt opgevat als een deel
van het landschap, hoort bij wegontwerp landschappelijke
verkenning, historische analyse gevolgd door ontwerp. In
het voorbeeld van de Amsterdamseweg zou al snel vanuit
historisch onderzoek naar voren zijn gekomen dat herstel
van het verloren gegane profiel juist geweldige kansen zou
bieden om zowel datgene te bereiken wat de verkeersdeskundige voor ogen stond, namelijk de aanleg van een vijftig
kilometerweg met vrijliggende recreatieve fietspaden door
parkbos, als het herstel van waardevol bosgebied dat het
beeld van Arnhem als een stad met woonwijken in parken
en landgoederen zou versterken.
Het derde voorbeeld laat nog eens zien dat een stelsel van
aanlegvergunningen, een historisch onderzoek en in vroeg
stadium inschakelen van de ontwerpende discipline bij
wegontwerp, zou hebben bijgedragen aan een aanzienlijk
aantrekkelijker (en goedkoper) resultaat. Bij Rhederhof
speelt echter nog iets anders. Tegen de bouw van de
woningen op het westelijk deel van het landgoed bestaat
massief verzet, met name vanuit de lokale Commissie
Cultuurhistorie. Bij voorkeur ziet zij dat alleen het oude
bejaardenhuis wordt gesloopt, de moestuin wordt hersteld
en verder niets. Als er al moet worden gebouwd om een
en ander te financieren, dan wijst de commissie naar ‘het

wikkeling. Verloren gegane huislocaties zoals op Gulden
Bodem, Dennenkamp en Lichtenbeek zouden wat mij aangaat direct weer bebouwd mogen worden. De bebouwing
herstelt het beeld van het landgoed en vormt een uitgelezen mogelijkheid om geld te genereren voor onderhoud en
herstel. Misschien mag je zelfs in sommige gevallen verder
gaan, zoals bij Rhederhof of bij Middachten waar zelfs een
buurtschap bij het kasteel wordt voorgesteld. De ontwikkeling dient uiteraard de cultuurhistorische waarden te
respecteren, te versterken en verloren gegane kwaliteiten
eventueel weer aan te brengen. Velen in monumentenland
zien de omgang met ontwikkeling als een bedreiging, maar
of we het nu leuk vinden of niet: als er geen geld in wordt
gestopt door wie dan ook, dan loopt het toch een keer
slecht af. Ik geloof dat het Churchill was die zei: ‘Als je vrede
wil, moet je niet praten met je vrienden maar moet je praten
met je vijanden.’ Nu gaat het bij ontwikkelende partijen natuurlijk niet om vijanden in letterlijke zin, maar veel contact
bestaat er niet tussen projectontwikkelaars aan de ene kant
en cultuurhistorici en heemschutters aan de andere kant.
Ontwikkeling betekent ontegenzeglijk verandering. Het gegeven dat initiatiefnemers, wie het ook zijn, geïnteresseerd
zijn in een landgoed of buitenplaats, betekent echter ook
dat zij de betekenis wel degelijk herkennen en deze willen
inzetten bij de ontwikkeling. Er is dus een gemeenschappelijk doel. Op voorhand de optie van ontwikkeling uitsluiten,
betekent dat men per definitie afhankelijk wordt van subsidies en sponsoring. Dat kan niet de bedoeling zijn en het
lijkt mij gevaarlijk. Door de doelen te hoog te stellen loop
je het risico dat je uiteindelijk niets krijgt, dat landgoederen
en buitenplaatsen verkommeren, leeg komen te staan en
daardoor gevaar lopen. Ik zou ontwikkeling als kans daarom
zeker niet willen uitsluiten. Maar dan wel een ontwikkeling
waarbij de opbrengsten mede worden ingezet voor het herstel van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden
en die verder gaat dan het betreffende terrein alleen, zodat
de huidige versnippering kan worden tegen gegaan.

D

e landgoederen en buitenplaatsen
langs de Veluwezoom bezitten ge-

zamenlijk een grote kracht. Ze liggen

Kansen voor
de toekomst

bij elkaar in een schitterend landschap
en dankzij hun uitgestrektheid creëren
ze een bovengemeentelijk netwerk van
groen (landschap), rood (bebouwing &
infrastructuur) en blauw (water), hetgeen op kleine schaal te herkennen is
op een specifiek landgoed. De gezamenlijkheid is een kracht en biedt volop
kansen om met diverse ontwikkelingen
de ruimtelijke kwaliteit, belevings
waarde, duurzaamheid en economische
potentie voor de landgoederenzone én
individuele landgoederen te verbeteren.
Maar elk landgoed, elke buitenplaats
heeft ook zo zijn specifieke karakter
eigenschappen waar op maat gesneden
kansen bij passen. Deze kunnen op
zichzelf staan, maar kunnen ook onderdeel uitmaken van een generieke kans.
Het herstel van een park kan bijvoorbeeld behoren tot de ontwikkeling van
een grotere groene recreatieve zone.
Voor elk landgoed of buitenplaats gelden dus waardevolle kenmerken die in
verband staan met de kwaliteiten van
de zone als geheel én met kenmerken
die specifiek behoren tot het landgoed
of buitenplaats. Dit is de basis van
waaruit nagedacht wordt over toekomstige ontwikkelingen en die bepaalt welke kansen van toepassing kunnen zijn.
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Regionale landgoederenvisie
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Regionale landgoederenvisie
De landgoederenzone Gelders Arcadië ligt verspreid
over het grondgebied van vijf verschillende Gelderse
gemeenten. De kracht van de zone stijgt boven de
gemeentegrenzen uit. Het is juist de verbondenheid
tussen landgoederen en het uitgestrekte reliëfrijke
landschap die zo bijzonder is en die niet is gerelateerd
aan bestuurlijke grenzen. Gelders Arcadië heeft de
potentie om uitgebouwd te worden tot een bovenregionale groenstructuur van internationale allure.
Wanneer alleen per landgoed gekeken wordt naar de
kwaliteiten, zou de samenhang tussen de landgoederen verloren kunnen gaan.
Het is zeer aan te bevelen dat de betrokken gemeenten – samen met de provincie Gelderland – een regio
nale landgoederenvisie opstellen voor heel Gelders
Arcadië. Hierin kunnen zij bijvoorbeeld zichtlijnen opnemen die van het ene naar het andere landgoed aangelegd zijn. En zo zijn er ook lanen, parken en andere
groene elementen die de landgoederen aan elkaar verbinden. Met de landgoederenvisie Gelders Arcadië kan
een vertaalslag gemaakt worden naar bestemmings-

Kennis & Beleid
[kans 1] Regionale landgoederenvisie
[kans 2] Gemeentelijke landgoederenvisie
[Kans 3] ‘Unique selling points’ van Gelders
Arcadië: thematische visie
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Parkways [kans 10]
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Generieke
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voorbeeld

plannen, structuurvisies en andere beleidsnotities,
niet alleen op het gebied van ruimtelijke ordening,
maar er kunnen tevens verbindingen worden gelegd
met ecologische en recreatieve ambities.
In het nieuwe Besluit Ruimtelijke Ordening dat op
1 januari 2012 van kracht wordt, is de verplichting
opgenomen de cultuurhistorische waarden te borgen in de bestemmingsplannen. Een regionale visie
kan de bouwstenen aanleveren om deze borging te
onderbouwen. De visie dient wel meer te zijn dan alleen mooie woorden; er dient ook daadkracht vanuit
te gaan door concrete voornemens op te nemen, bij
voorkeur met een tijdpad. Deze concrete plannen, bijvoorbeeld in de vorm van een uitvoeringsprogramma,
kunnen ook een impuls leveren aan de kwaliteitsverbetering en instandhouding van de zone. Bestaande
gemeentelijke landgoederenvisies (zie kans 2) en
instandhoudingsplannen of streefbeelden voor specifieke landgoederen (zie kans 17) zijn de basis voor een
bovengemeentelijk uitvoeringsprogramma en visie.

Aan de zuidkant van de Utrechtse Heuvelrug, van De
Bilt tot aan Rhenen, liggen circa honderd landgoederen en buitenplaatsen. Deze zone wordt de ‘Stichtse
Lustwarande’ genoemd. Kenmerkend voor de zone is
de combinatie van landhuizen, buitenplaatsen, akkers,
weilanden, parken en tuinen in Engelse landschapsstijl.
De Stichtse Lustwarande behoort tot de zes identiteitsgebieden die samen ‘Heel de Heuvelrug’ vormen.
Voor dit gebied is een gebiedsvisie gemaakt. Met de
visie wil het programmabureau tot 2025 werken aan
een streefbeeld waarbij men het gebied wil ontwikkelen tot een herkenbare aaneengesloten zone met
hoogwaardige cultuurhistorische en recreatieve, maar
ook ecologische kwaliteiten. Aan het gebied worden
functies gekoppeld die passen bij het karakter van de
Heuvelrug. Bij de visie hoort een uitvoeringsprogramma. Voorbeelden van projecten die via het programma
financiering krijgen zijn:
–Aanleggen faunapassage voor kleinere zoogdieren
bij de N225 tussen Landgoed Zuylenstein en het
Zuylensteinse bos.

– Oprichten informatiecentrum Stichtse Lustwarande
om het publiek te informeren over de landgoederenzone.
– Vervangen van de oude uitzichttoren door een
nieuw revolutionair gebouwde toren die net boven
de bomen uitkijkt. De toren moet bijdragen aan de
Stichtse Lustwarande als toeristische trekpleister.
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Gemeentelijke landgoederenvisie
Wanneer een gemeente een aantal (aaneengesloten)
landgoederen binnen haar grenzen heeft, is het van
belang dat er een gemeentelijke visie over de instandhouding en het beheer van deze buitens bestaat. Ze
dragen immers bij aan de beleving van de ruimtelijke
kwaliteit van de gemeente en als zodanig zijn zij van
algemeen belang. Een integrale gemeentelijke visie
draagt bij aan het inzichtelijk maken van de initiatieven van de eigenaren én de gemeente en zet de
marsroute uit voor de toekomst. Planologisch kan
een gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen sturen
op kwaliteit door haar visie te verwerken in bestemmingsplannen, landschapsontwikkelingsplannen voor
specifieke gebieden, al dan niet thematische structuurvisies, beschermde bestemmingsplannen voor
bepaalde zones, welstandseisen en gebiedsgerichte
beeldkwaliteitplannen waaraan nieuwe ontwikkelin-

voorbeeld

Generieke kansen

In gesprek met wethouder Harriët Tiemens en
gen getoetst moeten worden. Daarnaast kan ze ook
stimulerend optreden.
Voor een gemeentegrens overstijgende ruimtelijke
zone als Gelders Arcadië biedt het borgen van kwaliteit door het gebruik van visies met daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma’s veel kansen. Op die
manier kan een beleid worden ontwikkeld waaraan
de diverse gemeenten hun bestemmingsplannen en
andere beleidsnota’s kunnen verbinden. De boven
liggende kwaliteiten blijven zo in stand en/of worden
versterkt. Voor de helderheid kan een onderscheid
gemaakt worden in regionale (zie kans 1) en lokale
beleidsvisies. Vanzelfsprekend is een gemeentelijke
landgoederenvisie gekoppeld aan bestaande visies of
streefbeelden van specifieke landgoederen, of kan het
zelfs als leidraad worden gebruikt bij het opstellen van
toekomstige landgoederenvisies (zie kans 17).

Gemeente Rheden

w w w. r h e d e n . n l

In 2008 heeft gemeente Rheden met steun van de
provincie Gelderland vanuit het cultuurhistorisch
programma Belvoir het eerste ‘Actieprogramma
Kwaliteitsimpuls landgoederenzone Rheden’ gepubliceerd. De gemeente ziet de landgoederen als
buitengewoon belangrijk voor de kwaliteit van het
woongebied, het recreatiegebied, het erfgoed, het
‘dna’ en het imago van de gemeente. Die kwaliteit
wordt volgens de gemeente bedreigd door verstedelijking, infrastructurele projecten, de beïnvloeding van
de grondwaterstand en de hoge onderhoudskosten om
hoogwaardige landgoederen een toekomst te geven.
Samen met de landgoedeigenaren van Hof te Dieren,
Middachten, Rhederoord, Heuven en Beekhuizen,
heeft de gemeente gewerkt aan een werkenprogramma. Later zijn hier Laag-Soeren, Snippendael en De
Bockhorst aan toegevoegd. Het programma beschrijft
het ambitieniveau van de gemeente en bevat projecten voor inmiddels acht landgoederen en buitenplaatsen. Het is de bedoeling dat door middel van het
programma duidelijk wordt welke externe middelen
nodig zijn om de kwaliteit van de zone te waarborgen.
Uiteindelijke doelen zijn instandhouding en kwaliteitsverbetering. Sinds 2008 zijn reeds diverse projecten
gerealiseerd, zoals het herstel van de beregenings
installatie Middachten, de verjonging van lanen op de

Hof te Dieren, het opstellen van een beheersvisie en
het herstel van lanen op De Bockhorst, en het herstel
van de toegangsweg tot Rhederoord. Voorbeelden
van voorgedragen projecten zijn: herstel Petzoldpark
Rhederoord, aanleg uitkijkpunt op Heuven, herstel van
grenswallen op Middachten, herstel Beekhuizerbeek
en de wandelbrug bij de Hof te Dieren. De provincie
verleent hierbij financiële steun.

ambtenaar cultuurhistorie Marjolein Sanderman,
gemeente Rheden
‘Het is een echt schop-in-de-grond-plan.
Een plan van en voor de landgoedeigenaren.’
De gemeente Rheden wordt sterk gekenmerkt door
haar vele landgoederen en buitenplaatsen, zoals
Middachten, Biljoen en Beekhuizen en Rhederoord.
Deze gemeente vormt een wezenlijk onderdeel van
Gelders Arcadië als landgoederenzone. In 2007 heeft
de gemeente Rheden alle landgoedeigenaren benaderd om samen een actieprogramma op te stellen
ten bate van de noodzakelijke instandhouding van dit
bijzondere erfgoed. Uiteindelijk deden er vijf landgoederen mee: Middachten (particulier), Hof te Dieren
(Stichting Twickel), Heuven (Natuurmonumenten
en Stichting Wurfbains Hof), Rhederoord (Natuur
monumenten en Landgoed Rhederoord B.V.) en
Beekhuizen (Natuurmonumenten). Sinds 2008 zijn ook
de landgoederen De Bockhorst, Snippendael en LaagSoeren betrokken bij dit
project. Bureau Buiting
maakte in samenwerking met de landgoedeigenaren en Marjolein
Sanderman, ambtenaar
cultuurhistorie bij de
gemeente Rheden,
een landgoederenplan, het zogenaamde
‘Actieprogramma
Kwaliteitsimpuls
Landgoederenzone
Rheden’ (aklr).
Sanderman: ‘Als
gemeente praat je
namens alle burgers
in de gemeente. We
roepen allemaal dat we het belangrijk vinden dat de
landgoederen blijven bestaan en het is zo aardig dat je
het niet alleen roept, maar ook bewijst doordat je zelf
een inspanning levert.’
Inmiddels was Harriët Tiemens in 2007 wethouder in
Rheden geworden en kreeg in haar portefeuille onder meer de landgoederen. ‘Het landgoederenplan’,
vertelt Tiemens, ‘was een mooi vehikel om de gemeenteraad enthousiast te krijgen en om structureel

geld beschikbaar te krijgen. Wat geholpen heeft bij
het landgoederenplan is dat het mede vanuit het veld
is ontstaan en gefinancierd. Het landgoederenplan
is echt een plan van en voor de landgoedeigenaren.’
Binnen het aklr inventariseren de deelnemende eigenaren zelf de noodzakelijke werkzaamheden om hun
landgoed in stand te houden, zoals het vrijmaken van
zichtassen, het herstellen van historische paden, het
uitbaggeren van sprengen, het vervangen van rieten
daken en het terugplaatsen van jachtpalen. Alle plannen worden samen met een kostenraming en planning bij de gemeente ingediend en opgenomen in het
Actieprogramma.
Bij het gehele Actieprogramma stelt de gemeente
nauwelijks eisen aan de plannen. Belangrijk voor de
gemeente is dat het niet alleen de landgoederen zelf,
maar ook de gemeenschap baat. De landgoederen
dienen dus (gedeeltelijk) opengesteld te zijn. Verder
is het van belang dat de plannen een context hebben,
dat ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een meerjarige
visie, zodat duidelijk is wat een plan bijdraagt aan de
gehele instandhouding van het landgoed als ruimtelijke eenheid. Vanaf 2008 zijn in dit kader diverse
werkzaamheden uitgevoerd.
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‘Unique selling points’ van Gelders Arcadië: thematische visie
Als voorloper op een integrale en complete landgoederenvisie voor Gelders Arcadië, kunnen de vijf
gemeenten samen hun aandacht vestigen op de typerende facetten van Gelders Arcadië als landgoederenzone: de sprengenbeken en de grote hoogteverschillen
met bijbehorende zichtlijnen en panorama’s. Hiermee
onderscheidt dit gebied zich van de meeste andere
Nederlandse landgoederenzones. De typerende facetten kunnen gezien worden als de zogeheten unique
selling points.
Door samen een thematisch onderzoek, visie en
eventueel uitvoeringsprogramma te realiseren van
bijvoorbeeld het reliëf met panorama’s, wordt een
gedetailleerd beeld geschetst van de historische en
huidige situaties. Tevens kan een streefbeeld voor de
toekomst worden opgesteld en kan men gezamenlijk
plannen opstellen voor het creëren van draagvlak of

voorbeelden

Panorama’s Utrecht

voor het uitvoeren van projecten als het herstellen van
zichtrelaties en het bouwen van nieuwe belvédères op
historische plekken. Elke gemeente kan bijdragen in
de vorm van reeds uitgevoerd onderzoek, opgedane
ervaring, kennis in het veld en het beschikbaar stellen
van haar netwerk (lobby), maar natuurlijk ook door
uren en middelen in te zetten. Bij een dergelijke thematische visie is het essentieel dat het een gezamenlijk initiatief is van de gemeenten Arnhem, Renkum,
Rheden, Rozendaal en Wageningen. Daardoor kan
een betere en efficiëntere bovengemeentelijke visie
worden gekregen voor de hele landgoederenzone. Het
is raadzaam tevens de provincie hierbij te betrekken,
in het kader van regelgeving, kennis en middelen. Een
dergelijke samenwerking is tevens lucratief bij het
werven van subsidies bij de provincie en fondsen als
Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten.

		 Sprengenbeken rond Oosterbeek

w w w.h eeld e heu velr ug.nl
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Kenmerkend voor landgoederen zijn de bewust aangelegde vista’s
en panorama’s. Zicht
was voor landgoed- en
buitenplaatseigenaren
een belangrijk thema
in hun tuin- en park
aanleg. Dit is niet
altijd gerespecteerd bij nieuwe ontwikkelingen. Een
voorbeeld hiervan zijn de twee torens bij het station in
Arnhem die het zicht belemmeren van het hoofdhuis
van Sonsbeek op de Rijn. De relatie tussen de hoge
stuwwal en het rivierdal is hierdoor niet meer te herkennen.
In Utrecht is in opdracht van de provincie eind 2009
het rapport Een schitterend panorama. Uitzichtpunten
op de Heuvelrug (Utrecht en Het Gooi) gepresenteerd,
bestaande uit een gedetailleerde historische analyse
en een bijlage van kaarten waarop de locatie van de
uitzichtpunten staat. Eenzelfde soort onderzoek met
visie en uitvoeringsprogramma kan gemaakt worden
voor Gelders Arcadië. Voor een aantal buitens, zoals
Beekhuizen, zou het herstellen van zichtstructuren
een kans kunnen zijn om meer bezoekers te trekken.

De gehele landgoederenzone zou in een visie het
aspect ‘water’ zeker moeten meenemen. Er zijn nog
talloze sporen terug te vinden van waterwerken als
watermolens, sprengenbeken, vijvers, slotgrachten,
cascades en dergelijke. Herstel van deze bijzondere
kenmerken van Gelders Arcadië kan meegenomen
worden in het waterbeheer van de toekomst. Dit zou
ook samen opgepakt kunnen worden met ecologische
ambities. De gemeente Renkum ziet de bijzondere
waarde in van het watersysteem. Zij maakte samen
met Waterschap Vallei & Eem, Waterleidingbedrijf
Vitens, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat een
‘Watervisie’. In de visie is beschreven hoe de waterpartners de komende dertig jaar met het water in de
gemeente om willen gaan. De kracht van de visie zit
in de verschillende perspectieven van waaruit men
naar het water gekeken heeft. De cultuurhistorische
waarde van het water in de gemeente Renkum wordt
meegenomen, maar ook de kwaliteit van het drink
water, de ecologische functie en het beheersaspect.
Met betrekking tot de landgoederen wordt in de visie
vermeld dat alle cascades en fonteinen hersteld worden.

In gesprek met Klaas van de Langemheen,
gepensioneerd dijkgraaf Waterschap Vallei & Eem
‘Dit gebied, dat is zo mooi. Het verdient
beheer en onderhoud om mooi te blijven
of nog mooier te worden.’
De landgoederenzone van de zuidelijke Veluwezoom
wordt gekenmerkt door sprengen (halfgegraven beken). Vanaf de zestiende eeuw werden op lage plekken
in beekdalen of erosiedalen sprengkoppen gegraven
naar het grondwater toe. De sprengen dienden om
watermolens aan te drijven. Later werden de sprengen
gebruikt binnen het buitenplaatsenlandschap en voor
de aanvoer van water voor vijvers, fonteinen en cascades, maar ook als idyllisch element langs een wandelpad. Waterschap Vallei & Eem beheert sinds 1997 de
westelijke helft van Gelders Arcadië, het gebied tussen
Wageningen en Arnhem, en heeft vanaf 2002 gewerkt
aan het herstel van sprengen en de daarbij horende
cultuurhistorische elementen. Daarbij hield het waterschap rekening met de aanwezige natuurwaarden. De
Zuid-Veluwse beken en sprengen zijn namelijk door
provincie Gelderland aangewezen als beken met het
Hoogste Ecologische Niveau (hen) en het Renkumse
beekdal en het Heelsumse beekdal vormen samen de
ecologische verbindingszone ‘Renkumse Poort’ tussen
de Veluwe en de uiterwaarden van de Rijn.
Desalniettemin stond de cultuurhistorie bij het herstel
van de sprengen voorop. Sprengkoppen zijn open
gemaakt en sprengbeken zijn gebaggerd en met leem
bekleed om te voorkomen dat het water in de bodem
wegzakt. Ook het omringende buitenplaatsenlandschap met kronkelende wandelpaden, bruggen in
Zwitserse stijl en zichtlijnen in het landschap werd
hersteld, bijvoorbeeld op de voormalige buitenplaatsen de Duno, Hemelse Berg en de Oorsprong. Op
diverse plekken zijn cultuurhistorische elementen hersteld of gereconstrueerd, zoals de cascades (kunstmatige watervalletjes) en het eigentijdse grothuisje in de
Oorsprongbeek. De cascades tussen de vijverpartijen
zijn gemaakt van misbaksels, duidelijk refererend aan
de negentiende-eeuwse situatie. Door de herstelwerkzaamheden is de belevingswaarde van het buitenplaatsenlandschap – waarin de sprengen zo’n grote rol
spelen – aanzienlijk vergroot, zowel in cultuurhistorisch als recreatief opzicht.

