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Landschap met 
andere ogen

Veranderingen in ons landschap zijn van 
alle tijden. Door de eeuwen heen hebben in 
Nederland grote ruimtelijke transformaties 
plaatsgevonden.
De overgang van agrarisch naar industrieel 
en in de laatste decennia naar een moderne 
high-tech samenleving, hebben hun spo-
ren nagelaten.
Praktisch elke vierkante meter is gecul-
tiveerd en is het resultaat van menselijk 
ingrijpen. Typisch Nederlands en uniek in 
de wereld!
We staan nu aan de vooravond van weer een 
ingrijpende verandering: de transitie van 
fossiele naar duurzame energiebronnen.
En wat te denken van alle ingrepen ten 
behoeve van klimaatadaptatie? Het land-
schap zoals we dat nu kennen, gaat hier-
door drastisch op de schop. Hoe kunnen we 
dat doen zonder de kwaliteiten en identiteit 
van de diverse fraaie landschappen aan te 
tasten? Hoe geven we ruimte aan energie-
transitie en klimaatadaptatie, maar zorgen 
we er ook voor dat toekomstige generaties 
van ‘hun’ landschap kunnen genieten en 
nieuwe kernkwaliteiten ontstaan?
Bij uitstek vraagstukken die het Gelders 
Genootschap graag oppakt en die de kern 
raken van onze missie. Niet voor niets is 
de energie-transitie één van onze centrale
speerpunten voor de komende jaren. Met 
de ALV in Winterswijk, afgelopen juni, heb-
ben we een aanzet gegeven voor discussie 
over hoe om te gaan met de transitie van 
ons landschap.
Boeiend, maar ook verrassend om dat van-
uit o.a. het perspectief van een omgevings-
psycholoog en kunstenaar te bekijken. En 
daardoor te beseffen dat de beleving van het 
landschap vele dimensies kent. Om de rela-
tie te kunnen leggen tussen landschaps- 
transitie en omgevingskwaliteit, zullen we 
ons moeten verplaatsen in de verschillende 
perspectieven.

In deze Beeldspraak laten we mooie voor-
beelden zien hoe gemeenten, burgers en 
professionals werk maken van (toekomsti-
ge) kwaliteit van het landschap.
Dat is niet geheel nieuw, zie de grootscha-
lige ruilverkaveling na WOII en het artikel 
daarover. Wel nieuw is de bandbreedte 
van facetten, van waaruit we proberen 
de landschapskwaliteit te beïnvloeden of 
ons daar meer bewust van te zijn, zoals 
gemeentelijk beleid, aanleg infrastruc-
tuur, samenhang tussen gebouw en 
omgeving, samenwerking met burgers en 
omgevingspsychologie.
Energietransitie en klimaatadaptatie zijn 
thema’s die de ruimtelijke agenda de 
komende decennia gaan bepalen. Het vergt 
voortdurende alertheid, creativiteit en inno-
vatief vermogen om ook omgevingskwali-
teit hoog op de agenda te houden.
Laat de initiatieven waarover u in de Beeld-
spraak gaat lezen, u de nodige kennis en 
inspiratie leveren. Ik wens u daar veel lees-
plezier bij!

Omslag: De transitie van het 
landschap weergegeven in een  
grid dat ruilverkaveling uitbeeldt. 
Over het grid is een kader geplaatst, 
bekijk het landschap eens met 
andere ogen, een nieuw perspectief. 
De vormentaal en de kleur zijn een 
verwijzing naar Mondriaan.

Zicht op Winterswijk
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Andere 
ogen

De boer, de bewoner, de recreant: ieder kijkt op 
zijn eigen manier naar het landschap en heeft 
zijn eigen verwachtingen en eisen. Ook nieuwe 
ontwikkelingen, zoals de energietransitie, 
gaat ruimte innemen. Welke inzichten biedt 
dan het kijken met andere ogen? 

Landschap 
met

Beeldspraak 
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Identiteit
De karakteristieken van het landschap bepa-
len de identiteit en herkenbaarheid van een 
gebied. Gelderland levert ons mooie streken; 
het weidse Rivierengebied, de Veluwe met 
afwisselende flanken en de zandgebieden 
met oude en nieuwe ontginningen in de 
Achterhoek. Maar deze landschappen staan 
onder druk. Door onder andere de verste-
delijking en ontwikkelingen in de landbouw 
verdwijnen landschapselementen en verka-
velingspatronen. De verschillen tussen de 
landschappen verkleinen waardoor de her-
kenbaarheid minder wordt. Het landschap is 
meer dan een decor. Het landschap is het 
resultaat van eeuwen menselijk handelen 
waarbij de Nederlander het land naar zijn 
hand heeft gezet. Het is de plek waar mensen 
wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen 
en het herbergt herinneringen, culturele waar-
den en cultuurhistorie. Het landschap vertelt 
ons iets over de ontstaansgeschiedenis van 
een gebied.

Werken aan een toekomstbestendig 
landschap
Welk landschap laten wij achter voor de vol-
gende generatie? Elke vierkante meter is in 
Nederland meermaals op de schop gegaan. 
Recent zijn dat de ruilverkavelingen geweest. 
‘Nooit meer honger’ was de opdracht die 
Sicco Mansholt als landbouwminister na 
de Tweede Wereldoorlog meekreeg. Door 
de wens naar grotere, aaneengesloten per-
celen en meer efficiëntie verdwenen vaak 
karakteristieke landschapselementen en 
oude ontginningsstructuren. Het besef dat 
ruilverkavelingslandschappen een nieuwe 
laag toevoegen met eigen kwaliteit is de 
laatste jaren pas ontstaan. En ook het ruil-
verkavelingsinstrument zelf heeft zich ontwik-
keld tot een instrument waarbij nu op kleine 
schaal naast landbouwdoelen, ook natuur- en 
landschapsdoelen worden gerealiseerd met 
behoud van cultuurhistorische kwaliteiten. 
De nieuwe opgaven dienen zich aan: verduur-
zaming van voedselvoorziening, klimaatadap-
tatie en energietransitie. Wordt het nieuwe 
motto ‘Nooit meer olie en gas’? Duurzame 
opwekking van energie heeft ruimte nodig en 
dat wordt zichtbaar in het landschap. Ener-
giecoöperaties van burgers, ondernemers 
en boeren kloppen al aan bij gemeenten met 
plannen voor grootschalige zonnevelden, bio-
massa installaties en nieuwe windmolens. Nu 
steeds meer mensen betrokken zijn bij hun 

omgeving en het besef groeit dat het belang 
van landschap verder gaat dan een groen 
decor of productielandschap is die uitdaging 
des te groter. 
We moeten aan de slag met de lessen van 
het verleden in ons achterhoofd. Samen-
werken aan een goede omgevingskwaliteit 
en een toekomstbestendig landschap. Het 
bereiken en in stand houden van een goede 
omgevingskwaliteit is één van de twee maat-
schappelijke doelen van de Omgevingswet. 

