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De kwaliteit van het landschap is niet eenvoudig in beleid te vatten. Door de veelheid aan 
transitievraagstukken - energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie, 
economisch vestigingsklimaat, infrastructuur en woon- en leefomgeving - loopt het landschap 
het gevaar een vergaarbak te worden voor alle nieuwe ruimtelijke opgaven, waarmee de op-
eenstapeling van verschillende programma’s de bestaande kwaliteiten van het landschap teniet-
doet, zonder dat er nieuwe kwaliteiten voor in de plaats komen. Met de onzekerheid als gevolg 
van de komst van de nieuwe omgevingswet, door een gebrek aan handvaten bij gemeentes en 
provincies, en door een gebrek aan een eenduidig vocabulaire over wat landschappelijke kwali-
teit behelst, kan de markt het voortouw krijgen in de transities van het landschap. En daarmee 
kunnen publieke doelen zoals ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie van het landschap het 
onderspit delven. Daarom is het belangrijk dat ontwerpers een rol hebben in het onderzoek 
van de nieuwe opgaven, en het ruimtelijk verankeren van publieke doelen daarbinnen. De vraag 
die zich aandient is: hoe kunnen abstracte, grote landschappelijke opgaven draagvlak krijgen en 
in gang worden gezet, met behoud of versterking van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit?
 In het onlangs gepubliceerde rapport Zorg voor landschap, naar een landschapsinclusief 
omgevingsbeleid wordt aandacht gevraagd voor het landschap, omdat de aanstaande transi-
ties fundamenteel zijn en de ruimtelijke opgaven groot. In de komende 30 jaar zullen nieuwe 
ruimteclaims voor woningbouw, infrastructuur, nieuwe bedrijven, energietransitie, klimaatadap-
tatie en natuurontwikkeling grote gevolgen hebben voor het landschap. Welke consequenties 
dat precies zijn is vooralsnog onduidelijk. Het rapport adviseert een zorgvuldige afweging van 
belangen en functies, van landschapsbehoud versus landschapsontwikkeling of transformatie. De 
zorg om het landschap wordt breed gedragen: zorg over het verdwijnen van landschapselemen-
ten, openheid, vergezichten, bomen, vogels en insecten, én over alle nieuwe toevoegingen aan 
het landschap, zoals windmolens, zonneparken en distributiecentra.1 
 Deze zorg is echter onvoldoende geadresseerd in het huidige omgevingsbeleid om de 
ruimtelijke opgaven in goed afgestemde en maatschappelijk breed gedragen banen te leiden. 

Inleiding
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Wenselijk is dat het landschap met kennis, verbeelding en betrokkenheid bejegend wordt, en 
burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij deze transitie betrokken worden. 

Nieuwe Landgoederen
Om abstracte, grote landschappelijke opgaven draagvlak te verschaffen en in gang te zetten 
zijn vanzelfsprekend acties nodig op verschillende schaal- en abstractieniveaus. Eén belangrijke 
uitdaging is om de noodzakelijke transformatie van ons landschap toegankelijk en ervaarbaar 
te maken, een gezicht te geven. Grootscheepse transformaties kunnen alleen mogelijk worden 
gemaakt als deze maatschappelijk worden gedragen, door de gebruikers van dit landschap: be-
woners, boeren, recreanten. ‘Als een landschap geliefd is bij de bevolking, is deze betrokkenheid 
een sterkere kracht dan alle wetten, regels en overheidsbemoeienis bij elkaar.’2

 In de complexiteit van het hedendaagse landschap en zijn processen kan een overzichtelijke 
eenheid waar de bezoeker zich eenvoudig toe kan verhouden, dienen als lens, als ingang om 
het landschap en zijn noodzakelijke transities ervaarbaar en toegankelijk te maken. Dit is bij 
uitstek een opgave voor het landschapsarchitectonisch ontwerp. Door ons in dit onderzoek te 
concentreren op een kleine landschappelijke eenheid en deze tegen het licht te houden, streven 
we ernaar zicht te krijgen op de rol van ontwerp bij transitievraagstukken in het landschap. De 
transitie stelt ons voor de vraag hoe mensen bewust kunnen worden gemaakt van vraagstukken 
die de schaal van de menselijke ervaring overstijgen. 
 Een dergelijke compacte landschappelijke eenheid, die zich op de schaal van de direct 
menselijke ervaring afspeelt en als zodanig inzicht kan geven in wat er in de grotere omgeving 
gebeurt, en waarbij ontwerpkracht een grote rol speelt, is het landgoed. Al eerder is een poging 
gedaan deze landschappelijke bouwsteen nieuw leven in te blazen. In de jaren ’90 werd deze 
onder de noemer ‘het Nieuwe Landgoed’ ingezet als beleidsinstrument om de kwaliteit van het 
bestaande landschap te accentueren en te vergroten. Als zodanig was dit een markant voor-
beeld van een instrument dat rekent op ontwerpkracht bij het realiseren van maatschappelijke 
opgaven in het buitengebied. Eerdere analyses tonen echter aan dat in de praktijk de land-
schapsarchitectonische kwaliteit van deze Nieuwe Landgoederen wisselend is. Hierbij spelen 
een aantal, aan elkaar gerelateerde variabelen een rol: de beleidscontext, de opdrachtgever, de 
formulering van de opgave en de ontwerpkracht die is ingezet. Desalniettemin, de geconsta-
teerde achterblijvende kwaliteit van de gerealiseerde Nieuwe Landgoederen wil niet zeggen dat 
het als beleidsinstrument heeft afgedaan. Wel blijkt hieruit dat de nadruk op de kwantitatieve 

  1
PBL, Zorg voor landschap, naar een 
landschapsinclusief omgevingsbeleid 
(2019), 8.

  2
Hans Teerds, Johan van der Zwart, 
Levend landschap, manifest voor stad en 
land (Amsterdam: SUN, 2012), 60.
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 De hoofdvraag van dit onderzoek is dus: 
zodat het als beleidsinstrument een rol kan spelen in de landschappelijke transitievraagstukken? 
Is er een alternatief mogelijk op de oorspronkelijke vraag die de nadelen van de eerder gekozen 
aanpak weet te vermijden? En welke kenmerken zou een dergelijk alternatief moeten hebben 
om te kunnen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het landschap?

Onderzoeksopzet
Voor we iets kunnen zeggen over een mogelijk alternatief, dienen we de huidige Nieuwe Land-
goederen tegen het licht te houden. Om te kunnen beoordelen wat er terecht is gekomen van 
het programma de Nieuwe Landgoederen hebben we ons gebaseerd op bestaand onderzoek, 
met als belangrijkste bron Nieuwe Landgoederen, State of Art, een analyse van de huidige gene-
ratie Nieuwe Landgoederen.3 Waarom valt de kwaliteit van de gerealiseerde Nieuwe Landgoe-
deren tegen? We hebben de bevindingen over de gerealiseerde Nieuwe Landgoederen en het 
huidige beleid kritisch afgezet tegen enerzijds de landgoed- en buitenplaatstraditie, en anderzijds 
de vraagstukken die nu spelen in de transformatie van het landschap. 
 Deels is de kwaliteit van de huidige Nieuwe Landgoederen te herleiden tot de formulering 
van het bestaande beleid ten aanzien van nieuwe landgoederen. Wat waren de achtergronden 
van het beleid ten aanzien van Nieuwe Landgoederen en buitenplaatsen eind 20e eeuw? Wat 
was de impact van het beleid? Welke voornemens over de rol van ‘ontwerpkracht’ in het beleid 
zijn/waren er? En wat kwam daarvan terecht? Dat brengen we in kaart in de vorm van een 
tijdslijn van de bestaande documenten, met een samenvatting van de hoofdlijnen daarvan (op 
het gebied van de rol van ontwerpkracht). 
 De vraagstukken wat betreft de landschappelijke transitievraagstukken hebben we bekeken 
vanuit het oogpunt van de provincies. In het beleid ten aanzien van landgoederen zijn de provin-
cies de belangrijkste spelers: ‘provincies zijn verantwoordelijk voor bovenregionale samenhang 
en geven voor al deze varianten de kaders aan.’4 De ruimtelijke opgaven die momenteel de 
agenda van het omgevingsbeleid bepalen vragen in vrijwel alle provincies aandacht. Daarnaast 

zetten we vervolgens twee provincies naast elkaar die elk een uitgesproken eigen landschap-
pelijke context hebben en die zich onderscheiden door een hoge en lage verstedelijkingsdruk: 
Zuid-Holland en Gelderland. We bekijken de mogelijke betekenis van een dergelijke bouwsteen 
als instrument, aan de hand van verschillende actuele landschappelijke opgaven en provinciale 
ambities die in het kader van de nieuwe omgevingswet worden onderzocht. 
 Om een alternatieve inzet van het landgoed als beleidsinstrument werkbaar te maken is het 

de bescherming van bestaande landgoederen en buitenplaatsen is het uitgangspunt: ‘Hoewel de 
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rijksoverheid de taken naar lagere overheden heeft overgeheveld, is het nog steeds nodig om 
gemeenschappelijk in nieuwe ontwikkelingen een eenduidig vocabulaire te bepalen, waarin ter-

-
eerd. Binnen een vastgesteld kader kunnen gemeenten en provincies zelf de accenten leggen op 
datgene waarmee zij denken dat buitenplaatsen en buitenplaatsenlandschappen kunnen bijdra-
gen aan toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven.’5 Deze noodzaak voor een 
eenduidig vocabulaire geldt onverkort voor beleid ten aanzien van de inzet van buitengoederen. 
Dit onderzoek verschaft dit vocabulaire in de vorm van de formulering van een achttal uitgangs-

 De vergelijking van het huidige beleid met de landgoed- en buitenplaatstraditie waarop 
het Nieuwe Landgoed is gebaseerd, maakte zichtbaar dat de vormentaal van het historische 
landgoed voortdurend heeft gefungeerd als referentiekader voor het nieuwe, waardoor de 
achterliggende fundamentele uitgangspunten uit het zicht zijn verdwenen. Daarom maken we 
een expliciet verschil tussen uitgangspunten en ruimtelijke kenmerken. Met de ruimtelijke 
kenmerken wordt de landschapsarchitectonische expressie van het landgoed benoemd, oftewel 
de ruimtelijke, door directe ervaring waarneembare, vertaalslag van de uitgangspunten. De 
uitgangspunten en ruimtelijke kenmerken zijn elk in een eigen hoofdstuk uitgewerkt, waarbij we 
het begrip vanuit de traditie duiden en voorzien van een actuele betekenis. 
 Deze hoofdstukken zijn opgebouwd volgens een vast stramien. Beginnend bij de praktijk van 
de Nieuwe Landgoederen, werken we terug naar het huidige beleid: in hoeverre heeft het beleid 
de situatie in de hand gewerkt en ondersteunen de bestaande beleidsinstrumenten dit kenmerk 
of werken deze juist tegen? Omdat het Nieuwe Landgoed op de schouders staat van een be-
staande, sterke traditie, kijken we vervolgens naar die traditie. Terwijl de Nieuwe Landgoederen 
vooral teruggrijpen naar de verschijningsvorm van hun voorgangers, komt hieruit naar voren dat 
wat vanuit de traditie waardevol is, echter niet de verschijningsvorm is, maar de achterliggende 
kwaliteiten: de verschillende aspecten van de relatie met het landschap. Als gevolg van de getals-
matige sturing van het beleid zijn het juist deze eigenschappen om ruimtelijke en landschappelij-
ke kwaliteit te garanderen, die ontbreken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aanbeveling.

instrument, als condensatiepunt, in het realiseren van landschappelijke transformaties.   

  3
Mathieu Derkx, Marinus Kooiman en 
Vibeke Scheffener, Nieuwe Landgoederen, 
State of the Art (Bussum: Uitgeverij 
Thoth, 2010).

  4
Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling 
(2006).

  5
Gerdy Verschuure-Stuip, ‘Balans voor 
het beschermen en benutten van 
buitenplaatsen’ in Rooilijn Jg. 52, Nr. 2 
(2019), 100.
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Beleid voor nieuwe landgoederen
Sinds de introductie van Nieuwe Landgoederen vanaf 1992 als planologische categorie zijn 
er veel beleidsdocumenten, startnotities, prijsvragen, etc. geformuleerd zonder dat dit lijkt te 
hebben geleid tot eenduidig, kwalitatief beleid. Terwijl in het voorstadium van prijsvragen en 
startnotities ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit een belangrijke drager was, is dit als doel 
verdwenen in het landelijk beleid. Kwalitatieve beleidsinstrumenten bestaan wel op lager over-
heidsniveau (provinciale kwaliteitsteams, etc.), maar op hoger schaalniveau heeft bestaand beleid 
vooral kwantitatieve randvoorwaarden om het bouwen van een landgoed te stimuleren en 
mogelijk te maken. Hoe komt het dat dergelijke goede voornemens verzanden? Hoe kan je de 
kwalitatieve verwachtingen uit de startperiode van de nieuwe landgoederen toch in beleid om-
zetten? Is ander type beleid nodig om het concept ‘nieuw landgoed’ nieuw leven in te blazen? 
 Er is in beleid een onderscheid te maken tussen projecten die Nieuwe Landgoederen 
genoemd mogen worden (die voldoen aan veel regels voor oppervlakte, beperkte bebouwing, 
verplichte natuuraanleg en openbare toegankelijkheid) en projecten die niet binnen deze regel-
geving vallen, maar wel door de eigenaar als nieuw landgoed worden aangeduid.6 Deze zoge-
noemde NSW-landgoederen vallen onder de Natuurschoonwet, en de eigenaar krijgt bijbeho-
rende belastingvoordelen. 

Natuur en wonen
Volgens de Natuurschoonwet (NSW) is een nieuw landgoed ‘een nieuw te ontwikkelen en 
duurzaam te beheren boscomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin één gebouw 
(woonhuis) van allure met daarin maximaal twee à drie wooneenheden. Het gebouw heeft 
primair een woonfunctie. De minimale omvang van de bebossing is vijf hectare. Maximaal tien 
procent van de totale oppervlakte is privéterrein en de rest is openbaar toegankelijk. Het ge-
heel heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.’7

 In het nieuwe landgoed komen twee ruimtelijke vraagstukken bij elkaar: natuur en wonen. 
Buiten wonen is een breed gedeeld verlangen, maar is in de Nederlandse context gebonden 
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aan allerlei beperkingen, voortkomend uit de toenemende schaarste aan landelijk gebied, natuur, 
ruimte, de horizon, en de daaruit voortkomende impuls tot bescherming. De noodzaak van 
meer natuurgebieden is eveneens breed gedragen, maar stuit op het probleem dat er geen 
directe economische baten zijn, en de benodigde investeringen dus moeilijk te vinden zijn. 
De introductie van de planologische categorie ‘nieuwe landgoederen’ in 1993 was in aanzet 
een slimme verbinding van deze twee vraagstukken, om zo met particuliere investeringen het 
areaal bos- en natuurgebied uit te breiden en het veelal van oorsprong agrarische landschap 
meer openbaar te maken. Een voorloper van dit beleid zou je kunnen zien in de naoorlogse 
twee-hectareregeling op Walcheren, waarmee de overheid de koppeling tussen woning- en na-
tuurbouw heeft gestimuleerd. Bij het landschapsherstel na de Tweede Wereldoorlog kreeg men 
alleen toestemming een locatie te bebouwen als van iedere twee hectare er één zou worden 
bebost.8

 Naast het stimuleren van de aanleg van bos- en natuurgebieden werd er, eveneens in de 
jaren ‘90, een potentie gezien in de inzet van nieuwe buitenplaatsen om het verstedelijkende 
landschap te structureren. ‘Om meerdere redenen lijken de oude buitenplaatsen een goede 
inspiratiebron voor de opbouw van het stadslandschap. Door de eeuwen heen hebben bui-
tenplaatsen een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op eigenaren, gasten en bezoekers. 
Buitenplaatsen ontstonden uit particulier initiatief: het waren de kapitaalkrachtigen die zich een 
buiten konden veroorloven. Ook toen al kon een groter deel van de stedelijke bevolking van de 
buitenplaatsen genieten. Met andere woorden, buitenplaatsen hadden een groot algemeen nut. 
Ook in onze tijd zou die combinatie van privaat kapitaal en algemeen nut levensvatbaar kunnen 
zijn.’9 Echter, deze denklijn is in de uitwerking van het beleid geleidelijk aan verdwenen. 

Tijdlijn
De belangrijkste beleidsinstrumenten uit de korte geschiedenis van het nieuwe landgoed zijn: 
- Als ze aan de voorwaarden voldoen kunnen landgoederen een rangschikking krijgen in de 

- Planmatige voordelen konden worden verkregen via de Rood voor Groen regeling.
 - Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (sinds 2016 Natuurbeheer SVNL) en het Na-
tionaal Groenfonds kunnen landgoedeigenaren subsidies voor beheer en behoud van (openbaar 
toegankelijke) natuurterreinen aanvragen.
- Het Bosbeleidsplan (1993), de Nota Ruimte (2004) en het Structuurschema Groene Ruimte 
(1995 en 2002) maken het mogelijk om met behulp van onder andere nieuwe landgoederen 

- Sommige provincies hebben eigen plan-instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van een 
nieuw landgoed te kunnen monitoren. 