Na ruim twaalf jaar is Klaas van de Langemheen per
1 mei 2009 teruggetreden als dijkgraaf bij Waterschap
Vallei & Eem. ‘Ik zou dit waterschap in ieder geval adviseren om de inspanningen, de energie die ze gestopt
hebben in het Renkumse beekdal en de Oosterbeekse
beken, in dit mooie recreatieve gebied, niet te verminderen. Want het wordt enorm gewaardeerd wat wij
daar doen. Mensen willen langs beken wandelen waar
water stroomt. Dus roep niet te gauw ‘dat is geen taak
voor een waterschap’. Dit specifieke gebied, dat is het
waard, dat is zo mooi. Het verdient beheer en onderhoud om mooi te blijven of nog mooier te worden.
Water heeft daar een belangrijke rol in. Daar ben ik
echt van harte van overtuigd.’
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Landgoedbiotoop

kans 5
De biotoop is alleen van toepassing in de gevallen dat
er nog sprake is van een landgoed of buitenplaats als
ruimtelijke eenheid. Het is niet noodzakelijk dat het
hoofdhuis nog aanwezig is. De landgoedbiotoop wordt
reeds toegepast in provincie Zuid-Holland. Een belangrijk verschil met Zuid-Holland is de karakteristieke
ligging op de rand van de Veluwe en de aanwezigheid
van sprengenbeken. Het is dan ook belangrijk dat dergelijke specifieke componenten van de Veluwezoom
duidelijk worden benoemd in de biotoop. De biotoop
kan kwaliteiten beschermen die bedoeld worden
onder kernkwaliteiten die de provincie Gelderland
gebruikt bij het ‘ja, mits’ beleid voor waardevol landschap in de Veluwezoom. Natuurlijk kan de landgoedbiotoop ook in andere delen van Gelderland gebruikt
worden, met name in stedelijke gebieden waar landgoederen en buitenplaatsen meer onder druk staan.
Samenwerking tussen provincie en gemeenten is
hierbij noodzakelijk, intensief overleg met landgoed
eigenaren zeer wenselijk. Verder is het aan te raden de
landgoedbiotoop in ruimtelijk beleid in te kaderen.

Landgoedbiotoop Zuid-Holland

w w w. z uid -h ol la nd .nl

In 2009 hebben de Provinciale Staten van ZuidHolland het ‘Beleidskader Historische Landgoederen
2009-2012’ vastgesteld met als doel bescherming en
versterking van de historische landgoederen en hun
ontsluiting voor een breed publiek. Onderdeel hiervan
vormt de landgoedbiotoop. De landgoedbiotoop valt
onder de Verordening Ruimte, die weer valt onder de
Provinciale Structuurvisie. Concreet bestaat de ZuidHollandse landgoedbiotoop uit 1) een korte beschrijving van de geschiedenis, bebouwing en ligging,
2) de biotoop, verdeeld in karakteristieke elementen
en structuren en een kaart met een begrenzing.
De uitgangspunten bij bescherming van de landgoedbiotoop zijn: de ruimte vrij openhouden en niet
bebouwen, tenzij dat tot verbetering van de landgoedwaarden leidt. Binnen de landgoedbiotoop kan sprake
zijn van nieuwbouw in het geval van versterking of
verbetering van de aldaar aanwezige waarden (een

‘neen, tenzij’ beleid). Van de in totaal 223 landgoederen in Zuid-Holland zijn er 109 op een lijst van waardevolle historische landgoederen geplaatst. Voor elk
van deze waardevolle landgoederen is een landgoed
biotoop opgesteld.

Beschermd dorps- of landschapsgezicht
Naast de objectbescherming van de buitenplaatsen
zelf, dus gebouwen met de parkaanleg, is het ook
mogelijk om een groter gebied of een gebied van
aaneengesloten buitenplaatsen en landgoederen te
beschermen als gemeentelijk beschermd dorp- of
landschapsgezicht. Op deze manier is het mogelijk
de karakteristiek van een groter gebied te waarderen en beschermen. Bij een buitenplaats gaat het
om de gebouwen die liggen binnen een herkenbare
(ontworpen) aanleg. Bij een beschermd dorps- of
landschapsgezicht kunnen ook andere waardevolle
landschappelijke structuren worden meegenomen
in de bescherming. De bescherming richt zich hierbij
met name op de landschappelijke karakteristiek en
aanwezige structuren. Een beschermde status en de

daaraan gekoppelde vastlegging in bestemmingsplannen kunnen natuurlijk een onderdeel of voorloper zijn
van een regionale of gemeentelijke landgoederenvisie
(zie kansen 1 en 2). Een voorbeeld van een beschermd
gezicht rondom een buitenplaats in Gelderland is
de buitenplaats van Kasteel Staverden (gemeente
Ermelo). De buitenplaats is als object van rijkswege
beschermd, maar ligt ook in het grotere beschermde
dorps- of liever stadsgezicht van het stadje Staverden
met de omliggende landerijen. Als zodanig vormt de
buitenplaats het hart van het stadsgezicht.
Hetzelfde geldt ook voor landgoed Rosendael en het
aanrenzende dorp Rozendaal. Maar een beschermd
gezicht met meerdere buitens kennen we (nog) niet in
Gelderland.

voorbeeld	Beschermde

landgoederenzone
regio Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg

w w w. wa s s e n a a r. n l

Slechts vijftien nog bestaande buitenplaatsen en
landgoederen in Gelders Arcadië zijn aangewezen
als rijksbeschermde buitenplaats. Voorts bestaan er
zeven gemeentelijk beschermde buitens. De overige
nog resterende buitenplaatsen en landgoederen
genieten geen dergelijke bescherming. De landgoedbiotoop (vergelijkbaar met de in de monumentzorg
meer bekende biotopen bij molens, eendenkooien
en forten) is een middel om de cultuurhistorische en
ruimtelijke ontwikkelingen van landgoederen en buitenplaatsen te beschermen en te versterken. Onder
een landgoedbiotoop wordt een bufferzone verstaan,
die als contour om een buitenplaats of een groep van
buitenplaatsen heen getrokken kan worden. De landgoedbiotoop beschrijft de waardevolle kenmerken van
een ruimtelijk functioneel complex, bestaande uit beknopte beschrijvingen van het geheel en bijbehorende
elementen, structuren en zichtrelaties. Een landgoedbiotoop kan bestaan uit:
– buitenplaats of landgoed zelf (begrenzing)
– landhuis en bijgebouwen
– overige tot het landgoed behorende gebouwen
– tuin en park
– panorama’s en zichtlijnen
– structuren als sprengenbeken en lanen

voorbeeld

Generieke kansen

Begin 2008 is de 28 km2 lange landgoederenzone in
de groene omgeving van Wassenaar, Voorschoten en
Leidschendam-Voorburg aangewezen als ‘Beschermd
dorpsgezicht’. Het gebied omvat het grondgebied van
drie verschillende gemeenten. Dit is uitzonderlijk voor
een beschermd dorpsgezicht. Binnen de zone vallen
landgoederen en buitenplaatsen, villaparken, parken,
tuinen, landerijen met boerderijen, villawijken en
wijk- en groenvoorzieningen. Bekende landgoederen
in de zone zijn De Horsten, Berbice en Clingendael.
Kenmerkend voor de landgoederenzone zijn de stilte
en de aanwezigheid van sporen uit het verleden, te
midden van de drukke Randstad.
Het voordeel van de aanwijzing is ten eerste de samenwerking tussen de gemeenten die tot stand is
gekomen. Zij weten elkaar te vinden bij het in stand
houden en versterken van de verbinding tussen de
kust en het Groene Hart. Zij zijn zich bewust van de
cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische
waarden in de zone. Ten tweede geeft de aanwijzing
juridische instrumenten om ontwikkelingen te sturen.
Karakteristieke structuren en ruimtelijke kwaliteiten
worden nu vastgelegd in bestemmingsplannen. In de
toekomst zal bij elke ontwikkeling bekeken worden of
het de waarden niet aantast. Concreet houdt het ook

in dat voor afbraak van bouwwerken een vergunning
verplicht is en er is een bouwvergunning nodig voor
wat eerder vergunningvrij was. Deze instrumentaria
zijn gericht op behoud. Om de zone aantrekkelijker
te maken, zal daarnaast gezocht moeten worden naar
nieuwe functies en mogelijkheden om het gebied opnieuw te laten opleven.
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thema Kennis & Beleid

Advies team Gelders Arcadië
Landgoederen en buitenplaatsen zijn belangrijke
dragers voor de Gelderse cultuurhistorische en landschappelijke identiteit. In het kader van het project
Nieuw Gelders Arcadië is opgevallen dat de partners
in het veld (gemeenten, eigenaren, experts) behoefte
hebben aan een aanspreekpunt ten bate van nieuwe
ontwikkelingen op historische buitenplaatsen en
landgoederen. Dat die vraag bestaat is ook niet gek.
Er vinden namelijk veel nieuwe ontwikkelingen plaats
als nieuwbouw, renovatie, onderhoud, nieuwe economische dragers en herbestemming op bestaande buitenplaatsen en landgoederen. Het is zelfs veilig om te
zeggen dat daar meer gebeurt dan wanneer er nieuwe
landgoederen zouden worden gesticht. Terwijl voor
nieuwe landgoederen consulentschappen in het leven

voorbeeld

Generieke kansen

kans 7
zijn geroepen en beleid wordt bedacht, is dat voor de
historische tegenhangers niet zo. Een gemis, zo blijkt.
Er is behoefte aan een neutraal, bovengemeentelijk
expertisesteunpunt. Een team met ervaren adviseurs.
In het team kunnen landgoedeigenaren, overheden,
erfgoed- en landschapsdeskundigen en een coördinerende partij deelnemen. Het team kan zich bezig
houden met zaken als kennisuitwisseling, het vergroten van het reeds bestaande Landgoederennetwerk
Gelders Arcadië en advisering. De absolute meerwaarde van een team Gelders Arcadië is de bundeling
van expertise en de mogelijkheid om dit – met een
gezamenlijke doelstelling – in te zetten in een groot
gebied. Mogelijk kan een dergelijk team van buitenplaatsenspecialisten zelfs in heel Gelderland werken.

Voormalige Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen

w w w. s t i c h t i n g- p h b. n l

w w w. s t i c h t i n g i n a rc a d ie. nl

w w w.ap el d oor n.nl

w w w.forestr y.gov.uk/ewg s

Om de toekomst van de particuliere historische buitenplaatsen in Nederland veilig te stellen, is in 1973
door de overheid en diverse particuliere eigenaren
de Stichting tot behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen (Stichting phb) opgericht. Door de
stopzetting van de subsidieregeling voor historische
buitenplaatsen in 2010 is de stichting opgeheven.
Bijna veertig jaar heeft Stichting phb zich ingezet voor
de instandhouding en revitalisatie van particuliere
buitenplaatsen, waarvan de meeste rijksmonumentaal
beschermd zijn. Zij gaf advies over subsidies en fiscale
regelingen, maakte herstel- en beheerplannen, leverden hoveniers voor onderhoudswerkzaamheden aan
tuin en park, en gaf algemeen advies aan met name
particuliere landgoedeigenaren. Stichting phb was
een zeer gewaardeerde adviseur, maar zodanig afhankelijk van overheidssubsidie, dat de stichting op deze
wijze niet verder kon na 2010. Vanuit phb zijn andere
organisaties ontstaan zoals de Stichting Vrienden van
Particuliere Historische Buitenplaatsen en Stichting in
Arcadië.

voorbeelden

Natuur- en boscompensatie over de grenzen
Het Streekplan Gelderland stelt dat aantasting van oppervlakte en kwaliteit van natuur en bos onacceptabel
is. Zou een landgoedeigenaar echter bos willen kappen
in verband met verjonging of een natuur- of bosgebied
een andere functie willen geven, dan is dit volgens de
boswet alleen mogelijk indien er is voldaan aan diverse
eisen. Ten eerste kunnen natuur en bos alleen plaatsmaken voor een andere bestemming indien er geen
alternatieve locaties zijn voor de gewenste – locatiegebonden – ontwikkeling. Ten tweede dient men te zorgen
voor minimaal 100 procent fysieke compensatie van natuur en bos in hectare in de eigen of buurgemeente(n).
In het uitzonderlijke geval dat fysieke compensatie niet
(volledig) mogelijk is, zal men overgaan op financiële
compensatie. Ten derde moet compensatie altijd plaats
vinden aan een natuur- of boskern van minimaal
5 hectare. Momenteel wordt natuur- en boscompensatie

nog vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, maar het
kan juist ook een kans betekenen. De vijf gemeenten
in Gelders Arcadië zouden samen, bijvoorbeeld in de
gemeentelijke lop’s (Landschap OntwikkelingsPlan), potentiële natuur- en boscompensatielocaties kunnen aangeven, om zodoende het landgoederenlandschap over
de hele breedte te versterken. Het kan helpen om oude
structuren te herstellen, ecologische verbindingszones
te creëren, en grote aaneengesloten natuur- en bosgebieden te maken. Het zou hierbij wenselijk zijn als de
vijf gemeenten onderling compensatie mogen regelen,
dus niet alleen compensatie op het grondgebied van de
directe buurgemeenten. Landgoedeigenaren kunnen
delen van hun eigendom aanbieden voor natuur- en
boscompensatie tegen betaling. Ook kan er gezocht
worden naar een stimulans om historische bossen te
herstellen of zelfs uit te breiden.

De Groene Kluis, Apeldoorn

‘English Woodland Grant Scheme’

De gemeente Apeldoorn wordt
gekenmerkt door veel landgoederen met een groene omgeving. Als
stad wil Apeldoorn nog meer inzetten op groen. Met het doel het
groene karakter te behouden en
te versterken, heeft de gemeente
haar wensen en visie uitgewerkt
in de zogeheten Groene Mal.
De Groene Mal richt zich op zeven belangrijke groene
structuren in Apeldoorn, namelijk beken en sprengen,
de Kanaalzone, Lanen, Parken, Grote Groengebieden,
Weteringen en Groene Wiggen. De gemeente neemt
zelf het initiatief om ruim 300 hectare nieuw groengebied te ontwikkelen, met name aan de oostkant van
de stad. Bij aantasting van natuurwaarden binnen de
Groene Mal en de onmogelijkheid deze ter plaatse fysiek te compenseren, kan er een financiële compensatie plaatsvinden. Het provinciale compensatiebeginsel
is in Apeldoorn uitgewerkt in de vorm van ‘de Groene
Kluis’. Dat betekent dat er op aangewezen locaties (de
Groene Kluis) gecompenseerd dient te worden. Met
de verkregen budgetten wordt de realisatie van de
Groene Mal via de compensatieverplichting gestructureerd vormgegeven.

Sinds 2005 probeert de Engelse Forestry Commission
de aanplant van nieuwe bossen en de uitbreiding van
bestaande bossen te stimuleren door initiatiefnemers
een financiële bijdrage aan te bieden. Doel van dit
programma is het vergroten van het maatschappelijk
profijt van bosgebieden in Engeland. Het programma
werkt over heel Engeland, maar de subsidie wordt regionaal verdeeld. In feite zijn er zes fondsen gericht op
1) het opzetten van bosmanagementplan; 2) bosonderzoek; 3) ontwikkelingen ten bate van het verhogen van
de kwaliteit van het bosgebied; 4) boscompensatie na
de kap van bomen; 5) bosmanagement en 6) boscreatie.
Voor het creëren van nieuwe bossen kan de initiatiefnemer tot £ 1800 per hectare ontvangen voor de basiskosten van het aanleggen of uitbreiden van een
bosgebied. Voor boscompensatie is – afhankelijk van
de ouderdom en soorten van de gekapte en nieuw te
planten bomen – een maximum van £ 1750 per hectare. Minstens 80 procent van de nieuwe aanplant moet
bestaan uit ‘native species’, soorten die in Engeland
van nature groeien en niet door de mens geïntroduceerd zijn, zoals beuk, berk, eik en esdoorn.
Momenteel wordt er onderzocht of men een geografische spreiding kan determineren van bepaalde soorten,
oftewel welke bomen waar geplant mogen worden.
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In actie met burgers!
In actie met burgers! is een deelproject van het
landelijke Actieprogramma Lokaal Bestuur, een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (bzk) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (vng). In 2009 deden circa
honderd gemeenten mee aan Lokale proeftuinen
burgerparticipatie. Het doel van de experimenten en
proeftuinen was om gemeenten die op een vernieuwende manier met burgers (gaan) samenwerken, actief met elkaar in contact te brengen. In 2011 richt het
project zich op gemeentebestuurders en ambtenaren.
Daarbij wordt aangegeven
dat beleid vaak wordt verbeterd door burgerparticipatie, dat dankzij kennis
en ervaring van burgers
er samengewerkt wordt
aan een breed gedragen
oplossing en het vergroten van de legitimiteit
van beslissingen, dat er
een groot wederzijds vereen jaar leren en experimenteren
trouwen ontstaat, en dat
er een actievere rol kan
ontstaan voor de burgers
!pr
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Kwaliteit door betrokkenheid: burgerparticipatie en burgerconsultatie

Eenmalig tijdschrift van In actie met
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Generieke kansen

Awareness

Het gebruik van juridische instrumenten als visies en
bestemmingsplannen is niet de enige manier om kwaliteit te borgen in Gelders Arcadië. Het creëren van
betrokkenheid van burgers bij het onderwerp kan zeer
stimulerend werken. Burgerparticipatie en burgerconsultatie is vaak zelfs noodzakelijk om plannen te
kunnen verwezenlijken of visies aan te scherpen. Door
grote interactie met de burgers kan inzicht verkregen
worden in hetgeen belangrijk wordt gevonden, kunnen kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht,
en kunnen plannen en visies voor beheer en ontwikkelingen verfijnd worden. Een maatschappelijk breed
gedragen beleid of plan biedt meer houvast voor de
uitvoering. Burgerparticipatie en -consultatie kan op
diverse manieren, bijvoorbeeld door een enquête te
houden, regelmatig te communiceren over plannen
(onder andere nieuwsbrieven), inspreekavonden te organiseren, een klankbordgroep of schouwgroep samen
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Kansen voor Gelders Arcadië

burgers!, deelproject van het Actieprogramm

a Lokaal Bestuur

Buiten de kaders denken
Burgerparticipatie:
voor Bestuur of Burger?

Meedoen via de digitale snelweg

Samenwerken
met burgers

te stellen, of via sociale media. Burgerparticipatie en
-consultatie werkt optimaal als hier vanaf het begin
van het proces aandacht aan wordt besteed, maar kan
ook ingezet worden als een project lijkt vast te lopen.
Belangrijk is dat de initiatiefnemer (de gemeente of
een landgoedeigenaar) duidelijk als facilitator optreedt.
In Gelders Arcadië vindt op enkele plekken al burger
participatie plaats. Zo heeft Natuurmonumenten
bij herstelplannen voor Heuven, Beekhuizen en
Rhederoord burgers betrokken via een klankbordgroep, nieuwsbrieven en inspreekavonden en heeft
gemeente Arnhem voor elk landgoed een schouwgroep, klankbordgroep of parkcommissie, die de
gemeente adviseert over nieuwe plannen. Burgers uit
Oosterbeek hebben in 2011 een manifest gemaakt met
het doel de plaatselijke landgoederen en buitenplaatsen te waarborgen voor de toekomst.