Kernkwaliteiten
Gaat het energielandschap ook een nieuwe 
laag toevoegen die we later zullen waarde-
ren? Kunnen we nu al door de ogen van de 
toekomstige generaties kijken? 
Hiervoor is het belangrijk dat we weten wat 
de identiteit van een gebied bepaalt. Welke 
onderdelen essentieel zijn voor de herken-
baarheid en de beleving van de geschiedenis 
van het gebied. Deze kernkwaliteiten of DNA 
van een gebied zijn de basis voor oude en 
nieuwe kwaliteiten van een landschap. Soms 
moet afscheid genomen worden van bestaan-
de kwaliteiten, maar er liggen ook kansen voor 
het creëren van nieuwe landschappen met 
nieuwe kwaliteiten. 
Kernkwaliteiten van het landschap zijn de 
fysiek-ruimtelijk eigenschappen die type-
rend zijn voor een gebied. Ze zijn niet neu-
traal: er is altijd sprake van een waardering 
die samenhangt met de tijdsperiode en de 
culturele opvattingen over het kwaliteitsbe-
grip. Kwaliteit gaat over de betekenis van een 
specifieke plek op een specifiek moment. Het 
gaat om fysieke kwaliteiten zoals bebouwing, 
verkavelingsstructuren, landschapselemen-
ten en cultuurhistorie maar ook om immateri-
ele waarden zoals gezondheid, leefbaarheid, 
rust en duisternis. 
We moeten nu aan de slag met de nieuwe 
opgaven. Daarbij is het belangrijk verder te 
kijken, door de ogen van de toekomstige 
generaties en nu de basis te leggen voor een 
goede omgevingskwaliteit en toekomstbe-
stendig landschap. 

A1 Ommetje, het werk van paden

Samenwerken aan een toekomstbestendig 
landschap, 9 tips

1 Inventariseer de kernkwaliteiten  
en karakteristieken

Daarbij gaat het om fysieke kenmerken 
maar ook om immateriële waarden zoals 
identiteit, gezondheid en duisternis? Maak 
daarbij gebruik van bestaande bronnen 
zoals nota’s en analyses maar denk ook aan 
inbreng van burgers. Wat zijn voor hen de 
kwaliteiten van een landschap? 

2 Bepaal de ambitie, de visie op de 
kernkwaliteiten en durf te kiezen

Zet een stip op de horizon. Waar moeten ini-
tiatieven aan bijdragen en wat is de ruimte? 

3 Besef dat de kernkwaliteiten  
van een landschap niet altijd  
objectief zijn

Er is altijd sprake van een waardering die 
samenhangt met de tijdsperiode en de cul-
turele opvattingen over het kwaliteitsbegrip.

4 Leg kernkwaliteiten en ambities 
in woord, beeld en kaart vast in 
één omgevingsvisie met verta-
ling naar het omgevingsplan en 
beleidsregels

5 Denk ook na over hoe een initiatief 
kan bijdragen aan de ambitie en de 
kwaliteit

Maak de kernkwaliteiten van het landschap 
inzichtelijk voor initiatiefnemers, zodat zij deze 
in hun eigen plannen kunnen meenemen en 
een meerwaarde kunnen realiseren.

6 Bedenk wat dit betekent voor de 
eigen organisatie en cultuur

Loslaten én regie voeren. Kijk welk proces 
voor de initiatiefnemer daarbij hoort. Bijvoor-
beeld met een stappenplan, kwaliteitsge-
sprek, inspirerende voorbeelden, ontwerp-
richtlijnen en de keuze voor een ontwerpende 
benadering. 

7 Betrek de omgeving bij de 
planvorming

Maak het buurtgesprek of omgevingsgesprek 
onderdeel van het proces voor de initiatief-
nemer. De omgeving kan de initiatiefnemer 
op een andere manier laten kijken naar zijn 
plannen. 

8 Ensemblebenadering: Kijk verder 
dan het object of plek zelf

De samenhang met de omgeving is belang-
rijk. Bijvoorbeeld bij een rijksbeschermd land-
goed. Die is vaak beperkt tot het architectoni-
sche deel van het object. Maar juist de fysieke 
en functionele samenhang is vaak groter en 
geeft aanknopingspunten voor versterking 
van bestaande kwaliteiten en het ontwikkelen 
van nieuwe kwaliteiten. De ensemblegedach-
te centraal: bij instandhouding en bij nieuwe 
ontwikkelingen.

9 Verbeelding en toegankelijk maken 
van cultuurhistorische informatie: 
de cultuurhistorie van een gebied 
is een belangrijke basis voor land-
schap en identiteit

Vaak zijn er uitgebreide cultuurhistorische 
gebiedsbeschrijvingen en waardenkaarten, 
maar deze zijn niet altijd toegankelijk voor 
bewoners en initiatiefnemers. Deze waar-
devolle informatie voor burgers en plannen-
makers wordt steeds vaker op een publieks-
vriendelijke manier ontsloten. Hiervoor zijn 
al aansprekende voorbeelden beschikbaar, 
zoals is te lezen in het artikel op bladzijde 20. 
Hiermee kan het gesprek over de kernkwali-
teiten en identiteit van het landschap breed 
worden gevoerd. 

“Gelders 
Genootschap 

wil samen met 
gemeenten, 
provincies  

en inwoners 
invulling  

geven aan  
een toekomst-

bestendig 
landschap” 
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De Winterwijkse aanpak

Nederland kent een lange traditie van 
ruilverkaveling in het landelijke gebied, 
zoals is te lezen in het artikel over ruil-
verkaveling op bladzijde 12. Dit instru-
ment is ook in te zetten in het stedelijke 
gebied. Gemeente Winterswijk was hier-
voor één van de pilotgebieden. Een sa-
menwerking van de gemeente, provincie 
Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf.

Als krimpregio is het herbestemmen van leeg-
staande gebouwen in Winterswijk niet altijd 
makkelijk. De woningmarkt in de Achterhoek is 
beperkt of het gaat om monumentale gebouwen 
die een extra uitdaging vormen. De consequentie 
daarvan kan sloop van leegstaand vastgoed zijn. 
Voor cultuurhistorisch waardevolle en andere 
aantrekkelijke panden op goede locaties is sloop 
geen optie. Vaak blijkt dat er wel belangstelling 
is voor deze gebouwen maar dat initiatiefnemers 
pas willen kopen als zij hun eigen vastgoed ver-
kocht hebben. Zo ontstaat een patstelling. Met 
stedelijke herverkaveling kan dit proces op gang 
worden gebracht. 

Winterwijkse aanpak, met bewoners 
en smaakmakers
Om de patstelling ‘iedereen wacht op iedereen’ 
te doorbreken is het belangrijk is om focus aan te 
brengen. Gemeente Winterswijk heeft daarom 
vier gebieden aangewezen waar met bewoners, 
gebruikers en eigenaren de kansen en uitda-
gingen in beeld zijn gebracht. Gebieden met 
structurele leegstand, met niet alleen moeilijk 
maar ook makkelijk vastgoed als smeerolie voor 
het gebiedsproces. 
Een visie voor het geheel maar ook per focus-
gebied bepaal je samen. Beleid vormt daarbij 
een referentiekader. Essentieel is ook een juiste 
mix van deelnemers. Door bewoners, eigena-
ren, (potentiele) investeerders, smaakmakers 
en strategische denkers te mobiliseren in zoge-
naamde Charettes zijn er interessante ‘out of the 
box’ ideeën ontstaan en is vraag en aanbod bij 

elkaar gebracht. Daarnaast zijn andere voor-
waarden voor het project van belang zoals 
een objectieve waardebepaling van vastgoed, 
afwaardering van gebouwen en flexibiliteit van 
ruimtelijke kaders. 