 6
 Volgend op dit onderscheid, duiden 
we ook in dit onderzoek de Nieuwe 
Landgoederen die voldoen aan de 
betreffende regels aan met hoofdletters, 
de overige met kleine letters. 

  7
https://www.rvo.nl/onderwerpen/
agrarisch-ondernemen/beschermde-
planten-dieren-en-natuur/natuur-en-
landschap/natuurschoonwet, ingezien 
op 05-02-2020.

  8
Snelcommissie Walcheren, Het Nieuwe 
Walcheren (Middelburg, 1946). 

  9
Ministerie van LNV, Nieuwe 
buitenplaatsen in het stadslandschap; Visie 
Stadslandschappen deel 6 (Den Haag, 
1995), 7.
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 Afb. 1
Tijdlijn vanontwikkeling en evaluatie 
van het beleid ten aanzien van nieuwe 
landgoederen. 
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 Het nationale ruimtelijkeordeningsbeleid (RO) heeft een uitgebreide naoorlogse traditie. De 
eerste nota RO verscheen in 1960 en sindsdien zijn er nog zes RO nota’s verschenen, waarin 
de rol van de overheid van een centrale en actieve rol van ruimtelijk beleid maken is verscho-
ven naar een decentrale en faciliterende. In de Vierde Nota (1995) werd een Structuurschema 
Groene Ruimte verordend. Dit document introduceerde nieuwe landgoederen als een van de 
beleidsmiddelen om het bosareaal te vergroten.10 In 2000 werd in de Vijfde Nota RO expliciet 
het onderscheid gemaakt tussen landgoederen en buitenplaatsen, op basis van de locatie en 
grootte van het terrein.11 

het buitengebied kwalitatief te verbeteren. Nieuwe buitenplaatsen mogen daarentegen alleen 
ontwikkeld worden binnen de rode contour en niet in het buitengebied. De minimale opper-
vlakte-eis die geldt voor nieuwe landgoederen is bovendien groter dan voor buitenplaatsen. 
 Nieuwe landgoederen bleven nog wel gezien worden als middel om met behulp van particu-
lieren meer natuur te laten realiseren in Nederland. Dit hield op bij de Structuurvisie Infrastruc-
tuur en Ruimte (2012). Vanaf dit moment werd er niet meer op nationaal niveau beleid gevoerd 
over nieuwe landgoederen. Sinds de overgang van government naar governance vanaf ongeveer 
2009 wordt het beleid over nieuwe landgoederen voornamelijk bepaald door de provincies die 
er elk een eigen invulling aan gaven. 

Het begrip nieuwe landgoederen werd voor het eerst door het Rijk geïntroduceerd in 1992 in 
de Nota Landschap.12 In deze nota werden bestaande landgoederen omschreven als waardevol 
en identiteitsbepalend voor het landschap. Het idee voor nieuwe landgoederen werd binnen het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verder uitgewerkt in onder meer 
het Bosbeleidsplan (BBL).13 In deze nota werd geconstateerd dat de hoeveelheid bos die er 
op dat moment was, niet voldoende is om aan de behoefte van de samenleving te voldoen. De 
aanleg van nieuw bos diende dan ook gestimuleerd te worden, stelt het Bosbeleidsplan. Hierin 
werd nadrukkelijk aangegeven dat nieuwe landgoederen een manier kunnen zijn om de aanleg 
van nieuw bos te stimuleren met behulp van private middelen. Een nieuw landgoed wordt in 

tussen twee en vijf hectare groot waarin meerdere gebouwen omringd worden door een 
parklandschap. 
 In de jaren daarna werd er verder gesleuteld aan het beleid rondom nieuwe landgoederen. 
Zo werd er bijvoorbeeld een prijsvraag uitgeschreven om de verschillende opties in beeld te 
brengen van het beleid.14

 In 1996 werd voor het eerst het beleid rondom nieuwe buitenplaatsen en landgoederen 
geëvalueerd in de Balans Visie Stadslandschappen door het Ministerie van Landbouw, Natuurbe-
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heer en Visserij.15 Uit deze evaluatie bleek dat nieuwe buitenplaatsen een kans bieden voor het 
creëren van meerwaarde door bijvoorbeeld de overgang tussen stad en land te verbeteren. De 
grootte van buitenplaatsen en de verhouding rood/groen vormden de belangrijkste punten van 
discussie. Zo werd de minimale oppervlakte-eis voor buitenplaatsen verhoogd van twee hectare 
naar vijf hectare. Het maximale percentage dat bebouwd mocht worden, varieerde hierdoor 
tussen de twee en vijf procent.  
 Het is opmerkelijk dat vanaf dit moment het begrip nieuwe buitenplaatsen steeds verder 
op de achtergrond verdween in het beleid, terwijl de nieuwe landgoederen in hun huidige vorm 
geen productiegronden bevatten en steeds meer gaan lijken op de traditionele buitenplaatsen 
en steeds minder op de traditionele landgoederen. 
 Vanaf 2000 kregen de provincies en gemeenten voornamelijk de regie over de beleidsvoe-
ring. Elke provincie geeft een eigen invulling aan het nationale beleid in de streekplannen en be-
leidskaders die zij opstellen. Zo kunnen per provincie de eisen rondom het type, het gebruik, de 
grootte van het landgoed en de verhouding rood-groen verschillen. Dit betekent echter ook dat 
er geen nieuwe toetsingskaders worden aangegeven voor nieuwe landgoederen. De provincie 
Gelderland en Zuid-Holland geven bijvoorbeeld in het Streekplan Gelderland (2005) en de Visie 
op Zuid-Holland (2010) hun invulling aan het beleid over nieuwe landgoederen. 
 In 2012 werd voor het laatst het beleid geëvalueerd in De meerwaarde van een landgoed.  
Het beleid had in de tussenliggende twintig jaar 60 nieuwe landgoederen opgeleverd. Een be-

ontwikkelen. De focus voor natuurontwikkeling verschoof van het vergroten van bosareaal naar 
streekeigen natuurontwikkeling. Zo kunnen nieuwe landgoederen in verschillende landschapsty-
pen ontwikkeld worden zolang ze geen afbreuk doen aan hun omliggend landschap.
 Recentelijk zijn de uitdagingen op het gebied van natuur en landschap opnieuw in kaart 
gebracht. Zo wordt het Bosbeleidsplan vernieuwd en is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
vastgesteld.  Echter, nieuwe landgoederen komen als beleidsmiddel niet meer voor in deze 
documenten. 

Nieuwe landgoederen als middel voor natuurproductie

eeuw de belangrijkste argumenten om beleid te voeren over het Nederlandse bosareaal. Dit 
begon met de Nood-Boschwet in 1917.20 Het bosbeleid werd tot de jaren ‘60 vooral vanuit 
een economisch perspectief bepaald. Centraal stonden (her)bebossing, ziektebestrijding en het 
geven van een kwaliteitsimpuls aan de houtopstanden. 
 In 1928 ging de Natuurschoonwet in, die nog steeds van kracht is op veel buitenplaatsen 
en landgoederen. Bestaande en nieuwe landgoederen die voldoen aan bepaalde voorwaarden, 
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hectare), minstens 30 procent bos of natuurterrein en ‘tast het natuurschoon niet aan.’
Vanaf de jaren ‘60 verschoof de focus bij de bosbouw van alleen houtproductie naar het ver-
vullen van meerdere functies, met name recreatieve en milieutechnische doeleinden. In de jaren 
‘90 kwam de focus terug bij de oorspronkelijke productieve benadering van het bosbouwbeleid 
te liggen. Er werd gekozen om het Nederlands bosareaal zoveel mogelijk in stand te houden 
en waar mogelijk te vergroten. Dit moest echter wel op een duurzame en betrokken manier 
gedaan worden. In het Bosbeleidsplan uit 1993 is er sprake van het voornemen om het bos met 
25.000 hectare uit te breiden. Een vijfde van dit oppervlakte zou gerealiseerd moeten worden 
via de introductie van nieuwe landgoederen. Andere instrumenten voor de uitbreiding van het 
bosareaal waren de rood-voor-groen-regeling en de transformatie van agrarische gronden. In 
het Actieplan Bos en Hout bleek dat het bosareaal uiteindelijk gegroeid is met 21.000 hectare 
in de periode tussen 1993 en 2016. Voor de periode van 2020 tot 2050 is er in dit beleidsdo-
cument nog eens een vergroting van het bosareaal voorgesteld van in totaal 100.000 hectare. 
Maatregelen zoals nieuwe landgoederen en de rood-voor-groen-regelingen spelen echter geen 
rol meer in dit plan. 

bos- of natuurcomplex van minimaal vijf hectare.  De grootste transformatie ten opzichte van 

het beter inpasbaar is in de landschappelijke kenmerken van het betreffende landschap. Echter, 
om te voldoen aan de NSW gelden nog steeds strikte eisen voor de hoeveelheid bos en natuur. 
De beleidsinstrumenten maken gebruik van drie typen middelen om middels nieuwe landgoe-
deren de aanleg van natuur te stimuleren: subsidies (Subsidiestelsel Natuur en Landschap en 

Rood voor Groen).22

 Zo biedt het Streekplan Gelderland (29 juni 2005) ter bevordering van landschappelijke 
en ecologische kwaliteit, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor recreanten met name 
wandelaars, de mogelijkheid om nieuwe landgoederen aan te leggen. ‘EHS-verweving omvat 
landgoederen onder de Natuurschoonwet (daarop aanwezige grotere natuur- en bosgebieden 
zijn tot de EHS-natuur gerekend), landbouwgebieden met natuurwaarden en landbouwgebieden 
met een hoge dichtheid aan natuur- en boselementen. Door natuurontwikkeling en agrarisch 
natuurbeheer wordt de natuurwaarde van het gebied als geheel versterkt. In EHS-verweving 
is natuur de belangrijkste functie. […] Nieuwe landgoederen kunnen gesticht worden in delen 
van het groenblauwe raamwerk (EHS-verweving, EHS-verbindingszones) en in het multifunc-
tioneel gebied, niet in EHS-natuur, waardevol open gebied, in weidevogel- en ganzengebieden 
van provinciaal belang of in het concentratiegebied voor intensieve teelten. Gebieden die met 

 Afb. 2
Stroomdiagram van de ontwikkeling 
van Nieuwe Landgoederen van de 
afgelopen 30 jaar. Aan de hand van vier 
verschillende lagen is de ontwikkeling 
van het fenomeen in beeld gebracht. 
De lagen gaan over drie soorten beleid 
en een onderzoekslijn naar Nieuwe 
Landgoederen. 
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name geschikt geacht worden zijn gebieden met een grote mate van verweving, gebieden waar 
bosaanleg gewenst is, grondwaterbeschermingsgebieden e.d.’23

Onderzoek en beleid
Verschillende onderzoeken lagen ten grondslag aan de totstandkoming van het beleid. Het 
concept nieuw landgoed als bouwsteen om de kwaliteit van het bestaand landschap te accen-
tueren en uit te breiden, is bijvoorbeeld door de leerstoel landschapsarchitectuur TU Delft in 
de Visie Stadslandschappen verder uitgediept. Hier werd overigens nog gesproken over nieuwe 

-
bouw, kantoorcomplex of utiliteitsgebouw) met een omringend park. Het grootste deel van het 
oppervlak bestaat uit park, zeker niet meer dan 20% van de ruimte mag worden besteed aan 
bebouwing en voorzieningen (parkeermogelijkheden, wegen, privétuinen en terrassen)’, waarbij 
park ook kon bestaan uit bos of een andere vorm van natuurontwikkeling.24

vorm van ontwerpend onderzoek vond plaats in de besloten ideeënprijsvraag Nieuwe Landgoe-
deren (1995), waarin de ontwerpexperimenten richting moesten geven aan de invulling van het 
nieuwe buitenplaats-concept in het beleid. Centraal stond de vraag hoe nieuwe landgoederen 
en buitenplaatsen konden bijdragen aan landschappelijke kwaliteit. Zes teams bestaande uit een 

eigen ruimtelijke vertaling geven aan hoe een nieuw landgoed er uit zou kunnen zien, zowel in 
de Randstad als daarbuiten.25 De nieuwe buitenplaatsen uit de Visie Stadslandschappen werden 
in 1996 verder uitgewerkt in de Balans Visie Stadslandschappen, waarin experimenten werden 
voorgesteld om nader vorm aan het concept te geven en de maatschappelijke meerwaarde te 
kunnen duiden. 
 Na de eeuwwisseling is er voornamelijk onderzoek gedaan naar het functioneren van het 
beleid. Uit het onafhankelijke onderzoek Nieuwe Landgoederen, State of the Art blijkt dat het nieu-
we landgoedbeleid in kwalitatief opzicht niet goed heeft gewerkt.26 De Provincie Gelderland, 
de Rijksadviseur Landschap en Wageningen University & Research kwamen tot vergelijkbare 
conclusies in hun evaluaties van de werking van nieuwe landgoederen in 2010 en 2012.27 
 Dit laatste, in opdracht van Ministeries van EL&I en Financiën uitgevoerde onderzoek richtte 
zich op de vraag hoe de overheid de landgoedontwikkeling vergemakkelijken kan. Vijf knelpun-
ten kwamen naar voren. Zo bleek dat gemeenten te weinig aandacht geven aan nieuwe land-
goederen in hun beleidsvoering. De informatie die nodig is voor het ontwikkelen van nieuwe 
landgoederen is versnipperd geraakt. Ook kan er vanuit de lokale bevolking weerstand ontstaan 
voor het realiseren van nieuwe landgoederen. Initiatiefnemers van nieuwe landgoederen lopen 

exploitatie.28
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 De Provincie Gelderland (2010) liet onderzoek doen naar de werkelijke kwaliteitsverbete-
ring die ontstond bij de verwezenlijking van twaalf Nieuwe Landgoederen in Gelderland. Hieruit 
kwamen verschillende aanbevelingen en ontwerphandreikingen naar voren. Zo werd vastgesteld 
dat allure een onbruikbaar toetsingskader is om de beoogde kwaliteitsverbetering van nieuwe 
landgoederen te testen. Daarnaast bleek het proces te complex en langdurig en zou gestreefd 
moeten worden naar soepele(re) samenwerking tussen de initiatiefnemer(s) en gemeente om 
het planproces succesvol te laten verlopen. Bovendien werd in het proces vastgesteld dat het 
beheer onvoldoende meegenomen werd in het ontwerpen van Nieuwe Landgoederen. Ook 
kwam naar voren dat behalve wonen ook functies met maatschappelijk meerwaarde geschikt 
waren om te verwezenlijken op nieuwe landgoederen. Bovendien bleken de toegankelijkheid, de 
aansluiting met de grotere groenstructuur en het maximale bouwvolume punten van aandacht 
te zijn. Tot slot werden er handreikingen voorgesteld voor het ontwerp van nieuwe landgoede-
ren: aanhaken op bestaande hoofdstructuren, rekening houden met impact op het omringende 
landschap, interactie tussen verschillende landschappelijke lagen, denk niet in oppervlaktes maar 
in verhoudingen, afwisseling van zichtbaarheid, toegankelijkheid in relatie tot intern netwerk, 
tijdsaspect van nieuw bos mee ontwerpen, zorgvuldige relatie nieuw en bestaand bos, relatie 
tussen compositie en details, en een geleidelijke overgang tussen openbaar en privé.29

 De Rijksadviseur voor het Landschap (2012) voerde onderzoek naar ruimtelijke crite-
ria voor bebouwing op NSW-Landgoederen in opdracht van de Ministeries van EL&I en van 
Financiën. Uit het onderzoek kwamen vier aanbevelingen naar voren waar ook nieuwe landgoe-
deren aan moeten voldoen indien ze in aanmerking willen komen voor een NSW-rangschikking. 

kan worden of ze ook voldoende landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde genereren. 
Ten tweede zijn er eisen voor de maximale bouwhoogte en bouwoppervlakte bijgesteld naar 
maximaal twaalf meter hoog en een of twee procent van de totale oppervlakte van het land-
goed. Op deze manier kan er voorkomen worden dat er verhoudingsgewijs te veel bebouwd 
wordt op de landgoederen. Ten derde worden er randvoorwaarden voorgesteld voor de positie 
en het bouwvolume. Dit zorgt ervoor dat het hoofdmoment niet overschaduwd wordt. Tot slot 
wordt er gepleit voor verruiming van de geschikte functies die ontwikkeld kunnen worden op 
landgoederen. Ook hier werd gepleit voor meer ruimte voor functies met maatschappelijke 
meerwaarde.30