In gesprek met Bart Lichtenberg, gebiedsmanager
bossen en parken bij gemeente Arnhem
‘Ik ben iemand die dit eventjes mag doen en
vervolgens moet ik het zo goed mogelijk doorgeven.
Het park is belangrijker dan diegene die het beheert.’
Binnen Gelders Arcadië is geen enkele gemeente die
zo veel voormalige landgoederen en buitenplaatsen in
eigendom en beheer heeft als Arnhem. In 1886 is landgoed Klarenbeek door de gemeente Arnhem gekocht
als eerste stadspark. Daarna volgden Sonsbeek (1899),
Zypendaal (1930), Presikhaaf (1930), Angerenstein
(1941), Gulden Bodem (1958), Kemperberg (1980) en
Beaulieu (1985). Ondertussen hebben deze landgoederen en buitenplaatsen een grote openbare en maatschappelijke functie gekregen als stadspark en is het
beheer daarop aangepast. Hoe stelt een gemeente
zich op als landgoedeigenaar?
In 2004 presenteerde gemeente Arnhem een groenplan: ‘Een samenhangende visie op de ontwikkeling,
inrichting en beheer van het groen in en om de stad
Arnhem, voor de korte (2004-2007) en de middellange
termijn (2015).’ Uitgangspunten hierbij zijn onder meer
de landschappelijke en cultuurhistorische context,
het versterken van groene kwaliteiten, het tegengaan
van versnippering van groengebieden en ‘wat groen
is blijft groen’. ‘Op basis van dit groenplan,’ zo vertelt
Bart Lichtenberg, ‘is vervolgens voor ieder gebied,
zoals Sonsbeek-Zypendaal-Gulden Bodem, een beheervisie gemaakt waar wij mee werken. De makers
van de visie zijn continu bezig met de vraag hoe je
moet omgaan met zo’n monumentaal landgoed in een
stad, met al dat gebruik dat er aan vast zit, met al die
vernieuwingen die mensen graag willen. Want iedereen wil er wat mee. Dat ze door de jaren heen toch in
staat zijn geweest om met zo’n visie op die manier het
landgoed in stand te houden en die kwaliteit te houden, dat vind ik knap. Want het wordt heel makkelijk
platgelopen in zo’n stad.’
Het feit dat alle landgoederen in eigendom van gemeente Arnhem thans de functie van openbaar park
hebben, betekent dat de gemeente – in grotere mate
dan andere landgoedeigenaren – rekening dient te
houden met burgers. De gemeente gaat hier op verschillende manieren mee om. ‘We maken het zoveel
mogelijk kenbaar. Eigenlijk, als je al nadenkt over het
weghalen van een rand bomen of wat dan ook, dan
moet je het er al over hebben met burgers. Ik moet

het echt samen doen met die burgers, anders werkt
het niet.’ Dit vertaalt zich verder in burgerparticipatie.
Voor elk park bestaat een schouwgroep, klankbordgroep of parkcommissie, die de gemeente adviseert
over nieuwe plannen. Zo verkent de gemeente samen
met de schouwgroep Sonsbeek de mogelijkheid en
consequenties van het verbreden van de Sonsbeekweg
om deze weg veiliger te maken. ‘Het betekent dat er
een stukje van het park af gaat. Kan dat wel? Willen we
dat wel op die plek? Maar het biedt ook kansen. Juist
omdat er een stukje van het park afgaat, heb je de kans
om de doorgang van de Jansbeek onder de weg door
weer duidelijk zichtbaar te maken en aan die kant van
het park ook weer een bruggenhoofd te maken. En dat
hebben we gevraagd aan de schouwgroep, hoe doen
we dat dan?’
Het blijkt een continue afweging tussen behoud en
ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk die afweging
niet alleen te maken, vindt Lichtenberg. ‘Het is echt
een samenspel. Ik ben heel blij met de plannen en visies die we hebben. Die maken dat de kennis vergroot
wordt. Maar, uiteindelijk zit het ’m in de mensen. De
kwaliteit van de mensen en de organisatie die is neergezet, is bepalend. Hoe willen we er met zijn allen mee
omgaan? Je kunt het gewoon niet alleen.’
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Parkways
Het Amerikaanse fenomeen ‘parkway’, een fraaie weg
door een parkachtig landschap, is sinds de twintigste
eeuw ook in Nederland aanwezig. Een groenstrook, zoals grasland of een laan, scheidt de verkeersstromen.
Men kan zelfs lineaire parken aanleggen aan weerszijden van de parkway. In feite kan de Amsterdamseweg
vanuit Arnhem gezien worden als een parkway, al
verliest de weg deze eigenschap naarmate hij de bebouwde kom binnenkomt. De aanleg (of verlenging
en versterking) van een parkway of een stelsel van
parkways kan bijdragen aan een goede verkeersstroom door de Veluwezoom, maar kan ook kansen
bieden om oude structuren en verbindingen te herstellen, om de veiligheid van kruisingen aan te pakken
of om de ontsluiting van en naar een landgoed te verbeteren ten behoeve van nieuwe economische dragers
als kantoren en attracties.

tieve economische landgoederen en buitenplaatsten
als Middachten en Rosendael, maar ook op landgoederen of buitenplaatsen waar gezocht wordt naar
een nieuwe functie. Virtuele landgoedeigenaren of
rentmeesters kunnen dan meedenken over zaken als
herstel, (aanleg van) toeristische routes, functieverandering van (bij)gebouwen of landschappen, en beheer.
Een betaalde participatie heeft een drieledig doel: inkomsten genereren voor het landgoed, het vergroten
van het bewustzijn en inzicht krijgen in behoeften en
wensen van het grotere publiek (de markt). In principe kan het op elk landgoed/buitenplaats plaatsvinden, maar grote(re) landgoederen, die (gedeeltelijk)
openbaar zijn, zullen het meest geschikt zijn, zoals de
landgoederen van Geldersch Landschap en Geldersche
Kasteelen en Natuurmonumenten en grote particuliere
eigendommen.

MyFarm experiment op landgoed Wimpole, Engeland

voorbeelden

w w w. l eve n d t w i c ke l . n l

w w w. ge l d e r sge n o o t s ch a p. nl

w w w. my- fa r m . o r g. u k

De National Trust is in mei 2011 begonnen met een
groot online experiment in landbouw en voedselproducten: MyFarm. In dit project krijgen 10.000 burgers
de kans om mee te discussiëren over het reilen en
zeilen van een boerenbedrijf op het 1000 hectare
grote landgoed Wimpole, Cambridgeshire. Voor een
bedrag van £ 30 per jaar kan iedereen, ‘geen ervaring
nodig’, meedoen aan dit project. De virtuele boeren
zullen gezamenlijk via de website beslissingen nemen
over diverse aspecten van de boerderij: de gewassen,
de soorten vee, nieuwe faciliteiten en het gebruik van
machines. Doel is te zorgen dat de boerderij rendabel
wordt en de hoogst mogelijke standaarden van duurzaamheid en welzijn bereikt worden.
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MijnBuitenplaats
Al enige tijd bestaat de landschapsveiling, een idee
vergelijkbaar met de acties ‘adopteer een boom’ of
‘adopteer een koe’. Bedrijven en particulieren kunnen
het beheer en onderhoud van een landschapselement,
park, of landgoed ‘kopen’. Men wordt dan geen eigenaar, maar biedt geld voor de instandhouding, het
beheer en het onderhoud ervan. Het landschap of
landgoed dat wordt geveild blijft altijd eigendom van
de natuur- of landschapsorganisatie of de particuliere
grondeigenaar. Dit concept biedt vele mogelijkheden
voor de instandhouding en het herstel van bijzondere elementen die behoren tot landgoederen. Men
kan zelfs een stapje verder gaan en de donateurs
laten meedenken in het proces van bedrijfsvoering
en onderhoud. Een toepassing als MyFarm van the
National Trust (zie voorbeeld) kan vertaald worden
naar MijnBuitenplaats. Dit kan interessant zijn op ac-

voorbeeld
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pArk-12 project
Een typisch twintigste-eeuws fenomeen is de snelweg. Over de zuidelijke Veluwezoom heeft men in de
jaren dertig van de vorige eeuw de A12 aangelegd. De
ontwerpers van de weg hebben geprobeerd om de
kwaliteiten van het landschap mee te nemen in het
ontwerp. De weg is gelegen in een ruime boog om
Arnhem heen en houdt rekening met het natuurlijke
reliëf van het landschap. In de dalen is bijvoorbeeld
met opzet de snelweg hoog gelegen, zodat de lagere
wegen onder het viaduct door kunnen. Door het doordachte ontwerp zijn de hoogteverschillen, evenals de
open heiden en gesloten bossen, goed beleefbaar. De
gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem hebben in
de visie pArk12 vastgelegd dat zij de wens hebben om
de groenzone richting het IJsseldal te transformeren
tot een groene schakel tussen IJssel en Veluwe. Het
hele plan kan gekoppeld worden aan het herstel van
oude lanen en het ontwikkelen van de landgoederenzone Larenstein-Presikhaaf tot een campus.

A1/A35 als parkway door het Twentse
landschap (landgoed Twickel, Delden)
Momenteel
voeren de snelwegen A1 en
A35 langs de
randen van het
Twentse landgoed Twickel.
De wegen
doorsnijden het
historische landschap en vormen
barrières. Tegelijkertijd spelen de snelwegen een
belangrijke rol bij de beleving voor vele passanten.
Stichting Twickel heeft met provincie Overijssel en
de betrokken Twentse gemeenten gekeken naar het
versterken van het landschap én de beleving daarvan.
Verschillende opties werden bedacht, namelijk:
– Parkway A1; door selectieve kap ontstaan er meer
zichten op het landschap. Door de aanplant van
boomgroepen kan de landgoedsfeer tot aan de snelweg worden doorgetrokken.
– Superlaan A1; de snelweg als een nieuwe toevoeging
in het landschap, gemarkeerd met rijen bomen aan
weerszijden; een nieuwe Twickelerlaan.
– Landgoediconen langs de snelweg (Twickel laat je
zien!).
ontwikkelingsvisie Twickel en omgeving
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Lanen functioneren als groene verbindingslijnen tussen belangrijke plekken op het landgoed en de wijdere
omgeving. Lanen kwamen al voor in de middeleeuwen,
al zijn ze vooral op grotere schaal planmatig aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. De reden van aanleg
verschilde. Lanen dienden als grens, verbindingsweg,
wildbaan, postweg, structuurdrager, ter verfraaiing,
maar ook als bescherming van de zandige ondergrond
op de Veluwe, ter beschutting voor de reiziger of als
brandvertragende laan in bossen. Daarnaast verschilden ook de breedte, het ontwerp, de ligging en de
gebruikte boomsoorten van de lanen. Bij de verschillende typen lanen horen specifieke namen en kenmerken. Bijzonder zijn de zogenaamde koningswegen, de
kaarsrechte over de Veluwe lopende wegen, die de

In kwetsbare gebieden zoals landgoederen en nationale landschappen is het soms wenselijk om het
geluid van snelwegen te weren met geluidswallen.
Tegenwoordig wordt steeds meer zorg besteed aan
de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van
geluidswallen. Voor landgoederen kunnen dergelijke
geluidswallen kansen bieden om rust binnen het landgoed en beleving van het reliëfrijke landschap buiten
het landgoed te creëren.
Landschappelijke geluidswallen voegen zich in het bestaande landschap en versterken daarmee de beleving
en kwaliteit.

voorbeeld

Geluidswal Nationaal Park Dwingelderveld

voorbeeld

w w w. a r n h e m . n l

w w w. s b 4. n l

w w w. p a r k l a a n . n l

In Nationaal Park Dwingelderveld is in 2011 begonnen met de aanleg van een bijzondere geluidswal langs de A28, naar ontwerp van Parklaan
Landschapsarchitecten. Het Dwingelderveld is deels
afgegraven en opnieuw ingericht, zodat de kwaliteit
van de waterhuishouding en de natuur werd verbeterd. De afgegraven grond uit het Dwingelderveld
wordt verwerkt in een aarden geluidswal, met een
glooiend karakter waarmee geprobeerd is om de
berijders van de snelweg een idee te geven van het
landschap dat zich achter de wal bevindt. De wal zorgt
er voor dat het Nationaal Park Dwingelderveld en het
Natura 2000 gebied nog stiller worden, wat een pluspunt is voor zowel de fauna als voor de bezoekers in
het gebied.

Lanen en koningswegen

Lanenonderzoek Arnhem-Noord
De nota ‘Waardering van lanen in het buitengebied
Arnhem-Noord’ is in november 2005 opgesteld in opdracht van de gemeente Arnhem. In deze nota zijn alle
cultuurhistorisch waardevolle lanen en laanstructuren
in het noordelijke buitengebied geïnventariseerd en
gewaardeerd. De uitkomsten zijn verwerkt in het gemeentelijk (bos- en parken)beheerbeleid en dienen
tevens als toetsingskader voor de beoordeling van
vergunningen, masterplannen en beheerplannen van
de grote ruimtevragers in dit gebied. De wijze waarop
het lanenonderzoek wordt geïmplementeerd geldt als
voorbeeld voor de wijze waarop ook andere onderzoeksresultaten zullen worden verwerkt. Belangrijke
groene objecten (bomen) en structuren (lanen en
wegen incl. beplanting, houtwallen) kunnen worden
aangewezen als gemeentelijke monumenten.

verschillende jachtverblijven van stadhouder Willem iii
onderling zo kort mogelijk moesten verbinden.
Met het oog op kansen voor de toekomst, is het raadzaam om de typen te onderscheiden, te inventariseren
en te beschrijven. Wanneer voor heel Gelders Arcadië
de lanen met bijvoorbeeld hun breedte, oriëntatie,
aantal bomenrijen, soorten boom, oorspronkelijke
functie, bestrating en huidige situatie zijn beschreven,
kan hieruit inspiratie opgedaan worden voor laanherstel en laanverjonging of de aanleg van nieuwe lanen.
Herstel van de koningswegen is een goed voorbeeld
van een mogelijk bovengemeentelijk lanenproject, dat
niet alleen het landschap versterkt, maar het ook aantrekkelijker maakt voor recreanten.
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de A12, A50 en N225. Recent is een ontwerp gemaakt
door Zwarts & Jansma Architecten voor het ecoduct
Wolfhezerheide. Het ontwerp en de inrichting zijn in
samenwerking met opdrachtgever Rijkswaterstaat, met
Provincie Gelderland en betrokken terreinbeheerders
als Natuurmonumenten tot stand gekomen.

Touren door Gelders Arcadië
Recreatie valt prima te combineren met de groene,
rustige en cultuurhistorisch interessante omgeving
van Gelders Arcadië. Fiets-, gps-, paardrij- en wandelroutes zijn natuurlijk niet nieuw. Een route met als
thema ‘Gelders Arcadië’ bestaat echter nog niet voor
een groot publiek. Wel is in mei 2009 een Grand Tour
georganiseerd voor bestuurders en landgoedeigenaren, die meerdere landgoederen en buitenplaatsen
aandeed tussen Wageningen en Rheden. Een dergelijke route is een geijkte kans om de buitens aan
elkaar te verbinden. Door de route te volgen ervaren
mensen de grote concentratie van landhuizen, parken,
lanen en tuinen op de rand van de Veluwe. Een route
biedt daarnaast kansen om verschillende verhalen te
vertellen over de bewoners, geschiedenis, architectuur en landschap van de buitens. De routes kunnen
gekoppeld worden aan commerciële functies op en
nabij landgoederen. Onderweg kan de reiziger een
uitzichtpunt beklimmen, thee en taart nuttigen in een
tot theehuis omgebouwde oranjerie, overnachten in
erfgoedlogies en een rondleiding volgen in een oud
landhuis. Uiteraard zijn er meer activiteiten te bedenken die verwerkt kunnen worden in routes. Dit alles

zijn projecten die vallen onder de noemer natte verbindingszones. Het meest bekende element van ecologische verbindingszones is echter het ecoduct: een
passage voor dieren over en onder wegen en spoor.
De aanleg van verbindingszones kan aangegrepen
worden voor het herstel van onder meer elementen
en structuren als sprengen, lanen en houtwallen, maar
zelfs grotere natuur- en bosgebieden op landgoederen.
Ook kan het helpen om historische verbindingen te
herstellen, zoals in het plan voor een ecoduct bij Hof
te Dieren. Tevens kunnen ecologische verbindingszones mogelijkheden bieden voor (routegebonden)
recreatie. Hierbij is het belangrijk om de twee functies
(natuur en recreatie) fysiek te scheiden door natuurlijke barrières, zodat recreanten geen negatief effect
hebben op het ecosysteem. Recreatie moet trouwens
niet plaatsvinden in sleutelgebieden, maar bij corridors en stapstenen.

Ecoducten in Gelders Arcadië
In Gelders Arcadië, bij De Steeg en Dieren, liggen
de uiterwaarden Havikerwaard, Beimerwaard en
Fraterwaard. Dit landschap maakt onderdeel uit van
een ecologische poort naar de Veluwe. De landgoederen Middachten en Hof te Dieren werken samen met
Natuurmonumenten aan het project ‘Havikerpoort’.
Het project gaat om de inrichting van het uiterwaardengebied tussen De Steeg en Dieren, waarbij
nagedacht wordt over het inpassen van meerdere gebruiksfuncties. Aan de orde komen de aanleg van ecopassages, agrarisch natuurbeheer, nieuwe natuur en
waterbeheer. Momenteel wordt er druk gewerkt aan
Traverse Dieren, om het noordelijke en zuidelijke deel
van het dorp Dieren weer met elkaar te verbinden. Op
dit moment is er nog geen ontwerp vastgesteld. Wel is
reeds onderzoek gedaan naar diverse alternatieven en
is door de provincie een aantal tracés aangewezen die
ze momenteel onderzoekt op de effecten voor verkeer,
milieu en ruimte. Traverse Dieren kan veel kansen opleveren voor de betrokken landgoederen, met name de
Hof te Dieren. Een derde ecologische verbindingszone
ligt ter hoogte van de Renkumse en Heelsumse beekdalen. Ten bate van de aanleg van de zone is een bedrijventerrein van 12 hectare geheel geruimd en ingericht
als natuur. De spreng is hersteld en watervoerend
gemaakt. Er zijn of worden ecoducten aangelegd over
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Ecologische verbindingszones
Vanwege het grootschalige groene karakter van
veel landgoederen zijn er kansen aanwezig voor natuurontwikkeling, zoals de aanleg van ecologische
verbindingszones: verbindingen tussen de grotere
natuurgebieden van de ecologische hoofdstructuur
(ehs). Ecologische verbindingszones worden aangelegd om versnippering van natuurgebieden tegen te
gaan, om de leefgemeenschappen van (bijzondere)
soorten te vergroten en om de migratie van dieren en
planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken. Via
provinciale subsidieregelingen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer stelt de provincie Gelderland geld
beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe natuur,
inrichting en beheer. De aanleg van de ecologische
verbindingszones is een gezamenlijke activiteit van de
provincie Gelderland met onder andere waterschappen, gemeenten en grondeigenaren. Het aanleggen
van vispassages of het herstellen van oude meanders

voorbeeld

Generieke kansen

valt te vatten onder een project ‘landgoedtoerisme’,
waarmee de bekendheid van landgoederen aanzienlijk
kan worden vergroot. Een goed gestuurd divers project kan een impuls geven aan de recreatieve functie
van de landgoederenzone in de toekomst. Even belangrijk – of wellicht zelfs belangrijker – is de nodige
samenwerking tussen gemeenten en landgoedeigenaren, die met trots hun Gelders Arcadië laten zien aan
de burgers en daarmee een grote bijdrage leveren aan
de bewustwording.
Om recreatie mogelijk te kunnen maken, zal praktisch
nagedacht moeten worden over de toegankelijkheid
op landgoederen, de recreatieve infrastructuur, de
beeldkwaliteit langs de routes en het toeristisch beleid. Wat betreft het aanleggen en onderhouden van
wandelpaden, is het wellicht interessant te weten dat
de provincie Gelderland sinds januari 2010 een zogenaamde wandelverzekering aanbiedt voor grondeigenaren die wandelaars toelaten op hun grondgebied.
Bij eventuele schade door wandelaars aan hun gebied,
afrastering of dieren kunnen landgoedeigenaren aanspraak maken en de schade vergoed krijgen.

Fietsroutes ‘Leve het Landgoed’

Tocht langs de landgoederen
Parels van de oostelijke Veluwezoom

In 2008 stond het jaar in provincie
Zuid-Holland in het teken van het
thema ‘Leve het Landgoed’. Het themajaar leverde drie fietsroutes op:
Haagse Landgoederenroute (52 of
45 km), Landgoederen op de ZuidHollandse Eilanden (47 km) en Kastelen
en Landgoederen in de Bollenstreek
(45 km). Voor elke route is een beknopt
boekje uitgegeven door de provincie.
Behalve de route, staat over elk landgoed dat men passeert informatie over
de geschiedenis en de toegankelijkheid.
Achterin staan tips vermeld over andere interessante stopplekken. Hier vallen bijvoorbeeld
het Keukenhof onder, maar ook de Haarlemmer trekvaart en het Huis van Jan Steen. Helemaal achterin
staan ook de adresgegevens van horecalocaties, fietsverhuurbedrijven en musea. Kortom, heel doelgericht
en makkelijk toepasbaar.

Met het doel meer
(Duitse) toeristen naar
gemeenten Rheden en
Rozendaal te trekken, zijn
in 2008 twee landgoederenfietstochten van elk
circa 30 kilometer ontwikkeld die onder meer
de landgoederen en buitenplaatsen Rhederoord,
Rosendael, Middachten,
Valkenberg, Geldersche Toren, Biljoen en Beekhuizen
en Heuven verbindt. Het boekje Parels van de oostelijke
Veluwezoom geeft informatie over de routes en alle
landgoederen en buitenplaatsen die men passeert. Op
tien locaties bevinden zich zogeheten ‘luisterkeien’,
waar informatiepanelen op bevestigd zijn met beknopte informatie over de plek waar de bezoeker staat. Alle
producten zijn zowel in het Nederlands als het Duits
opgeleverd.
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Biologisch boeren, biologische landgoedproducten
Het agrarische bedrijf heeft altijd een belangrijk
onderdeel gevormd van de landgoederen. In eerste
instantie werden producten geleverd aan de lokale
en regionale markt. Tegenwoordig wordt er wederom
veel waarde gehecht aan lokale producten, eerlijke
producten, iets dat heel goed bij de landgoedgedachte
past. In feite gaat men terug naar de basis: streekeigen
producten leveren aan de directe omgeving. Hierdoor
is de afstand tot de afzetmarkt beperkt. De klant krijgt
hoogwaardig voedsel dat op duurzame wijze in het
landschap tot stand is gekomen en landgoedeigenaren
en pachters kunnen hiermee hun bedrijf winstgevend
voortzetten. Zo hebben Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen met hun Huis de Zyp-producten
reeds op deze trend aangehaakt.
De landgoederen kunnen ook de handen ineen slaan
en samen een productlijn Gelders Arcadië ontwikkelen
met producten als honing, wijn, bier, jam, fruit, meel,

voorbeeld
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kruiden, rund- en lamsvlees en koeien-, geiten- en
schapenkaas, en wellicht zelfs wol, planten en houten
gebruiksvoorwerpen. Dit verhoogt de bekendheid van
de zone als geheel en door samen te werken kan men
kiezen voor specialiteiten passend bij individuele landgoederen. Terwijl bijvoorbeeld op het ene landgoed
jam en chutneys gemaakt worden met het fruit uit de
boomgaarden, kan op het andere landgoed gefocust
worden op het produceren van kaas. Zo hoeft niet elk
landgoed zich te richten op alle mogelijke producten.
Bij landgoederen elders in Nederland en het buitenland blijkt dat het predicaat ‘landgoedproduct’ bij de
klant de verwachting wekt dat het hier gaat om biologische producten. Mogelijk kan men hier twee kansen
aangrijpen, namelijk biologisch boeren en biologisch
verkopen. Ook supermarktketens en restaurants
hebben de trend van (biologische) streekproducten
ontdekt.