Succesvolle ruildeals
De pilot heeft voor Winterswijk een aantal suc-
cesvolle ruildeals opgeleverd en enkele projec-
ten zijn al in uitvoering. Voor deze gebieden is 
een nieuw perspectief ontstaan door ruil. Zoals 
de sloop van het Belastingkantoor en het Zon-
nebrinkgebied met een leegstaande monumen-
tale school en kansen voor het bovengronds 
brengen van de Whemerbeek. Tot nu toe is er 
16.500m2 gesloopt, wordt 7.100m2 vastgoed 
hergebruikt en wordt 20.000m2 aan groen en 
water gerealiseerd. 

Eye openers
Sommige uitkomsten waren geen doelstelling 
van het project maar hebben wel veel bete-
kend voor de omgevingskwaliteit. Zo was er 
door herschikking van functies meer ruimte dan 
gedacht. Door sloop en ruil ontstonden kansen 
voor klimaatadaptatie en tijdelijke natuur. Plano-
logische flexibiliteit in een winkelstraat maakte 
andere functies mogelijk waardoor leegstand 
wordt voorkomen. 
Er komen nieuwe uitdagingen af op het ste-
delijk gebied én landelijk gebied. Het kli-
maatbestendig maken van steden en dorpen, 
voorkomen van wateroverlast en droogte, het 
enorme oppervlak aan vrijkomende agrarische 
bebouwing en de benodigde ruimte voor ener-
gietransitie. Wellicht dat het voor de toekomst 
interessant kan zijn om voor deze opgaven geen 
onderscheid meer te maken tussen landelijk 
en stedelijk gebied en kan ruilverkaveling een 
instrument zijn voor een integrale aanpak van 
deze opgaven. 

i.s.m. Robert Lautenbach, projectleider 
Stedelijke Herverkaveling gemeente 
Winterswijk

“Een visie voor ’t geheel 
bepaal je samen”

Beeldspraak 

08 09
Landschap m

et andere ogen
Christel Steentjes Stedelijke herverkaveling



In het kader van de ruilverkaveling 
werden duizenden kilometers wegen en 
waterlopen aangelegd. Grote delen van 
ons landelijk gebied kregen een totaal 
nieuw aanzien.

De omgeving maakte direct na de 
oplevering van landschap en boerderijen 
een kale indruk. Het nieuwe landschap 
had vooral tijd en gebruikers nodig om 
tot wasdom te komen.

reusachtig: tot die categorie behoren in Gelderland bijvoorbeeld 
Tielerwaard-West (12.720ha), Warnsveld (8.470ha) en Maas en 
Waal-West (8.426ha). In de opnieuw verkavelde gebieden nam 
het gemiddeld aantal kavels met ruim 60% af.

Van Waardeloos naar gewaardeerd
Bovenstaande ‘kaalslag’ verklaart de slechte reputatie van ruilver-
kaveling onder erfgoedzorgers. Het betekende volgens de fanatici 
het einde van het historisch landschap. Ondertussen is er waarde-
ring voor de ruilverkaveling. Er is immers een nieuwe laag aan ons 
landschap toegevoegd. Nieuwe boerderijen verrezen en brachten 
de boer dichter bij zijn land. De ontsluiting verbeterde eveneens 
sterk. Tussen 1955 en 1985 werd in ruilverkavelingsverband ruim 
21.000 kilometer weg aangelegd; in Gelderland 1.100 kilometer. 
In de naoorlogse periode werden in het Gelderse Rivierengebied 
vijftien ruilverkavelingen in stemming gebracht. Deze waren goed 
voor bijna 80.000 hectare landbouwgrond. De lengte verharde weg 
steeg van 835 naar 1.941 kilometer. Maar liefst 432 agrarische 

bedrijven werden verplaatst en het aantal kavels halveerde. Aan het 
Rivierengebied is een ruilverkavelingslaag toegevoegd net als elders 
in Nederland. Langzaam maar zeker krijgt deze unieke periode meer 
waardering in ons collectieve geheugen. Dat kunnen we vervolgens 
weer aanspreken bij hedendaagse opgaven. 

En de erfgoedzorg?
De rol van de erfgoedzorg is bewonderenswaardig, maar er is te lang 
gewerkt met vooral een focus op behoud. Daar is in de erfgoedzorg 
nog winst te behalen.
De volgende opgave klopt al jaren aan de deur: de verduurzaming 
van onze samenleving. Alleen met een ontwikkelingsgerichte hou-
ding kan de erfgoedzorg bijdragen aan deze grote maatschappelijke 
opgave. Dat vraagt om meer dan behoud en ansichtkaartrecon-
structie. Uiteindelijk willen we als erfgoedzorgers ook dat volgende 
generaties kunnen leren van ons heden. 
Dat lukt niet als we de hedendaagse opgaven vooral verstoppen 
in ons erfgoed. 

Na de oorlog werd in Nederland een enorm landbouwvoor-
lichtingsprogramma uitgerold. Boeren, of liever: agrariërs, 
kregen bij demonstratiedagen en excursies voorlichting over 
de modernste landbouwtechnieken. De boerinnen bleven 
daar niet bij achter: zij leerden hoe ze door het runnen van 
een effectief huishouden ook in het bedrijf een belangrijker 
rol konden spelen. Verschillende crises in de twintigste eeuw 
legden kwetsbaarheden van de Nederlandse landbouw bloot. 
De landbouwtechniek bood allerlei oplossingen, maar  
– zo was de inschatting – het inefficiënte landschap en de  
conservatieve boer stonden de vooruitgang in de weg. 

Ruilverkaveling 
In navolging van onze buurlanden ontwikkelde men ‘Ruilverkaveling’. 
Hiermee werden agrarische landschappen opnieuw ingericht naar 
de laatste landbouwkundige inzichten en met behulp van de modern-
ste cultuurtechniek. Dit betekende in eerste instantie het aanpassen 
van verkaveling, afwatering en ontsluiting van het landelijk gebied. 
Later kwam daar boerderijverplaatsing bij – in de praktijk natuurlijk 
bedrijfsverplaatsing. De oude boerderij ging in bijzondere gevallen 
een herbestemd leven als woning, atelier, of pannenkoekenrestau-
rant tegemoet. Vaak vond echter sloop plaats. Na de ruilverkaveling 
was er niet altijd plaats voor alle boeren. Jonge, vooruitstrevende 
boerengezinnen kregen een kans op de nieuwbouwlocatie. Bij ande-
ren bestond de mogelijkheid het bedrijf te beëindigen.

Ongekende transformatie
De transformatie van ons landschap in de 20e eeuw is ongekend. In 
heel Nederland zijn ruim 1500 ruilverkavelingen uitgevoerd. Sommi-
ge piepklein, van slechts enkele tientallen hectaren. Andere waren 

Ruilverkaveling, 
duurzaamheid 
& de erfgoedzorg

“Er is een nieuwe, bijzondere laag 
aan ons landschap toegevoegd!”
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Maar als professional weet ik wel beter. We 
maken nu het landschap van de toekomst. 
Juist het gegeven dat landschap voortdu-
rend verandert, maakt ons werk zo boeiend. 
En dan komt ineens de nieuwe N18 Groen-
lo-Enschede op mijn pad. Het tracé van de 
nieuwe weg voert dwars door het vertrouw-
de landschap van mijn jeugd; op 100 meter 
van de boerderij, waar mijn overgrootvader 

de windhoos van 1927 trotseerde. Dit is een 
grillig coulissenlandschap met veel, voor mij 
bekende weggetjes. Maar ook met grotere 
wegen als de Borculoseweg, of “de grin-
te”, die we breed vonden, want die had een 
streep in het midden. Of de grote weg, de 
Twenteroute, met vrijliggende fietspaden, 
waarover ik vaak fietste naar de grote stad 
over de Mallumse Es met de karakteristieke 
watertoren en over de prachtige Usseler Es, 
vlak voor Enschede.