Een nieuwe aanpak
Het beleid onderkent de waarde van Nieuwe Landgoederen om landschappelijke kwaliteiten te 
versterken. Welgestelde burgers mogen gebruik maken van het landschap, daarin bouwen, mits 
ze iets terugdoen voor de gemeenschap. Deze koehandel kan functioneren als de interesses 
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zijn, maar blijkt toch in veel gevallen een gevecht dat uitmondt in een compromis. Kwantitatieve 
regelgeving is niet in staat om kwaliteit te waarborgen.
 In 2022 moet de nieuwe omgevingswet ingaan, bedoeld om alle verschillende nota’s, 
structuurvisies en wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening met elkaar te integreren. 
In voorbereiding op de omgevingswet wordt een omgevingsvisie van elke provincie verwacht. 
Daarin kan de provincie zijn ambitie ten aanzien van het behoud en versterken van de land-
schappelijke kwaliteit tot uitdrukking brengen. De omgevingsvisie is bindend voor de provincie 
zelf, helemaal als daaraan acties zoals subsidieregelingen gekoppeld worden. Bovendien biedt de 
omgevingsvisie de mogelijkheid om zoekgebieden en zelfs locaties voor landgoederen aan te ge-
ven. De omgevingsvisies geven provincies de mogelijkheid om de regie te nemen door gebieden 
aanwijzen waar landgoederen worden gestimuleerd en daarbuiten ontmoedigd, en bijvoorbeeld 
grondruil te faciliteren, waardoor het mogelijk wordt gemaakt ze daar te situeren waar ze de 
landschappelijke structuur kunnen versterken. Echter, een omgevingsvisie is niet voldoende 
bindend om gemeentes of particulieren te sturen. 
 Om een landschappelijke bouwsteen slagkracht te geven kan deze meegenomen worden in 
een programma. Programma’s zijn concrete uitwerkingen van de omgevingsvisie waarin gemeen-
ten, waterschappen provincies en het Rijk maatregelen formuleren die leiden tot de gewenste 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving.31 De wens om landschappelijke bouwstenen als bakens 
voor de transformatie in te zetten wordt dan bindend. Deze bouwstenen zijn geen doel op zich, 
maar kunnen worden ingezet als middel om verschillende programmatische aspecten bij elkaar 
te brengen (wonen, productie, energietransitie, recreatie etc.). Daarom adviseren wij om ze 
onderdeel te maken van verschillende programma’s. Het integrale karakter ervan komt zo het 
beste tot zijn recht. 
 Op gemeentelijk niveau kunnen deze bouwstenen in het omgevingsplan worden verankerd 

functiewijziging in samenhang gebeurt met integrale landschapstransformaties. Deze stap is ju-
ridisch bindend en betekent dat de gemeente er alles aan moet doen om hem op de juiste plek 
te realiseren. 
 Of er een rol voor een nieuwe generatie landgoederen is weggelegd, en de aanbevelingen 
van deze onderzoeken worden verwerkt is nog onduidelijk. Mocht dit wel het geval zijn dan 
zien wij juist hier, bij de integratie van sturingsmechanismen, kansen om met een nieuwe aanpak 
het landgoed als condensator en vliegwiel voor landschappelijke transformaties te introduceren. 
We hopen met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een scherper, 
meer ruimtelijk gestuurd, beleidskader.
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Verkenning van het veld

De ruimtelijke opgaven die momenteel de agenda van het omgevingsbeleid bepalen vragen in 
-

ven in West- en in Oost-Nederland. Twee provincies die elk een uitgesproken eigen landschap-
pelijke context hebben en zich onderscheiden door een hoge en lage verstedelijkingsdruk, zijn 
Zuid-Holland en Gelderland. De vraag is of eenzelfde landschappelijke bouwsteen kan wor-
den ingezet om de transitie binnen deze verschillende contexten een gezicht te geven, zowel 

bouwsteen als instrument aan de hand van verschillende actuele landschappelijke opgaven en 
provinciale ambities (Zuid-Holland en Gelderland) die in het kader van de nieuwe omgevings-
wet worden onderzocht. Het is wel duidelijk dat het Nieuwe Landgoed in zijn huidige vorm er 
niet op is gericht om van betekenis te zijn voor het landschap eromheen.

-
mee ook de rol die het zou kunnen spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap. In 
het verstedelijkte westen werd het merendeel van meet af aan als buitenverblijf gesticht en was 
de relatie met de stad het uitgangspunt. Daarbuiten zijn ze vaker ontstaan uit bestaande kloos-
ters, kastelen of boerderijen en was de relatie met het agrarische landschap het uitgangspunt. 
Wanneer we dit extrapoleren naar het heden zou in gebieden met een grote verstedelijkings-
druk een landgoed/buitenplaats kunnen fungeren als structurerend middel voor de metropool. 
In laag-stedelijke gebieden kan een landgoed toekomstperspectief bieden door gebruik te ma-
ken van bestaand landschap.  Dit verschil in ontwikkelingsmogelijkheden werd ook onderkend 
in de ideeënprijsvraag die de toenmalige ministeries van VROM en LNV uitschreven in 1995 en 
waarin per inzending werd gevraagd om plannen voor ‘twee nieuwe landgoederen, één in de 
Randstad en één daarbuiten. […] Binnen de Randstad zouden de landgoederen een bijdrage 
kunnen leveren aan een internationaal wervend vestigingsklimaat. In perifeer gelegen delen van 
Nederland kunnen nieuwe landgoederen wellicht een stimulans zijn voor de leefbaarheid en 
plattelandsontwikkeling.’33 
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 Zowel in Zuid-Holland als in Gelderland speelt de ambitie om de huidige inzet, gericht op 
de bescherming en het beheer van Nationale Landschappen en Nationale Parken, op te schalen 
en te professionaliseren teneinde robuustere Nationale Parken van Wereldklasse te ontwik-
kelen. Ook zoeken beide provincies naar oplossingen voor de landschappelijke inpassing van 
technische voorzieningen die nodig zijn voor de energietransitie: windturbines en zonnepanelen. 
Ten derde heeft het doorvoeren van maatregelen die samenhangen met klimaatadaptatie over-
wegend betrekking op waterbeheer: dijkversterking, rivierverruiming en regionale waterberging. 
Ten vierde is er een opeenstapeling van aanleidingen en redenen voor agrarische transformatie: 
van een industrieel landbouwsysteem dat gebruik maakt van een wereldomvattende aanvoer 
van grondstoffen en een even mondiale afvoer van producten moeten we aansturen op de 
ontwikkeling van een ketenlandbouw die is afgestemd op het laadvermogen van het milieu. 
Ingrepen op kleine schaal, met een grote expressiviteit, en een gecondenseerde integratie van 
cultuur en natuur, zouden in deze transformatie een initiërende en een identiteitversterkende 

een herinterpretatie van het nieuwe landgoed van betekenis kunnen zijn bij de bestaande plan-
nen? 

Zuid-Holland
Van de plannen die de Provincie Zuid-Holland heeft gemaakt om te sturen op de transitie van 
het landschap in het kader van de komende omgevingsvisie springen er twee in het oog: Land-
schapspark Zuidvleugel en Zuid-Houtland. 
 De afgelopen jaren is door Harm Veenenbos, landschapsarchitect en voormalig Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland (2016-2020), gewerkt aan een kaart waarin stad 
en land niet langer elkaars tegenpolen zijn maar elkaar versterken: Landschapspark Zuidvleugel. 
Deze kaart bestaat uit drie zones: de buitenlandschappen of grote landschappen, de binnenland-
schappen of bufferzones, en de groenblauwe hoofdstructuur. (Afb. 3)
 De buitenlandschappen zijn door hun positie in Laag-Nederland bijzonder gevoelig voor 
bodemdaling. Met name in het Groene Hart liggen veengebieden die door het aanhoudende 
gebruik als melkveehouderijgebied aan ontwatering en inklinking onderhevig zijn. Dat leidt tot 
irreversibele oxidatie van de bovenlaag en tot een maaivelddaling van enkele centimeters per 
jaar. Om deze ontwikkeling tegen te gaan zijn tal van vernattingsplannen gemaakt die gezien de 
grootschaligheid van het gebied en het economische verlies voor de boeren lastig uitvoerbaar 
zijn. Door goede voorbeeldprojecten meer in de etalage te zetten, kunnen ze als bron van 
kennis en experiment kunnen dienen om het vernattingsproces zowel economisch als esthe-
tisch te monitoren. In experimenten op kleine schaal kunnen ervaring en productiviteit van het 
waterlandschap kwalitatief zichtbaar gemaakt worden. 

  32
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 De binnenlandschappen zijn vanouds de gebieden waar zich buitenplaatsen hebben geves-
tigd. Het accent zal hier minder moeten liggen op bescherming maar op ‘behoud door ont-
wikkeling’ zoals het programma Belvedère voorstelde, schrijft Veenenbos in zijn advies voor 

34 Zo staat bijvoorbeeld de 
Vliet bekend om zijn buitenplaatsenlandschap die op de zuidoostrand van de brede strandwal, 
op de overgang naar het veengebied ligt. Door deze regionale identiteit te versterken, kunnen 
de buitenplaatsen meer worden dan waardevol erfgoed, maar kunnen een bijdrage leveren aan 
actuele stedelijke vraagstukken als wonen, duurzame voedselproductie, zorg, energieproductie, 
etc. 

gekoppeld aan het waterstelsel (Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn en de Maas/Merwede), de 
ecologische hoofdstructuur en Natura 2000. 

Eén van de verbindende lijnen van de groenblauwe hoofdstructuur waarvoor in opdracht van 
de provinciaal adviseur streefbeelden zijn uitgewerkt om te onderzoeken welke kansen in 
het gebied liggen is de Oude Rijn. ‘De Oude Rijn vormt het hart van de regio, mede door de 
concentratie van verstedelijking rondom de rivier. De Oude Rijn verandert steeds meer van 
een transportas naar een stedelijk recreatieve zone. De Oude Rijn heeft de potentie om uit 
te groeien tot de parkway van de regio. Een groenblauwe parkway die het achterland op een 
aantrekkelijke wijze met de kust verbindt. En die meerdere functies bedient zoals recreatie, 
ecologie, waterberging en eventueel (stads)distributie.’35 De transformatie van de Oude Rijn van 
transportas naar groenblauwe parkway zal geleidelijk gaan en tijd nodig hebben, en er zijn acties 
nodig op verschillende schaal- en abstractieniveaus. Hierin kunnen kleinschalige ontwerpen een 
cruciale rol spelen als pleisterplaatsen in de grote structuur: zorgvuldig ontworpen plekken om 
bewoners en bezoekers te inspireren voor dat wat komen gaat. 
 Als pleisterplaatsen fungeren ze als punten van rust, waar de bezoeker het landschap inten-
sief kan ervaren, en waar de visuele, meer afstandelijke, ervaring van het landschap in beweging 
wordt gecomplementeerd met de multi-zintuigelijke ervaring van het verblijven. Met deze 
rustplekken kunnen de meest markante locaties, met een scenische, culturele of historische 
betekenis, worden benadrukt. In het ontwerp van parkways is de infrastructuur een waardevol 
territorium in zichzelf, zorgvuldig gechoreografeerd om stad en landschap te verbinden. De 
landschappelijke structuur van de Oude Rijn kan door onderling zichtcontact van deze pleister-
plaatsen, of letterlijke verbindingen over het water, ruimtelijk ervaarbaar worden gemaakt. Op 
de overgang van parkway en achterland kunnen ze als een toegangspoort, een openbare entree 
de overgang markeren om zo de structuur van het rivierenlandschap leesbaar te maken, waar-
mee de Oude Rijn als hoofdelement benadrukt wordt. 
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 Afb. 3
Landschapspark Zuidvleugel. (Bron: 
Marco Broekman c.s., Verkenning stede-
lijk landschap en groenblauwe structuur 
Zuid-Holland, 2017, 40-41)

 Afb. 4
Aanplant van productieve broekbossen 
voor de bouw van huizen. (Bron: Studio 
Marco Vermeulen i.s.m.  Provincie 
Zuid-Holland, Ministerie Binnenlandse 
Zaken, BNSP en NVTL, ZuidHOUTland, 
2019).

 Afb. 5
Woonlandschappen op basis van locaal 
geproduceerd hout. (Bron: Vermeulen, 
2019).

  34
Harm Veenenbos, Landschapspark 
Zuidvleugel; Stedelijk landschap en 
groenblauwe structuur Zuid-Holland (Den 
Haag, 2018). 

  35
Veenenbos (2018), 7. 
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 De inherente relatie in het rivierlandschap tussen cultuur en natuur, tussen natuurlijke dy-

door middel van een gradiënt van cultuur naar natuur als een vanzelfsprekende vertaling van de 
zonering van het rivierlandschap: rivier, winterdijk, uiterwaard, zomerdijk, polder. Deze gradiënt 
kan ervaarbaar gemaakt worden door verschillende vormen van dynamiek, door een reeks aan 
expliciete ervaringen van water, en door uitgesproken verschillen van mysterie naar leesbaar-
heid, en van complexiteit tot samenhang te creëren, waarmee zowel de rol voor recreatie als 
voor ecologie wordt versterkt. 
 De bodem rondom de rivier is vanouds vruchtbaar en leent zich voor de aanplant van 
boomgaarden en andere gewassen, zodat de voedselproductie een vanzelfsprekend onderdeel 
wordt van het recreatieve landschap. Ook trends zoals bouwen met hout, als onderdeel van 
een transitie naar circulair denken in bouwprocessen, kunnen hier een plek krijgen. Momenteel 
investeert de provincie Zuid-Holland in het landschap door middel van een projectsubsidie 
aan de Groene Motor voor de ondersteuning en het opzetten van vrijwilligersgroepen die zich 
willen inzetten in het landschap.36 Er zijn standplaatsen nodig voor dit soort initiatieven, als 
werkplaats en ontmoetingspunt. Innovatieve en circulaire bouw- en landbouwmethodes kunnen 
onder de aandacht worden gebracht en een voorbeeldfunctie krijgen voor de regio, door ze 
een eigentijdse expressie te geven: in materiaal, compositie, productie en beheer, nieuwe inter-
pretaties van klassieke elementen en nieuwe gebruiken en programma’s.
 Door ze tevens als ‘groeibriljant’ en laboratorium in te zetten kunnen ze een aanzet geven 
om stap voor stap aan de landschappelijke transformatie te werken. Partners binnen het on-
derzoek naar het Landschapspark Zuidvleugel zijn de gemeenten, de waterschappen, Staatsbos-
beheer, Rijkswaterstaat en ontwikkelaars. Omdat dergelijke groeibriljanten een belangrijke rol 
spelen in het creëren van grootse, samenhangende landschappen die multifunctioneel worden 
gebruikt, kan het niet anders zijn dan dat de overheid initiator is, met de provincie als regisseur 
die gezamenlijk met de regionale partners (investeerders) en bewoners een maatschappelijke 
bijdrage aan de regio willen leveren. Tijdens dit proces kan een dergelijke laboratoriumachtige 
setting continu inzicht geven in de consequenties van huidige beslissingen op de lange termijn 
zodat bewoners en beleidsmakers de kans krijgen om het plan bij te stellen. 

Terwijl het onderzoek naar het Landschapspark Zuidvleugel redeneert vanuit de grote land-
schappelijke structuren, wordt er met het initiatief Zuid-Houtland vanuit de schaal van het 
gebouw nagedacht over een transitie naar circulair bouwen, wat een grote invloed op het land-
schap zou hebben. ‘De ruimtelijke en cijfermatige verkenning Zuid-HOUTland, waarin de kansen 
voor bio-based bouwen van 500.00 tot 1miljoen woningen met bio-based materialen wordt 
onderzocht zou het landschap heel ingrijpend van een open groen, in een productiebosland-
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schap veranderen. Zuid-HOUTland laat zien hoe op basis van duurzame bosbouw bestaande 
bossen en nieuwe bossen in Nederland (ca. 25.000 hectare) bouwmaterialen kunnen leveren 
en er tegelijkertijd landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve meerwaarde 
wordt gecreëerd.’37 (Afb. 4 en 5)
 Binnen deze grootschalige transformaties van het landschap en van de Nederlandse bouw-
methodiek kleine, zorgvuldig ontworpen plantages een vanzelfsprekende rol vervullen van 
nieuw woonlandschap dat tegelijkertijd producent is voor het bouwmateriaal, laboratorium, 
werkplaats, tentoonstellingsplek en informatiepunt. Zuid-Houtland kan worden opgebouwd uit 
een zone van aaneensluitende, maar in zichzelf samenhangende en compacte woonlandschap-
pen, waarbinnen wonen en productiebos een organisch geheel vormen. De aanleg van bossen 
is naast houtproductie van belang als publieke ruimte. Deze maakt niet alleen het landschap 
als fysieke structuur inzichtelijk, maar vooral ook de veranderingen in het landschap: van open 
weidelandschap naar plantagelandschap. Dit vraagt om een zorgvuldige inpassing van de aanplant 
in het polderlandschap. Door te werken met dergelijke, zorgvuldig ontworpen kleine eenheden, 
kunnen de veranderingen in gang worden gezet en een toegespitst bosbeheer een bijdrage 
leveren aan de ruimtelijk kwaliteit. 