Het meest kenmerkende van de landgoederen en
buitenplaatsen van Gelders Arcadië is de gezamenlijke ligging in een aaneengeregen bovenregionale
groenstructuur. In een dichtbevolkt land als Nederland
hebben dergelijke groene woongebieden een aantrekkingskracht op projectontwikkelaars. Kijken we specifiek naar het bouwen in de directe omgeving van een
landgoed of buitenplaats, dan zal zowel in het beleid,
de advisering als de procesbegeleiding gelet moeten
worden op een aantal aandachtspunten:
– Laat het plan passen binnen de kapstok van een
regionale landgoederenvisie.
– Let op de karakteristieken van het landschap, bijvoorbeeld hoog-laag en open-dicht.
– Houd rekening met (zicht)relaties tussen de landgoederen onderling en met de omgeving.
– Inventariseer waar ontwikkelingen mogelijk zijn.
– Breng de vereisten vanuit de landgoederenzone in
beeld. Welke mogelijkheden tasten het karakter van
de zone niet aan, maar hebben juist een versterkend
effect?
– L aat de buitenplaatsen en het landschap als identiteitsdrager fungeren voor de nieuwbouw en zorg ervoor dat
de architectuur, bouwmassa, hoogte en kwaliteit van
nieuwe woningen aansluiten op het hoogwaardige karakter van het buitenplaatsenlandschap.
– Bedenk of het plan de beleving van de landgoederen
zone vergroot. Een ruime opzet, laagbouw en veel
groen zijn onmisbaar voor een goede aansluiting.

Mariënwaerdt en Rhederoord
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Meerdere landgoederen in Nederland
bieden al producten aan die op het
landgoed zelf zijn geproduceerd. Dit is
natuurlijk een passende neventak, gezien de veelzijdigheid en historie van
landgoederen. Op het Betuwse landgoed Mariënwaerdt, nabij Beesd, bevindt zich een groot gemengd agrarisch
bedrijf met biologische akkerbouw, fruitteelt en melk- en slachtvee. Van de opbrengst
van de akkers en van de biologische groente- en
fruitteelt in de oude moestuin maakt eigenaar baron
Van Verschuer diverse landgoedproducten, zoals jam,
chutneys, sappen, brood(mix), kaas en vlees. Veel producten zijn biologisch, een pre bij landgoedproducten.
In eerste instantie liet Van Verschuer de opbrengst
van zijn landgoed elders verwerken tot landgoedproducten, maar thans is het streven om 100% van
de productie zelf te verwerken en te verkopen in zijn
landgoedwinkel. Recent is om deze reden op het landgoed een biologische kaasmakerij gebouwd.
Landgoed Rhederoord in De Steeg serveert in zijn
landgoedkeuken hoogwaardig kwalitatieve gerechten,

bereid op basis van biologische streekproducten. Vis
uit de IJssel, vlees van de Veluwezoom, en groenten
en fruit uit de eigen moestuin. Daarnaast kunnen bezoekers een picknickmand met biologische producten
kopen om vervolgens in de tuin te picknicken.

Bouwen rondom landgoederen
Hier ligt duidelijk een taak voor de gemeenten: hoe
ga je om met nieuwbouw in de directe omgeving van
landgoederen en buitenplaatsen? De bewaking van
de landschappelijke kwaliteit is te regelen met een
vooruitstrevende kwaliteitsvisie voor de hele landgoederenzone, met extra aandacht voor de zones rondom
de landgoederen. In elke gemeente kunnen andere
regels gelden met betrekking tot ruimtelijk beleid. Het
bouwen in de buurt van het landgoed kan gestuurd
worden door beleidskaders op te volgen in de bouwplanadvisering. Een andere manier is het vroegtijdig
inschakelen van experts op het gebied van architectuur, cultuurhistorie en gemeentelijk beleid bij het
maken van bouwplannen. Zij kunnen in samenspraak
met de initiatiefnemer werken aan een ontwerp
waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met
de verschillende wensen. Ten slotte kan een gemeente
er ook voor kiezen vooraf enkele plekken aan te wijzen
waar gebouwd mag worden onder bepaalde voorwaarden, om op die manier hoogwaardige architectuur te
bevorderen en daarmee het buitenplaatsenlandschap
te versterken. Zo kan de voorwaarde gelden dat bij
bouw geïnvesteerd wordt in de aanleg van groenstructuren. Op die manier kan er een win-win situatie
ontstaan: de omgeving krijgt meer economische
draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van de landgoederenzone kan worden versterkt.

Kapellenberg, Rozendaal
De gemeente Rozendaal is ontstaan uit de
Heerlijkheid Rosendael. Het Kasteel Rosendael,
oorspronkelijk gebouwd in de veertiende eeuw en
sindsdien diverse malen verbouwd, is het gezicht van
de gemeente. Na de Tweede Wereldoorlog kocht de
gemeente grond over van de kasteelheer ten bate
van kleinschalige nieuwbouw, waardoor het kleine –
nabij het kasteel gegroeide – dorp werd uitgebreid.
In de jaren negentig van de vorige eeuw is op een
voormalig sportveld aan de westzijde van Rozendaal
de nieuwbouwwijk ‘De Kapellenberg’ gerealiseerd.
De gemeente stelde richtlijnen op voor 51 vrije kavels
en 79 projectmatig gebouwde woningen, en stelde
een totaalplan op waarin een inrichtingsplan van de

openbare ruimte, een beeldkwaliteitplan en een architectuurleidraad werden opgenomen. Elke nieuwe
bewoner kreeg de vrijheid om naar eigen smaak te
(laten) bouwen. Het resultaat was een wijk met een
open, royaal opgezet en groen karakter. De villa’s zijn
verweven met de groene omgeving. De ontwikkeling
van de villawijk was tevens aanleiding voor het herstel
van de historische uitzichtheuvel De Kapellenberg.
Op de heuvel werd opnieuw een spiraalvormig pad
met haagbeplanting aangelegd en op de top van de
heuvel werd een boomkrans met geschoren linden
hersteld. Thans vormt deze gerenoveerde uitzicht
heuvel de belangrijkste entree van de wijk.
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Bouwen

[kans 17] Visie of instandhoudingsplan
[kans 18] Nieuwe buitenplaats of nieuw landgoed
[kans 19] Leren en spelen in de natuur

Nieuwbouw op landgoed [kans 23]

Herbestemming en
nieuwe economische dragers
Herbestemming landhuis en bijgebouwen [kans 25]
Natuurbegraafplaats [kans 26]
Paarden in het landschap [kans 27] 

Herstel & Onderhoud
(Revitalisering)
[kans 20] Herstel en onderhoud
van landhuis en bijgebouwen
[kans 21] Herstel van tuin, park en landschap

De instandhouding van een landgoed of buitenplaats
is zeer complex aangezien het niet alleen gaat om de
gebouwen, maar ook om de groene aanleg, waterpartijen en economische gronden (bossen, weilanden en
dergelijke). De regelgeving die op een landgoed van
toepassing is, is hierdoor bijzonder complex. Naast de
instandhoudingswerkzaamheden is het ook ten aanzien van nieuwe economische dragers van belang dat
deze worden opgenomen in een totaalplan, zodat het
zowel de eigenaar als de betrokken overheden duidelijk is welke acties van alle partijen worden verwacht.
Een instandhoudingsplan voor een individueel landgoed is een middel voor een goede verstandhouding
tussen eigenaar, gemeente en andere overheden. Het
vormt de basis voor alle ontwikkelingen en instandhoudingswerkzaamheden op het landgoed en dient
tevens als basis voor mogelijke subsidieaanvragen.
Vanwege het integrale karakter van een dergelijk plan

bestaat er ook een goed inzicht in de samenhang van
alle verschillende onderdelen. Los van calamiteiten
vormt het plan de basis voor de planning van de eigenaar. Uit deze planning valt op te maken wanneer en
waarvoor subsidies kunnen worden aangevraagd en
bestemmingsplannen dienen te worden aangepast.
Ook maakt een dergelijk plan het mogelijk snel in te
spelen op zich voordoende kansen en ontwikkelingen.
Deze zijn dan snel in te passen in het totaalplan.
Indien alle landgoederen en buitenplaatsen binnen de
landgoederenzone van Gelders Arcadië een dergelijk
plan zouden hebben, zou een situatie ontstaan zoals
bijvoorbeeld aanwezig in de gemeente Rheden (zie kans
2). Deze gemeente heeft een gezamenlijk actieplan
voor de aangesloten landgoederen waarin alle projecten voor de komende jaren zijn opgenomen. Dit programma is de basis voor de toekenning van subsidies
uit het Actieplan. Op basis van het totaaloverzicht
kunnen prioriteiten worden gesteld binnen de verdeling van het beschikbare subsidiebudget.

 en landgoederenvisie, instandhoudingsplan of streefE
beeld is voor elk landgoed en elke buitenplaats een
kans. De eigenaren van bijvoorbeeld Heuven, Beekhuizen, Middachten, Klarenbeek, Zypendaal, Den Brink
(thans Arnhems Buiten), Biljoen en De Bronckhorst
hebben inmiddels een plan of visie opgesteld of zijn er

momenteel mee bezig. Andere landgoederen en buitenplaatsen die vooralsnog geen of een gedateerd totaalplan of -visie hebben, wordt aangeraden hier in te
investeren. Denk bijvoorbeeld aan Hemelse Berg,
Oranje Nassau’s Oord, Eekland (Zilverenberg) en
Daalhuijzen.

Landgoed Middachten – Instandhoudingsopgave en toekomstperspectief

Een nieuw landhuis op een oude huisplaats [kans 22]
Nieuwe belvédères [kans 24]

Kennis & Beleid

voorbeeld

Openbaar recreëren in tuinen en parken [kans 28]
Zelfvoorzienend en rendabel [kans 29]
Herbestemming Moestuinen [kans 30]

w w w.m id d a c hten .nl

Specifieke
kansen

Visie of instandhoudingsplan

Het in 2001 opgestelde instandhoudingsplan voor
Middachten is één van de eerste totaalplannen voor
een buitenplaats of landgoed. Het plan geeft allereerst
een overzicht van de omvang van het landgoed en de
daarop gelegen buitenplaats, inclusief redengevende
omschrijving. Vervolgens wordt een omschrijving
gegeven van de exploitatie van kasteel en tuin, de
gebouwen, de cultuurgronden en bos en landschap.
Naast de beheersaspecten wordt ook aandacht besteed aan de kansen en bedreigingen voor de verschillende onderdelen. Hierbij worden tevens kengetallen
gegeven van bijvoorbeeld de lengte van de paden en
beschoeiingen en de grootte van de tuin.
In een apart hoofdstuk geeft het rapport een overzicht
van alle op Middachten van toepassing zijnde wet- en
regelgeving: het beleidskader. Ook is aangegeven
waar regelingen elkaar soms tegenwerken. Vóór het
opstellen van dit plan was het voor de overheden
(rijk, provincie en gemeente) niet helder met welke
hoeveelheid regelingen een eigenaar te maken heeft

op zijn landgoed. Dit veroorzaakte onbegrip aan beide
zijden. Een belangrijk hoofdstuk is het overzicht van
mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden en nieuwe economische dragers. Hierbij wordt aandacht besteed aan
de problemen op korte termijn. Het rapport is voorzien van duidelijke kaarten en relevante bijlagen.
Dit plan is de basis voor de uitvoering van de instandhoudingswerkzaamheden en het onderzoeken van
nieuwe economische dragers voor onderdelen van het
landgoed. Aangezien de resultaten gezamenlijk zijn
besproken en geaccordeerd, vormt dit plan de toetssteen voor zowel de eigenaar als de overheden. Het
plan vormt de onderbouwing voor het aanvragen van
subsidies, het aanpassen van bestemmingsplannen
en dergelijke. Het plan is dus zowel een beheerplan
als een masterplan voor de toekomst. Uiteraard is het
noodzakelijk de uitvoering van een dergelijk plan goed
te monitoren en indien nodig bij te stellen. Er kunnen
immers calamiteiten optreden die het nodig maken de
prioriteiten (tijdelijk) bij te stellen.
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Kennis & Beleid

Nieuwe buitenplaats of nieuw landgoed
Natuurlijk heeft het herstel en de revitalisering
van bestaande buitenplaatsen en landgoederen de
voorkeur, maar het is ook mogelijk een nieuwe buitenplaats of nieuw landgoed aan te leggen, hetgeen
de structuur van Gelders Arcadië kan versterken.
Sinds het Rijk (Structuurschema Groene Ruimte) en
de provincie (Streekplan Gelderland 1996) de aanleg
van nieuwe landgoederen hebben bepleit – en onder
bepaalde voorwaarden mogelijk gemaakt – is de belangstelling voor het stichten van nieuwe landgoederen sterk toegenomen. Inmiddels is sprake van enkele
tientallen initiatieven, verspreid over heel Gelderland.
Een nieuw landgoed wordt gezien als nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren – (deels) openbaar
toegankelijk – bos- of natuurgebied met een minimale
omvang van 5 hectare, met daarin een woongebouw
‘van allure’ met maximaal twee à drie wooneenheden.
Het begrip ‘landgoed’ heeft echter ook een cultuur-

historische lading. Historische landgoederen bestaan
doorgaans uit een huis van allure, met daarom heen
tuinen en/of een parkbos, met de daarbij horende
dienstwoningen, boerderijen, landbouwgronden en
bossen, waarbij gebouwen en in ieder geval een aanmerkelijk deel van het daaromheen gelegen terrein in
onderlinge samenhang zijn ontworpen. Wanneer het
alleen gaat om een landhuis met tuin en/of parkbos en
een enkele dienstwoning is eigenlijk geen sprake van
een landgoed, maar van een ‘nieuwe buitenplaats’.
Het is aan te bevelen dat de gemeente(n) een beleidsnotitie nieuwe landgoederen opstelt/opstellen en
dat de initiatiefnemer vanaf het begin veel overlegt
met de gemeente en dat men samen een totaalvisie
opmaakt bestaande uit: een beschrijving van de locatie, een inrichtingsschets en beeldkwaliteitsplan voor
gebouwen èn omgeving en een exploitatieopzet.

Een precieze locatie is moeilijk te benoemen aangezien dit afhankelijk is van beschikbaarheid van grond,
de wensen van de eigenaar, bestemmingsplannen
etc. Mogelijkerwijs zou men wel aansluiting kunnen
zoeken bij de historische landgoederen en buiten-

plaatsen, zodat men de zone als geheel versterkt. Ook
landerijen die ooit tot een landgoed of buitenplaats
behoorden, maar tegenwoordig een andere eigenaar
en functie hebben, kunnen interessant zijn voor de
ontwikkeling van een nieuw buitengoed.

Landgoederen Löthe en Nieuw Elzenhof, Leuth

w w w. lan d goe d l euth . nl

Gemeente Ubbergen heeft ter aanvulling op haar
landschapsontwikkelingsplan (lop) een ‘beleidsnotitie nieuwe landgoederen´ opgesteld als leidraad bij
het ontwerp van nieuwe landgoederen. Aan de rand
van het dorp Leuth in de Ooijpolder zijn sinds 2007
twee nieuwe landgoederen ontwikkeld op het terrein van een voormalig fruitbedrijf. sb4 Bureau voor
Historische Tuinen, Parken en Landschappen heeft de
terreininrichting ontworpen, terwijl Friso Woudstra
het ontwerp van de landhuizen maakte. De twee landgoederen liggen op een 14 hectare groot, l-vormig
terrein, dat een landschapsparkachtige setting heeft
gekregen. De statige landhuizen hebben een historiserend karakter. Een klassiek ontwerp van huis en park is
in dit geval goed geslaagd, al is het zeer denkbaar dat
op andere plekken voor een modernere (tuin)architectuur wordt gekozen. Dat is natuurlijk afhankelijk van
de smaak van de eigenaar.
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Leren en spelen in de natuur
De voordelen van onderwijs en spelen in een groene
omgeving zijn al langer bekend. Ze zijn tegenwoordig
steeds meer een trend aan het worden. Buitenplaatsen
en landgoederen zouden hierop in kunnen spelen. Een
landhuis kan natuurlijk onderdak bieden aan onderwijsinstellingen, maar de gebouwen bieden ook kansen voor de tegenwoordig populaire brede scholen.
Het gaat dan om een multifunctioneel gebouw waarin
zowel een (basis)school, kinderopvang, buurthuis,
sportaccommodatie als bijvoorbeeld een bibliotheek
gevestigd zijn. Tevens kunnen landgoedeigenaren binding met de directe omgeving creëren door bijvoorbeeld scholen uit te nodigen voor lessen of workshops,
stageplekken of het samen opstellen van lesmateriaal.

Ook kan gedacht worden over de inrichting van spannende, avontuurlijke leer- en speellandschappen. Dit
kan op een kleine schaal, gekoppeld aan één specifieke
lokale school, of op een grote schaal door het creëren
van een natuurspeelpark voor de hele regio. De inrichting dient dan natuurlijk gekoppeld te worden aan het
fysieke en cultuurhistorische landschap. Om inkomsten te kunnen genereren uit zo’n natuurspeelpark of
speelbos, dient het terrein afgezet te worden met bijvoorbeeld hagen of hekwerken (eventueel verborgen
achter hoge struiken). Tevens is het raadzaam om de
bedrijfsvoering apart te houden van het algehele landgoedbeheer of zelfs uit te besteden aan een extern
bedrijf gespecialiseerd in speelparken.

L eren en spelen in de natuur kan in principe overal.
Natuurlijk is het logisch om natuureducatie op een
landgoed te verbinden aan onderwijsinstellingen
als de Wageningen Universiteit en Hogeschool Van
Hall Larenstein. Vooral de landgoederen rondom
Wageningen zijn van oudsher verbonden aan onder-

wijs over landbouw, bosbouw en tuinen. Het is een
bijzondere kans om deze historische relatie weer
nieuw leven in te blazen. De creatie van een groot
natuurspeelpark is vooral een kans binnen de gemeenten Wageningen en Renkum, aangezien in Arnhem en
Rheden al voldoende aanbod is.

Natuurspeelplek Bronbeeklaan, Arnhem
Avontuur

Leerlingen van groep 7 van de Arnhemse Julianaschool
maakten tekeningen, schetsen en zelfs complete
maquettes, die ter inspiratie dienden voor het ontwerp van een natuurspeelplek in een erosiedal ten
noorden van landgoederen Angerenstein, Rennenenk
en Bronbeek. Kenmerkend is de sprengenbeek, die
een belangrijke rol speelt in het terrein, bijvoorbeeld
Spor tief
in de vorm van een waterkolk, waterpomp en waterrad. Verder zijn er ruime zandige speeloevers, een
natuuruitkijktoren, een verdiept pad, stapstenen door
het water, een verhoogd parcours tussen de bomen,
een wintereiken-beukenbosje, wilgentunnel en een
vlonderpad door de moeraszone, hetgeen een bijzondere mix oplevert van natuurlijke speelelementen in
Kletsweide
en natuurrijke stadsomgeving. Deze bijzondere natuurspeelplaats werd in 2010 geopend.

SCHETSONTWERP GROENSTE SPEELPLEK
Legenda

Landschappelijk
bosplantsoen

bestaande bomen

nieuwe bomen

heesters

Een plek midden in ruig bos, waar kinderen zelf actief ontdekken, hutten
bouwen en takken slepen. De speelaanleidingen bestaan uit spanning
(overdekte routes als een wilgenpad en een ondergrondse rioolbuis),
klimmen en zien (heuvels, klimtoren) en uitdaging; over wiebelende
bruggen het water over steken naar het eiland.

moeras

Algemeen

De ruimtelijke opbouw is vooral gericht op de behoefte van het spelende
kind. Zo is er een avonturenbos voor de oudere kinderen die minder
behoefte hebben aan toezicht. De kletsweide heeft de functie ontmoeten
en de waterspeelplaats is ruim en open om meer zicht te hebben op de
allerkleinsten. Bij het plaatsen van de beplanting is rekening gehouden me
zichtlijnen.

De hoofdroute loopt door het park. Vanaf iedere entree van het park is
de hoofdroute te volgen. Deze route is geschikt voor kinderwagens en
mindervaliden en er zijn ook banken langs het pad geplaatst. De hoofdrout
loopt langs de speellocaties zonder direct in het spelen te belanden. De
hoofdroute is een aantrekkelijke route waarbij het landschap in al zijn
geuren en kleuren kan worden beleefd.

Allerlei informele routes haken op de hoofdroute aan. Deze routes leiden
direct naar de speellocaties. De routes bestaan vaak uit gemaaide paadjes
maar het kan bijvoorbeeld ook een spannend vlonderpad zijn.
De beek speelt de hoofdrol in het park. Drie van de vijf speellocaties
gebruiken dan ook de beek als basis van het spel. Waar mogelijk wordt
de beschoeiing weggehaald en krijgt de beek een natuurlijke oever. In de
meander overbrugt een vistrap het hoogteverschil.

bloemrijk en ruig grasland

gazon

leemgrindpad

Natuurlessen

brug

vistrap

strandje

bankje

Speelelementen
XL picknicktafel van houten balken
en zitstammen
ontmoetingspunt: totempaal (kletsweide)
en vogelhuisboom (natuurlessen)

Tussen de bomen zijn speelaanleidingen geplaatst die samen een
parcours vormen. Hier worden activiteiten als evenwicht, kracht en
inschattingsvermogen getraind. Met sportdagen kan het parcours een
onderdeel worden van een (sponsor)loop.

overdekt wilgenpad

verdiept pad

Rondom de meanderende beek ligt een rietmoeras. Het vlonderpad voert
door het manshoge riet. Hier kan worden gespeurd naar kikkers en
salamanders. Ten zuiden van de beek liggen vlinder- en insectenheuvels
met enkele rotsmuren op het zuiden. Kinderen kunnen verschillende plante
en insectensoorten leren herkennen. De insecten zijn ook te vinden in de
insectenpaal.

verhoogd parcour tussen de bomen

natuur uitkijktoren

W aterspeelplaats

visvlot (flexibel en drijvend)

stapstenen

waterpomp en waterrad

XL hangnet onder treurwilg

vlonderpad door moeraszone

plukpad

struinpaadje

Op de bloemrijke helling is het prettig ontmoeten en verblijven. Aan de
XL picknicktafel kan iedereen plaats nemen om te kletsen, maar kunnen
er ook feestjes worden gevierd. De totempaal staat centraal in het midden
als herkenningspunt. De zintuigen worden geprikkeld in de pluktuin. In het
ondergrondse huisje kunnen kinderen zich even terugtrekken.

