De aanleg
Toen ik bij de aanleg van de N18 betrokken 
raakte was dit landschap al behoorlijk veran-
derd. De kanalisatie van de Berkel, de aan-
leg van de A35 en de ruilverkaveling hadden 
diepe sporen getrokken. En het verkeer op de 
Twenteroute werd al lang niet meer stilgelegd 
voor een begrafenis. Dat landschap veran-
dert, is een gegeven. Door aanleg van wegen 
verandert het landschap, maar verandert ook 
de manier hoe het landschap beleefd wordt. 
Bij de nieuwe N18 is dit duidelijk te zien. Dan 
bedoel ik de beleving vanuit het landschap 
met de nieuwe weg erbij, maar óók de land-
schapservaring vanaf de nieuwe weg.
Om met het eerste te beginnen. Toen de 
weg net geopend was zag ik een boer op 
zijn land staan verbluft kijkend naar het voor-
trollende verkeer op de weg. Waar vroeger 
het landschap ten westen van Eibergen en 
Haaksbergen rustig doorliep, ervaar je de 
weg nu als een duidelijke grens. Veel oude 
weggetjes zijn afgesneden, maar tegelijk is 
geprobeerd van de nieuwe passages van de 
N18 een belevenis te maken. De opritten naar 
viaducten over de nieuwe weg worden bege-
leid met beplanting en van bovenaf ontstaan 
nieuwe vergezichten. Bij de nieuwe brug over 
de Berkel is een uitkijkheuvel toegevoegd. 
De fietstunnels zijn ontworpen met wijkende 
wanden en lange doorzichten met oog voor 
de sociale veiligheid. Op een hete zondag 
zag ik zelfs een man in een scootmobiel in de 
schaduw van het tunneldak, uitrustend van 
zijn tour langs de nieuwe snelweg.

Het gedruk
Maar ook het rijden over de N18 geeft een 
nieuwe kijk op het landschap. Dat de inpas-
sing in het Achterhoekse en Twentse land-
schap een hoofdeis was bij de aanbesteding 
van de weg heeft zich m.i. uitbetaald. Door de 
lange bochten in het tracé verandert telkens 
de blik op het landschap. Oude iconen, zoals 

kerktorens en saksische boerderijen beleef je 
ineens vanuit een ander perspectief. De weg 
is strak ingesneden in de bolle essen en ligt 
óp het landschap in de beekdalen. De weg 
doorsnijdt de coulissen van het landschap, 
waardoor je steeds in een andere kamer komt. 
De nieuwe viaducten over de N18 doen mee 
in dit spel. Ze zijn specifiek ontworpen voor dit 
landschap. Met donkere houten hekwerken 
en witte horizontale lijnen heeft de architect, 
Joan Almekinders, zich laten inspireren door 
de donkere houten boerenschuren met witte 
windveren in de omgeving. Maar door de gro-
tere snelheid trekt het landschap ook sneller 
voorbij. In die beleving valt een aantal plekken 
extra op. In het esthetische programma van 
eisen hebben we die plekken “markante pun-
ten” genoemd. Dit zijn de punten waar de N18 
aansluit op het onderliggende weggennet, 
de brug over de Berkel en de kruising met de 
museumspoorlijn bij Boekelo. Bij die punten 
is de confrontatie tussen de nieuwe weg en 
het oude landschap het grootst. Het zijn ook 
de plekken waar je het gebied nu met de auto 
binnenkomt. Ook dit is een nieuwe ervaring.

Inspiratie
Aan het landschapsontwerp van die markan-
te punten is veel aandacht besteed. Bij elke 
aansluiting zijn andere boomsoorten toege-
past die horen bij die omgeving. Inspiratie is 
ontleend aan de omgeving, zoals de Circum-
vallatielinie, de Hupselse Es en de Needse 
Berg. Bij Enschede, bij de Grolschfabriek, is 
met landart een poort tussen stad en land 
vormgegeven. 
Ik denk dat de aandacht voor het landschap bij 
dit werk heeft geloond, maar echt goed beoor-
delen kunnen we dat pas over een tijdje, als 
de natuur zijn werk heeft gedaan. Voor nieuwe 
generaties zal de N18 horen bij dit landschap 
en voor veel mensen zal het beeld vanaf de 
N18 het beeld van de Achterhoek en Twente 
zijn. Ik heb meegewerkt aan het Esthetisch 
Programma van Eisen voor de aanbesteding 
van de N18. En vervolgens was ik als secreta-
ris-deskundige van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit N18 betrokken bij de selectie van de 
aannemer/architect en de begeleiding van de 
ontwerpen voor het landschap en de civiele 
kunstwerken. In die commissie zaten verder 
deskundigen van de betrokken gemeenten, 
de welstandscommissies en Rijkswaterstaat. 

De N18, een nieuwe blik op 
het Achterhoekse landschap

Buurserbeek In ons dichtbevolkte land roept de aanleg van een snelweg per definitie weer-
stand op. We zijn bang dat het oude, vertrouwde landschap wordt aangetast. 
We koesteren het landschap, dat we op oude schilderijen zien. Een landschap, 
waarin het moderne verkeer afwezig is. Of zoals ik een gemeenteraadslid 
hoorde zeggen: “We willen de nieuwe weg niet horen, zien, voelen en ruiken”. 
Dan moet ik denken aan het lied “Het dorp” van Wim Sonneveld, “En langs het 
tuinpad van m’n vader, Zag ik de hoge bomen staan, Ik was een kind en wist 
niet beter, Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan”.

Jan Wabeke De N18, een nieuwe blik op het Achterhoekse landschap

Boven: Fietstunnel bij Hupsel
Midden: Museumbuurt spoorweg bij 
Haaksbergen (MBS)
Onder: Brug onder de Berkel, Eibergen

Beeldspraak 

12 13
Landschap m

et andere ogen



Betuwe landschap
Rechts: Watermolen Vorden
Foto’s beeldkatern: Erwin Zijlstra

Buitengebied Dodewaard
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Fietsbrug nevengeul Nijmegen

Glaslabyrinth door glaskunstenaar Hermine v.d. Does Hackfort kunstroute ‘In God we trust’ gemaakt door de Space Cowboys

Brummen, voedselbos Hackfort, kunstroute
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ruimtelijke ontwikkeling óók het ruimtelijke 
kwaliteitsbeleid (welstand + cultuurhistorie) 
voor de komende jaren is vastgelegd. Deze 
dorpsvisies, opgesteld door SAB in samen-
werking met het Gelders Genootschap, zijn 
vooral ook bedoeld om initiatiefnemers bij hun 
plannen te inspireren. De meer “harde spelre-
gels” zijn tot een minimum beperkt.