Gelderland
In de beleidsuitwerking Natuur en Landschap van de provincie Gelderland krijgen Nationale 
Landschappen en cultuurhistorische landgoederen extra aandacht. Er is een subsidieregeling 
landschap voor gemeenten en landgoedeigenaren waardoor ontwikkelingen voor landgoedei-
genaars mogelijk gemaakt worden. Als inspiratiebron dient het boek Landschapsontwikkeling, 
inspiratiebron voor denkers en doeners.38 De Agenda Landschap is een actie-document waarmee 
de provincie Gelderland met zijn partners – overheden, belangenorganisaties en kennisinstitu-
ten – in gesprek wil gaan over de landschappelijke opgaven voor de periode 2018-2022.39

 Essentieel is dat gebiedsontwikkelingen als gevolg van maatschappelijke opgaven als ener-
gietransitie, klimaatadaptatie, waterveiligheid, circulaire economie, versterken van de biodiver-
siteit, vestigingsklimaat, landbouw en bereikbaarheid, landschapsinclusief worden benaderd. Als 
basis voor de ontwikkeling van de provincie dient dan ook een kaart die de ‘landschappelijke 
constitutie van Gelderland’ (2018) laat zien en tevens als uitgangspunt vastlegt. Ook is in beeld 
gebracht waar versterking van het landschappelijk raamwerk nodig is. (Afb. 6) In het begelei-
dend document wordt beschreven wat daarvoor nodig is. Hierbij worden vier sporen gevolgd: 
bouwen aan het landschapsnetwerk, nieuwe landschappelijke kwaliteiten genereren, actualiseren 
van het beleid en landschapssamenwerking opbouwen. De basis van de landschapsstructuur, het 
Gelderse landschapsnetwerk, bestaat uit de volgende elementen: het riviersysteem, de beken en 
de landgoederen. 

  36
http://www.landschapsobservatorium.
nl/vrijepagina/landschapsbeleid-bij-
provincies, ingezien op 13-07-2020.

  37
https://www.zuid-holland.nl/publish/
pages/22956/folderzuidhoutland.pdf, 
ingezien op 17-02-2020.

  38
Provincie Gelderland, Dienst REW, 
afd. Ruimtelijke ontwikkeling. 
Landschapsontwikkeling, inspiratiebron voor 
denkers en doeners (Arnhem, 2006).

  39
Provincie Gelderland, Agenda Landschap 
(Arnhem, n.d.).
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Een voorbeeld is de aanpak van de droogte in het stroomgebied van de Baakse Beek. Terwijl 
Bronckhorst, het westelijk deel van het stroomgebied, wordt gekenmerkt door een eeuwen-
oude landgoederenzone, is de Ruurlose Broek, het oostelijke, bovenstroomse deel, pas in de 
negentiende eeuw ontgonnen. Het stroomgebied van de Baakse Beek is door dit uiteenvallen in 
twee verschillende gebieden, maar ook doordat de beek weinig toegankelijk en slecht zichtbaar 
is, moeilijk herkenbaar als een van de dragers van het Gelders landschapsnetwerk. (Afb. 7)
 Door de ontwatering van het oorspronkelijke moerasgebied van de Ruurlose Broek en de 
latere ruilverkaveling is er een zeer snelle afwatering ontstaan, die in combinatie met de huidige 
klimaatomstandigheden grote droogteproblemen tot gevolg heeft. Door diverse ingrepen in het 
watersysteem in combinatie met veranderingen in landgebruik kan de spons- en bufferwerking 
van de bodem verbeterd worden en worden gunstiger condities voor natuur en landbouw 
geschapen.40 Enkele landgoederen in de Bronkhorst zijn aangehaakt bij de ontwikkelvisie en 

veranderen en toegankelijk te maken. Deze landgoederen dienen als inspiratie voor de andere 
landgoederen in het gebied. Toch is deze aanpak te beperkt. 
 Is het mogelijk om in het verlengde van de landgoederenzone een nieuwe reeks van eigen-
tijdse landgoederen te initiëren in de Ruurlose Broek, zodat de structuur van de Baakse Beek 
versterkt en zichtbaar gemaakt wordt? Waar nu veel slotgrachten en vijvers in de landgoederen 
’s zomers droogvallen, kunnen deze samen met de oude landgoederen door een aaneengescha-
keld systeem van beken, grachten en vijvers als retentiebekkens meer watercapaciteit genere-
ren. Daarmee kunnen ze de drager worden van een klimaatrobuust watersysteem, een ver-
betering voor deze waterproblematiek en zeker ook voor de leesbaarheid van het landschap. 
Anders dan bij de bestaande landgoederen die deels nog een private eigenaren hebben, zouden 
hier collectieve initiatieven in samenwerking met de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie), het 
waterschap Rijn en IJssel, de gemeentes Ruurlo en Bronckhorst en de provincie Gelderland 
denkbaar zijn. Stichting Landschapsbeheer Gelderland41 is ook nu al een speler in het gebied die 
bewoners en beheerders met elkaar in contact brengt. Zoals in Kasteel Ruurlo de verschillende 
lagen uit de lange bouwgeschiedenis zichtbaar zijn, kan een eigentijdse vormentaal deze nieuwe 
fase in de waterhuishouding van de Baakse Beek zichtbaar maken.
 Wanneer een dergelijke, op ontwerpkracht gebaseerde component wordt ingezet, kan daar-

van het besloten coulisselandschap van de oude landgoederenzone. Hoe kan het oorspronke-
lijke moeraslandschap, de cultuurlijke ontginning en de actuele droogtebestrijding ervaarbaar 
gemaakt worden? 
 Te denken valt dan aan een compositie die uitgaat van het lineaire ruilverkavelingslandschap 
en gebruik maakt van karakteristieke landschapselementen als natte hooilanden, elzenbroekbos, 
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 Afb. 6
Landschappelijke constitutie van Gel-
derland (2018), als uitgangspunt voor 
verdere ontwikkeling. (Bron: https://
www.arcgis.com/home/webmap/viewer.
html?webmap=1c5de9624b42440b8e-
1af80c25add9c5)

 Afb. 7
Stroomgebied van de Baakse Beek met 
in het westen de landgoederenzone en 
in het oosten agrarisch gebied. (Teke-
ning: Barsha Amarendra, 2020).

  40
Land ID, Ontwikkelvisie landgoederenzone 
Baakse Beek Bronckhorst; kansen voor 
gebiedsversterking (2019), 5 en 16. 

  41
https://landschapsbeheergelderland.
nl/broeklandschap, ingezien op 14-07-
2020. 
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houtsingels en hoogstamboomgaarden. De veranderende rol van het water door de tijd heen 

dan in het kleinschaligere landschap van de Bronckhorst uitgewerkt dient te worden. Gegraven 

Zijn kronkelende loop wordt zo tot een bijzonder element in het landschap, wat weer aan-
leiding geeft tot verdere ontwikkeling. Overgangen tussen boven- en benedenstrooms gebied, 
beek en watergang, en het verschil tussen het open en het kleinschalige landschap vragen om 
markeringen om duidelijk ervaren te worden. Het ontwerp van die markeringen zou met water 
in zijn vele bewerkingen een extra laag kunnen toevoegen aan het recreatieve landschap van 
Gelderland en het werkzame, economische en esthetische met elkaar verbinden. Zo kan zonder 

Op kleine schaal kan onderzocht worden of de herstelde waterkracht van de stroom ter plekke 

als bij de historische landgoederen kan met zo’n ingenieus wateropslag- en bevloeiingssysteem 
de schoonheid van het bijna onzichtbaar geworden water opnieuw ten volle worden benut. 

betekenis kunnen zijn voor een duurzame transformatie van het watersysteem, zal enerzijds 
helpen de inwoners van de regio bij de transformatie van het landschap te betrekken, en ander-
zijds de historische buitenplaatsen en landgoederen in plaats van historische iconen opnieuw 
een levend onderdeel van het huidige landschap en de huidige maatschappij kunnen maken.
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Een eigentijds landgoed als kleine bouwsteen voor een provinciale visie
Door de verbinding met de bestaande landgoederen geeft het laatste voorbeeld inspiratie tot 
het onderzoeken welke rol het landgoed ook in deze tijd kan spelen. Is het mogelijk dat alle 
rollen die kunnen worden vervuld door kleine, zorgvuldig ontworpen ingrepen - pleisterplaats, 
knooppunt in langzaam-verkeersnetwerk, toegangspoort, voorbeeldproject of laboratorium, 
groeibriljant, plantage, standplaats voor vrijwilligersgroepen, werkplaats en ontmoetingspunt 

bouwsteen die de leesbaarheid van het landschap en de regionale identiteit kan versterken en 
een bijdrage leveren aan actuele stedelijk/landschappelijke vraagstukken als wonen, duurzame 
voedselproductie, zorg, energieproductie of waterretentie.
 Waar zou een eigentijds landgoed aan moeten voldoen om als beleidsinstrument een rol te 
kunnen spelen in de landschappelijke transitievraagstukken? Welke uitgangspunten en kenmer-
ken zou het moeten hebben om te kunnen bijdragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke 
kwaliteit van het landschap?
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De uitgangspunten – programma en intenties

De aanleg van Nieuwe Landgoederen is gekoppeld aan natuurproductie, en gericht op kwanti-
tatieve aspecten. Er is geen rol weggelegd in de hierboven geschetste landschappelijke transitie-
vraagstukken. De vergelijking van de landgoed- en buitenplaatstraditie met de huidige praktijk 
van Nieuwe Landgoederen maakt bovendien zichtbaar dat de vormentaal van het historische 
landgoed voortdurend heeft gefungeerd als referentiekader voor het nieuwe, waardoor de ach-
terliggende fundamentele uitgangspunten uit het zicht zijn verdwenen. En het zijn de uitgangs-
punten die nodig zijn om de abstracte aspecten van landgoed en buitenplaats te vertalen naar 
de actuele maatschappelijke context. Zij geven richting en inhoud aan de ruimtelijke vertaling 
van het Nieuwe Landgoed in een eigentijds alternatief. Daarom dienen eerst deze uitgangs-
punten, die tijdens de aanleg van landgoederen en buitenplaatsen werden ontdekt, benoemd, 
verbeeld en gecultiveerd, expliciet te worden gemaakt. 
 Uit de vergelijking tussen traditie, beleid en Nieuwe Landgoederen hebben we drie uitgangs-
punten gedistilleerd die de relatie tussen landgoed en landschap consolideren en van betekenis 
zijn om het publiek een gevoel van verbondenheid te geven met landschappelijke transformaties: 
verbintenis tussen cultuur en natuur, vervlechting van productie en ontspanning en ervaarbare 
continuïteit. In de hierop volgende hoofdstukken duiden we deze begrippen vanuit de traditie 

 De huidige samenleving is meer divers en tegelijk individualistischer geworden, de verschil-
len tussen arm en rijk en de opvattingen over privaat en publiek zijn veranderd, de mobiliteit 
is toegenomen, om maar enkele aspecten te noemen. Een trend is ook dat burgers zich steeds 
meer gaan bemoeien met hun directe leef- en woonomgeving. In Nederland neemt het aantal 
burgerinitiatieven toe, gestimuleerd door de overheid. Het is inmiddels wel duidelijk dat com-
mons42 de samenleving en de politiek op een positieve manier kunnen voeden.43 Het model van 
gemeengoed kan daardoor uitgroeien tot een belangrijk beleidspunt op de politieke agenda. 
Aangezien deze ontwikkelingen zo goed aansluiten op de mogelijkheden van het landgoed, 
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  42

als plekken waar burgers zelf 
verantwoordelijkheid nemen om zaken 
in de stad te regelen, bijvoorbeeld 
samen een energiecoöperatie starten, 
een plein beheren of een moestuin 
opzetten, waarbij de burgers als het 
ware functioneren als een derde 
macht tussen staat en markt. Oftewel 
‘those social institutions that, beyond 
those property regimes in which they 
are enrolled in, are managed by local, 
communitarian and participative social 
practices in seeking to build responses 
to a given demands or social necessities, 
and characterized by a non-commercial 
management of the resources they 
provide, as well by forms of sharing 
time, goods and knowledge nor 
regulated by the state, neither by 
the markets.’ Bru Laín, New Common 
Institutions in Barcelona: A Response to the 

(2015), 6. 

  43
Mark Hendriks, ‘Eerherstel voor de 
commons’, in Blauwe Kamer (2020/2), 
37.

hebben we daarom een vierde uitgangspunt benoemd waarin deze landschappelijke bouwsteen 
expliciet kan verschillen van zijn voorgangers: collectief initiatief. Het particulier initiatief, dat in 
de oude landgoederen en buitenplaatsen de aanjager was van innovatie, werkt in de tegenwoor-
dige maatschappelijke context juist exclusiviteit in de hand, en werkt eerder averechts voor het 
stimuleren van de gewenste inclusieve landschappelijke kwaliteit. 
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Een belangrijke ingang om publiek te betrekken bij omgevingskwaliteit en omgevingstransitie is 
de toegang tot een fysieke ervaring van natuur: ‘The cultivation of a noncomplacent bonding to 
nature at the aesthetic level is one of the paths to developing mature environmental concern’.44

Nieuwe natuur op Nieuwe Landgoederen 
De productie van nieuwe natuur is een van de belangrijkste dragers om de ontwikkeling van 
Nieuwe Landgoederen te stimuleren. Echter, ‘de belangstelling voor de natuur bij de (toekomsti-

wetgever een aanvraag in te dienen om het landgoed onder de natuurschoonwet te rangschik-
ken. […] Regelmatig zien we in een landgoedontwerp een bonte verzameling bosjes, poeltjes en 
graslandjes. Deze voldoen gezamenlijk aan het oppervlaktecriterium van minimaal 30 procent 
natuur/bos, maar lijken vaak zo uit het park of uit het assortiment van het tuincentrum te 
komen.’45 ‘Nieuwe natuur’ is in de randvoorwaarden voor Nieuwe Landgoederen ingezet als 
programmatische, functioneel-wetenschappelijk bepaalde vraag, en om die reden ook vertaald 
als kwantitatieve in plaats van kwalitatieve waarde. 
 Hier zien we twee tekortkomingen aan deze pragmatische, kwantitatieve insteek van het be-
leid, dat direct zijn weerslag heeft op de gerealiseerde Nieuwe Landgoederen. Enerzijds wordt 
het realiseren van natuurlijke elementen op een landgoed niet gezien als een culturele opgave. 
Anderzijds heeft het niet de beoogde ecologische kwaliteiten. Oftewel, waar een landgoed de 
plek bij uitstek is waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten, wordt nu recht gedaan aan natuur 
noch aan cultuur. 

Het huidige beleid als motor voor natuurproductie
De belangrijkste aanleiding voor het opnemen van het instrument Nieuwe Landgoederen in het 
beleid (zoals bijvoorbeeld in het Streekplan Gelderland 2005) was de rol die ze zouden moeten 

1. Cultuur en natuur
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spelen in de productie van natuur, waarbij landgoedeigenaren in aanmerking komen voor plano-

Dit beleid betreft expliciet de kwantiteit (en in mindere mate de ecologische waarde) van het 
natuurareaal, maar gaat niet over de ervaring, betekenis en interactie met natuur voor de ge-
bruiker of bezoeker. ‘Het Rangschikkingsbesluit [waarmee beoordeeld wordt of een landgoed in 
aanmerking komt voor de Natuurschoonwet] levert weliswaar informatie en voorwaarden met 
betrekking tot kwantiteit, maar nog bitter weinig over kwaliteit. Formeel moet er een natuurin-
richtingsplan worden ingediend dat moet worden goedgekeurd, maar erg veel handreikingen 
worden op voorhand niet gegeven.’46

Het dubbelideaal van natuur en kunst
Deze focus op kwantitatieve natuurproductie staat in scherp contrast met het dubbelideaal 
waarop de traditie van buitenplaatsen en landgoederen op is gestoeld: ‘van natuur (de gescha-
pen wereld buiten ons waaraan men zowel een wetenschappelijke als een esthetische, functi-
onele en scheppende betekenis toekende) en kunst (waaronder we cultuur, kunst, techniek en 
wetenschap dienen te verstaan, als voortbrengselen van menselijke activiteit en inventiviteit). 
Het zoeken naar een verhouding tussen deze twee grootheden heeft gedurende meer dan 
vierhonderd jaar de telkens wisselende grondtoon gevormd voor inrichting, ontwerp, gebruik 
en beleving van landgoed en buitenplaats.’47 Aan de basis hiervan staat het in de Renaissance 
ontwikkelde conceptueel kader voor de tuinkunst, gebaseerd op een analyse van de ‘de drie 
naturen’: wildernis, cultuurlandschap en tuin. De ontworpen natuur van de tuin is de expressie 
van zowel wildernis als van de bewerkte natuur van cultuurlandschap.48

 Met de veranderingen in het natuurbeeld door de tijd heen verandert ook de tuinarchi-
tectuur. Zo streefde men in de zeventiende en achttiende eeuw naar een zo groot mogelijk 
contrast tussen de wilde natuur en de rechtlijnige, strikt geordende getemde natuur van tuinen 
en parken, terwijl de negentiende-eeuwse landgoederen juist een geïdealiseerd natuurbeeld 
weergaven en de overgang met de omgeving zo onzichtbaar mogelijk werd vormgegeven. 
 De natuur die in de zeventiende-eeuwse plantages werd verbeeld, was de door de mens 
verbeterde natuur, het productielandschap, niet de oorspronkelijke natuur, die als onaf, wild en 
ongeordend werd afgekeurd. ‘De grote veranderingen in het natuurbeeld aan het einde van de 
achttiende eeuw zorgde ervoor dat de waarneming van het landschap in het algemeen wijzigde. 
Nieuwe parkarchitectuur op buitenplaatsen en landgoederen werd met de aangrenzende ter-
reinen waargenomen met een esthetische blik die de afwisseling van het landschap waardeerde, 
van de hoger gelegen gebieden naar de lagere, of de schilderachtige ligging van boerderijen, 
landbouwgronden, tuinen weiden met grazend vee.’49 De heersende tuinkunst was een geïdeali-
seerd natuurlandschap: een gecreëerd natuurlijk beeld met gevarieerde bossen, weide en rustiek 
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gelegen bouwwerken. (Afb. 9) Deze nieuwe tuinkunst vroeg om een ander landschap met meer 
reliëf: de zandgronden langs de kust en op de Utrechtse Heuvelrug. Met de groei van de steden 
was het verlangen naar de natuur alleen maar groter geworden. Maar de natuur was geen 
vanzelfsprekende aanwezigheid meer. Dit had twee paradoxale gevolgen. Ten eerste: hoe meer 
natuur men wilde behouden, hoe meer menselijke activiteit er nodig was. En ten tweede: wat 
men wilde behouden, was niet de natuur als zodanig, die gevaarlijk, vijandig en troosteloos kan 
zijn, maar een versie van natuur die als geruststellend en tegemoetkomend kan worden ervaren. 
Ook al werd er onophoudelijk over natuur gesproken, deze werd onder menselijk toezicht ge-
steld en als een verlengstuk van de cultuur behandeld. De romantiek verlangde een geleidelijke 
overgang, met parken die er min of meer ‘natuurlijk’ uitzagen.