M





M

trap met waterkolk
inlaat van afgekoppeld hemelwater

In het ondiepe water is het heerlijk spetteren, ook voor de allerkleinsten.
Een waterpomp en waterrad bieden actief vermaak. Net als het verslepen
van keien en kliederen met zand en water. Op het eiland kan gerust worde
in een XL hangnet. Deze is ook bereikbaar voor mindervaliden, zodat ook z
in de schaduw van dit mooie plekje kunnen genieten!
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bouwmassa, de kapvormen en de gevels), de constructies en het interieur per bouwlaag. Met het in kaart
brengen van de monumentale waarden van het pand
kan men een ontwerpplan maken en – indien noodzakelijk – een bouw- en/of monumentenvergunning
aanvragen. Omdat de meeste landhuizen, maar ook de
bijgebouwen, aangewezen zijn als rijksmonument of
gemeentelijk monument, zal de eigenaar veel overleggen met de gemeentelijke monumentencommissie en
eventueel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en
provincie Gelderland, die de plannen zullen toetsen.
Vooroverleg is hierbij van belang, zodat de initiatiefnemer goed op de hoogte is van de beleidskaders en
de planbeoordeling vlotter kan lopen. Over het algemeen blijft echter de realiteit dat dergelijke projecten
een lange tijd innemen. Tijdens het onderzoek en de
werkzaamheden kunnen verrassingen optreden, die
het proces vertragen. Een goed (bouw-)historisch onderzoek, duidelijk gemotiveerd ontwerp, heldere communicatie tussen eigenaar en overheden, en een sterk
team (met onder andere opdrachtgever, (restauratie)
architect, landschapsarchitect en aannemer) zijn onmisbare elementen voor succes.

Reconstructie en herstel jachthuis op de Imbosch

w w w.p eac rea tions . nl

De Imbosch in de gemeente
Rozendaal was oorspronkelijk
een bosbouwontginning, ontstaan in de achttiende eeuw
vanuit Kasteel Rosendael. Er
kwam hier een boomkwekerij
en voor de arbeiders die in
de buurt van de ontginning
woonden, werden woningen
gebouwd. De boswachter woonde in het in 1765 gebouwde jachthuis. In 2010 heeft het echtpaar Louwe
Kooijmans op basis van een diepgaand bouwhistorisch
onderzoek het voormalige jachthuis op de Imbosch
laten herstellen en gedeeltelijk reconstrueren. De restauratie van het jachthuis, naar ontwerp van Constant
Willems (vbw architecten), heeft ongeveer een jaar
geduurd. Er kwamen veel verrassingen, maar ook
onverwachte tegenvallers tevoorschijn. Zo moest het
hele dak worden vernieuwd en moest het pleisterwerk
op veel plaatsen worden aangeheeld met het originele
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Herstel en onderhoud van landhuis en bijgebouwen
Deze kans lijkt een open deur, maar kan een zeer ingewikkelde opgave zijn. Een belangrijk hulpmiddel bij reconstructie, herstel en/of onderhoud van een landhuis
of de overige op het landgoed aanwezige gebouwen is
het opstellen van een reconstructie- of herstelplan en
herstelontwerp voor het gebouw, dat een onderdeel
vormt van een bredere landgoedvisie (zie kansen 17 en
21). Basis van zo’n plan is een gedegen (bouw)historisch onderzoek, dat de architectonische lagen in het
gebouw duidelijk maakt. Daarbij geldt dat het doel, de
omvang en de diepgang van het onderzoek bepaald
worden door de plannen en wensen van de opdrachtgever, de aard van het gebouw en van eventuele eisen
van gemeenten of andere overheidsinstellingen. Als
de herstelwerkzaamheden aan het exterieur en interieur van het gebouw gekoppeld zijn aan herbestemming, heeft dit natuurlijk gevolgen voor de wijze van
herstel. De uitvoering van (bouw)historisch onderzoek
wordt gedaan door gespecialiseerde onderzoekers
of bureaus, die een onafhankelijke en objectieve rol
innemen. Belangrijke aspecten van een herstelplan
of -ontwerp zijn de stedenbouwkundige of landschappelijke situering (oftewel de context), het exterieur (de

voorbeeld

Specifieke kansen

pikwerk. Ook de koetsenstalling is weer in ‘oude staat’
teruggebracht. De grote zware eikenbalken zijn met
dendrochronologisch gedateerd: kapdatum herfst/
winter 1764.

In gesprek met Bas Krikke, Vesteda Project
ontwikkeling, en landschapsarchitect Theo Reesink
over buitenplaats Rosorum te Arnhem
‘Neem de tijd om tot een goed
integraal plan te komen.’
Aan de Amsterdamseweg in Arnhem ligt de voormalige buitenplaats Rosorum, in 1852 ontworpen door architect en projectontwikkelaar Henri Willem Fromberg. In de jaren dertig
van de twintigste eeuw werd Rosorum verbouwd tot rusthuis voor ouderen en bouwde de Arnhemse architect Gerrit
Feenstra zij- en achtervleugels aan het gebouw. Daarna
heeft het diverse functies gehad, zoals noodhospitaal, pension en asielzoekerscentrum. Vesteda kocht Rosorum eind
2005 met het doel om hier luxe seniorenappartementen
met zorg te verwezenlijken. Samen met architectenbureau
Geesink Weusten Architecten en landschapsarchitectenbureau Poelmans Reesink werden plannen gemaakt.
Krikke: ‘Het betreft een bijzonder historisch pand op een
toplocatie.’ In het voormalige buitenhuis zijn zeventien appartementen en drie studio’s ontworpen voor ouderen met
interne zorg. Krikke: ‘De verbouwing door Geesink Weusten
Architecten bevond zich grotendeels inpandig. De enige
wijziging aan de buitenzijde was dat er aan de achterkant
een ronde serre gebouwd is, die als restaurant dienst doet.’
Voor de serre is bewust voor een modern ontwerp gekozen
met staal en glas. De uitbouw wordt duidelijk een nieuwe
toevoeging, doch doordat hij transparant wordt gehouden
blijven de contouren van de monumentale villa zichtbaar.
Krikke: ‘Vanuit de serre heb je een magnifiek uitzicht. Het
versterkt de relatie tussen de villa en de omliggende tuin en
de wijdere omgeving.’
Voor het ontwerp van de tuin werd landschapsarchitectenbureau Poelmans Reesink ingeschakeld. Reesink: ‘De afstemming met de architect zat vooral in de hoogteligging. Alleen
al in de kavel van Rosorum zit een hoogteverschil van 6 à 7
meter.’ De aansluiting tussen het pand en het landschap was
essentieel. ‘Dat is iets wat vrij snel tussen wal en schip raakt,
want in Nederland kunnen we eigenlijk niet met hoogteverschillen omgaan. Maar we hebben er heel veel aandacht aan
besteed en hebben vanaf het begin met maquettes gewerkt,
zodat we gelijk met het hele bouwteam alle aansluitingen
goed konden bespreken.’
Eind 2007 ontving Vesteda van de gemeente een bouwvergunning voor hun plannen en in april 2008 werd begonnen
met de verbouwing. Krikke: ‘Het is een bijzondere uitstraling
die zo’n gebouw heeft en zij past heel goed bij onze doelgroep. Maar bij zo’n historisch pand valt het proces tegen,

in de zin van langere tijd, en ook tijdens de bouw kom je voor
verrassingen te staan.’ Reesink: ‘Er zitten zoveel lagen in zo’n
gebouw. Met een bouwhistorisch onderzoek kun je beter
inschatten en ook financieel afstemmen.’ Daarnaast, merkt
Krikke op, is het ‘belangrijk een goede aannemer in dienst te
nemen, die veel ervaring heeft met historische panden, en
hem in een vroeg stadium te betrekken bij het proces.’
Gedurende het proces was er veel contact met de
Arnhemse monumentencommissie. Gekeken werd hoe het
monumentale karakter van de villa gerespecteerd en hersteld kon worden tot een geheel dat aan de moderne eisen
zou voldoen. Geen makkelijke opgave, zo bleek. Krikke:
‘Vesteda stelt hogere eisen dan in het bouwbesluit staan
qua geluidsoverdracht en qua binnenklimaat. Kijk, je moet
ook de top betalen, dan krijg je ook top.’ Reesink: ‘Het is natuurlijk een vrij kwetsbare plek, dus iedereen is erg gespitst
dat er iets goeds komt. Maar het moet ook rendabel zijn. En
die puzzel heeft best een tijd geduurd.’
De leegstand tijdens de jaren van plannen en ontwerpen
bleek ongunstig voor het gebouw, een probleem dat bekend
is in de monumentenzorg. Krikke: ‘Die leegstand is een van
de grootste valkuilen bij dergelijke projecten. Het kost toch
geld als het leeg ligt en tijdens het proces is het gebouw
er niet beter op geworden.’ Desondanks zijn beide heren
van mening dat het nu eenmaal nodig is om voldoende tijd
te besteden aan het traject en in samenwerking met de
diverse partijen (ontwikkelaar, aannemer, architect, landschapsarchitect, gemeente) tot een goed plan te komen.
Reesink: ‘Je moet de tijd nemen en zorgvuldig te werk gaan,
niet overhaast. Het moet toch met zorg voor de geschiedenis gebeuren. Ja, je hebt die tijd gewoon nodig.’ Krikke: ‘En
ondertussen zijn wel alle partijen met de neus dezelfde kant
op en wordt er iets moois gemaakt.’ In 2009 is Rosorum
inclusief de tuin opgeleverd.
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Herstelplan voor Beekhuizen

w w w.n atu ur mo num enten .nl

w w w.sb4.nl

Een specifiek voorbeeld is het herstelplan park
Beekhuizen bij Velp. Het park is een ‘overpark’ van
het oude kasteel Biljoen. Publiek kon het park bezoeken vanaf 1790. Door de eeuwen heen heeft het
park allure, betekenis en belevingswaarde verloren.
Natuurmonumenten liet in 2009 een herstelplan maken door sb4 dat gebaseerd is op de cultuurhistorische
waarden en kwaliteiten, natuurwaarden en recreatieve
betekenis. Concreet richt het plan zich op de highlights zoals het beekdal, de Keienberg en heuvelenroute. Als waardevolle natuur- en cultuurwaarden worden
genoemd: wild- en eigendomswallen, aanleg in late
landschapsstijl, schietbaan, grafkelder, bosweides en
voormalige bouwlanden. Om het gebied geschikt te
maken voor recreatief gebruik, wordt aandacht besteed aan kunst, de entrees en het meubilair.
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Herstel van tuin, park en landschap
In zowel binnen- als buitenland zijn de tuinen en parken die bij de landgoederen horen populaire bestemmingen voor tuinliefhebbers. Vele landgoedtuinen
hebben een lange historie waarin verschillende tuinstijlen elkaar afwisselen door de eeuwen heen. Bij een
landgoed hoorden ook nutstuinen zoals de moestuin,
kruidentuin, kas en de boomgaard. De welgestelde
landgoedeigenaren zorgden in het verleden voor vernieuwingen in het kweken van bloemen en groenten.
De tuinen en parken leren ons over het verleden, over
de natuur en het levert voor mensen vaak een plezierige beleving op. De reconstructie, het herstel en het
dagelijkse onderhoud van het esthetische landschap is
weliswaar een voor de hand liggende kans, maar ook
een zeer waardevolle kans voor het versterken van de
kwaliteit van de buitenplaats/landgoed, het vergroten
van de maatschappelijke waardering en het genereren
van inkomsten. Bij herstel of reconstructie zijn diverse
stappen die gezet moeten worden:
1 Cultuurhistorische analyse: Bepaal wat het casco
(hoofdthema of rode draad) van het gebied is en
focus vooral daarop. Schenk ook aandacht aan de
relatie met/betekenis voor de omgeving. De visuele
kwaliteit moet idealiter ook op het regionale schaalniveau worden vastgelegd (zie kansen 1, 2 en 17).
2 swot analyse: Formuleer de sterke en zwakke punten en benoem de actuele problematiek, zoals erosie
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of versnippering van eigendom, die van invloed is op
het herstel en beheer van landgoed of buitenplaats
als eenheid.
3 Doelgroep: Bepaal in een vroeg stadium voor welke
doelgroep het herstelplan wordt gemaakt. Zo wil
Natuurmonumenten op Beekhuizen het park openbaar toegankelijk houden, hetgeen een ander herstelplan oplevert dan bij Villa Sanoer, dat particulier
bewoond wordt.
4 Randvoorwaarden: Geef als opdrachtgever duidelijke randvoorwaarden mee aan de opstellers van het
herstelplan, met betrekking tot de beschermde status, het gebruik, de beheerskosten (ook op langere
termijn). Oftewel, stel een programma van eisen en
wensen op. De geschiedenis van het gebied fungeert
als leidraad en niet slechts ‘inspiratiebron’ bij de herontwikkeling.
5 Kostenraming: Maak een kostenraming en maak
daarbij onderscheid tussen de feitelijke herstelkosten en de beheerskosten op de langere termijn. Over
het algemeen zijn voor de feitelijke herstel- of reconstructiekosten wel subsidies te verkrijgen, maar
niet voor de beheerskosten op langere termijn. Het
is dus belangrijk ook een financieel beheerplan op te
stellen.

In gesprek met Robert Best,
eigenaar van Villa Sanoer te Wageningen
‘Ik geniet elke dag van mijn tuin.’
Aan de oostkant van Wageningen ligt de buitenplaats Villa
Sanoer, sinds 1980 eigendom is Robert Best. Toen Best het
negentiende-eeuwse buiten aankocht, begon hij aan de
hand van kopieën van de oorspronkelijke ontwerptekeningen en een dagboek van de nazaten direct met het renoveren van het huis en de omliggende tuinen. Na dertig jaar is
hij nog steeds met enthousiasme bezig om zijn buitenplaats
te herstellen naar de originele plannen van landschapsarchitect J.A. Lombard uit 1887.
Best vertelt: ‘Stichter van Villa Sanoer was de Indonesische
familie De Vries. De Vries was kapitein der koopvaardij op
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij in Nederlands-Indië
en koophandelaar.’ De buitenplaats ontstond nadat de
familie De Vries vóór 1887 percelen landbouwgronden en
bos aankocht aan de oostkant van de Wageningse Eng, inclusief een deel van de wildgraaf. Voor het ontwerp van hun
buitenplaats huurde familie De Vries in 1887 J.A. Lombard
(of Lombarts) in, een zoon van een kennis die leerling was
geweest bij de beroemde Parijse landschapsarchitect Eduard
André. In navolging van zijn leermeester creëerde Lombard
een tuin in gemengde stijl, een combinatie van de landschapsstijl met geometrische structuren. ‘Lombard ontwierp
ook de bijgebouwen: een koetshuis met dienstwoning, een
atelier in de moestuin en een oranjerie met tuinhuis. Wie
het hoofdhuis heeft ontworpen is mij onbekend.’
Nadat mevrouw De Vries circa 1930 overleed, heeft het huis
enige jaren leeggestaan, totdat Villa Sanoer verkocht werd
aan de Betuwse familie Van de Westeringh. ‘De nieuwe
eigenaar heeft het huis intern gewijzigd om er een pension
met studentenkamers van te maken. Een gedeelte van de
gronden, de roggeakkers, werd verkocht aan gemeente
Wageningen, die het terrein egaliseerde en er de huidige
voetbalvelden creëerde. Ook werden taxushagen en delen
van de stapelmuurtjes verkocht en werd vruchtbare grond
afgegraven om te verkopen aan boeren op de eng. Er is toen
heel veel kapot gemaakt.’
Dankzij de kopieën van de ontwerptekeningen kon Best als
nieuwe eigenaar in 1980 beginnen met het herstel van de
buitenplaats. ‘Met behulp van de precieze tekeningen van
Lombard heb ik de tuinen kunnen reconstrueren. Het eerste
wat ik aanpakte was het verzonken terras naast het huis.
Trouwens, eerst dacht ik dat het tuinontwerp van Lombard
niet geheel was uitgevoerd, want de grote barokke vijver
was er niet. Maar bij onderzoek van studenten geodesie

kwam het metselwerk van de vijver te voorschijn. De vijver
lag onder de grond. Uiteindelijk was ik in 1988 klaar met het
herstel van de barokke vijver.’ Het ontwerp van Lombard
werd doorsneden door de Kleikampslaan, ooit ontstaan als
route voor kleiwagens. Deze laan doorkruiste een meer dan
honderd meter lange zichtas, die vanaf het terras bij het
huis in noordwestelijke richting loopt en eindigt bij een ronde vijver met een fontein. Het terrein aan weerszijden van
de hoofdas is sterk glooiend en eindigt in een verhoging van
4,3 meter hoogte achter de vijver. Hierdoor liep de hoofdas
door een kustmatig dal. ‘Op de verhoging achter de vijver
stond vroeger de oranjerie, maar deze is – net als de andere
bijgebouwen – vernietigd in de Tweede Wereldoorlog.’
‘Het meest tijdrovende en kostbare onderdeel van het herstel’, vertelt Best, ‘was het heraanleggen van het glooiende
landschap. Lombard had in zijn ontwerp zeer nauwkeurig de
hoogteverschillen aangegeven. Het was precisiewerk om dit
op een juiste manier te herstellen, maar het is gelukt. Ik heb
de beplanting zoals op het ontwerp teruggeplant: moseiken,
rododendrons, taxushagen (bijvoorbeeld rond het bleekveld).’ Ook heeft Best naarstig gezocht naar de juiste beelden, die destijds door Lombard bedacht waren voor diverse
plekken in de tuin: ‘In de nis van den grooten vijver, sokkel
met venusbeeld tegen den achterwand oprijzend uit het
water.’ De ronde vijver met de Italiaanse renaissancefontein
dateert uit 2003. Bijna dertig jaar is Best de trotse eigenaar
van Villa Sanoer. Het herstel heeft hem ondertussen zo’n
zeven à acht ton gekost, maar nog is het niet helemaal klaar.
‘Als de bijgebouwen gerealiseerd zouden kunnen worden,
zou het helemaal af zijn. Maar dat zie ik eerlijk gezegd niet
zo snel gebeuren. Graag zou ik de oranjerie reconstrueren,
maar dat is niet te financieren voor mij.’
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Een nieuw landhuis op een oude huisplaats
Op diverse plekken in de landgoederenzone van de
Veluwezoom vinden we buitenplaatsen waar ooit een
statig landhuis stond, maar dat is gesloopt of vernietigd in de Tweede Wereldoorlog, of in een dergelijke
staat van verval verkeert dat vervanging noodzakelijk is. Denk aan landgoederen als Hof te Dieren,
Oorsprong, Belmonte, Duno, Laag-Soeren, Heuven en
Gulden Bodem, waarvan de parkaanleg nog bestaat.
De kern, het hart van de buitenplaats ontbreekt echter. De oude huisplaats binnen de parken is vaak makkelijk herkenbaar aan het lanenstelsel, de situering van
grote parkbomen en een groot gazon (de oude huisplaats). Ook buitenplaatsen waar in het verleden het
historische landhuis is vervangen door een twintigsteeeuwse bungalow, zoals Transvalia en De Kruishorst,
komen in aanmerking voor een nieuw landhuis.
Zou men op oude huisplaatsen, net zoals de bedoeling is bij Hof te Dieren, opnieuw een landhuis willen
of moeten bouwen? Is dit überhaupt realiseerbaar en
wenselijk op die plek? Als inderdaad gekozen wordt
voor het bouwen van een nieuw landhuis, is het belangrijk enkele goed doordachte stappen te zetten:
– Inventariseer wat de specifieke kwaliteiten zijn van
het landgoed.
– Ga na wat de beperkingen en mogelijkheden zijn op
de oude huisplaats (bestemming, beschermde status, etc.).

– Stel een plan op voor het hele landgoed of de hele
buitenplaats, dus niet alleen voor de huisplaats met
directe omgeving (zie kans 17). Afhankelijk van de
gekozen functie voor het nieuwe hoofdhuis is een
toegespitst ontwerp nodig waarbij ook zaken als
parkeergelegenheid, toegangswegen, privacy en
zichtrelaties mee worden genomen. Het cultuurhistorische karakter van de plek is hierbij leidend.
– Hou met betrekking tot de bouwmassa en gevelindeling rekening met de tuin- en parkaanleg en de
daarin aanwezige zichtassen.
– Presenteer het landgoed als een plek waarin de
hiërarchie in de bebouwing duidelijk aanwezig is.
Hoofd- en bijgebouwen vormen samen een
harmonisch geheel.
– Betrek de omwonenden vanaf het begin bij het
proces.
– Inventariseer de vragen vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt en bedenk wat wel of
niet kan op het landgoed.
– In het geval dat een vervallen landhuis wordt verbouwd, dient men aansluiting te zoeken bij de typologie van het huis en de bouwstijl. Een schilderachtig
asymmetrisch huis uit tweede helft negentiende
eeuw biedt mogelijkheden tot organisch groeien.
Dit is minder wenselijk bij huizen met een klassiek
karakter met veel symmetrie.

Landgoederen en buitenplaatsen als Hof te Dieren,
Laag-Soeren, Transvalia, Dalstein, Kruishorst en
Heuven komen zeker in aanmerking. Wellicht is het
ook interessant voor het voormalige landgoed Den
Brink, thans Arnhems Buiten, om bij nieuwbouw te
denken aan een modern landhuis. Andere landgoederen en buitenplaatsen zonder landhuis dienen verdere

bestudering om er achter te komen of een nieuw
landhuis realiseerbaar en wenselijk is. Op plekken als
Belmonte, De Duno en De Oorsprong kan een nieuw
landhuis, mits van zeer hoge kwaliteit en met een
duidelijke relatie met het historische landschap en de
huidige maatschappij, een toegevoegde waarde geven
aan de landgoederen.