Online viewer Cultuurhistorie Voorst
De IJsselvallei is zeer rijk aan cultuurhistori-
sche waarden, zoals historische dijktracés, 
kolken, vele terpen of pollen (verhoogde 
woonplaatsen) en een groot aantal monu-
mentale gebouwen, waaronder diverse boer-
derijen en woonhuizen. Ook liggen aan de 
dijken vele landgoederen en buitenplaatsen.
Wat zouden nieuwe maatregelen in verband 
met hoge waterstanden kunnen betekenen 
voor de toekomst van dit belangrijke erfgoed? 
Hoe kunnen beide belangen zo goed mogelijk 
worden gediend? Voor de gemeente Voorst 

waren deze vragen aanleiding om de cultuur-
historische waarden in de dijkzone en uiter-
waarden nog eens onder de loep te nemen 
en opnieuw onder de aandacht te brengen 
van de betrokken partijen.
Maar hoe doe je dat op een aantrekkelijke 
en vooral ook overtuigende wijze? Veel cul-
tuurhistorische informatie is reeds vastgelegd 
in rapporten, beschrijvingen en zelfs een 
actuele, gedetailleerde cultuurhistorische 

waardenkaart. Maar, zoals in veel gemeenten, 
is ook in Voorst de informatie versnipperd, 
beperkt toegankelijk en merendeels niet erg 
publieksvriendelijk.
Daarom startten gemeente, Gelders Genoot-
schap en Daan van den Berg (Studio D ste-
denbouw + landschap) een gezamenlijke 
pilot met als doel de cultuurhistorische waar-
den in het IJsselgebied meer aansprekend 
en uitnodigend, in onderlinge samenhang te 
presenteren. Dit resulteerde in een interac-
tieve online viewer die de cultuurhistorische 
informatie voor de gehele IJsselzone ontsluit. 

“Aan het 
vergroten  

van kennis & 
betrokkenheid 

bij het land-
schap wordt 
steeds meer 

belang  
gehecht”

Dorpskwaliteitskaart Altforst (concept); 
SAB i.s.m. Gelders Genootschap.

Doordat gewerkt is met verschillende themati-
sche lagen zijn ook allerlei selecties te maken. 
Veel elementen, waaronder de monumenten, 
zijn aanklikbaar waarna een foto en achterlig-
gende informatie op het scherm verschijnt. 
Aan de viewer kunnen ook documenten wor-
den gekoppeld, zoals gebiedsbeschrijvingen, 
beleidsdocumenten, waardenstellingen en 
beschrijvingen.

Gerard Derks Cultuurhistorische gebiedsbeschrijvingen en waardenkaarten 

In de afgelopen decennia is veel cultuurhistorische informatie vastgelegd 
over onze leefomgeving, zowel over onze steden en dorpen als over 
het omringende landschap. Dit gebeurde op allerlei manieren, maar 
vooral in de vorm van cultuurhistorische gebiedsbeschrijvingen en 
waardenkaarten.
Nu, met de Omgevingswet in het vooruitzicht, staan deze beschrijvingen 
en kaarten weer volop in de belangstelling. Overheden zijn op zoek naar 
nieuwe, meer eigentijdse manieren om de verzamelde informatie en het 
daarbij behorende beleid op een publieksvriendelijke en aantrekkelijke 
wijze te ontsluiten voor burgers en initiatiefnemers.

Op zoek naar meer eigentijdse 
& publieksvriendelijke vormen

Bij de wijzing van het besluit Ruimtelijke Orde-
ning per 1 januari 2012, werden gemeenten 
verplicht om voortaan ook cultuurhistori-
sche waarden nadrukkelijk af te wegen bij 
het vaststellen van bestemmingsplannen. 
Gemeenten die nog niet beschikten over een 
beschrijving of waardenkaart lieten er alsnog 
een opstellen. Voor veel andere gemeenten 
vormde het aanleiding om hun oude versies 
te actualiseren.
De (online) ontsluiting van informatie over ons 
erfgoed voor het publiek is een heel andere 
opgave die vaak nog veel te wensen over 
laat. Op de meeste gemeentelijke websites 
is deze informatie zeer beperkt en soms ook 
moeilijk vindbaar. Gelderse gemeenten met 
een (interactieve) online cultuurhistorische 
atlas zijn op de vingers van één hand te tellen.
In het navolgende passeren enkele voorbeel-
den van “nieuwe producten” de revue waarbij 
het Gelders Genootschap is betrokken.

De landschapsbiografie
Na de traditionele beschrijvingen en kaarten 
verscheen in de afgelopen jaren ook de zoge-
naamde landschapsbiografie ten tonele. De 
biografie onderscheidt zich vooral van de cul-
tuurhistorische beschrijvingen doordat ook 
de sociale dimensies van het landschap veel 
nadrukkelijker aan bod komen. Aan het ver-
groten van kennis en betrokkenheid van het 
publiek bij het landschap wordt steeds meer 
belang gehecht. Er is veel meer aandacht voor 
de belevingswaarde van het landschap en het 
vastleggen van verhalen over het gebruik van 
het landschap nu en in het verleden.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
bracht onlangs (juni 2018) een nieuwe bro-
chure met handreiking uit over de landschaps-
biografie en gemeentelijke omgevingsvisies. 
De landschapsbiografie is vooral geschikt 
voor grotere aaneengesloten gebieden. Een 
voorbeeld is de IJsselmeerbiografie waaraan 
ook het Gelders Genootschap een bijdrage 
leverde.

Cultuurhistorie in Dorpsvisies
Voor de gemeente West Maas en Waal ver-
zorgde het Gelders Genootschap enkele 
jaren geleden samen met Cultuurland Advies 
een integrale cultuurhistorische gebiedsbe-
schrijving. Voor de acht dorpskernen heeft 
de gemeente ervoor gekozen om de uitkom-
sten van de inventarisatie te verwerken in 
dorpsvisies: een “nieuw” beleidsinstrument 
waarin behalve een visie op de toekomstige 

Pagina uit de online viewer
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[afb.08]

[afb.01]

[afb.04]

[afb.07]

[afb.02]

[afb.06][afb.05]

[afb.03]

Een nieuwe toekomst 
voor de parels van 
Winterswijk!

“Met creativiteit is het mogelijk een scholtengoed 
een nieuwe toekomst te geven” 

Roerdink
[afb 01] Een traditionele herontwikkeling heeft plaats-

gevonden op het scholtengoed Roerdink waarbij 
het hoofdhuis in zijn geheel of gedeeltelijk als 
gastenverblijf kan worden gehuurd. Het complex 
is nog steeds in handen van de familie en wordt 
langzaam opgeknapt.

[afb 02] De vermoedelijk oudste schoppe van Gelderland 
(links) is herbestemd tot caférestaurant.  
Het voormalige koetshuis rechts zal in een later 
stadium worden gerestaureerd en van een 
nieuwe functie worden voorzien.

Keunenhuis 
[afb 03] Het Keunenhuis uit 1908 is een gaaf bewaard 

voorbeeld van een voorname hallenhuisboerderij. 
Natuurmonumenten heeft het hoofdhuis en 
bijgebouwen gekocht en een nieuwe huurder 
gevonden. Het voorhuis zal als museumhuis 
worden ingericht met de oude meubels uit het 
huis. Chef Nel Schellekens zal in de deel haar 
proeflokaal en professionele keuken realiseren.

[afb 04] Het daglonershuisje en de waterput zorgen voor 
een schilderachtige aanblik tegen de achter-
grond van het Winterswijkse landschap. 

[afb 05] De inboedel van de laatste bewoner van het 
Keunenhuis is nog grotendeels bewaard  
gebleven, met onder andere de inrichting van  
de knechtenkamer en meidenkamer. Het voor-
huis en deze kamers zullen na de restauratie  
als museum worden ingericht.