Maak de verbintenis tussen cultuur en natuur expressief 
De opgave van natuurproductie waar de Nieuwe Landgoederen voor gesteld worden gaat in 

‘Liefde voor de natuur als wildernis zou niet tot “natuurmonumenten” en “natuurbouw” 
beperkt moeten worden, waarbij alles wat tuin of kunst heet wordt verbannen, maar leiden 
tot het ontwerpen van landgoederen.’50 Het begrip ‘nieuwe natuur’ is op zichzelf al verwarrend, 
zoals de kunsthistoricus Wessel Kruk schrijft: ‘Maar er zijn nog steeds natuurbeschermers die 
beweren dat zij ruimte maken voor “nieuwe natuur”, of die zeggen dat zij “het natuurlijk even-
wicht willen herstellen”. Zij maken zich schuldig aan misleiding. De natuur kent geen evenwicht, 
anders zou er geen evolutie zijn geweest. Het bewaren van een evenwicht is, evengoed als het 
inrichten van nieuwe natuur, niets anders dan het ordenen van landschap en dierenwereld naar 
een bepaalde menselijke voorkeur, kortom parkaanleg. De slotsom moet zijn dat we, al hebben 
we het nog steeds over “natuur”, met dit woord meestal culturele idealen en verworvenheden 
bedoelen.’51 De vraag ten aanzien van de te realiseren ‘natuur’ op Nieuwe Landgoederen is dan 
ook niet wat natuur ‘is’, maar wat we bedoelen met het woord ‘natuur’, welke betekenis het 
heeft voor ons, en hoe we ons ertoe verhouden.
 ‘In de nieuwe buitenplaatsen [en landgoederen] zal de vormgeving uitdrukking geven aan 
moderne postindustriële opvattingen over de relatie tussen cultuur en natuur. Nieuwe buitens 
leveren zodoende een bijdrage aan de moderne cultuurgeschiedenis.’52 Om het landgoed op-
nieuw van betekenis te laten zijn in de landschappelijke transformaties, dient niet de productie 
van natuur een op zichzelf staand doel te zijn, maar het expressie geven aan, en ruimte bieden 
voor, de relatie tussen cultuur en natuur. ‘Het resultaat van de wisselwerking tussen cultuur en 

en betekenis te geven, is de werkelijke opgave van onze nieuwe buitenplaatsen en landgoede-
ren.’53
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 In het hedendaagse spraakgebruik heeft het woord ‘natuur’ naast de algemene betekenis 
van het geheel van natuurverschijnselen een meer toegespitste, gunstige betekenis, die verwijst 
naar de dingen in de natuur die door mensen op prijs worden gesteld. ‘Natuur’ kan staan voor 
het esthetische aspect van de natuur, dus voor alles wat met de schoonheid van de natuur 
kan worden geassocieerd, en voor het medisch-therapeutische aspect, dus voor alles wat met 
gezondheid en met de heilzame werking van bepaalde natuurproducten in verband kan worden 
gebracht. Telkens gaat het om iets dat mensen waarderen en tot een deel van hun eigen wereld 
willen maken. 
 Het landgoedontwerp is bij uitstek de plek waar cultuur en natuur met elkaar in verband 
worden gebracht. Nu is de natuur een deel van de beschaving geworden, en daarmee van 
onszelf. Het landgoed is natuur noch cultuur, maar de uitdrukking van de ontmoeting daarvan. 
Doordat de meeste nieuwe landgoedontwerpen de natuuropgave vormgeven als een eclecti-
sche verzameling tuinachtige elementen, trekt landschapsecoloog Sjef Jansen de conclusie dat 
het natuurontwerp van een nieuw landgoed het tuin- en parkniveau moet verlaten.54 Echter, 
omdat het niet in de eerste plaats om natuurproductie zou moeten gaan, maar om de relatie 
tussen natuur en cultuur, is juist een tegengestelde conclusie op zijn plek: het tuinontwerp is 
bij uitstek het middel om cultuur en natuur met elkaar in verband te brengen. Zoals Jansen al 
aangeeft, speelt het aspect schaal hierin een essentiële rol, die in de huidige Nieuwe Landgoede-
ren onvoldoende onderkend is. ‘Maat en schaal [van het landgoed] zijn voldoende om land-
schapsecologische principes toe te passen.’ De zwakte zit niet in de keuze en toepassing van de 
elementen zelf, maar in het ontbreken van een samenhang, de kracht van de compositie die juist 
zo eigen is aan de tuin.  
 Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw werd natuur in de eerste plaats gezien als 
ecologie, een (van de mens onafhankelijk) systeem van processen. Om van betekenis te kunnen 
zijn, dient natuur te worden (terug) gebracht naar het domein van de menselijke perceptie. 
Door middel van een nauwkeurig ontwerp kan de natuur ervaarbaar gemaakt worden als een 
kracht van overvloed, die het bestaan in zijn volle omvang laat zien, en waarbij de mens slechts 
een klein onderdeel is. Tegelijkertijd toont zo’n ontwerp de natuur als iets herkenbaars en 
eigens, onderdeel van onze dagelijkse omgeving. Het uitgangspunt dat we op de een of andere 
manier buiten (of los van) de natuur staan, geldt niet meer. De natuur is niet alleen ‘buiten’ te 
vinden, maar ook ‘hier’, en in de beschutting van de tuin, waar de gebruiker en zijn omgeving 
innig met elkaar verbonden kunnen zijn, verdwijnt de grens tussen mens en natuur. De nadruk 

naar het blootleggen van de ruimtelijke en temporele natuurlijke dynamiek, en van representatie 
naar engagement, een begrip van de natuur dat dicht bij de mens is gebracht: als een zintuiglijke 
ervaring. Het gaat om de onderdompeling van het lichaam in de wereld, geleid door emoties, 
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interactie, prestaties, ‘dingen’, technologie, ervaring en het gevoel dat een plek kan oproepen. 
 Deze ‘derde natuur’ is de verweving van natuur, kunst, techniek, ervaring, ingebed in de 
geschiedenis, cultuur en technologie, en is een hedendaagse vertaling van het Renaissance-ideaal 
van de tuin als weerspiegeling van zowel wildernis als cultuurlandschap (Afb. 8) De overvloed 
aan natuur en natuurlijke processen bepaalt haar eigen architectonische taal.  De tuin die altijd 
al een kunstmatige (artistieke) weerspiegeling van de natuur was, is nu geëvolueerd tot een 
kunstmatige weerspiegeling van de natuur die op zich al even kunstmatig als natuurlijk is gewor-
den.55 Een voorbeeld is het ontwerp van de Wasserkrater in het Aqua Magica Park in Bad Oeyn-
hausen, Duitsland. Deze krater met zijn perfect geometrische vorm, stalen trappen en compu-
tergestuurde geiser is duidelijk zichtbaar een menselijke inventie, maar alle andere zintuiglijke 
indrukken verwijzen naar de oerkrachten van de natuur: de duisternis, kilte en aardse geur van 
de ondergrondse ruimte, de hoge luchtvochtigheid, de kleine varentjes die uit de rotsblokken 
van de muur groeien, het overdonderende geluid van het omhoog spuitende water. (Afb. 10)
 Expressie geven aan deze wisselwerking tussen cultuur en natuur gaat niet om quasi-na-
tuurlijke vormen en beelden, maar om het expliciet maken van de uitersten: een dergelijk 
ontwerp bevat zowel architectonische, door de mens gecontroleerde ruimtes als dynamische, 
onvoorspelbare, natuurlijke. De ene kant van het spectrum is ontworpen als een esthetische 

-
eerde ruimtes met harde materialen en beplanting ingezet als ruimtelijk element, onveranderlijk 
en onvergankelijk. De andere kant is die waar planten en dieren in natuurlijke omstandigheden 
zonder overdreven zorg kunnen gedijen. Ecologische kennis en plantensociologie, de kennis van 
hoe planten ‘werken’ en hoe hun familieverhoudingen zijn, staat aan de basis van het ontwerp. 
Bij natuurlijke gebieden van het landgoed hoort dat je die met rust laat: de dynamiek van de 
natuur accepteren, de schoonheid zien van verval. De grens tussen deze gebieden is niet hard, 
maar poreus: er is altijd een infectie van de ene kant naar de andere kant, een vruchtbare 
kruisbestuiving, wat in het ontwerp ervaarbaar dient te worden gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld 
een sculptuur in een natuurlijke bloemenweide de relatie leggen met de cultuurlijke kant van 
het spectrum, en een gehandhaafde meidoorn in een architectonisch terras de relatie met de 
natuurlijke kant.  
 Maak de verbintenis tussen cultuur en natuur expressief. Dit heeft twee kanten: vorm en 
proces. Het tuinieren, oftewel de zorgvuldige keuze in de mate en vorm van onderhoud, en de 
fysieke inspanning daarvan, de activiteit die nodig is om het beeld van de wisselwerking tussen 
cultuur en natuur tot stand te brengen, geeft uitdrukking aan de verbintenis tussen cultuur en 
natuur. 
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 Afb. 8
Hedendaagse interpretatie van het 
klassieke concept van drie naturen, 
frontispiece Curiositez de la nature et de 
l’art door Abbe de Vallemont (1705), 
waar de relatie tussen de wildernis, 
het cultuurlandschap en de tuin wordt 
verbeeld. (Muurschildering Joost 
Emmerik/Iwan Smit als onderdeel van 
de tentoonstelling Dissident Gardens, 
in opdracht van Het Nieuwe Instituut, 
2018)
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 Afb. 9
Elswout is een van de oudst bewaarde 
landgoederen in Nederland. Tussen de 
zeventiende en de negentiende eeuw 
is de wisselwerking tussen natuur en 
cultuur steeds opnieuw vormgegeven. 
Bruggen en follies verraden dat het 
natuurlijke beeld van bemoste ‘bergen’ 
en slingerende waterlopen in het Zwit-
serse gedeelte zorgvuldig is gecompo-
neerd. (Foto Staatsbosbeheer)

 Afb. 10
Het ontwerp van de Wasserkra-
ter in het Aqua Magica Park in Bad 
Oeynhausen (D) maakt de oerkrachten 
van de natuur fysiek ervaarbaar. (Foto 
Sebastiaan Kaal)
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Waar de programmatische transitie van het landschap kan worden gezien als bedreiging voor de 
landschappelijke samenhang en ruimtelijke kwaliteit, laten landgoederen en buitenplaatsen zien 
hoe een veelheid aan programma’s bij elkaar kunnen komen en daarmee juist plekken vormen 
waar de kwaliteit van het landschap wordt gecondenseerd en gekoesterd. ‘De grondslag van 
het landgoed wordt gelegd door een idee van het land als rijkdom, wijs beheer van de grond, 
arbeidzaam en zorgzaam bestaan, welverdiend genot van zijn vruchten. In tweede instantie beli-
chaamt het landgoed een idee van vrije tijd, “otium”, “leisure”, vakantie, recreatie, zorgeloosheid, 
vreugde, rust, die lijf en geest verfrist, gelaafd aan de bron, gevoed met verse vruchten.’56

Nieuwe Landgoederen en de relatie tussen productie en ontspanning
In de Nieuwe Landgoederen is er nauwelijks sprake van een functionele vervlechting van 
wonen, productie en natuur. ‘De […] landgoedfuncties zijn veel minder dan in de historische 
situatie direct met de woonfunctie verbonden. De nieuwe natuur en de (openbare) recreatieve 
functie staan feitelijk los van het wonen.’57 Het accommoderen van een areaal natuurgebied 
is gereduceerd tot een kwantitatief vraagstuk, wat niet vanzelfsprekend tot een recreatieve 
meerwaarde heeft geleid, noch tot de productieve praktijken die bij de klassieke landgoederen 
de basis vormden voor de verbinding met het landschap, laat staan tot een wisselwerking tussen 
productie en recreatie. Van de 24 Nieuwe Landgoederen die zijn onderzocht in Nieuwe Land-
goederen, State of the Art
oogmerk tot stand gekomen. Hier is een notenplantage de drager van het ontwerp, die ook ex-
pliciet bedoeld is om deel uit te maken van de recreatieve beleving van de omgeving.58 Door het 
ontbreken van een landhuis en een ontworpen schaalreeks met bijbehorende bewerking van de 
overgangen tussen huis, tuin, landgoed en landschap is de plantage echter niet te herkennen als 
landgoed. Er is weliswaar sprake van een wisselwerking tussen productief en recreatief gebruik, 
maar zonder dat dit tot uitdrukking is gebracht in het ontwerp.

2. Productie en ontspanning 

retentiebekken

energiegewassen

wandelroute

uitkijkpunt
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Programmatische en recreatieve aspecten in het huidig beleid
In de onderzoeksfase van het beleid was nog expliciet sprake van nieuwe buitenplaatsen, waarin 
werd uitgegaan van een combinatie van stedelijke programma’s en ecologische waarde. ‘De 
nieuwe buitenplaatsen moeten passen in het stedelijk systeem. Dat wil zeggen dat ze dicht bij 
de steden moeten liggen en dat ze moeten aansluiten op het stedelijk vervoerssysteem. Voorop 
staat dat er met de nieuwe buitens een woon/werkmilieu wordt aangeboden dat inspeelt op de 
gewenste stedelijke milieudifferentiatie en op de vraag.’59

 Deze dimensie is echter verdwenen in het uiteindelijke beleid. De introductie van Nieuwe 
Landgoederen in 1993 was ingezet om de vraag naar landelijk wonen en de noodzaak naar een 
uitbreiding van het bosareaal met elkaar te verbinden, om zo met particuliere investeringen het 
areaal bos- en natuurgebied uit te breiden en het veelal van oorsprong agrarische landschap 
meer openbaar te maken. Weliswaar dient minimaal 90 procent van de Nieuwe Landgoederen 
openbaar toegankelijk te zijn om te voldoen aan de randvoorwaarden van de natuurschoonwet, 
bij de aanleg bleek de aandacht voor het recreatieve gebruik van de aangeplante bossen bijzaak 
te zijn, het voldeed om het bos open te stellen. Ook is de ‘belangrijke maatschappelijke meer-

uitgangspunt makkelijk kon worden genegeerd.