In gesprek met landschapsarchitect
Michael van Gessel over landgoed Hof te Dieren
‘Landgoedeigenaren hebben een soort
gevoeligheid nodig voor wat je kunt.’
Het middeleeuwse landgoed Hof te Dieren, 1.053 hectare
groot, heeft tegenwoordig geen landhuis meer. Het landhuis is tot twee keer toe verwoest, in 1795 en 1945. Eigenaar
Stichting Twickel heeft plannen om een nieuw landhuis te
bouwen. Landschapsarchitect Michael van Gessel werd
ingehuurd om het oude park in ere te herstellen en stelde
randvoorwaarden op voor de nieuwbouw. Toen Van Gessel
gevraagd werd voor Hof te Dieren, bestond er al een plan
voor een nieuw landhuis. Het was een modern ontwerp voor
een appartementengebouw. ‘Dat was niet te modern, maar
te glasachtig en dat hoort niet bij een buitenplaats. En het
was te horizontaal. Horizontaal heeft iets met gelijkheid. En
een buitenplaats hoort verticaal te zijn: allure te hebben.’
De ontworpen appartementen werden niet verkocht en
dus zocht Stichting Twickel naar een nieuwe architect. Het
bestuur van Stichting Twickel koos deze keer voor nostalgische, historiserende bouw. Het nieuw te bouwen landhuis
moest refereren aan het verleden van het landgoed. Een
keuze die Van Gessel niet gemaakt zou hebben. ‘Ik heb
moeite met historiserende bouw. Het is een gemiste kans.
Architectuur, landschapsarchitectuur heeft met cultuur te
maken. Alles wat de mens maakt, heeft met cultuur te maken. Daarom moet je je eigen tijd neerzetten en niet teruggrijpen. Teruggrijpen is per definitie een slap aftreksel van
iets wat toen goed was.’ Tegelijkertijd vindt Van Gessel dat
je je als (landschaps)architect moet voegen in de bestaande
situatie en luisteren naar de context. ‘Je voegt, en je voegt
vervolgens iets toe. Op het eerste gezicht lijkt het of het
gebouw hier altijd heeft gestaan of dat dit park hier altijd zo
heeft gelegen, maar bij de tweede blik zie je dat het nieuw
is. Nou, dat is intelligent ontwerpen.’
Bij Hof te Dieren had Van Gessel uiteindelijk toch enige
invloed op de keuze voor architect. De Stichting was namelijk uitgekomen op twee architectenbureaus: Krier &
Kohl uit Berlijn en Egbert Hoogenberk van Harmonische
Architectuur uit Brummen. Beide zijn bureaus die bekend
staan om hun ontwerpen met referenties naar het verleden.
De keuze viel op het Berlijnse architectenbureau, waar Van
Gessel al eerder mee had samen gewerkt. ‘Hun architectuur hangt tegen het historiserende, maar is wel een intelligente herinterpretatie.’ Als landschapsarchitect had Van
Gessel randvoorwaarden opgesteld waaraan voldaan moest
worden bij de bouw van een nieuw landhuis. Het moet een

gebouw zijn dat een klassiek idioom hanteert, er mogen
geen individuele tuinen aangelegd worden in het park en
parkeren gaat onder de grond: ‘Ik werk niet aan buitenplaatsen mee als parkeren niet onder de grond plaatsvindt.
Parkeerterreinen aanleggen in een bos of moestuin is
vegeteren. En dat vind ik erg kwalijk. Als mensen met allure willen wonen, dan zullen ze ook met allure parkeren.
Een buitenplaats is namelijk een stedelijk fenomeen in een
landelijk gebied. Als je een buitenplaats wilt hebben, zul je
twee dingen moeten doen. Ten eerste moet je een culturele
daad stellen door het buiten te restaureren of een nieuwe
groene omgeving te geven. Ten tweede moet je net zo chique wonen als in de stad. En in de stad pieker je er toch ook
niet over om de gracht te dempen en er een parkeerplaats
van te maken? Dus dan moet je dat in het buitengebied ook
niet doen.’
‘Bij Hof te Dieren ben ik sterk voorstander geweest van de
bouw van een nieuw landhuis. Het park is namelijk gericht
op een huis dat er niet meer is. Het voelt aan als een lege
plek. Alles richt zich op niks. Een nieuw landhuis zou het
landgoed zijn kern weer teruggeven’, zegt Van Gessel. Het
nieuwe landhuis op Hof te Dieren moet er niet alleen voor
zorgen dat het landgoed weer zijn kern terugkrijgt, Stichting
Twickel hoopt ook dat hiermee het landgoed als geheel in
stand gehouden kan worden. De nieuwe bewoners van het
landhuis dienen namelijk erfpacht te betalen voor het onderhoud van het park. ‘Dat is natuurlijk heel legitiem’, vindt
Van Gessel. ‘Daarmee heb je een zorg minder. Zo kun je het
landgoed voor de toekomst, voor iedereen behouden. En
met al dat geld kun je weer een stuk landschap goed krijgen.
Op die manier kun je heel goed doel en middelen aan elkaar
koppelen.’
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Nieuwbouw op landgoed
Het bouwen van woningen op een landgoedterrein is
een bijna voor de hand liggende kans wanneer men
zoekt naar een nieuwe economische drager. Vooral
in gebieden waar de vraag naar groene woonlocaties
groot is, gaat het hier om een reële kans voor het verkrijgen van nieuwe inkomsten, waardoor het bestaansrecht van het landgoed wordt vergroot. Bovendien
past het in de traditie van buitenplaatsen als bewoningsplek voor stedelingen. Het bouwen op en in de
nabijheid van landgoederen en buitenplaatsen kan
echter de karakteristieken en de kwaliteiten van het
landgoed aantasten. Het is daarom essentieel dat er
bij het bouwen rekening gehouden wordt met het bewaken van de specifieke kwaliteiten van het landgoed
en met de generieke kwaliteiten van de landgoederen

kans 24
zone in zijn geheel. Wanneer zorgvuldig is gekeken
naar mogelijkheden op het landgoed die de waarden
niet aantasten maar versterken, dan kan woningbouw
ook zeker een toegevoegde waarde opleveren voor de
omgeving. Verkoop van gronden voor nieuwbouw is
niet wenselijk. Het levert slechts tijdelijke inkomsten
en leidt tot aantasting en opdeling van het landgoed.
Wel kan gedacht worden aan toepasselijke nieuwbouw
die binnen het karakter van het landgoed past en in
eigendom is van de landgoedeigenaar, die over de
nieuwe woningen huur of erfpacht kan vragen. Een
opmerkelijk voorbeeld van zowel herbestemming als
nieuwbouw is de voormalige buitenplaats Den Brink,
dat later bekend werd als het kema terrein en tegenwoordig als Arnhems Buiten.
waar

Vrij wonen op buitenplaats Sion

w w w. p a r k l a a n . n l

In het algemeen zal nieuwbouw op een landgoed
of buitenplaats beperkt zijn. Zo zijn de plannen van
landgoed Middachten voor een achttal nieuwbouwwoningen aan de rand van het dorp De Steeg zeer
bescheiden te noemen in vergelijking met de plannen
voor het Zuid-Hollandse Sion. Midden in de verstedelijkingszone tussen Rijswijk en Delft ligt de historische
buitenplaats Sion. Het is een plek die meerdere historische tijdlagen met zich meedraagt. Ooit stond op
deze plaats de priorij Sion. Na de Tachtigjarige Oorlog
bouwde men op het voormalig kloosterterrein een
buitenplaats. Vanuit de buitenplaats groeide langzaam
de glastuinbouw op. De voormalige buitenplaats is op
dit moment onopvallend aanwezig in een glastuinbouwgebied, maar zal worden getransformeerd naar
een groene woonwijk met een barokke basis. Er wordt
een nieuwe ruimtelijke structuur geïntroduceerd,
die de lokale geschiedenis zichtbaar maakt in een
hedendaagse ruimtelijke vertaling, waarbij Sion weer
de allure van een bijzonder ruimtelijk ensemble krijgt.
De nieuwbouw is in feite aangegrepen als kans om
de buitenplaats weer zichtbaar te maken, ondanks de
verdere verstedelijking van de omgeving. Tevens is via
groene routes aansluiting gezocht op parkgebieden in
de wijdere omgeving.
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Nieuwe belvédères
Gelders Arcadië staat bekend om de liggingen van
de landgoederen op de overgang van stuwwal naar
rivierdal. Het hoogteverschil is bijzonder in Nederland,
waar toch veel vlakke en bebouwde gebieden domineren. De vraag is hoe men dat karakter het beste kan ervaren. Bij een aantal landgoederen en buitenplaatsen
zijn plekken bewaard gebleven waarbij die relatie met
het landschap nog goed te zien is of waar door selectieve kap van bomen het uitzicht hersteld kan worden.
Er zijn echter ook eigentijdse vindingen die een nieuwe toevoeging kunnen betekenen aan de beleving van
de Veluwezoom. Met een in de omgeving passende
architectuur zijn bijzondere bouwwerken te plaatsen
die een extra beleving opleveren. Te denken valt aan
uitkijktorens, verrekijkers, theekoepels en open velden

op reliëfrijke plekken. Naar voorbeeld van de provincie
Utrecht, waar het enigszins vergelijkbare landschap
van de Utrechtse Heuvelrug ligt, kan ook de provincie
Gelderland een uitvoeringsprogramma samenstellen voor het creëren van uitzichtpunten in Gelders
Arcadië (zie ook kans 3). Uitzichtpunten zijn typische
verschijnselen uit de Romantiek van de achttiende en
negentiende eeuw. In die tijd zetten veel landgoedeigenaren theekoepeltjes of uitzichttorens (belvédères)
neer op plekken met een mooi zicht op natuur en
landschap. In deze tijd kan men niet alleen genieten
van een mooi zicht, maar de plekken kunnen tevens
gebruikt worden om op educatief vlak mensen bewust
te maken van het karakter van de Veluwezoom.

Plekken die in het verleden beroemd waren wegens
hun schitterende uitzicht, zoals Belmonte, Duno en
Keyenberg op Beekhuizen, zijn uitermate geschikt,
maar in feite zijn alle landgoederen en buitenplaatsen

in Gelders Arcadië gebaat bij herstel of aanleg van
uitzichtpunten en zichtrelaties. Natuurlijk is een gedetailleerd onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de
mogelijkheden per locatie.

Verticale boswandeling door Bostoren op landgoed Schovenhorst in Putten
Op landgoed Schovenhorst is een 40 meter hoge
‘Bostoren’ gebouwd met een opvallende architectuur.
De toren staat vlakbij een theehuis waar mensen een
toegangskaartje kunnen kopen om de toren te beklimmen. Al klimmende krijgt de bezoeker het landschap
steeds vanuit een ander perspectief te zien.
De toren maakt het bos tot een spannend avontuur.
De reden voor het plaatsen van de toren heeft volgens
de Stichting Schovenhorst te maken met het voortzetten van het experimentele karakter van het landgoed.
Schovenhorst heeft namelijk in het verleden geëxperimenteerd met het telen van geschikte bomen voor de
Nederlandse bosbouw.
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Herbestemming landhuis en bijgebouwen
De ‘ziel’ van een buitenplaats of landgoed wordt
grotendeels bepaald door de aard van het gebruik.
Particuliere bewoning heeft natuurlijk de voorkeur.
Buitenplaatsen zijn namelijk aangelegd voor privé
gebruik. Maar zou dit – om welke reden dan ook
– niet meer mogelijk zijn, dan moet gezocht worden
naar een nieuwe bestemming of nevenbestemming,
hetgeen een veelgebruikte kans is om de levensduur van een landgoed of buitenplaats te vergroten.
Herbestemming heeft reeds in het verleden plaatsgevonden op bijvoorbeeld Oranje Nassau’s Oord dat
reeds meer dan honderd jaar een zorgfunctie heeft.
Er bestaan echter enkele mogelijke nadelige gevolgen
die men in acht dient te nemen. Functieverandering
of uitbreiding met nevenfuncties betekent namelijk
vrijwel altijd een intensivering van het gebruik en zal
mogelijk ook leiden tot verstoringen qua beeld en
geluid. Als een landhuis de functie van wonen verliest,

zullen er altijd aanpassingen en ingrepen – het maken
van nieuwe parkeerplaatsen en de toevoeging van
entree- of liftgebouwen – gedaan moeten worden die
ten koste (kunnen) gaan van de structuur van gebouwen en de tuin- en parkaanleg. Bij elke herbestemming
moet in eerste instantie nagedacht worden over de karakteristieke elementen van het betreffende landgoed.
Mogelijk kan een gemeente een aantal voorwaarden
en kaders opstellen, zodat de buitenplaatsen en landgoederen beschermd worden tegen de hier genoemde
bedreigingen. Tevens moet de initiatiefnemer van de
herbestemming een goed gemotiveerd plan opstellen,
waaruit blijkt dat transformatie van belang is voor de
toekomst van buitenplaats of landgoed.

Zorg en bezinning

Wonen

Recreatie en horeca

Musea en exposities

De rust en ruimte die over het algemeen kenmerkend
is voor landgoederen, is ideaal voor zorg of bezinning.
Een aantal buitens had in het verleden ook al een
bestemming als herstellingsoord, ziekenhuis of kraamkliniek. Echter, omdat zorginstellingen speciale inrichtingen eisen, kan het karakter van het landhuis en de
omgeving wezenlijk aangetast worden. Twee moderne
geslaagde voorbeelden binnen Gelders Arcadië zijn de
transformaties van Rosorum in Arnhem en het voormalige badhuis Bethesda op landgoed Laag-Soeren
tot luxe woonzorgcomplexen voor ouderen. Op
Rhederoord is het voormalige koetshuis ingericht voor
bezinningscursussen.

Er wordt natuurlijk al eeuwenlang gewoond op landgoederen, maar daarbij ging het om particuliere
bewoning van één gezin op het landhuis of kasteel. Tegenwoordig is dit bijna niet meer haalbaar.
Landhuizen zouden wellicht wel bewoond kunnen
worden door meerdere families. Zo zijn de Arnhemse
landhuizen Angerenstein en Beaulieu omgebouwd
tot appartementen. Bijzonder is Villa Sanoer in
Wageningen waar de eigenaar ooit zelf als student
heeft gewoond en dat als woning thans door de eigenaar gedeeld wordt met diverse studenten. Ook worden mogelijkheden gezocht voor de herbestemming
van bijgebouwen tot woningen. Momenteel wordt op
landgoed Middachten nagedacht over het ombouwen
van de appelschuur tot appartementen.

Recreatieve functies voor landgoederen zijn er in alle
soorten en maten. Veelvoorkomend zijn de transformaties van oranjerieën tot theehuizen (Rosendael
en Warnsborn) of van koetshuizen tot b&b’s
(Middachten). Verblijfsrecreatie op het landgoed in
de vorm van kampeerboerderij, natuurkampeerterrein
en trekkershutten is ook mogelijk. Deze invullingen
passen goed bij de cultuurhistorische en ruimtelijke
waarden van een landgoed, al bestaat het gevaar van
uitbreidingen of verbouwingen zodra de zaken goed
gaan. Het onderbrengen van een hotel of conferentieoord vergt wat meer ingrepen in de voormalige
situatie. Op Dreijeroord wordt het al 125-jaar als hotel
functionerende landhuis uitgebreid. Een eveneens
hotel van formaat is Groot Warnsborn. Een kans voor
Gelders Arcadië zou zijn om te kijken naar mogelijkheden voor extra grote conferentiemogelijkheden, gekoppeld aan bijvoorbeeld de Groene Vallei gedachte.

Landhuizen of de bijbehorende bijgebouwen kunnen
(gedeeltelijk) in gebruik genomen worden als museum
of expositieruimte, zoals Hinkeloord, Doorwerth,
Rosendael en Hartenstein. De Wageningse buitenplaats Hinkeloord werd in 2002 volledig gerestaureerd
en uitgebreid met een uitwendig liftgebouw. Het landhuis kreeg een nieuwe bestemming als beeldengalerij.

Voor landgoedgebouwen kan gedacht worden aan
diverse nieuwe bestemmingen, zoals de hieronder beschreven voorbeelden.

www.heeldeheuvelrug.nl

Andere mogelijke nevenbestemmingen of herbestemming voor landhuizen en bijgebouwen zijn: educatie
(van kinderdagopvang tot universiteit), buurthuis of
cultuurhuis, sportaccommodatie, kantoren, landgoedwinkel, concertgebouw, en kuuroord.
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In gesprek met Dick Schlüter,

kans 26

oud-directeur Airborne Museum Hartenstein

Bij de uitvaart wordt steeds meer nagedacht over
duurzaamheid en milieu. Er is een groen alternatief
voor de traditionele begraafplaats: de natuurbegraafplaats. Op grote landgoederen (niet op buitenplaatsen) zou men in een stil, bosrijk gedeelte een
natuurbegraafplaats kunnen aanleggen. Een begraafplaats waar de graven niet netjes in rijtjes liggen,
maar kriskras verspreid in de natuur. Graven worden
eenvoudig gemarkeerd met bijvoorbeeld zwerfkeien,
een boom of een kunstwerk van natuurlijke materialen. Natuurbegraven houdt in dat het lichaam op een
organische manier wordt teruggegeven aan de aarde.
Het wordt gekenmerkt door eenvoud, eerlijkheid en
rust. Uitgangspunt bij een natuurbegraafplaats is een
minimale grafbedekking, eventueel in de vorm van

‘Je moet een landgoed niet laten verstillen in zijn natuurwaarden
en in de monumentale vorm van het gebouw, maar juist ontwikke
len en bij de tijd laten blijven. Ik zie het als een levend iets.’

is op deze wijze uitgevoerd ‘om zoveel mogelijk het historische karakter van de buitenplaats overeind te houden’, zegt
Schlüter. ‘Je kunt moeilijk een ander gebouw er naast of
tegenaan zetten zonder het karakter van de villa aan te tasten. Dus de oplossing die uiteindelijk gevonden is, is dat we
ondergronds zijn gegaan. We hebben geprobeerd de beplanting te ontzien, maar door de ondergrondse ruimte moesten
helaas enkele bomen en bosschages wijken. In het kader
van de aanpak van het park zullen ze op geschikte plekken
terugkeren.’ In opdracht van gemeente Renkum is voor het
park van Hartenstein een renovatieontwerp gemaakt door
Buiting Advies in samenwerking met Aksis Atelier.
Het hele proces van plannen, toetsen en uitvoeren heeft
zo’n drie jaar geduurd. Door de monumentale status van
pand en omliggend park was er een strikte regelgeving waar
mee rekening gehouden diende te worden. Daarnaast vindt
Schlüter het van wezenlijk belang dat ‘binnen de regelgeving,
de eigenaren – zij het een particulier, een stichting of een
bedrijf – de ruimte wordt gegeven om met dat landgoed te
kunnen blijven werken. Want een levend landgoed is altijd
waardevoller dan een landgoed dat verstilt in zijn eigen natuurwaarde of zijn eigen bouwkundige schoonheid. Op een
zeker moment krijg je dan verval, of dat nu het park is of het
gebouw zelf. Het moet toch een levend geheel zijn, zo is het
natuurlijk ontstaan. Je kunt geschiedenis niet stilzetten, dat
moet je ook niet ambiëren. Je moet geschiedenis op waarde
schatten en je moet rekening houden dat tijden veranderen
en dat daardoor ook bestemmingen veranderen en doelen
veranderen.’

voorbeeld
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De achttiende-eeuwse buitenplaats Hartenstein in Ooster
beek speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem
in september 1944. Tien dagen lang was de villa het
hoofdkwartier van de First British Airborne Division van
generaal-majoor Robert Urquhart. Sinds 1978 herbergt de
villa het Airborne Museum, dat specifiek is gericht op de
Slag om Arnhem. Na een grondige renovatie en uitbreiding
naar ontwerp van bd Architecten is het Airborne Museum
Hartenstein in najaar 2009 heropend. Oud-directeur Dick
Schlüter vertelt over de geschiedenis en toekomst van
Hartenstein als buitenplaats en museum: ‘Particuliere bewoning van buitenplaatsen is nog weinigen gegeven. Dus
als dit soort villa’s behouden kunnen blijven en een goede
invulling kunnen houden met een ander gebruik, of het nou
een museum is of een kantoor of een andere bestemming,
dan kan het wel degelijk een element in het landschap blijven dat zijn waarde en uitstraling blijft houden.’ Dat was
ook het uitgangspunt bij de grootschalige uitbreidings- en
renovatieplannen van Hartenstein. Zowel huis Hartenstein
als het grootste deel van het park staan sinds 1966 op de
rijksmonumentenlijst. De erfgoedwaarde van Hartenstein
ligt echter niet alleen in de bouwkundige en landschappelijke kwaliteiten, maar ook in de rol die de buitenplaats
heeft gespeeld in een van de belangrijkste perioden van de
Veluwezoom, namelijk de Slag om Arnhem. ‘Het museum is
gevestigd in het divisiehoofdkwartier van Urquhart, en dat
is eigenlijk de kracht van ons museum en van het gebouw.
De bestemming van museum heeft heel sterk te maken met
de gebeurtenis in 1944. Daarom zijn de oorlogsmonumenten in het parklandschap zo belangrijk en wilden wij de villa
zelf terugrestaureren naar de situatie 1944.’
Dit hield in dat diverse latere bouwsels werden weggehaald.
Zo zijn de oude stalen trappen in de villa eruitgehaald en
zijn de veranda’s aan de buitenkant weer opengemaakt. Het
interieur van de villa is in oude stijl hersteld. Verder zijn er
enkele uitbreidingen verwezenlijkt naar ontwerp van het
Arnhemse architectenbureau bd Architecten, namelijk een
transparante ingangspartij met een lift aan de westkant van
de villa en een ondergrondse expositieruimte van circa
900 m2, inclusief de zogenoemde ‘Airborne Experience
1944’, onder het park ten zuiden van de villa. De uitbreiding

Natuurbegraafplaats
bloemen of planten, die passen in de natuurlijke sfeer
van het bos. Gedacht kan worden aan planten als salomonszegel, bosanemoon, lelietjes van dalen, dalkruid,
maagdenpalm en sneeuwklokje. In Nederland zijn
slechts drie natuurbegraafplaatsen: Bergerbos bij
St. Odiliënberg in Limburg, Westerwolde in het
Gelderse Hoog Soeren en Weverslo in De Peel. De
kosten voor zowel de aanleg (door de landgoedeigenaar) als de aanschaf (door de burger) van een
natuurbegraafplaats zijn lager dan voor een gewone
begraafplaats. Wel moet men rekening houden met
parkeerplaatsen en toegangswegen. Thans zijn er
plannen voor de aanleg van een natuurbegraafplaats
van 17 hectare op de grens van Arnhem en Ede aan de
Harderwijkerweg met plek voor 7.250 graven.