[afb 06] Chef Nel Schellekens vertelt in de deel van  
het Keunenhuis over haar plannen voor de pro-
fessionele keuken en proeflokaal. Het Keunen-
huis laat zien dat er best stevige ingrepen mogen 
worden genomen om een boerencomplex een 
nieuw leven te geven.

Vriezenhuis
[afb 07] In 1905 gaf de welgestelde boer J.W. Esselink 

de opdracht tot de bouw van een nieuwe boer-
derij ter vervanging van een oudere hallenhuis-
boerderij. De Winterswijkse architecten J.D. 
Gantvoort en A. Stree ontwierpen een impo-
sante blokvormige boerderij met Neo-Renais-
sance en Art Nouveau invloeden. De huidige 
eigenaren kozen ervoor om het hoofdgebouw  
en de bijgebouwen te herbestemmen tot hotel  
en appartementen.

[afb 08] De architect Vincent Schreurs werd gevraagd 
om een nieuwe bedrijfswoning voor de eigena-
ren te ontwerpen, in een interessant vormgege-
ven eigentijdse stijl die aansluit op het karakter 
van het landgoed. De nieuwe woning past 
binnen het verhaal waarbij voor elke nieuwe  
fase een nieuw object aan het landgoed wordt 
toegevoegd.

Beeldspraak 
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Links: Rosendael

Rechts: Vliek Ulestrate

alleen gebouwen aangewezen als rijksmonumenten. Als we nu, 
in 2018, kijken naar historische buitenplaatsen en landgoederen, 
dan is de rijksbescherming zo goed als hetzelfde als in de jaren 
1970. Dat is vreemd, want sindsdien weten we veel meer over 
de ontstaansgeschiedenis en het huidige functioneren van his-
torische buitenplaatsen en landgoederen, bijvoorbeeld dankzij 
de regionale landgoederenprojecten Gelders Arcadië en Langs 
IJssel en Berkel. Kijken we wederom naar Rosendael, dan wordt 
snel duidelijk dat de bolletjeslijn alleen de architectonische kern 
omkaderd, maar het overgrote deel van het ooit 1000 hectare 
grootte landgoed valt buiten de cultuurhistorische waardering en 
bescherming. Ook lanen die vanuit de kern naar buiten lopen, vallen 
zo binnen beschermde en niet-beschermde delen. Rosendael was 
een ruimtelijk en maatschappelijk samenhangende eenheid van 
huis inclusief interieur, tuin, park, bijgebouwen, pachtboerderijen, 
landbouwgronden, bosgebieden, lanenstelselsen met een sterke 
connectie met nabijgelegen dorp en kerk. Een fysiek en functio-
neel samenhangend geheel. De rijksbescherming is dus bij veel 

aangewezen complexen te beperkt. Met 119 complex rijksbe-
schermde buitenplaatsen is Gelderland zeer rijk bedeeld. Maar, 
zijn dit dan alle buitenplaatsen en landgoederen in onze provincie? 
Voor provincie Gelderland heb ik de historische buitenplaatsen 
en landgoederen in kaart gebracht. Uit het onderzoek bleek dat 
er meer dan 550 complexen zijn met landgoedkwaliteiten (zoals 
genoemde landhuizen, parken, lanenstelsels, boerderijen etc.), 
waarvan de meerderheid niet vanuit de erfgoedzorg beschermd 
wordt als samenhangend complex. De resultaten worden eind 
dit jaar als cadeau aan alle Gelderse gemeenten gegeven, om 
bijvoorbeeld te gebruiken als kwaliteitslaag in hun omgevingsvisie 
en –plannen. Daarbij de wens, hoop dat overheden, eigenaren en 
omwonenden samen kijken naar kansen om erfgoedensembles 
in hun grote samenhang te versterken. Zo doet Gelders Genoot-
schap dat nu in Zuid-Limburg, waar we in opdracht van provincie 
Limburg.onderzoek doen naar leegstand en herbestemming van 
erfgoedensembles. De ensemblegedachte centraal: bij instand-
houding en bij nieuwe ontwikkelingen!

Rosendael. De naam roept beelden op van een  
prachtig kasteel, omgeven door een park met rozentuin, 
schelpengalerij en natuurlijk de beroemde bedrieger-
tjes. Het is een van de 119 complex rijksbeschermde 
buitenplaatsen in Gelderland: Kastelen en landhuizen 
die samen met omliggend park zijn aangewezen als 
rijksmonument.

De bescherming van buitenplaatsen als ensembles vindt haar oor-
sprong bij de in 1967 in het leven geroepen Commissie Historische 
Buitenplaatsen, Parken en Erven. Deze aandacht was gebaseerd 
op het feit dat in de eerste helft van de twintigste eeuw een groot 
aantal landhuizen werd gesloopt, landgoederen versnipperden, 
parken veranderden in villawijken en bossen werden geveld. Ofte-
wel, zoals in de woorden van de Britse historicus J. Raven: ‘Threat 
contributes to the definition of heritage’.
Vooral jonkheer H.W.M. van der Wijck vroeg meer aandacht voor 
de bescherming van buitenplaatsen als historische monumenten. 
De jonkheer herdacht de verdwenen monumenten met gevoelens 
van verlies en spijt dat meer gedaan had kunnen worden om de 
buitenhuizen en hun landschappen te bewaren. 
Het werk van Van der Wijck en de Commissie Historische Buiten-
plaatsen leidde tot de aanwijzing van ‘complex rijksbeschermde 
buitenplaatsen’ die gezien werden als een architectonisch ensem-
ble van landhuis met tuin en park. Deze bescherming was van 
groot belang en een grote stap vooruit. Tot die tijd werden namelijk 

Landgoederen 
& buitenplaatsen als 
erfgoedensembles

“Samen kijken naar 
kansen om erfgoedensembles 

te versterken”

Landschap m
et andere ogen
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Als landschapsarchitect bij het Gelders 
Genootschap accepteer ik dat er grootscha-
lige windmolens en zonnevelden in ons land-
schap komen. Maar acceptatie betekent voor 
mij niet berusting. Berusting dat elk initiatief 
op papier of op kaart, meteen maar geaccep-
teerd moet worden omdat we in de hoogste 
versnelling moeten. Steeds vaker is financië-
le-participatie mogelijk of is er een financiële 
tegemoetkoming voor omwonenden of een 
omgevingsfonds (dus niet alleen de lasten 
maar ook de lusten). Dit is prima.
Voor sommigen helpt dat om zo’n ingrijpende 
ontwikkeling te accepteren. Maar voor ande-
ren is dat niet voldoende. Die zijn heel erg 
gehecht aan hun landschap. Zijn bang om 
te vervreemden van hun eigen leefomgeving. 
Voor hen is het belangrijk om eerst een goed 
beeld te vormen hoe hun landschap verandert. 
Ze willen zien dat het zo zorgvuldig mogelijk 
is gedaan met een goede landschappelijke 
inpassing en/of landschapsversterking. Pas 
dan kan men zich opnieuw verbinden met het 
landschap van de toekomst.
Een realistisch beeld vormen van de ruimte-
lijke impact van een windmolen of zonneveld 
in het landschap is essentieel. Voor windini-
tiatieven kan een workshop Windkijker van 
het Gelders Genootschap uitkomst bieden. 
Hierover een open dialoog buiten in het land-
schap houden, verbindt mensen met hun ver-
anderende landschap. Dit is essentieel om 
werkelijke acceptatie te krijgen.