De traditie om negotium en otium te verbinden 
Terwijl de woonfunctie en de natuurfunctie bij de Nieuwe Landgoederen uit elkaar zijn getrok-
ken, waren met name in de vroeg-zeventiende-eeuwse landgoederen en buitenplaatsen het 
buitenleven en de productieve dimensie van het landschap onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Vanaf het begin leende de cultuur van landgoed en buitenplaats zich ‘voor een culturele 
projectie als ideaal landschap, als een nieuw paradijs, als klassieke lusthof, als territorium waar 
economie en buitenleven, agrarisch buitenleven, functionaliteit en cultuur als dubbelidealen 
samen konden gaan. […] De buitenplaats was een werkzaam, productief landschap, een ruimte 
van maken, denken, doen en handelen, van smaak en kennis en vervulde een vitale rol in een 
sociale en culturele context. Landbouw vormde hier het verbindende element, en was synoniem 
voor buiten leven: de technieken, methoden en gebruiken van de landbouw hadden niet alleen 
vanuit productief oogpunt betekenis, maar hierin lag de kern van de omgang met landschap en 
wildernis. De buitenplaats was een plek waar horticulturele experimenten, zoals het ontwerp 
van kas, boomgaard en groentetuin, en wetenschappelijke experimenten, met telescoop, luchtba-
rometer en hydraulica, bij elkaar kwamen.60 Dit is bijvoorbeeld goed te zien in de renaissance-
villa Vredenburg, waar landbouw en architectuur bijeenkwamen in een geometrisch maatstelsel, 
als een formele en representatieve organisatie van het programma en de representatieve route 
naar en door de tuin. (Afb. 11)
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 De recreatieve betekenis van landgoed en buitenplaats lag in de wisselwerking tussen de 
tuinen, parkbossen, lanen en landerijen, de wisselwerking tussen ornament en productie, tussen 
cultuur en natuur, en in de wisselwerking tussen de eenvoud van het buitenleven en allure en 
representativiteit, want tegelijk met de eenvoud kenden de zeventiende- en achttiende-eeuwse 
buitenplaatsen een ‘demonstratief vertoon van luxe en bezit, dat blijkt wel uit de grote variëteit 
aan ontwerpen, fonteinen, beelden, architectuur, lanen, latwerken, berceaux, snoeivormen, vijvers, 
paden en perspectieven.’61 

Vervlecht wonen, productie, natuur en ontspanning 
In de vergelijking tussen de gerealiseerde Nieuwe Landgoederen en de klassieke landgoederen 
wordt scherp zichtbaar hoe essentieel de wisselwerking tussen productie en recreatie (ont-
spanning) is voor de meerwaarde die een landgoed zou kunnen hebben voor het landschap. Het 

een bos- of natuurfunctie is een verarming geweest voor het begrip. ‘Landgoederen en bui-
tenplaatsen zijn op verschillende manieren als productieruimte te zien, van cultuur, maar ook 
van producten. Een woonfunctie alleen is dan niet voldoende. Meer zin zou het hebben om 
het nieuwe landgoed opnieuw met het proces van bos- en landbouw te verbinden. Niet alleen 
vanwege de grote betrokkenheid van boeren bij hun landschap, maar ook vanwege de gedeelde 
taken die landbouw, natuurbescherming, natuurontwikkeling en bosbouw samen hebben in een 
zorg voor het cultuurlandschap, zowel oud als nieuw. Dan zou een nieuwe “buiten” cultuur kun-
nen ontstaan in de traditie van de ornamented farm, of ferme ornee, een van de geliefdste vormen 
van buitenplaats en landgoed in de achttiende en negentiende eeuw omdat het het werkzame, 
economische en esthetische met elkaar wist te verbinden.’62

 Dit sluit naadloos aan op belangrijke hedendaagse trends zoals de toename van de waarde-
ring voor streekproducten en de wens om deel uit te maken van het voedselproductieproces, 
zoals bewegingen als urban farming zichtbaar maken. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe 
vormen van wonen en alternatieve manieren van leven. In bouwprocessen vindt een transitie 
naar circulair denken plaats. Door op deze manier naar een nieuwe balans tussen otium en nego-
tium te zoeken, krijgt het sociaal-maatschappelijke aspect betekenis als geïntegreerd onderdeel 
van de samenleving, veel groter dan een recreatieve bestemming. In een duurzame samenleving 
gaan mens, milieu en welvaart (People Planet Prosperity) hand in hand63 en zijn het werkzame, 
economische en esthetische met elkaar verbonden.
 Hieruit volgt het vervlechten van wonen, productie en recreatie als een van de uitgangs-
punten die nodig zijn om een landgoed een bijdrage te laten leveren aan de landschappelijke 

wonen, natuur, (circulaire) landbouw, voedselbossen, visvijvers etc. Om ruimte te geven aan het 
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meerdere gebruiksmogelijkheden te hebben en veranderende functies aan te kunnen en zelfs 
ook uitlokken. ‘Een landgoed als economische eenheid biedt bij uitstek de kans voor functie-
menging, waarbij intensieve en economisch meer rendabele functies betalen voor de extensieve 
en onrendabele gebruiksvormen […] Door het leveren van hoogwaardige producten kan de 
landbouw ook binnen de aangepaste productieomstandigheden in een landgoed toch goed func-

van een circulair systeem waarbij opbrengsten en besparingen weer in de economische eenheid 
worden ingezet.’64

 De recreatiemogelijkheden zijn ontleend aan de productievormen, en de productievormen 
lokken genieting uit en geven daarmee aanleiding voor waardering voor het landschap en wat 
zich daar afspeelt. Een landgoed kan zo veel meer zijn, en zou zoveel meer moeten zijn, dan een 
mogelijkheid om met particuliere investeringen natuur te produceren. Het is een economische 
eenheid van land-, bos-, tuin-, weg-, water- en huizenbouw, een productieve eenheid met als 
gelijkwaardig doel ontspanning, ontsnapping zelfs. Dit beschreef Gijs Wallis de Vries dan ook bij 
de prijsvraag die de eerste aanzet gaf om nieuwe landgoederen een rol te laten spelen in het 
Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid. De waarde van nieuwe landgoederen voor de heden-
daagse maatschappij is de kans die ze bieden om buiten de media, de mobiliteit, en de manipula-
ties van de spektakelmaatschappij te leven zonder asociaal of wereldvreemd te zijn.65

Het wonen op een landgoed is een belangrijke component, met dien verstande dat het niet 
uitsluitend om ‘consumptief wonen’ gaat, en altijd in nauwe verbinding met de andere functies. 
Anders dan externe eigenaars hebben bewoners een binding met, en een verantwoordelijk-
heidsgevoel voor de plek. Dit wonen kan vele vormen aannemen. ‘De situatie die in vorige eeu-
wen bestond op buitenplaatsen, zal niet terugkeren. Toen immers bewoonde de eigenaar met 
zijn gezin de ruim bemeten hoofdgebouwen, en het personeel de bijgebouwen. De onderhouds-
kosten van de bestaande buitenplaatsen maken die constructie nu onmogelijk. Oude buitens 
worden dan ook in het ene geval opgesplitst in appartementen; in het andere geval verdwijnt de 
woonfunctie en gaat het buiten onderdak bieden aan een restaurant, een congrescentrum, een 
directieverblijf of kantoren. Het ziet er dus naar uit dat buitens die uitsluitend bestaan uit zeer 
grote woningen, minder levensvatbaar zijn.’66 Meer levensvatbaar, en met een betere mogelijk-
heid om uitwisseling tussen bewoners, gebruikers, bezoekers en landschap te genereren, zijn 

nieuwe woonvormen. Bijvoorbeeld een gemeenschap van tiny houses, natuurinclusief gebouwd 
met natuurlijke materialen die op het landgoed zelf worden geproduceerd. (Afb. 16)
 In wisselwerking hiermee is de productiefunctie essentieel, maar niet in traditionele vorm 
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van gesubsidieerde bulkproductie gericht op export. Productie die recht doet aan het experi-

redding van de boerenstand kunnen zijn. Een landgoed-politiek van hoogwaardige, milieu- en 
landschapsvriendelijke productie die ontsnapt aan het dilemma van moordende concurrentie of 

graan, groente, vruchten en kruiden leveren. Niet meer zo goedkoop, maar zo lekker mogelijk. 
Nu onze honger gestild is, willen we schoonheid, weelde, rust en plezier.’67 Evengoed kan het 
de productie van hout, riet, wilgentenen, leem, enzovoorts betreffen, als bouwmaterialen of als 
grondstof voor biobased producten. Het landgoed als ‘bouwtuin’ voor de eigen woningbouwpro-
ductie, als leverancier voor de bouwopgave in de wijdere omtrek, of als proeftuin voor groot-
schaligere productie van bouwmaterialen (zoals Zuid-Houtland). 
 Het landgoed als leverancier voor gezond, eerlijk en streekgebonden producten is nauw 
verbonden aan de recreatieve functie. Hier kun je je eigen appelboom planten, weet je pre-
cies welk varken voor jouw diepvries wordt geslacht en dat deze een goed leven heeft gehad. 
Betrokken zijn bij het productieproces betekent werken en genieten tegelijk waardoor betrok-
kenheid bij het landschap ontstaat. Mensen genieten van het buitenzijn en de beweging. (Afb. 
13) Een dergelijke vervlechting van productie en ontspanning als drager voor een relatie met 
het landschap is al te zien in het concept van de Herenboerderij: een duurzaam opererend, 
kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf, waarbij professionele boeren of tuinders samen met 
een gemeenschap van eigenaren.68 De eigenaren zijn verbonden met de locatie en de grond 
onder de boerderij, begaan met het welzijn van de dieren, de gewassen, de natuur, hun boer 
en het landschap. En veel leden raken er op een of andere manier intensief bij betrokken. Ze 
leveren bijdragen aan het draaien van de coöperatie en de boerderij. Dat doen ze door het 
zelf ontplooien van waardevolle activiteiten als excursies, tentoonstellingen, workshops of het 
organiseren van activiteiten voor en met kinderen, zoals een kinderfeestje of natuuractiviteit. 

landgoed zou erop gericht moeten zijn beide kwaliteiten met elkaar te verbinden. 
 Waar traditionele landbouwproductie vaak ten koste gaat van natuurwaarden, zouden hier 
natuur en landbouw samen moeten gaan in een natuur-inclusieve landbouw. ‘Buitenplaatsen spe-
len niet alleen een rol in natuurbehoud, maar zelfs in het herstel van biotopen. Dit geldt vooral 
voor buitens die een uitgebalanceerd samenspel van plant- en diersoorten hebben. De buitens 
kunnen actief bijdragen aan de ecologische opwaardering van hun gebied.’69 De wederzijdse ver-
sterking wordt gezocht in het versterken van het bodemleven, de biodiversiteit, waterkwaliteit 
en als geheel zorgt het zo voor meer veerkracht van het ecosysteem. 
 Wanneer landgoederen worden aangelegd op locaties die voorheen onbewoond waren, ligt 
het voor de hand om ze niet op bestaande nutsnetwerken aan te sluiten, maar van eigen ener-
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gieproductie, drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering te voorzien.
 Om een rol te spelen in het aanjagen van de nieuwe landschappelijke opgaven - energietran-
sitie, waterzuivering, circulaire bouw en landbouw, biodiversiteit, CO2-opslag, etc. - zouden deze 

-
ment, als maatschappelijke verantwoordelijkheid. (Afb. 12, 14 en 15) Niet als programmatische 
ballast, maar om zichtbaar te maken dat dit een deel van het leven is, en dus ook in balans en 
wisselwerking met de plezierige aspecten van het leven: ontspanning, vermaak, rust, creativiteit.
Vervlecht wonen, productie, natuur en ontspanning tot een laboratorium - waarbij kennisver-
garing en experiment belangrijk is - voor bijvoorbeeld de nieuwe opgaven op het gebied van de 
grootschalige veranderingen in het landschap, zoals circulaire landbouw en energietransitie. 
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 Afb. 11
Vredenburg (Beemster, zeventiende 
eeuw) was verbonden met het agrari-
sche programma van de polder, en de 
boomgaarden, moestuinen en siertuinen 
verbonden waren in een aaneengescha-
kelde recreatieve route. (Gravure door 
J. Matthys naar P. Post, 1715)

 Afb. 12
Waterreservoir Tiendweg met ecolo-
gische en recreatieve waarde. (Bron: 
Ontwerpend onderzoek Groene Hart, 
toekomstperspectief veenweide, Buro 
Sant en Co landschapsarchitectuur + 
Fabric)

 Afb. 13
De vervlechting van voedselvoorziening 
en recreatie als aanleiding voor betrok-
kenheid bij het landschap. (Bron: https://
www.fruitzforlife.nl)
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 Afb. 14 en 15
Op de voormalige Landesgartenschau 
Dycker Feld (Solingen, D) vormen vel-
den met energiegewassen (Miscanthus) 
het ruimtelijk raamwerk voor recreatie-
ve functies. (Bron RMP Stephan Lenzen, 
2002.)

 Afb. 16
Landgoed en proeftuin Roggebotstaete 
is een jong natuurgebied in de Flevo-
landse polder waar de eetbare natuur 
centraal staat: eikenbos met varkens, 
kampeerterrein, waterpartijen en poe-
len, bloemrijk grasland met runderen, 
horeca, fruitbos, oer-akker, bijentuin, 
druivenkas, … Verder wordt er op het 

tiny 
houses en kunnen geïnteresseerden 
leren hoe ze deze kunnen maken. (Bron: 
www.roggebotstaete.nl)
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In het kader van de Nieuwe Omgevingswet is het van belang dat een landgoed niet als incident 

een paradigmawisseling: van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende bena-
dering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling.’70 Dit past naadloos in 
de traditie van landgoederen en buitenplaatsen. 

Ontbreken van continuïteit in Nieuwe Landgoederen 
Echter, de continuïteit die zo kenmerkend is voor traditionele landgoederen, een geleidelijke 
ontwikkeling van generatie op generatie, ontbreekt bij Nieuwe Landgoederen, en niet alleen 
maar doordat ze te jong zijn om verschillende generaties te herbergen. Met name wanneer het 
landgoed door de eigenaar is gekocht van een ontwikkelaar of agrariër, is het landgoed vaak 
verworden tot een product in plaats van een proces. 
 De waardering voor traditie, waar continuïteit onderdeel van is, leeft echter wel degelijk. 
Dit is te zien in de vaak historiserende architectuurstijl van het woongebouw, en de quasi-his-
torische naam (Anckerwaerdt, Beeckdael), die een suggestie van continuïteit en verankering aan 
de plek moeten geven.71 

 Ondanks dat een onderhouds- en beheerplan wel deel uitmaken van het ontwerp van een 
Nieuw Landgoed, houdt een eigenaar zich hier lang niet altijd aan. Uit de analyse van de Pro-
vincie Gelderland van de gerealiseerde Nieuwe Landgoederen komt onder andere naar voren 
dat onderhoud of beheer niet blijkt te worden meegenomen in het takenpakket en dan ook 
problematisch uitpakt na realisatie van het landgoed.72

Ontwikkeling en beheer in huidig beleid
Deze verplichting is in het beleid onder andere als volgt vastgelegd: ‘bij initiatieven voor een 
nieuw landgoed dient er sprake te zijn van een totaalvisie inclusief inrichtingsplan, beeldkwali-

3. Continuïteit
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teitsplan en exploitatieopzet. Behalve de bestemmingsplanwijziging dient de gemeente met de 
initiatiefnemer voor een nieuw landgoed een privaatrechtelijke overeenkomst met kettingbe-
ding af te sluiten over de inrichting en beheer van het nieuwe landgoed. Deze overeenkomst 
dient bij het bestemmingsplan te worden gevoegd. Het gaat immers ook om het duurzaam in 
stand houden van de landgoedkwaliteiten.’73

 Het gebrek aan continuïteit wordt mede in de hand gewerkt doordat er twee groepen 
beleidsinstrumenten voor Nieuwe Landgoederen bestaan: een deel stimuleert ontwikkeling, 
een deel stimuleert behoud en beheer (Natuurschoonwet). Ontwikkeling en behoud zijn 
complementair en zouden in wisselwerking met elkaar moeten zijn. Echter, het kost tijd om in 
aanmerking te komen voor de Natuurschoonwet: het bosareaal moet tenminste 50 jaar oud 
zijn. Daarmee zit een gat van 50 jaar tussen het stimuleren van de aanleg van nieuw bos en het 

van de basisaspecten van een landgoed en goed bosbeheer: continuïteit. In het huidige beleid is 
de zorg voor het landgoed daardoor lastig vast te leggen.