Natuurbegraafplaats op landgoed Weverslo, Heide (Limburg)
Aan de rand van De Peel ligt het jonge landgoed
Weverslo. De huidige eigenaar liet in 2005 een nieuw
landhuis bouwen, geheel gebouwd met Nederlands
hout. Rondom het huis liggen een tuin, boomgaard,
weiland met poel en bos. Sinds 2010 is het bos in gebruik als natuurbegraafplaats. In feite heeft het een
dubbelbestemming: bos met natuurwaarden en als
toegevoegde bestemming natuurbegraafplaats. Op de
natuurbegraafplaats kunnen mensen begraven worden
op een plek in de vrije natuur. Het is mogelijk bij het
graf een houten kunstwerk te plaatsen, of zelfs een
gedenkboom. De natuurbegraafplaats Weverslo is opgedeeld in vijftien grafvelden van circa 0,3 hectare.
Er zijn steeds drie grafvelden beschikbaar voor de
uitgifte van grafrechten, terwijl bij de overige twaalf
grafvelden natuurbeheer voorop staat.
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Paarden in het landschap
In deze tijd van agragrische leegloop van het platteland en de toename van mensen van buitenaf in het
buitengebied met paardenliefhebberij als hobby, biedt
‘het paard’ kansen voor Gelders Arcadië. Het reliëfrijke zandlandschap met een afwisseling aan bossen,
heiden, zandvlakten en beekdalen, is geschikt voor
het aanleggen van ruiterroutes. Men zou zelfs een
paardenroute kunnen aanleggen dwars door Gelders
Arcadië, waar de ruiter van landgoed naar landgoed
rijdt. Een landgoedeigenaar kan hier op inspelen door
overnachtingen aan te bieden op het terrein voor
ruiter én paard: paardenlogies.
Wel is het goed te vermelden dat de paardenhouderij
niet altijd een positief effect heeft op de beeldkwaliteit van het landschap. Tegenwoordig is er vaak
weerstand tegen het houden van paarden, hetgeen
doorgaans voortkomt uit beelden van rommelige
weilanden aan de rafelranden van dorpen en steden.
Paardenhouderij in een landgoederenlandschap is
niet mogelijk indien er sprake is van een verdere verdichting, verruiging, verhekking en een verlies van
de identiteit van het landschap. Indien goed ingepast
voor wat betreft de architectuur van de bebouwing en

voorbeeld
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In gesprek met Theo Jansen,
de inrichting van landschap is het houden van paarden
mogelijk, afhankelijk van de landschappelijke context.
Het nastreven van een gemengd bedrijf waarbij het
houden van paarden wordt gecombineerd met koeien
en schapen biedt in het landgoederenlandschap meer
kansen voor een goede inpassing en versterking van
de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke
waarden. De toepassing van hagen en streekeigen
beplanting zoals knotwilgen zou een meerwaarde
opleveren ten opzichte van hekwerken en linten, hetgeen nu nog vaak gezien wordt. Het voordeel van een
paardenhouderij is dat er weer groot vee te zien is in
het landschap. Aldus kan een bijdrage worden geleverd aan de belevingswaarde van het landschap. De
inkomsten garanderen de instandhouding en beheer
als ensemble van huis, park en agrarisch landschap. De
landgoederenzone zou in zijn geheel een visie kunnen
ontwikkelen waar aandacht wordt besteed aan nietcontrasterende afrastering en aan stalling met kwaliteit in ontwerp en materiaalgebruik. Dit om te zorgen
dat de paardenhouderij vanuit een economisch, sociaal en maatschappelijk oogpunt bijdraagt aan een
duurzame ontwikkeling van het landelijke gebied.

Paardenpleisterplaats op landgoed de Barendonk

w w w.k nhs .n l

Landgoed de Barendonk is een historisch particulier
landgoed in het Noord-Brabantse Beers. Belangrijkste
bron van inkomen is de melkveehouderij met hoogwaardig fokvee, maar daarnaast hebben de eigenaren
ook naar andere economische dragers gezocht, zoals
gastenverblijven, trekkershutten, natuurkampeerterrein en een paardenpleisterplaats. De landgoedeigenaren houden en fokken paarden, maar bieden ruiters
en koetsiers ook weilanden aan waar paarden gestald
kunnen worden. De ruiterpaden op het landgoed sluiten aan op een euregionale ruiterroute, een grensoverschrijdend netwerk van ruiterwegen. Paardenhouders
die zelf gebruik willen maken van de gastenverblijven,
hebben ook de mogelijkheid om hun paard te laten
overnachten in een van de stallen.

eigenaar van Kruishorst, Worth-Rheden
‘Ik denk dat de fokkerij van paarden op landgoederen
heel goed kan. Dan heb je iets levends in de weilanden lopen.’
In 2007 heeft Theo Jansen een Gouden Mispel gekregen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
als iemand die zich ‘op bijzondere manier inzet voor
het Nederlandse cultuurlandschap’. De vnc was van
mening dat ‘dhr. Jansen bij de bouw van het woonhuis
en springstal van De Hoge Oorsprong de streekeigenheid tot in detail [heeft] doorgevoerd en bovendien
geheel op eigen initiatief rondom het perceel singels van bomen (eiken, beuken) en (onder andere)
meidoornheggen aangelegd. Op zijn landgoed de
Kruishorst wil Jansen de historische opzet herstellen/
reconstrueren en de verdwenen landschapselementen
zoals heggen en knotbomen aanplanten.’
Het landgoed de Kruishorst – vermoedelijk gebouwd
in 1594 – is sinds 2007 in eigendom van Theo Jansen,
die in 2009 en 2010 tuinen en park liet herstellen naar
ontwerp van sb4 Bureau voor Historische Tuinen,
Parken en Landschappen. Ter plekke van de kleine
wederopbouwvilla wil Jansen een nieuw modern huis

bouwen. Het nieuw te bouwen huis zou zich dan wel
wat betreft maat en schaal moeten voegen binnen de
contouren van de parkaanleg en in het bijzonder binnen de tuinaanleg in de nieuwe architectonische stijl
direct rond huis. ‘Dus eerst heb ik een historische analyse laten uitvoeren. Ik vind het ontzettend spannend,
zo’n historische buitenplaats.’
‘Ik heb ook plannen voor de boerderij hier, om haar
nieuw leven in te blazen met gemengd vee: paarden,
koeien en schapen. Dat moet dan wel in het bestem-

mingsplan gewijzigd worden. Dan is het geen stoeterij,
maar gemengd agrarisch. Er zal ook gebouwd worden
en opnieuw beplant. Er komen hagen in, er gaan
hekken weg, waardoor het er vriendelijk uitziet.’ De
eenvoudige naast het bosperceel gelegen niet-monumentale boerderij en schuren voegen zich binnen het
landschap, maar bieden ook kansen voor vernieuwing
en toevoeging van agrarische bebouwing met een
hogere kwaliteit die optimaal past in het cultuurlandschap. Door beperkt paarden te houden in combinatie
met koeien en schapen zouden zowel de belevingswaarde als de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied versterkt kunnen worden.
‘Er bestaat veel afkeer tegen verpaarding. Dat begrijp
ik wel, ik kan me de bezwaren wel voorstellen als je zo
om je heen kijkt. Maar ik denk dat de overheden daarbij een rol kunnen spelen door dat meer te sturen en
meer voorwaarden te stellen dat het landschappelijk
goed ingepast wordt. Ook voor bestaande landgoederen kan het een nieuwe economische drager zijn.
Paarden zijn een kans voor de toekomst.’
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Openbaar recreëren in tuinen en parken
De tuinen en parken van buitenplaatsen en landgoederen zijn aangelegd voor privégebruik. Het openbaar
toegankelijk maken van de tuinen en parken kan inkomsten opleveren, maar de verhoging van de gebruiksintensiteit zal een groot effect hebben. Iets waar
men rekening mee moet houden. Natuurlijk zijn regelingen, zoals de beschermde status van een park of de
ligging in de Ecologische Hoofdstructuur, doorslaggevend voor de mogelijkheden en hoe men met het landschap om moet gaan. Buitenplaatsen en landgoederen
die in eigendom zijn van gemeenten of institutionele
landgoedeigenaren worden vaak openbaar gemaakt.
In sommige gevallen worden ze omgevormd tot
stadspark. Maar het openstellen van tuin en park
voor recreanten kan ook op andere manieren.

		 Bezoek aan tuinen en arboreta

Evenementen

www.heeldeheuvelrug.nl

In zowel binnen- als buitenland zijn de tuinen en
parken die bij de landgoederen horen populaire bestemmingen voor tuinliefhebbers. Vele landgoedtuinen hebben een lange historie waarin verschillende
tuinstijlen elkaar afwisselen door de eeuwen heen. De
tuinen en parken leren ons over het verleden, over de
natuur en het levert voor mensen vaak een plezierige
beleving op. Het heffen van entree kan zorgen voor
extra inkomsten. Een kans dus voor landgoederen met
een tuin en/of park met kwaliteit. In Gelders Arcadië
zijn schitterende tuinen en parken te vinden. Denk aan
Rosendael, Middachten, Sonsbeek en Zypendaal. Een
voorbeeld van een oude tuin in een nieuw jasje is de
tuin van de Lage Oorsprong. De voormalige moestuin
is omgetoverd tot een gevarieerde publiekstuin. De
tuinaanleg is geïnspireerd op het begin twintigsteeeuwse ontwerp van de beroemde tuinarchitect
Leonard Springer, maar is gecombineerd met een
eigentijdse invulling. Een andere bijzondere tuin is
Arboretum Belmonte, in 1953 volgens ontwerp van
J.T.P. Bijhouwer aangelegd, als tweede bomentuin van
de Landbouwhogeschool, naast het arboretum De
Dreijen.

Verstadsparking

Het transformeren van tuinen en parken tot een openbaar stadspark kan een goede kans betekenen voor
de recreatieve functie en waarde van een landgoed
of buitenplaats. Het park krijgt een grotere betekenis
voor de omgeving, voor de burgers, hetgeen nog verder versterkt kan worden door de aanwezigheid van
andere landgoederen en aansluiting op een recreatief
netwerk. Zo zorgen de aan elkaar grenzende parken
Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem samen voor

het bestaan van een grote groene zone in Arnhem.
Intensivering van gebruik, kan ook negatieve gevolgen
hebben, zoals de aantasting van bijzondere beplanting of tuinornamenten. Ook zullen er aanpassingen
gedaan moeten worden, bijvoorbeeld verharding van
paden en het toevoegen van straatmeubilair (lantaarnpalen, banken, vuilnisbakken). Het is daarbij van belang dat men uitgaat van het unieke en hoogwaardige
karakter van de buitenplaats.

Buitenplaatsen en landgoederen zijn uitermate geschikt voor bijzondere evenementen, die aansluiten op
het rustige en chique karakter van buitenplaatsen en
landgoederen en die tijdelijk van aard zijn. Te denken
valt aan een landgoedfair, paardenraces, kersttochten,
bloemenexposities, en kunstexposities. Het nadeel
van grote evenementen is natuurlijk de aantasting
van het landschap, overlast en afval. Een goede organisatie en inrichting van het terrein moet hierin een
goede begeleiding verzorgen. Het park dat wellicht
het meest bekend is wegens zijn evenementen, is
Sonsbeek, waar geregeld een internationale beeldententoonstelling, een golftoernooi, een theaterfestival
en concerten plaatsvinden. Een aardig idee voor een
evenement dat nog niet of nauwelijks op een buitenplaats of landgoed is georganiseerd: de openluchtbioscoop. Natuurlijk is ‘2012 Jaar van de Buitenplaats’ een
uitgesproken kans voor vele eigenaren om bijzondere
recreatieve projecten en evenementen te organiseren.
Andere mogelijke recreatieve invullingen van een tuin,
park en landschap zijn: natuurkampeerterrein, klimbos, speelpark (zie kans 19), belevingspark, et cetera.
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Zelfvoorzienend en rendabel
Kostenbesparing van erfgoed moet men niet alleen
zoeken in het verhogen van inkomsten, maar juist
ook in het reduceren van de uitgaven door landgoed
of buitenplaats zelfvoorzienend en rendabel te maken. Hierbij kan men denken aan zonnecollectoren,
biomassa en zelf composterende toiletten (energiebesparend). Deze vernieuwende technieken vragen
vaak wel aanpassingen aan een historisch gebouw
of het bijbehorende landschap. Het is daarom zaak
steeds een goede afweging te maken tussen de historische waarde van landgoed of buitenplaats en de
toegepaste waarde van de aanpassing. In opdracht
van de provincie Gelderland hebben Probos en Alterra
in 2010 een terreinverkenning uitgevoerd van de
stimuleringsmogelijkheden van biomassa uit hout.

voorbeeld
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Natuurlijke energie

Herbestemming Moestuinen
Op historische landgoederen en buitenplaatsen lagen
van oudsher diverse nutstuinen, waaronder moestuinen voor de teelt van kruiden, planten en groenten, te
gebruiken als voedsel, versiering en medicijn. Echter,
met het wegvallen van de oorspronkelijke functie,
werden deze cultuurhistorisch waardevolle plekken
bedreigd door herbestemming tot kerstboomplantage
of parkeerterrein. Het vinden van passende functies
of het terugbrengen van de oorspronkelijke functie
zijn bijzondere kansen binnen het landgoederenlandschap. Daarbij kan men denken aan volkstuintjes,
bloemplukweiden, een museumtuin van historische
planten, maar natuurlijk ook een hedendaagse moestuin waarin een combinatie van lokale en exotische
planten. Moestuinen kunnen gebruikt worden voor de

Momenteel is biomassa de belangrijkste duurzame
energiebron in Nederland. Desondanks blijft nog een
belangrijk deel van de biomassa die wordt geproduceerd in het landschap (bos, natuur, landschappelijke
beplantingen, stedelijk groen) onbenut. Met het
Gelders Klimaatprogramma wil de provincie de jaarlijkse beschikbaarheid van hout uit het landschap vergroten tot 300.000 ton per jaar in 2020, waardoor de
duurzame energieproductie uit biomassa exponentieel
zou groeien. Landgoedeigenaren, als producenten
van houtige biomassa, zouden hier goed op kunnen
inspelen door hout aan te bieden of zelf een kachelinstallatie aan te schaffen. Helaas is een laag bestuurlijk
en maatschappelijk draagvlak door onbekendheid over
biomassa nog een remmende factor.

voorbeeld
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Sinds 2002 levert Plattelandshuis Achterhoek en
Liemers een bijdrage aan de realisatie van het gebiedsgerichte beleid voor plattelandsontwikkeling van deze
regio’s. Doel is het platteland een kwaliteitsimpuls te
geven door het ondersteunen en initiëren van diverse
projecten. Zo is in 2004 een pilotproject gestart bij
een agrarisch bedrijf, waarbij duurzame energie wordt
geproduceerd met cv-ketels, die worden gestookt met
hak- en snoeihout uit landschapselementen (zoals
grienden en hakhout). Het hout krijgt op deze manier
een nieuwe functie en zorgt voor inkomsten en draagt
daardoor bij aan de instandhouding van een oud cultuurhistorisch waardevol landschap. Het gebruik van
natuur voor energieopwekking kan ook door bijvoorbeeld de verkoop van heidebriketten van heidemaaisel
aan particulieren voor de open haard. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij heideterreinen van Geldersch Landschap
en Geldersche Kasteelen.

kans 30

aanlevering van streekproducten aan restaurants en
winkels (zie kans 15) en voor educatie, kookworkshops
en sociale interactie. Vanzelfsprekend is het bij de
(her)inrichting, beheer en de exploitatie van historische moestuinen van belang te kunnen terugvallen
op een goede visie, waarin de historische, ruimtelijke
en sociale context wordt vastgesteld en de exploitatiewensen en -mogelijkheden worden beschreven. In
2006 is de ‘Handreiking Historische Moestuinen met
nieuwe opdracht’ verschenen, die landgoedeigenaren
en gemeenten meer inzicht kan bieden in de vele mogelijkheden die bestaande moestuinen bieden. Men
kan zelfs op diverse plekken verdwenen moestuinen
reconstrueren, zoals op Rhederoord. Ook kassen en
wetenschappelijke proeftuinen bieden nieuwe kansen.

De Ommuurde Tuin op Oranje Nassau’s Oord
Het landgoed Oranje Nassau’s Oord tussen Renkum
en Wageningen, ooit eigendom van koning Willem iii,
heeft sinds 1901 een zorgfunctie. De historische moestuin verloor haar functie en veranderde na verloop van
tijd in een wildernis. In 2000 begonnen Taco IJzerman
en Esther Kuiler met herstel van de moestuin. Ze telen
ondertussen ruim honderd verschillende moderne en
historische groenten, kruiden, aardbeien en bessen. Er
is gekozen voor een opmerkelijk ontwerp in de vorm
van een centrale grascirkel, waarop acht plantvakken
zijn georiënteerd. De tuin wordt aan twee zijden begrensd door een muur met een hoge poort. Het succes
van De Ommuurde Tuin was onder meer aanleiding
voor het opstellen van de handreiking Historische
Moestuinen met nieuwe opdracht.
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inds 2007 werkt Gelders Genootschap aan het landgoederenproject
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Nieuw Gelders Arcadië, met als doel het
bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit, samenhang en beleving van deze
landgoederenzone door middel van
kennisverbreding, draagvlakvergroting
en inspiratie. Op verzoek van Provincie
Gelderland en de betrokken gemeenten
is voorliggend kansenboek vervaardigd
om gemeenten en landgoedeigenaren
en -beheerders behulpzaam te zijn bij
beslissingen omtrent stedelijke ontwikkelingen op en langs de landgoederen.
De gedachte daarbij is nieuwe ontwikkelingen te zien als kansen in plaats
van bedreigingen. Uit de dertig gepresenteerde kansen heeft het Gelders
Genootschap een top 5 gecreëerd.
Ontwikkelingen die – naar onze
mening – uitermate waardevol,
inspirerend en kansrijk zijn. Mede
werkers van het Gelders Genootschap
omschreven de kansen, die op zeer
bijzondere manier zijn geïllustreerd
door Joost Fluitsma, Visueel Denken.
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Samen sterker!
De landgoederenzone Gelders Arcadië verbindt de vijf
gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en
Wageningen en geeft deze gemeenten een bijzondere
karakteristiek. De karakteristieken van de zone houden geen rekening met de gemeentegrenzen, maar
zijn grensoverschrijdend. Uiteraard blijft het mogelijk
dat elke gemeente een aparte visie opstelt voor de
landgoederenzone binnen haar grenzen, maar de visie
wordt sterker en logischer wanneer deze geldt voor
de zone binnen alle vijf gemeenten. Een gezamenlijke
visie laat ook beter de verbanden zien tussen het
landschap van en de landgoederen in de afzonderlijke
plaatsen, maar ook de individuele kwaliteiten. Eenheid
in verscheidenheid.
Samenwerking tussen de vijf gemeenten in de
Provincie bevordert niet alleen de dialoog over de
instandhouding van de landgoederen, maar geeft
ook aanleiding tot kennisuitwisseling en voorkomt
dat iedereen maar weer hetzelfde wiel uitvindt.
Gezamenlijke producten ter bevordering van bijvoor-

Top 5
1. Bovengemeentelijke samenwerking
2. Een nieuw landhuis op een oude huisplaats
3. Erfgoedrecreatie
4. De openluchtbioscoop
5. Nieuwe uitzichttoren

beeld toeristische activiteiten binnen de zone geven
een sterkere uitstraling aan het gebied – los van mogelijke besparingen in de kosten – die het voor toeristen
aantrekkelijker maakt langer in het gebied te blijven.
Dit is slechts één voorbeeld waarbij samenwerking
meer oplevert dan vijf aparte producten.
Samenwerking en het opstellen van een gezamenlijke
visie ten behoeve van het benutten van de aanwezige
kwaliteiten kunnen het gebied ook aantrekkelijker
maken voor investeerders in de plaatselijke economie
zoals de horeca en het toerisme. Het provinciale
beleid zet ook in op een regionale aanpak waarbij
gebruik wordt gemaakt van de aanwezige gebiedskenmerken, oftewel de dna van het gebied. Als
gevolg van dit beleid is ook de provinciale ondersteuning verschoven van de ondersteuning van individuele projecten naar de ondersteuning van plannen die
inzetten op een regionale aanpak. Kortom, samen
werking biedt meer mogelijkheden en maakt het
gebied sterker!
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Erfgoedrecreatie: verbinden
van mensen, kastelen en parken
Wandelen, fietsen op stadsfiets of mountainbike,
hardlopen, paardrijden, steppen. Het gebeurt allemaal
in het prachtige landschap van de Veluwezoom. Er zijn
routes in overvloed. Routes met intrigerende namen
als het Bekenlint, Parkenrondje, de Liberation Route
en het Schrijverspad Veluwezoom. De kans is dan ook
niet zozeer het bedenken van nieuwe routes, maar
het verbinden van bestaande routes tot een regionaal
recreatief product. Routes die in het teken staan van
Gelders Arcadië en verbindingen creëren tussen mensen, kastelen en parken van Wageningen tot Rheden.
De routes komen langs overnachtingsplekken op
historische buitenplaatsen en landgoederen: hotels,
erfgoedlogies, b&b’s en natuurkampeerterreinen.
Gedacht kan worden aan reeds bestaande overnach-

Lichtenbeek: lichtend voorbeeld van een
buitenplaats met een hart voor kunst?
Wie Arnhem aan de noordwestzijde vanaf de A12 over
de Amsterdamseweg nadert zal de markante, door
Klaas Gubbels ontworpen, sculptuur in de vorm van
een koffiekan bij het koetshuis van Lichtenbeek niet
ontgaan. Op de eerste verdieping van dit schilderachtige gebouw bevindt zich sinds 1958 het atelier van deze
bekende Nederlandse kunstenaar. Bijzondere oude bomen, rododendrongroepen, dienstwoningen en een
ommuurde voormalige moestuin markeren de buitenplaats. Het negentiende-eeuwse neoclassicistische
landhuis is in 1942 door brand verwoest. Het terrein
wordt sinds 1940 beheerd door de Stichting Geldersch
Landschap en Geldersche Kasteelen.
Lichtenbeek is vanwege de centrale ligging en goede
bereikbaarheid bij uitstek geschikt om een nieuw landhuis met een openbare functie te realiseren. Het terrein wordt in de toekomst weer optimaal herkenbaar
als buitenplaats en wellicht tevens het creatieve hart
van Gelders Arcadië.
Het nieuwe huis kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Op basis van de plek kunnen echter

randvoorwaarden worden gesteld zodat de ‘sense of
place’ wordt versterkt. Een belangrijk aspect is het
door een passende materiaalkeuze zorg dragen voor
een relatie tussen huis en gepleisterde bijgebouwen
zodat het nieuwe ensemble duidelijk als een eenheid
ervaren kan worden. Ook de bouwmassa is in dit
kader relevant aangezien zichtlijnen en tuinaanleg
hierop zijn afgestemd.
In het gebouw zou men een kunsthotel onder kunnen
brengen, met door kunstenaars ingerichte kamers.
Openbaar toegankelijke expositieruimten, een restaurant met groenten uit de weer in gebruik genomen
moestuin en een tuinaanleg van vermaarde tuin- en
landschapsarchitecten als Piet Oudolf en Michael van
Gessel completeren het geheel. Arthotel Lichtenbeek
zal hiermee een belangrijke lacune gaan opvullen ten
aanzien van bijzondere overnachtingsmogelijkheden
aan de Veluwezoom. Een dergelijk initiatief sluit tevens goed aan de bij de wens van de stad Arnhem om
zich optimaal te profileren als creatieve stad in een
internationale context.