De noodzaak van 
energietransitie
We leven midden in een energietransitie. De urgentie is 
voelbaar. Om energieneutraal te worden moeten de regio’s 
en gemeenten alles uit de kast halen. De ruimtelijke opgave 
voor windmolens en zonnevelden is zeer groot. Het land-
schap zal veranderen.

Tedtalk Aditi Kho, landschapsarchitect Gelders 
Genootschap, op het jaarlijkse congres van provincie 
Gelderland ‘Gelderland kijkt vooruit’ 2018.

Rechts: Bestuur Gelders Genootschap dialoog 
windkijker

Links: De windkijker

“Acceptatie overbrugt de kloof 
tussen hart & verstand” 

[Panache Desai]
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Bewoners Brummen 
leggen voedselbos aan

Een klein jaar geleden werd de eerste 
boom geplant en inmiddels zijn er 
veel meer bomen, struiken, planten, 
kruiden en zaaigoed bijgekomen 
in voedselbos De Nieuwe Erven in 
Brummen. Niet alleen al dat groen 
groeit en bloeit, de saamhorigheid 
onder de vrijwilligers die het bos 
aanleggen en beheren, óók.

In Brummen ontstaat een waar bospa-
radijsje, met onder meer fruitbomen, 
slingerpaden, een kruidenlabyrint, een 
natuurspeelplaats en een ontmoetings-
plek met vuurplaats. Het is het resultaat 
van gezamenlijk optrekken van gemeente 
en bewoners.

Samen realiseren
Gemeente Brummen wilde iets bijzonders 
doen in een deel van nieuwbouwplan Elzen-
bos, waar geen woningen meer komen. En 
een groep bewoners liep rond met het idee 
voor een voedselbos. Dat kon niet mooier. 
Sindsdien trekken gemeente en bewoners 
samen op. “De gemeente blijft eigenaar van 
het gebied, maar bewoners zijn de trek-
kers”, vertelt Regisseur Landelijk gebied & 
Participatie Sander Bosman.

Groep vrijwilligers groeit
Steeds meer enthousiaste bewoners van 
omliggende wijken sloten zich aan bij de 
werkgroep. Er zijn inmiddels regelmatig 
zeker zo’n vijftig ‘voedselbossers’ actief. 
Zij brengen kennis in en zorgen voor de 
aanplant en het onderhoud.
Vrijwilliger Chantal van Genderen organi-
seert bijvoorbeeld allerlei workshops en 
lezingen over gezonde voeding en was 
medeorganisator van het oogstfeest in 
september, waar gerechten op het menu 
stonden die gemaakt zijn met ingrediënten 
uit het voedselbos.

Sociale meerwaarde
Het voedselbos trekt steeds meer belang-
stelling. Zo willen scholen het voedselbos 
met hun leerlingen komen beleven en ‘buur-
man’ Philadelphia doet graag mee. Cliënten 
hebben wel zin om aan de slag te gaan in 
het voedselbos. Ook Riwis Zorg & Welzijn 
toont interesse.
Buiten Brummen staat het initiatief ook op de 
kaart. De werkgroep verspreidt graag kennis 
en ervaringen. Zo is mede-initiator Louke van 
Wensveen ook oprichter en lid van de Tafel 
duurzaam voedselbeleid van de Cleantech 
Regio, waaraan ondernemers, onderzoe-
kers en vertegenwoordigers van onderwijs, 
(natuur)organisaties en overheden samen-
werken. “We volgen ook het Brummense 
voedselbos op de voet.”

Een voedselbos combineert landbouw 
met natuur voor een duurzame 
voedselproductie. In zeven tot negen 
vegetatielagen vind je bomen, struiken, 
kruiden, knol- en wortelgewassen, 
bodembedekkers, klimplanten en 
schimmels. Maar in het Brummense 
voedselbos zie je ook hagen, houtwallen 
en water, waardoor er een rijk gebied 
ontstaat waarin ook insecten, vogels en 
andere dieren goed gedijen. Het bos 
levert van alles op: noten, zaden, bessen, 
fruit, groenten, eetbare bloemen en 
honing.

 “Een nieuwe rol voor de gemeente. 
Wij het kader en de procesbegeleiding, 

bewoners het denkwerk over de invulling. 
En samen realiseren”

Annemarie Veldkamp Stimuleer betrokkenheid



E > Als hoogleraar natuurbeleving én psycho-
loog, weet u als geen ander hoe belangrijk een 
natuurlijk groene leefomgeving is voor onze 
gezondheid. Hoe ervaart u de acceptatie 
en belangrijker: de acties omtrent deze 
wetenschap?
A > De erkenning van ‘natuur als therapie’ 
is in de wetenschap heel langzaam op gang 
gekomen. Men vond deze aanvankelijk niet 
de moeite waard om verder te onderzoeken 
aangezien de waarde ‘vanzelfsprekend is’. 
Het interessante is dat het thema veel onder-
zoeksvelden raakt. De kennis is groter gewor-
den en daarmee is het geitenwollen-sokken 
imago er wel af. Er komen steeds meer initi-
atieven en acties zoals bijvoorbeeld groene 
schoolpleinen. Dat is grote winst. Ook zijn er 
initiatieven om het bewegen in de natuur te 
stimuleren. Op diverse locaties van natuur-
monumenten kunnen mensen die slecht ter 
been zijn een loopfiets lenen, waardoor ze 
weer zelfstandig de natuur in kunnen. Het is 
bovendien aangetoond dat bewegen in de 
natuur helpt bij klachten zoals kortademig-
heid en vermoeidheid. Daartegenover heb ik 
wel mijn zorgen dat de waarde van natuur 
steeds meer als ‘verdienmodellen’ wordt 
gezien. Natuurbeleving is er voor iedereen 
en zou altijd voor iedereen gratis toegankelijk 
moeten zijn. 

E > De waarde van natuur is (zoals je zei) evi-
dent. Iedereen weet dat het goed voor ons is: 
het beleven van de natuur helpt ons ontspan-
nen; bomen zuiveren en koelen de lucht. Zeker 
met uitzonderlijke hittegolf (en alle gevolgen 
van dien) zou het aanplanten van bomen, par-
ken en bossen hoog op de politieke agenda 
moeten staan. Daar zien we nog weinig van: 
provincies maken zelfs plannen om bomen te 
kappen door de misvatting dat bomen langs 
de weg de verkeersveiligheid niet ten goede 
komen. Bomen worden vaak ook gezien als 
lastig: want ze kosten veel aan onderhoud en 
nemen licht weg. Hoe krijgen we de waar-
dering voor natuur hoog op de politieke 
agenda: landelijk en lokaal?
A > Het is grappig dat je ‘bomen’ noemt: 
bomen hebben een oeroude, grote spirituele 
betekenis. De luchtzuiverende en verkoelen-
de kwaliteiten zijn relatief maar een klein deel 
van àlle kwaliteiten. Bomen communiceren 
via de wortels en via de lucht. Daarbij kun-
nen bomen bijvoorbeeld ook stofjes afschei-
den die schimmelwerend zijn. De voordelen 
gaan echter veel verder dan de meetbare, en 

‘technische’ effecten. Ervaringen van mensen 
zijn belangrijk: buiten zijn in de natuur zorgt 
voor stress-reductie. Dat is een grote posi-
tieve bron die altijd voorhanden zou moeten 
zijn. Wat betreft het plaatsen op de politieke 
agenda zou ik willen benadrukken: laat zien 
dat de beleving van natuur, ook het groen in 
de stad, een urgentie is voor het ‘gelukkig zijn’ 
van bewoners. Maar natuur moet ook weer 
niet te veel geïdealiseerd worden. Mensen 
kunnen angst krijgen voor de natuur door bij-
voorbeeld vervelende ervaringen met insec-
ten. Dat is helemaal niet nodig. Het opdoen 
van kennis door ervaring in de natuur maakt 
mensen weerbaar en neemt angst weg. Het 
direct ervaren van de natuur wekt bovendien 
interesse en meer waardering op. Het kennen 
en waarderen van de natuur is een ‘schat’ die 
je mee kunt krijgen voor het leven. 