Continuïteit als traditie
‘Ontworpen in en met het landschap heeft de buitenplaats kwaliteit gegeven aan het landschap 
in de loop van zijn bestaan. Het belang van de buitenplaats ligt immers niet alleen bij het vol-
tooien van zijn aanleg, maar vooral ook bij zijn receptie: de wijze waarop latere generaties er-
voor hebben gezorgd, natuur en landschap tot ontwikkeling hebben gebracht en doen uitgroei-
en. De buitenplaats openbaart […] de langzame tijd en de zorg en aandacht van verschillende 
generaties – of het ontbreken daarvan.’74 Landgoederen en buitenplaatsen werden veelal van 
generatie op generatie overgedragen, en elke generatie voegde er zijn eigen laag aan toe. (Afb. 
17) ‘Het is anders dan een huis in een stad dat je een keer weer verkoopt. Want een landgoed 
ga je doorgeven aan je eigen kinderen of aan iemand anders die er eenzelfde relatie mee zal 
krijgen. Dit gaat het materiële voorbij zodra je er langere tijd mee bezig bent. Er ontstaat een 
wisselwerking. De grond doet een beroep op jou. Je gaat je verantwoordelijk voelen voor de 
grond en zijn geschiedenis.’75

Ensceneer een continu proces
‘Om tot echte parels uit te groeien is continuïteit nodig in verantwoordelijkheid en verzorging 
over een lange reeks van jaren.’76 Door deze continuïteit, duurzame groei, de tijd die iets nodig 
heeft om tot stand te komen, ervaarbaar te maken, ontstaat waardering. (Afb. 20) Niet alleen de 
implementatie, maar ook rentmeesterschap, beheer en onderhoud, de continuïteit van natuurlij-
ke processen, eigenaarschap en overerving, etc. spelen een rol in de totstandkoming en waarde-
ring van landgoederen. (Afb. 21) 
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   Een landgoed moet groeien, als een levend organisme. Met beplanting als belangrijkste ma-
teriaal en drager van de compositie, zouden de natuurlijke processen van groei als leidraad voor 
het ontwerp moeten dienen. Hiermee is het ontwerp geen af product, maar een incrementeel, 
levend proces. De vorm die wordt geïntroduceerd in het beginstadium heeft een open einde, 
geeft ruimte voor het onvoorspelbare, volgens de innerlijke logica van sociale en natuurlijke 
processen. Dit vraagt om een andere manier van ontwerpen, waarbij niet een statisch master-

dat de ruimtelijke compositie leidend is, als demonstratie van cultuur, verbeelding en esthetiek, 
en tegelijkertijd als de initiatie van een proces. 
 Hier zijn twee aanleidingen voor: een dergelijk plan geeft ruimte aan de onverwachte gevol-
gen van natuurlijke en sociale processen, en nodigt ook uit tot toevoegingen door de tijd heen, 
zodat het landgoed verrijkt door veroudering en toeneemt in betekenis. De vorm die wordt 
geïntroduceerd door de ontwerper zal een open einde hebben, maakt plaats voor het onvoor-
spelbare, volgens de innerlijke logica van de processen van natuur en maatschappij. (Afb. 18 en 
19)
 In soortenrijke, individueel gemengde beplantingen wijzigt de soortensamenstelling voort-
durend, waardoor er een opeenvolging is van verschillende beelden in de tijd. Hiermee ontwer-
pen betekent de enscenering van opeenvolgende ruimtelijke situaties; om de lange tijd tussen 
aanplant en climaxsituatie te overbruggen is het van belang dat alle ontwikkelingsfasen een eigen 
ruimtelijke kwaliteit hebben. Om de ontwikkeling te kunnen sturen, moet de dynamiek worden 
beschreven in tussentijdse beelden, en de regels voor onderhoud worden vastgelegd in een 
gedetailleerd ontwikkelingsplan. Naast deze sturende maatregelen van cultivering, dienen ook 
toevallige, natuurlijke ontwikkelingen de ruimte te krijgen. Door bomen die van nature dood-
gaan bijvoorbeeld niet te vervangen, ontstaan er onverwachte open ruimtes. Naast ruimtelijke 
patronen dienen landschapsvormende processen (zoals begrazing, stromend water, kwel, onder-
houd) dus deel uit te maken van het ontwerp.
 Parallel aan de natuurlijke processen dienen sociale processen te worden gestimuleerd. 
Evenals bij beplantingen geldt dat in soortenrijke, individueel gemengde gemeenschappen de sa-
menstelling voortdurend wijzigt. Het ruimtelijk ontwerp dient een opeenvolging van verschillen-
de sociale praktijken in de tijd mogelijk te maken en stimuleren, niet willekeurig, maar reagerend 
op, en voortkomend uit, het bestaande. Het helder maken van dit uitgangspunt zou een continu 

-
gen kunnen het besef van de zorg en ontwikkeling van het domein stimuleren. 

-
duurzaming): het produceren van eigen bouwmateriaal, waarbij de bouwmaterialen recyclebaar 
zijn, er gestreefd wordt naar een kringloop landbouw-voedselsysteem waarbij bijvoorbeeld 
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afvalstoffen van het wonen hun plek krijgen als meststoffen, gewasrotatie, etc. 
 Door de natuurlijke en sociale processen te monitoren geeft een landgoed inzicht in de 
consequenties van huidige beslissingen op de lange termijn, wat bewoners, gebruikers en be-
zoekers de kans geeft om telkens weer bij te sturen. Dit vraagt om een conversatie tussen de 
landschapsarchitect(en), gemeente of provincie en de bewoners en gebruikers van het landgoed. 
Waar in de Nieuwe Landgoederen de landschapsarchitect in de planvorming over het algemeen 
een rol heeft, is zijn rol beëindigd vaak bij de oplevering van het ontwerp. Er valt veel te winnen 
bij het betrekken van een landschapsarchitect in het groeiproces van het landgoed, zodat niet 
alleen het voorspellen van veranderingen onderdeel is van het ontwerp, maar vooral het reage-
ren op veranderingen en het implementeren ervan in het ontwerp zodat de verankering in het 
landschap gewaarborgd blijft. Ensceneer een continu proces, waar het concept tijd - zowel in de 
zin van duurzaamheid en continuïteit als dynamiek - onderdeel wordt van ontwerp en beheer, 
ervaarbaar wordt.
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 Afb. 17
In de tuinen van Stowe (UK) zijn in elke 
nieuwe ontwikkelingsfase de sporen van 
de voorgaande fase zichtbaar: a) 1675, 
b) 1694, c) 1719, d) 1723, e) 1739 en f) 
1749. (Bron: W. Reh, C.M. Steenbergen, 
Architecture en Landschap, 2005, 290)

 Afb. 18
Roggebotstate staat pas aan het begin 
van zijn geschiedenis, maar de mogelijke 
volgende stappen zijn al meegenomen 
in de eerste schetsen. (Bron: www.
roggebotstaete.nl)
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 Afb.19
De veranderende beplantingsvormen 
van de allee d’honneur in Courances 
over 4 1/2 eeuw; binnen de duurzame 
compositie verandert het ruimtelijk 
beeld: van een open ruimte met twee 
kanalen, naar een laan met geslo-
ten wanden van een palisade onder 
cipressen, naar palisade (foto), naar 
contre-allee (foto) tot het huidige beeld 
van in natuurlijke vorm gegroeide 
platanen (foto). (Bron: Julian Raxworthy, 
Overgrown; Practices between landscape 
architecture and gardening, 2019, 40, 43, 
45, 47)

 Afb. 20
Ervaarbare continuiteit: wandelen in 
een eeuwenoude laan. (Foto: onbekend)

 Afb. 21
Continu beheer - zoals hier het 3-jaar-
lijkse knotten van wilgen - is voor-
waarde om het landschap te cultiveren. 
(Foto: onbekend)
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Waar de voorgaande uitgangspunten direct zijn ontleend aan de historische landgoederen en 
buitenplaatsen, werkt het particulier initiatief, dat in de oude landgoederen en buitenplaatsen 
de aanjager was van innovatie, in de tegenwoordige maatschappelijke context exclusiviteit in de 
hand, en werkt eerder averechts voor het stimuleren van een inclusieve landschappelijke kwali-
teit, die zowel sociaal als natuur-inclusief is. 

Nieuwe Landgoederen als toegankelijk privé-domein
De initiatiefnemers van Nieuwe Landgoederen zijn divers.77  Van de 24 Nieuwe Landgoederen 
die zijn geanalyseerd in Nieuwe Landgoederen, State of the Art zijn er negen geïnitieerd door een 
particulier, die dit als een kans zag om buiten te kunnen wonen. Vaak (eveneens negen) zijn de 
initiatiefnemers agrariërs zonder opvolgers, die een Nieuw Landgoed ontwikkelen op eigen 
grond, of betreft het voorheen agrarische gronden die vanwege bedrijfsbeëindiging van eige-
naar wisselen. Ook zijn er vier voorbeelden van projectontwikkeling, met het risico van een 
onpersoonlijke, traditionele en makkelijk verkoopbare invulling, omdat een ontwikkelaar over 
het algemeen geen binding met de plek heeft. Eén voorbeeld (Roggebotstaete) wijkt af doordat 
het is geïnitieerd door een collectief. Dit is tien jaar na de aanleg nog steeds volop in ontwik-
keling, een proeftuin met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het centrale gebouw is nog niet 
gerealiseerd maar de bouw ervan maakt deel uit van de educatieve en sociale ambitie van het 
landgoed, wat het nog meer een publiek en collectief landgoed maakt. (Afb. 23 en 24) 
 Waar het historische landgoed steeds is bepaald door de intenties van de particuliere eige-
naar, moest het Nieuwe Landgoed vooral bijdragen aan maatschappelijke doelen: nieuwe natuur, 
toegankelijkheid en kwaliteit van het landelijk gebied. De eisen die hieruit voortkomen staan 
vaak op gespannen voet met de wensen van de particuliere opdrachtgever. Het private karakter 
staat voorop en de openbare toegankelijkheid is niet benut om de identiteit van het landgoed te 
bepalen. Het publiek belang wordt veelal maar mondjesmaat geaccommodeerd, alleen omdat dit 
nu eenmaal een beleidsvoorwaarde is om particulier genieten mogelijk te maken.

4. Gemeenschap



57

Huidig beleid voor particulier initiatief als drager van publiek belang
‘Het doel van het rijksbeleid was om een privé-initiatief - buiten wonen - trekpaard te laten zijn 
van een publiek belang.’78 Juist de eigenschap van het particulier opdrachtgeverschap van de his-
torische buitenplaatsen werd nadrukkelijk centraal gesteld in het beleid: ‘Ook toen al kon een 
groter deel van de stedelijke bevolking van de buitenplaatsen genieten. Met andere woorden, 
buitenplaatsen hadden een groot algemeen nut. Ook in onze tijd zou die combinatie van privaat 
kapitaal en algemeen nut levensvatbaar kunnen zijn.’79

 In de beginfase van de beleidsvorming was het private karakter van het landgoed nog niet 
leidend. De ideeënprijsvraag die voorafging aan het latere nieuwe landgoederen-beleid keek 
naar combinaties van wonen en werken als stimulans van een internationaal wervend vestigings-
klimaat, dan wel leefbaarheid en plattelandsontwikkeling. Er werd een visie verlangd op de mo-
gelijke doelgroepen van deze ontwikkelingen. Hamlet and Harvest, het ontwerp dat als winnaar 
werd geselecteerd, ging uit van een buurtschap van dertig woningen, een collectieve woonvorm 
als nieuwe vorm van stedelijk wonen.  

gebouw (woonhuis) van allure met daarin maximaal 2 à 3 wooneenheden’ de dragende com-
ponent, naast het realiseren van een boscomplex. Hoewel niet in het beleid expliciet benoemd, 
werkte dit wel het samengaan van eigenaar/bewoner/initiatiefnemer in één en dezelfde persoon 
in de hand. 

Traditionele landgoederen en buitenplaatsen als particulier initiatief
‘Buitenplaatsen ontstonden uit particulier initiatief: het waren de kapitaalkrachtigen die zich een 
buiten konden veroorloven.’81 De buitenplaats speelde een rol in het private en openbare leven 

-
delijkheid, sociale status en homogeniteit in hoge mate door de relatie met het landschap. Deze 
betrokkenheid, persoonlijke achtergrond, positie, en cultureel en sociaal netwerk bepaalden de 
kwaliteit van het landgoed. Doordat ze vaak van generatie op generatie werden overgedragen, 
is een belangrijke eigenschap van dit type particulier opdrachtgevers/eigenaars de sterke binding 
met de plek en de continuïteit in ontwikkeling en beheer.
 Deze binding tussen particulier eigendom en locatie nam af in de twintigste eeuw. Het werd 
het steeds moeilijker om als particulier een landgoed of buitenplaats in stand te houden. De 
opkomende Provinciale landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer fungeerden 
als vangnet en konden veel landgoederen handhaven als natuurmonument of wandelgebied, al 
kregen de gebouwen vaak een andere functie. Daardoor verminderde het individuele karakter 
sterk. 
 In de beste gevallen wordt deze verandering bewust ingezet om landgoed of buitenplaats 
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een nieuwe fase in te laten gaan, zoals Huys Ten Donck in Rotterdam, dat al 400 jaar in handen 
is van de familie Groeninx van Zoelen. Waar traditioneel de eigenaar vooral geld spendeerde 
aan zijn buitenplaats, moet deze tegenwoordig voor zijn voortbestaan geld opleveren. Deels kan 
dit door herbestemming van de grond (een deel van de buitenplaats wordt in erfpacht uitgege-
ven), en deels door subsidies. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat subsidies ten gunste 
dienen te zijn van de gemeenschap en niet van een individu. (Afb. 22) Dit heeft te maken met 
toegankelijkheid, maar vooral met eigendom. Daarom is de huidige eigenaar, Jonkvrouw Groe-
ninx van Zoelen, nu bezig om de buitenplaats over te dragen aan de stichting, die zich sinds 
1978 inzet om de instandhouding, continuïteit en kwaliteit van de buitenplaats te waarborgen 
voor de toekomst. Het bestuur van de stichting, die bestond uit vrienden van de familie, wordt 
geleidelijk vervangen door een bestuur met inhoudelijke kennis. De continuïteit blijft gehand-
haafd, doordat de familie in ruil voor de schenking eeuwigdurend woonrecht krijgt. Daarmee 
wordt Huys ten Donck collectief eigendom en collectieve verantwoordelijkheid, met handha-
ving van de persoonlijke betrokkenheid van de familie. 

Ontwerp het landgoed als collectief domein
Op ruimtelijk, ecologisch, en maatschappelijk vlak overstijgen invloed en effect van een land-
goed het fysieke domein. Deze verantwoordelijkheid kan je niet op de schouders van individu-
ele eigenaren leggen, die zelf andere doelen hebben en ook slechts in uitzonderlijke gevallen 
de benodigde ervaring, kennis, kwaliteit en geïnformeerdheid. Bovendien zijn maatschappelijk 
structuren zo sterk veranderd dat een enkele familie de taken op landgoed of buitenplaats niet 
meer kan organiseren. In de huidige context hebben landgoederen meer kans van slagen, en zijn 
meer in staat om een rol van betekenis te spelen in transitievraagstukken wanneer niet meer 
het individu maar de gemeenschap aan de basis staat. De publieke zaak wordt het beste gediend 
als de gemeenschap en niet het individu daar de verantwoordelijkheid voor draagt. 
 Dit gaat samen op met de huidige maatschappelijke trend van commoning. In Nederland 
neemt het aantal burgerinitiatieven trendmatig toe, gestimuleerd door de overheid. Het gaat 
echter om veel meer dan burgerinitiatieven. ‘De trend is dat burgers zich steeds meer gaan be-
moeien met hun directe leef- en woonomgeving. Ze zetten daarbij sociale media in en vormen 
op die wijze een nieuwe macht. […] Commons bestrijken vrijwel alle maatschappelijke ter-
reinen. Van zorg tot welzijn, van energie tot mobiliteit, van voedsel tot bouw, van veiligheid tot 
integratie en van cultuur tot onderwijs en stadsontwikkeling. Al deze vormen van alternatieve 
economie hebben gemeenschappelijke kenmerken: afwijzing van het groeidenken, sterkere rol 
van de overheid als facilitator en subsidieverstrekker, voorstander van gelijke inkomensverdeling 
en versnelling van de transitie naar een circulaire en solidaire samenleving, waarbij het leven van 
mens, dier, natuur en aarde voorop staat.’82
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 In de laatste decennia vinden er in de publieke ruimte, vooral in de stad, collectieve initi-
atieven plaats. In de luwte van de vorige crisis ontwikkelden stedelijke rafelranden zich soms 
tot bruisende stedelijke componenten volgens een proces dat ook wel ‘stadmaken’83 wordt 
genoemd, een organische gebiedsontwikkeling met lokale dynamiek en privaat initiatief als 
leidraad. Het proces van ‘stadmaken’ wordt getrokken door professionals, waarbij lokale on-
dernemers worden geactiveerd. Dit model past bij de ontwikkeling én instandhouding van het 
landgoed, juist omdat het uitgaat van de commons als mediator tussen publiek en privaat.
 Want intussen groeit het besef dat de publieke opgave ook in het landschap ligt, en de be-
trokkenheid van de burger met het landschap groeit. Bestaande landgoederen worden bijvoor-
beeld getransformeerd tot plekken waar mensen massaal naar toe trekken om kunstcollecties, 
verzameld door de kapitaalkrachtige eigenaar, te bewonderen. Vooral de ligging van deze musea 
in een prachtig parklandschap maken deze tot een attractie. 
 Op de schaal van het landgoed kunnen zowel abstracte bedreigingen zoals de versnelde kli-
maatverandering, aangewakkerd door menselijk gedrag, als mogelijke oplossingen hiervoor, er-
vaarbaar gemaakt worden. Hier komen de ervaring van het buiten zijn en het belang van natuur 
en diens bedreigingen bij elkaar. Hier komen de publieke opgave en de individuele stedeling bij 
elkaar. Dit is niet de schaal van de particuliere tuin, maar de schaal van het collectieve domein. 