tingsmogelijkheden op bijvoorbeeld Quadenoord,
Bilderberg, Dreyeroord, Warnsborn, Middachten en
Rhederoord. Bijzonder zou zijn het aanbieden van
stallen voor de paarden van ruiters die één van de
Gelders Arcadië ruiterroutes volgen. De recreanten
krijgen ontbijt, lunch, diner en high tea aangeboden
met landgoedproducten zoals groenten van Oranje
Nassau’s Oord, perenchutney van Doorwerth, wijn van
Hof te Dieren en brood van Sonsbeek. De recreanten
vinden hun weg aan de hand van een zakatlas met de
verbindende routes en informatie over opengestelde
buitenhuizen en tuinen, over bijzondere activiteiten
als kookworkshops in een historische moestuin en
concerten in een park, en over de unieke plekken waar
men kan dineren en overnachten.
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Belvedère op de Vlassenberg
Gelderland kende in de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog enkele tientallen uitzichttorens. Deze
stonden vrijwel allemaal in bosrijke omgevingen met
veel reliëf, zoals het Gelders Arcadië. De oudste van
deze torens werden nog in de latende negentiende
eeuw gebouwd door landgoedeigenaren. Het merendeel verrees echter in de eerste decennia van de twintigste eeuw ten tijde van het opkomende toerisme,
doorgaans in openbaar toegankelijke gebieden en op
initiatief van bijvoorbeeld de lokale overheid of een
plaatselijke vvv. Bij veel torens was ook een horeca
gelegenheid of in ieder geval een kiosk waar men terecht kon voor een toegangskaartje, en na afloop een
versnapering en een ansichtkaart voor het thuisfront.
Het waren zeer geliefde doelen voor een (zondags)
uitstapje. Van al deze torens zijn er maar weinig
overgebleven.
De laatste jaren is er echter veel belangstelling voor
het herinrichten van dergelijke uitzichtpunten, waarbij
het reliëf weer zichtbaar wordt gemaakt en soms ook

De BuitenBios
Landgoederen en buitenplaatsen hebben regelmatig
een prominente rol in films en televisieseries. Dat is
natuurlijk niet voor niets. Het schitterende gebouw
in zijn omgeving en de mensen die er wonen, werken, liefhebben of zich juist met duistere zaken bezig
houden, bieden aanleiding genoeg voor mooie verhalen voor een breed publiek. Pride and Prejudice, The
Hound of the Baskervilles, Floris, Il Gattopardo, Liaisons
Dangereuses, Blackadder en Emma zijn hiervan enkele
voorbeelden uit een breed palet.
De beleving van deze films wordt ongetwijfeld versterkt door deze op een landgoed of buitenplaats aan
het publiek te tonen. Maar niet alleen de bezoeker
wordt wijzer van een schitterende filmavond op locatie. De organisator en/of eigenaar kan entree heffen
om dit minimaal kostenneutraal, maar liefst met een

overschot te realiseren. Natuurlijk zou daarbij ook nog
wat te eten en drinken verzorgd kunnen worden.
Er zijn overigens al vergelijkbare initiatieven. Zo is
er de openluchtbioscoop op voormalig landgoed
Presikhaaff en kende ook Park Sonsbeek in het verleden zomerse filmavonden op de Ronde Weide. Het zou
aardig zijn wanneer bestaande initiatieven op voormalige landgoederen in 2012 Jaar van de Buitenplaats
hun krachten zouden bundelen om in Gelders Arcadië
de BuitenplaatsBioscoop van de grond te krijgen.
Vijf weken lang in de zomervakantie, elke week een
buitenplaatsfilm op een buitenplaats in een van de
vijf Gelders Arcadië-gemeenten. Denk aan plekken
als Belmonte, Oranje Nassau’s Oord, Middachten,
Sonsbeek, Beekhuizen en Rhederoord.

nieuwe uitkijktorens (belvedères) worden gebouwd.
Voorwaarden voor succes zijn onder andere een goede
bereikbaarheid met parkeergelegenheid in de directe
omgeving en het opnemen van het uitzichtpunt in één
of meer wandel- en fietsroutes, alsmede een duidelijke
routing en bewegwijzering.
Een mogelijke locatie voor een zorgvuldig vormgegeven en ingerichte uitzichtplek binnen Gelders Arcadië
is de Vlassenberg op het landgoed Rhederoord, waar
Natuurmonumenten als eigenaar reeds studeert op
mogelijkheden in die richting. Parkeermogelijkheden
zijn er op de nabijgelegen parkeerplaats Lappendeken,
waarmee een verbinding kan worden gemaakt.
Wellicht kan in het gebruik − en wellicht ook de vormgeving − van de toren het aspect natuureducatie op
een creatieve, eigentijdse wijze worden meegenomen.
Wanneer het wenselijk is om enige inkomsten te genereren kan overwogen worden entree te heffen, al dan
niet in combinatie met een (bescheiden) horecafunctie
ter plekke (of wellicht bij de Lappendeken).
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p een landgoed of buitenplaats is
veel wet- en regelgeving van toe-

passing. Voor de buitenwereld is het
niet altijd duidelijk waar een eigenaar

Bijlagen

mee te maken heeft. Ons land heeft
over het algemeen alles goed geregeld,
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geving tamelijk complex is. Ook verandert de regelgeving voortdurend, zodat
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bijlagen is een beknopt overzicht op
genomen van de belangrijkste wet- en
regelgeving die van toepassing kan zijn
op landgoederen en buitenplaatsen in
Gelders Arcadië. De ruimtelijke infor-
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matie van deze wet- en regelgeving is
geïllustreerd aan de hand van diverse

Arnhem

G.I.S.-kaarten zoals archeologische en
Renkum

gebouwde monumenten op de bestaande landgoederen en buitenplaatsen, de
Ecologische Hoofdstructuur, geplande
ontwikkelingen tot het jaar 2030, de
huidige functies en eigenaren van
buitens en de gedetailleerde opzet
(elementen en structuren) van de
buitens in Gelders Arcadië. De bijlagen

Parkonderdelen @ DEN.etc, 2009
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– wettelijke kaders en kaarten – verschaffen de lezer inzicht in de ruimtelijke beleidskaders waarbinnen nieuwe
ontwikkelingen, oftewel kansen, zich
afspelen.
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Wettelijke kaders

Wettelijke
kaders

MIndien het een rijksbeschermde buitenplaats betreft,
onumentenwet 1988

valt de buitenplaats onder de Monumentenwet 1988 en vallen eventuele wijzigingen onder het vergunningenregime.
De gemeente is eerst verantwoordelijke en verleent de
vergunningen. De gemeente wordt hierbij geadviseerd door
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie
(voor zover de buitenplaats buiten de bebouwde kom is gelegen). Eventuele subsidies worden verleend door het rijk in
het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding
Monumenten (brim).
Voor zover het een gemeentelijk beschermde buitenplaats
is, valt deze onder het vergunningenregime van de gemeentelijke monumenten- of erfgoedverordening. Eventuele subsidies worden verleend door de gemeente, en in Gelderland
vaak in combinatie met de provincie.
In het algemeen is de wet op de archeologische monumentenzorg ook van toepassing op buitenplaatsen, aangezien
deze vaak rijke archeologische vindplaatsen zijn.
De laatste jaren heeft de objectgerichte zorg plaats gemaakt
voor een meer gebiedsgerichte zorg, waarbij cultuurhistorie
een belangrijke factor is geworden in ruimtelijke processen.
Dit heeft zijn beslag gekregen in het project Modernisering
Monumentenzorg (MoMo). De doelstellingen zijn in 2009
vastgelegd in de beleidsbrief van de toenmalige minister
Plasterk. De komende tien jaar zullen de verschillende actiepunten worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Ook zijn in
2010 eindelijk de groene monumenten tot hun recht gekomen en zijn zij ingestroomd in het brim.

nieuwe wro en het nieuwe Besluit
DeRuimtelijke
Ordening
De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening is in 2008 van kracht
geworden en biedt rijk en provincies een breder scala aan
instrumenten dan de oude wro. De filosofie van deze wet is
gelijk aan de Nota Ruimte: decentraal wat kan en centraal
wat moet. Rijk en provincies moeten kaders stellen voor
zaken die voor hen echt van belang zijn. Voor de provincies
geldt dat structuurvisies en ruimtelijke verordeningen de
belangrijkste instrumenten worden.

In het kader van MoMo werkt het Rijk aan een visie Erfgoed
en Ruimte, waarbij cultuurhistorische belangen de basis
vormen van het beleid. Deze visie zal worden opgenomen in
de nieuwe Visie Ruimte, de vervanger van de Nota Ruimte.
Rond juli 2011 moet dit zijn beslag hebben gekregen.
Op 1 januari 2012 wordt het nieuwe Besluit Ruimtelijke
Ordening van kracht. Eén van de belangrijke onderdelen van
dit besluit is de verplichting de cultuurhistorische waarden
te borgen in de bestemmingsplannen. Dit biedt zeker kansen voor de landgoederen en buitenplaatsen.
Op het gebied van de ruimtelijke ordening hebben landgoederen te maken met een groot aantal regelingen, begrenzingen en bestemmingen. Dit heeft consequenties voor
het beheer en betekent vaak minder beheersflexibiliteit.
Anderzijds bieden de regelingen ook bescherming en de
mogelijkheid om subsidiegelden te verkrijgen.
In het gebied van Gelders Arcadië zal het feit dat het goederenvervoer van de Betuweroute over bestaand spoor wordt
geleid tot gevolg hebben dat de onbewaakte spoorwegovergangen verdwijnen. Dit betekent dat historische routes zullen worden afgesloten. Ook zullen er bij de bebouwing langs
de spoorlijn geluidsschermen worden aangebracht.

Vogelrichtlijn
Deze Europese richtlijn heeft tot doel (trek)vogels te beschermen. Alle ontwikkelingen in het buitengebied zullen
worden getoetst aan het vogelbelang. Het blijkt dat ook bestaand gebruik van grond door de Vogelrichtlijn kan worden
beperkt.

Hoofdstructuur
Ecologische
Het gebied van Gelders Arcadië valt voor een groot gedeelte binnen de ehs (Ecologische Hoofdstructuur) langs
de IJssel en de Veluwezoom. Nieuwe (rode) ontwikkelingen
zullen worden getoetst aan de gevolgen voor flora en fauna.
Positief is dat de ehs ook extra subsidiemogelijkheden kan
opleveren en de oprukkende verstedelijking kan beperken.

voor de rivier
Rivierenwet/Ruimte
Gelders Arcadië grenst voor een deel aan de IJssel. Dit
heeft gevolgen voor die landgoederen en buitenplaatsen
die daadwerkelijk aan de rivier grenzen. Deze landgoederen
vallen dan binnen de invloedssfeer van Rijkswaterstaat.
De inrichting van deze gebieden is gebonden aan strenge
voorwaarden. In de uiterwaarden betekent dit bijvoorbeeld
dat nieuwe gebouwen buiten de terpen niet zijn toegestaan;
dit geldt ook voor nieuw bos en grootschalige natuur
ontwikkelingsprojecten.

Provincie Gelderland
Streekplan
In dit streekplan wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van landgoederen. Ook is cultuurhistorie een belangrijke
factor. Dit is voor Gelderland niet nieuw aangezien cultuurhistorie sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw al een
belangrijke rol in het provinciale beleid speelt. Specifieke
gebiedskenmerken (gebieds-dna) zijn uitgangspunten voor
nieuwe ontwikkelingen. Mogelijkheden voor functieverandering en vervangende nieuwbouw zullen meer kansen geven
voor het (opnieuw) benutten van niet-functionele opstallen.
Het streekplan geeft verder de contouren aan voor de gemeentelijke bestemmingsplannen. Met name woningbouw
in het buitengebied is aan strenge eisen onderworpen.

cultuurhistorisch beleid ‘Belvoir’
Provinciaal
In de provinciale cultuurhistorische nota Belvoir iii kiest
de provincie voor samenhang tussen ruimtelijk, cultuurhistorisch en economisch beleid. Kern voor het beleid is
‘Behoud in ontwikkeling’.
Een gebiedsgerichte aanpak is hierbij leidend. Voor de uitvoering van dit beleid is het Belvoirprogramma in het leven
geroepen op basis waarvan voor cultuurhistorische projecten subsidie verleend kan worden.
In het kader van Belvoir hecht de provincie belang aan de
instandhouding van de in de provincie aanwezige landgoederen en buitenplaatsen. Gelderland heeft – met een
aantal van 119 – de meeste rijksbeschermde buitenplaatsen
van alle Nederlandse provincies. Veel van de landgoederen
en buitenplaatsen liggen in een zone van landgoederen,
zoals het gebied van Gelders Arcadië. De provincie zet in
op een gebiedsgerichte aanpak voor de instandhouding van
de landgoederen. Een voorbeeld hiervan is het Actieplan
Landgoederen van de gemeente Rheden. Naast een gemeentelijke subsidie wordt ook een provinciale subsidie
voor de projecten binnen het actieplan ter beschikking
gesteld. De komende vier jaar zal de provincie waarschijnlijk
gaan werken met meerjarige programmalijnen, waarvan historische buitenplaatsen er een kunnen vormen.
2012 is het Themajaar Historische Buitenplaatsen. In Gel
derland zal dan zeker aandacht worden besteed aan dit
themajaar.
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Veluwe 2010
Gebiedsvisie
Deze gebiedsvisie gaat verder dan eerdere en bestaande
plannen. Hoofdpunten voor de provinciale beleidsdoelen zijn
ruimte voor de natuur en recreatie met een aaneengesloten
Veluwe. Het plan voorziet in verbindingszones voor het wild
vanaf de Veluwe richting het omliggende rivierenlandschap.
Belangrijk is dat bij de uitwerking van dit beleid niet wordt
gekozen voor éénzijdige maatregelen die de werkelijke
problemen niet oplossen. Er moet worden gezocht naar
kwalitatief goede oplossingen. Het oplossen van de versnippering van de Veluwe moet andere beheersmaatregelen als
bos- en landbouw niet frustreren.

Natuurgebiedsplan
In natuurgebiedsplannen wordt door de provincie vastgesteld welk type beheersovereenkomst mag worden afgesloten
en waar natuurontwikkeling gewenst is. Afhankelijk van de
begrenzing kan een eigenaar niet overal extensief agrarisch
beheer voeren. Voor de lange termijn kunnen begrenzingen
een negatieve invloed hebben op andere plannen. Bij nieuwe
plannen (vogelrichtlijn, natuurgebiedsplan en dergelijke) komen reeds begrensde gronden vaak als eerste in aanmerking.

bestemmingsplannen
Gemeentelijke
De meeste landgoederen en buitenplaatsen liggen in het
buitengebied van een gemeente en vallen dan onder de
diverse bestemmingsplannen buitengebied. Deze bestemmingsplannen geven een duidelijk kader voor het beheer.
Wel bestaat er een gevaar dat de beheersflexibiliteit wordt
ingeperkt door de specifieke benoeming van bestemmingen
voor de gronden. Zeker wanneer gronden hun agrarisch
gebruik verliezen en zouden kunnen worden ingezet in het
kader van nieuwe economische dragers.
Daarom kiezen enkele gemeenten ten aanzien van de aanduiding in een bestemmingsplan van de vele maar vaak
verschillende bestemmingen op een landgoed nu voor het
opnemen van de bestemming landgoed. Op deze manier
wordt het mogelijk activiteiten ten behoeve van de instandhouding van het landgoed te accepteren binnen het vigerende bestemmingsplan, zonder dat daarbij elke keer een
aparte procedure moet worden doorlopen of een tijdrovende bestemmingsplanwijziging moet worden doorgevoerd.
Uiteraard is het wel van belang dat van tevoren voldoende
duidelijk is wat de bestemming van het landgoed inhoudt.
Een instandhoudingsplan voor het desbetreffende landgoed
kan door zijn beheersmatige en toekomstgerichte opzet dienen als onderbouwing voor deze aanduiding.
Uiteraard komt het ook voor dat gemeenten activiteiten
gedogen die niet passen binnen het bestemmingsplan, in
het belang van de instandhouding van de landgoederen.
Bestuurlijk is dit echter geen elegante oplossing en zet het
de deur ook open voor precedenten.
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inzake landbouw
Milieuwetgeving
De landbouwexploitatie is aan steeds meer en inge
wikkelde regelgeving onderworpen. Bestaande (pacht)boerderijen hebben steeds meer moeite om een positief
resultaat te bereiken. Wel is een voordeel van deze strengere wetgeving dat agrariërs genoodzaakt zijn om extensiever
te boeren.
Dit heeft weer een gunstig effect op de natuurwaarde van
het desbetreffende landgoed. Belangrijke milieuregelingen
voor de landbouw zijn onder andere Meststoffenwet (minas),
Wet verplaatsing mestproductie, Wet herstructurering varkenshouderij, Lozingenbesluit, Besluit gewasbeschermingsmiddelen, Wet milieubeheer en Wet bodembescherming.

Bodembescherming
Baggerwerkzaamheden, ontgrondingen en dergelijke
worden getoetst aan de Wet Bodembescherming en de Wet
verontreiniging oppervlaktewater. Dit geldt bijvoorbeeld
voor werkzaamheden in de uiterwaarden. De bossen op
de Veluwezoom liggen gedeeltelijk in een grondwaterbeschermingsgebied. Hierdoor zijn de activiteiten aan strenge
regels gebonden. Ook bijvoorbeeld het herstel van wegen is
aan een groot aantal voorschriften gebonden, zodat het niet
loont om kleinschalig onderhoud uit te voeren.

in het kader van de wet
Milieuvergunning
Milieubeheer
Bedrijfsmatige werkzaamheden dienen een milieuvergunning
te bezitten. Voor het verkrijgen van dergelijke vergunningen
dient aan een veelheid van voorschriften te worden voldaan.

VLandgoederen en buitenplaatsen hebben vanwege hun
erbranden van snoeiafval

groene aanleg vaak veel snoeiafval. Het verkrijgen van
ontheffing voor het verbranden van dit afval is vaak niet
mogelijk en in ieder geval moeilijk. Het gevaar bestaat dat
eigenaren genoodzaakt zijn onderhoud niet uit te voeren,
waardoor de hoeveelheid achterstallig onderhoud zal oplopen. Hierdoor wordt in sommige gevallen jarenlang zorgvuldig uitgevoerd onderhoud teniet gedaan.

1928
Natuurschoonwet
Indien bedrijfsgebouwen ook onder deze wet vallen, kunnen zij niet zonder meer worden vervangen.
Het doel van de wet is een historisch particulier landgoed
als eenheid te bewaren. Dat is een reden om aan de particuliere eigenaar fiscale faciliteiten te bieden. Een gerangschikt
landgoed is vrijgesteld van successie, met als gevolg dat bevorderd wordt dat een landgoed bij vererving in zijn geheel
in stand blijft.

In ruil voor deze faciliteiten dient een landgoed 25 jaar als
eenheid in stand te worden gehouden. Ook dient het voor
publiek te worden opengesteld. Aan gerangschikte panden
mogen geen ingrijpende wijzigingen worden uitgevoerd.
Het vervangen van deze opstallen is weliswaar mogelijk,
maar er worden hoge eisen gesteld, met als gevolg langere
planprocedures en hogere kosten.
Cultuurgronden dienen grotendeels te worden omzoomd te
zijn door houtwallen of bos.
Tot voor kort kon een opstal met ondergrond ook na uitgifte
in erfpacht onder de Natuurschoonwet worden gerangschikt. Hiertoe diende een gezamenlijke rangschikkingsaanvraag te worden ingediend. Indien één van beide objecten
(het ‘grote’ landgoed) aan de rangschikkingscriteria voldeed,
konden beide objecten onder de Natuurschoonwet worden
gerangschikt. De Natuurschoonwet is echter begin van deze
eeuw ingrijpend gewijzigd.
Bij gezamenlijke rangschikking dienen nu de afzonderlijke
delen aan alle rangschikkingscriteria te voldoen. Hierdoor is
het bijna niet meer mogelijk om een in erfpacht uitgegeven
kavel gezamenlijk onder de Natuurschoonwet te rangschikken. Het uitgeven van kavels in erfpacht wordt hierdoor
bijna onmogelijk gemaakt. Met name voor kleine landgoederen is uitgifte in erfpacht een belangrijk middel om te
kunnen blijven voortbestaan.
Ook geldt er nu na overdracht niet alleen een instandhoudingseis van 25 jaar, maar ook een bezitseis van 25 jaar. Dit
heeft tot gevolg dat het bezit 25 jaar in eigendom bij dezelfde persoon moet blijven.

Belastingwetgeving
Een belangrijk onderdeel van deze wetgeving is de rendementsheffing. Op alle vermogensbestanddelen wordt een
rendementsheffing van 30 procent geheven. Hierbij gaat men
uit van een minimum rendement van 4 procent (dit betekent
1,2 procent belastingheffing). Dit heeft een aantal nadelige
gevolgen voor de particuliere grondeigenaar.
De vrijstelling van vermogensbelasting geldt alleen nog voor
de gronden en niet meer voor de gerangschikte opstallen, zodat over de vrije verkeerswaarde van deze opstallen 1,2 procent rendementsheffing zal worden geheven. Hierbij wordt
geen rekening gehouden met de daadwerkelijke opbrengsten
en de kosten die nodig zijn voor de instandhouding.
Onderhoudskosten van niet-rijksmonumenten op landgoederen en buitenplaatsen zijn niet langer fiscaal aftrekbaar.
Dit heeft tot gevolg dat het voor de particuliere eigenaar
niet aantrekkelijk is om niet-monumentale gebouwen of
gebouwen met een gemeentelijke monumentenstatus te
onderhouden, tenzij er voor de gemeentelijke monumenten
subsidiemogelijkheden bestaan.
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