E > U werkt samen met o.a. huisartsen en 
zorgverzekeraars. Wordt er vanuit ‘de zorg’ 
inmiddels ook met andere ogen naar 
natuur landschap gekeken?
A > De brede trend is dat er enorme zorgkos-
ten zijn. Er wordt meer gezocht naar preventie, 
een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
De gemeentelijke overheid heeft samen met 
zorgverzekeraars en huisartsen een taak 
wat betreft preventie. Maak de taak collec-
tief. Naast bewegen, sporten en gezonde 
voeding is het versterken, de ontwikkeling 

en gebruik van natuur net zo belangrijk. Het 
beleven van natuur is heel makkelijk en vergt 
geen discipline van mensen. Door het ‘buiten 
zijn’ aantrekkelijk te maken, worden mensen 
vanzelf gezonder, zonder nare bijwerkingen. 
De combinatie van leuk en goed!

E > Wat zou de rol van ontwerpers 
zoals landschapsarchitecten, steden-
bouwkundigen en architecten kunnen 
zijn om bij te dragen aan een groenere 
omgeving?
A > Groene kwaliteit in plannen is er niet 
alleen voor ‘het plaatje’. Bereikbaarheid en 
beleving zijn belangrijke aspecten. Opval-
lend is dat stedenbouwkundigen en land-
schapsarchitecten vaak uitgaan van veron-
derstellingen en eigen ervaringen. Daarnaast 
wordt de werking van ontwerpen niet goed 
geëvalueerd. Er is een verschil in benadering 
over groen in plannen: ruig, verwilderd groen 
en daar tegenover stilistische vormgegeven 
groen. Groen is op zich robuust en weelderig. 
Architecten willen stileren. Teveel stileren is 
eigenlijk een ontkenning van levend groen. 
Stedenbouwkundigen en architecten zouden 
principes van ‘variatie en ordening’ moeten 
toepassen. Een groen ingerichte publieke 
ruimte is anders dan ‘wilde natuur’ en zou 
tegelijk zowel sociaal veilig als weelderig 
moeten zijn. Een goede houding ten aanzien 
van het ontwerpen met groen begint met veel 
kennis over ‘levend groen’.

Gezondheid & landschap

Nijmegen zorgboerderij Natuur en landschap zijn omarmde, vanzelfsprekende kwaliteiten. Maar er zit 
meer in dan wat we direct kunnen zien. Omgevingspsycholoog en hoogleraar 
Natuurbeleving Agnes van den Berg onderzoekt de effecten die ‘natuur’ op 
gezondheid heeft. Natuur -en dan met name het natuurlijke landschap zoals 
bossen, weiden, waterpartijen- heeft een preventieve werking als het gaat om 
veel psychische aandoeningen. Daarnaast zelfs een helende werking. Agnes 
kijkt met andere ogen naar ons Nederlandse landschap. Deze maand bezocht 
ik haar in het landelijke Wenum-Wiesel bij Apeldoorn om haar te interviewen. 
Haar betrokkenheid en enthousiasme over dit onderwerp zijn aanstekelijk. 

“Door ’t  
‘buiten zijn’ 

aantrekkelijker 
te maken 
worden 

mensen vanzelf 
gezonder”

Engeli Kummeling Interview Agnes van den Berg

Agnes van den Berg

Beeldspraak 
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De samenhang tussen het bestaande land-
schap en de gebouwde omgeving vormt dan 
ook de basis voor de specifieke ruimtelijke 
kwaliteit van een dorp in zijn omgeving. Elk 
gebied kent dan ook zijn typisch streekeigen 
bouwwerken, die mede de identiteit van de 
omgeving vormen.
In deze tijd, waar verduurzaming en circulari-
teit ook in onze manier van bouwen hun weg 
zoeken, zijn frisse ideeën over de inpassing 
van ruimtelijke vraagstukken van groot belang. 
Veranderende woonwensen, klimaatadaptatie 
en herijking van de intensieve land- en kassen-
bouw zijn actuele vraagstukken die een ant-
woord zoeken binnen de ruimtelijke context 
van het landelijk gebied. 
Bij deze nieuwe, toekomstige ontwikkelin-
gen is het belangrijk om de plannen goed in 
te bedden binnen de bestaande omgeving, 
zodat de identiteit van het dorp en omringen-
de landschap behouden blijft en waar mogelijk 
wordt versterkt. Door de ruimtelijke kwaliteiten 
van dorpen te benoemen en vast te leggen in 
beleidsplannen en visies wordt de streekei-
gen manier van bouwen inzichtelijk gemaakt 
en kunnen nieuwe ontwikkelingen hier op 
inhaken door deze waarden voort te zetten en 
te versterken. 
Wanneer nieuwe gebouwen met moderne, 
eigentijdse materialen en vormen worden 
gebaseerd op de bestaande ruimtelijke context 
ontstaat er een moderne invulling die de eigen 
dorpse identiteit ondersteunt en de historische 
gelaagdheid voortzet naar de toekomst. 

Boven: Wonen op het platteland, een eigentijdse 
interpretatie van een schuur. Schuurwoning, Oosterhout 
architecten, Beuningen.
Links: De op schuurarchitectuur geinspireerde volumes 
vormen op dit erf een samenhangend woonensemble.
Tinyhouse villa, Rossum. Frank Marcus architecten, 
Beneden Leeuwen.

Streekeigen bouwen 
in een modern jasje 
Streekeigen bouwen, wat is dat nu eigenlijk? Elk dorp in het 
landelijk gebied heeft door zijn unieke ligging in het landschap 
een eigen historische ontwikkeling doorgemaakt. Hoe en waar 
er gebouwd werd is van oudsher voornamelijk ingegeven door 
landschappelijke elementen. 

Mirjam Steins-van den Berg Landelijke eigentijdse bouwkunst

“Typische streekeigen bouwwerken 
vormen de identiteit van de omgeving” 
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Gelders Genootschap
Zypendaalseweg 46
6814 CL Arnhem
026 442 17 42
info@geldersgenootschap.nl
www.geldersgenootschap.nl

Colofon
Gelders Genootschap is een onafhan-
kelijke adviesorganisatie voor ruimte-
lijke kwaliteit. Kenmerkend is de inte-
grale benadering van architectuur, 
stedenbouw, cultuurhistorie, archeologie 
en landschapsarchitectuur.
 
Gelders Genootschap is in 1919 opge-
richt als vereniging van Gelderse gemeen-
ten en bevordert sindsdien consequent de 
schoonheid van stad en land. Opdracht-
gevers zijn gemeenten en ook andere 
overheden en organisaties. De ISO 
9001:2015 gecertificeerde organisatie 
geldt als expertisecentrum voor ruimte-
lijke kwaliteit.
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