-
iteit te waarborgen. Daarnaast biedt een dergelijke structuur een bedding voor collectiviteit, 

particulier initiatief gestimuleerd kunnen worden, in een mix van bedrijvigheid, culturele functies 
en wonen. Zoals te leren valt van de stedelijke ‘commons’ is hierbij belangrijk dat er niet een 
enkele initiatiefnemer is, die zowel de grondeigenaar is als de bewoner, maar een groep van 
complementaire belanghebbenden die elk gedurende het gehele planproces betrokken zijn, 
waarbij willekeurig welke van deze partijen de initiatiefnemer kan zijn. 
 Een voorbeeld is de eerdergenoemde Herenboeren, waar een coöperatie van circa 200 
leden eigenaar is van het bedrijf, en samen met de boer de koers uitzet. De Herenboerderij 
wordt gerund door een boer of tuinder (m/v), die in dienst is van de leden van de coöperatie 
en ook door hen betaald wordt. Hij of zij is deskundig, maar geen ondernemer in de klassie-
ke zin van het woord. De leden bepalen onder andere wat ze willen eten en hoe het voedsel 
wordt geproduceerd. Hierbij worden de ervaringen van het vorige seizoen en die van de boer 
betrokken. Leden zijn niet dus alleen maar afnemers van producten, ze zijn economisch eigenaar 
en de meesten voelen dat ook zo. Het geld dat nodig is om het bedrijf te laten draaien, bren-
gen de leden bijeen. De wekelijkse contributie is gebaseerd op de begroting die ze met elkaar 
vaststellen. (Afb. 25) Maar een landgoed kan een groter belang dienen dan dat van het collectief. 
Er zou dus ook een breder scala aan belanghebbenden bij betrokken moeten zijn: bewoner, 
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 Parallel aan de boer van de herenboerderij en de landheer van het landgoed, zijn perma-
nente bewoners van belang als ‘huismeester’, om de continuïteit te waarborgen. Zij voelen zich 
verantwoordelijk en kunnen een verbondenheid met de plek ontwikkelen (place attachment). 
Onder hun ‘rentmeesterschap’ kan een landgoed zich geleidelijk ontwikkelen door de tijd heen. 
 Gezien het eerdergenoemde belang van een sterke ruimtelijke structuur is een land-
schapsarchitect essentieel in de beginfase. Middels een landschapsanalyse dient hij of zij de po-
sitionering en verankering van het landgoed in de landschappelijke structuur te borgen, evenals 
de wederkerige relatie tussen architectonische en landschappelijke elementen. De landschapsar-

de dynamiek en veranderlijkheid van het landgoed een kader te geven en te verankeren op de 
plek. Bij voorkeur is een landschapsarchitect niet alleen bij de beginfase betrokken, maar blijft 

-

een openbaar toegankelijke culturele enclave en woon-werklocatie op de rand van Arnhem en 
de Veluwe, die geleidelijk wordt ontwikkeld door een collectief, waarbij de landschapsarchitect 
zowel mede-initiatiefnemer als bewoner is. (Afb. 26 en 27)
 In tegenstelling tot de huidige generatie Nieuwe Landgoederen, zou de provincie nadruk-
kelijk initiator en gesprekspartner moeten zijn in het bepalen van de ligging en rol van het 
landgoed in de landschappelijke structuur, bijvoorbeeld door zones aan te wijzen op basis van 
bestaande landschappelijke structuren en provinciale plannen (zie hoofdstuk ‘Een rol voor het 
landgoed in de landschappelijk visies van Zuid-Holland en Gelderland’). Ter ondersteuning van 
de plannen op de schaal van de provincie kan de provincie voorstellen hiervoor doen, en bijstu-
ren en adviseren tijdens het proces. 
 Essentieel voor een goede inbedding in het landschap is dat niet alleen de belanghebbenden 
van het landgoed zelf, maar vooral ook bewoners uit de streek worden betrokken bij de plan-
vorming. Zij kunnen bij de landschappelijke analyse die voorafgaat aan het ontwerp, maar ook bij 
de planvorming en de aanleg van het buitengoed een rol spelen. 
 Provincie en initiatiefnemers zijn gebaat bij een geëngageerde ontwikkelaar die de verschil-
lende partijen bij elkaar kan brengen, een ontwikkelaar die de opgedane kennis met coöpera-
tieve vormen van stadsontwikkeling en bijbehorende governance-capaciteiten, wil testen in de 
context van het landelijk gebied.

-

optreden die op deze manier hun maatschappelijke schuld ‘afkopen’, bijvoorbeeld als CO2-com-
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pensatie, of organisaties die klimaatcompensatie voor particulieren organiseren. De belangrijk-
ste manieren om CO2-uitstoot te compenseren zijn bomen te laten planten of projecten voor 
duurzame energie te steunen, beide geëigende componenten van een landgoed. Ook kunnen 
bedrijven worden aangetrokken als investeerders en afnemers van de producten voor een 
biobased -
liefhebbers die iets voor de gemeenschap willen doen, zijn eveneens denkbaar om een bijdrage 
aan de transformatie van het landschap te leveren. Een crowdfundings-constructie kan kleine, 
individuele investeringen bij elkaar brengen, zoals bijvoorbeeld het eerdergenoemde Roggebot-
staete heeft gedaan om een volgende stap in hun ontwikkeling te kunnen maken. Juist omdat 
Roggebotstaete al leefde als collectieve plek in het bewustzijn van bezoekers en gebruikers was 
deze campagne succesvol. (Afb. 23 en 24)
 Een dergelijk landgoed komt tot stand door een geïntegreerde aanpak en lange ter-

een plek worden waar autonome gemeenschappen experimenteren met nieuwe vormen van 
samenwerken en samenleven. Plekken waarin eigenzinnige geesten aan onafhankelijke cultuur-
productie doen, wars van de marktwerking die het merendeel van de ruimtelijke ontwikkeling 
in haar greep heeft, en waar menselijke waarden als inclusiviteit, solidariteit en collectiviteit 
centraal staan. Waar veel experimentele, participatieve initiatieven zich afspelen in het stede-
lijk gebied, kan juist het platteland een broeinest van innovatie zijn. Ontwerp het landgoed als 
collectief domein, zodat er ruimte en vrijheid ontstaat om creatief te zijn.
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 Afb. 22
Huys Ten Donck is al ruim 400 jaar in 
dezelfde familie, is opengesteld voor 
besloten ontvangsten, en gaat geleidelijk 
over van privaat naar collectief eigen-
dom en verantwoordelijkheid. (Foto 
Cooper Seykens)

 Afb. 23 en 24
Gezamenlijk eten, musiceren en tuinie-
ren als uitdrukking van het collectieve 
karakter van Landgoed Roggebotstae-
te (2012) Dit Nieuwe Landgoed is 
geïnitieerd door een collectief als een 
proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen, 
waar de eetbare natuur centraal staat. 
(Foto’s Roggebotstaete)
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 Afb. 25
Herenboeren zijn gedeeld eigenaar van 
hun eigen boerderij. Ze delen de kosten 
en de opbrengsten. (Foto: Ivar Pel)

 Afb. 26
Collectief wonen in Buitenplaats 
Koningsweg. Het voormalige militair 
terrein Buitenplaats Koningsweg in Arn-
hem (NL) is een openbaar toegankelijke 
culturele enclave en woon-werklocatie, 
die geleidelijk wordt ontwikkeld door 
een collectief van o.a. initiator en 
cultureel huismeester Hans Jungerius, 
landschapsarchitect Harro de Jonge, 
en ontwikkelaar Frank Donders. (Bron 
http://buroharro.nl/buitenplaats-ko-
ningsweg)

 Afb. 27
Verzamelplek in Buitenplaats Ko-
ningsweg. (Bron http://buroharro.nl/
buitenplaats-koningsweg)
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Om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan landschappelijke kwaliteit is het essentieel 
dat de uitgangspunten een ruimtelijke, door directe ervaring waarneembare, vertaalslag krijgen. 
Landschappelijke kwaliteit (identiteit, samenhang, complexiteit, duurzaamheid) gaat allereerst 
over de zintuiglijke waarneming door de mens.84 Anders gezegd: een landgoed is dan effectief 
als deze uitgangspunten een wisselwerking met elkaar aangaan en een expressie krijgen in de 
ruimtelijkheid van het ontwerp. 
Door opnieuw traditie, beleid en huidige praktijk met elkaar te vergelijken hebben we een 
viertal ruimtelijke kenmerken gedistilleerd, die uitdrukking kunnen geven aan de uitgangspunten 
en nodig zijn om de wisselwerking tussen landgoed, landschap en de landschappelijke transfor-
maties te bewerkstelligen. Ten eerste is, om de grote, nieuwe opgaven daadwerkelijk te laten 
landen in het bestaande landschap, diepgaand begrip van bestaande landschappelijke structuren 
het startpunt, zodat hierop kan worden voortgebouwd, getransformeerd, een wisselwerking 
mee aangegaan. Dit betekent dat ook een landgoed - die als het ware een afspiegeling in het 
klein is van de grootschalige landschapstransformatie - zichtbaar dient te maken wat de relatie 
is tussen de nieuwe ontwikkelingen en de bestaande structuren. Ten tweede dient het ruimte-

van de plek, als belangrijke drager van identiteit en verbinding. Een derde kenmerk is dat de 
ruimtelijke bewerking van de schalen en de overgangen bijdraagt aan het leesbaar maken van 
de transformatie. Tenslotte is de realisatie van belang dat een landgoed, om van betekenis te zijn 
voor toekomstige transformaties, dit ook moet uitdrukken. Om dit te bewerkstellingen is een 
eigentijdse expressie nodig.  

Het landschapsarchitectonisch ontwerp – 
ruimtelijke kenmerken
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Om bij te kunnen dragen aan kwaliteitsverbetering van het landschap dienen landgoederen deel 
uit te maken van een grotere landschappelijke structuur, zoals de Provincie Gelderland consta-
teerde in haar evaluatie van de gerealiseerde Nieuwe Landgoederen in die provincie. Los van 
herkenbare landschappelijke structuren leiden punctuele ingrepen niet tot een kwaliteitsverbe-
tering.85

Nieuwe Landgoederen en de landschappelijke structuur
Nieuwe Landgoederen zijn overwegend aangelegd in de agrarische provincies van Nederland. 
‘Bij het stichten van Nieuwe Landgoederen in de 21e eeuw is men veel minder vrij in de loca-
tiekeuze dan in eerdere eeuwen. De grondprijzen dicht bij de grote steden zijn hoog, er is geen 

landgoedvorming niet in de hand.’86 Veel initiatiefnemers zijn agrariërs zonder opvolgers, die 
een nieuw landgoed ontwikkelen op eigen grond, of betreft het voorheen agrarische gronden 
die vanwege bedrijfsbeëindiging van eigenaar wisselen. Gevolg hiervan is dat de locaties van de 
Nieuwe Landgoederen slechts bij toeval een relatie hebben met grotere landschappelijke struc-
turen, of samen met naburige landgoederen een nieuwe structuur vormen. ‘In het algemeen zijn 
[de Nieuwe Landgoederen] eilanden van wonen in het groen, vaak goed aansluitend bij de – 
dikwijls bosrijke – omgeving. Er ontstaan echter (nog) geen opmerkelijke nieuwe zones, waarin 
landgoederen op elkaar inspelen en ruimtelijk in elkaar grijpen.’87

De relatie met de landschappelijke en ecologische structuur in het huidig beleid
Op het eerste gezicht is beleid erop gericht landschappelijke structuren te versterken. Provin-
cies verlenen subsidies aan particulieren voor het beheer en inrichting van natuurgebieden die 
(gaan) behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur. Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschaps-
beheer (SNL) kent twee subsidieverordeningen. De eerste verordening is voor het reguliere 
particuliere beheer van een natuurgebied. Een initiatiefnemer van een Nieuw Landgoed binnen 

1. Landschappelijke structuur
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de EHS kan deze aanvragen voor zes jaar. Ook is er een regeling voor de subsidie van functie-
verandering van landbouwgrond naar natuur, en inrichtingsmaatregelen of kwaliteitsverbetering 
van een natuurgebied binnen de EHS. Sommige gemeenten hebben aanvullende eisen. Bijvoor-
beeld ‘de gemeente Barneveld hanteert een beleidskader waarin als voorwaarde is opgenomen 
dat het Nieuwe Landgoed substantieel bijdraagt aan een grotere landschappelijke, ecologische 
en cultuurhistorische kwaliteit van het landelijk gebied.’88

 Daartegenover staan echter veel beleidsinstrumenten voor Nieuwe Landgoederen die niet 
worden gedragen door een landschappelijke visie, die niet bijdragen aan het versterken van de 
landschappelijke structuur. Zo mogen binnen de Rood voor Groen regeling eigenaars een nieuw 
landgoed bouwen in ruil voor de sloop van ‘landschap ontsierende’ bebouwing, zoals oude kas-
sen of schuren (van deze regeling is overigens geen gebruik gemaakt). Doordat het uitgangspunt 
voor het realiseren van Nieuwe Landgoederen het particulier initiatief is, blijft de locatiekeuze 
bepaald door grond die al in eigendom is van de initiatiefnemer, en niet door de landschappelij-
ke structuur. 

De traditie van landgoedzones
De vestigingsvoorwaarden voor landbouwbedrijven, bepalend voor de huidige generatie 
Nieuwe Landgoederen, zijn nu eenmaal niet dezelfde als de vestigingsvoorwaarden voor land-

plek in het landschap: langs de rivier, in de binnenduinrand, in de polder, op de klei of het zand; 
hij is innig verknoopt met landschappelijke voorwaarden. ‘Daardoor kon de buitenplaats ook 
drager worden van de identiteit van het Nederlandse landschap.’89 Traditionele landgoederen en 
buitenplaatsen hadden overeenkomstige vestigingsvoorwaarden (landschappelijke kenmerken, 
bereikbaarheid), waardoor er groepen van buitenplaatsen ontstonden, die zo de grotere land-
schappelijke structuur ruimtelijk en functioneel benadrukten en expressief maakten. ‘De oude 
landgoederen liggen in het landschap vaak op karakteristieke overgangen, langs wegen en rivie-
ren, tegen heuvels en met zichtlijnen.’90 ‘Bij de lokalisering van de oude landgoederen was men 
zich er vroeger al zeer van bewust dat interessante overgangen of gradiënten in het landschap 
als vestigingsplaats zeer geschikt zijn. Op overgangen van hoog naar laag, aan de binnenduinrand, 
aan een rivieroever of beekdalrand zijn niet alleen de mooiste uitzichten, maar treft men ook 

91

 De diverse fasen van de Nederlandse landgoed- en buitenplaatsontwikkeling zijn herken-
baar en hebben een eigen landschapsstructuur gevormd. (Afb. 28, 29 en 30) Toen er meer 
buitenplaatsen in elkaars nabijheid werden aangelegd, gingen ze een architectonisch aggregaat 
vormen, als een vertaling van de structuur van het natuurlandschap. Het spreidingspatroon hing 
direct samen met de hogere zandruggen, de veenrivieren, de droogmakerijen en het waternet-
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werk van de lagune. Zo ontstonden op de strandwallen ten zuiden van Haarlem reeksen die in 
dwarsrichting gekoppeld waren met de lagune en het duinlandschap via het uitzicht en/of de 
lanenstelsels in de strandvlakte. Langs de binnenduinrand, bij de Wijkermeer, transformeerde 
de gekromde duinenrij rond een natuurlijke kom in een regionaal landschapstheater dat de bin-
nenduinrand visueel verbond met Amsterdam. Langs de veenrivieren ontstonden reeksen met 
kruiselingse zichten over het water. In de droogmakerijen vormden de buitenplaatsen reeksen 
langs de polderlanen, aan de achterzijde gekoppeld via het afwateringsstelsel. Op vergelijkbare 
wijze zijn de buitens in de zandafgravingen van ’s Graveland aaneengeschakeld door evenwijdig 
lopende sloten en lanen en gekoppeld aan de ‘s Gravelandse Vaart, die de overgang markeert 
tussen het zand van ‘t Gooi en de Utrechtse venen. Aan de oostrand van de Veluwe markeren 
de buitenplaatsen de overgang tussen heuvelrug en riviervlakte. De buitenplaatsen vormden op 
regionale schaal een eenheid omdat zij in hun typologische rijkdom samen een architectonische 
bewerking laten zien van de morfologie van de natuurlandschappen van de delta.92 Historische 
buitenplaatsen zijn altijd naar buiten gericht, met zicht op en vanaf de omgeving. 

Maak van het landgoed een bouwsteen van de landschappelijke structuur
Dit geeft aan dat landgoederen, om bij te kunnen dragen aan het realiseren van grotere land-
schappelijke transitievraagstukken, deel uit dienen te maken van een grotere landschappelijke 
(ruimtelijke en/of ecologische) structuur, en deze te accentueren en versterken. Zo kunnen ze 
als drager of startpunt dienen voor nieuwe ontwikkelingen, zoals verstedelijking, energietransitie 
en circulaire landbouw. 
 Verschillende landschappelijke componenten versterken of transformeren het basisweefsel, 
de ‘matrix’ van het landschap: zoals verkavelingspatronen en nieuwe vormen van landbouw, ter-

-
tuur te vormen of versterken: zoals waterlijnen, bos, infrastructuur, bebouwingslinten. Een derde 
categorie van landschappelijke componenten zijn de verbijzonderingen. Deze kunnen, indien 
zorgvuldig gepositioneerd op knooppunten, langs randen, bij toegangen, op dijken of heuvels, 
een rol spelen om deze structuur te accentueren, zoals torens, bakenbomen, en landgoederen. 
(Afb. 31 en 32)  
 De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer heeft zich tot opgave gesteld om 

Hollandse Duinen en de NL Delta/Biesbosch-Haringvliet – op te stellen.93

deze unieke landschappen met herkenbare natuurkernen en cultuurlandschappen zijn bedoeld 
als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Ze leggen de karakteristieken van de landschap-
pen bloot en stellen de vraag hoe je dat unieke karakter kunt koesteren en benutten voor 
het natuurbeheer en behouden bij ruimtelijke plannen, recreatieve ontwikkelingen en bij het 
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aan de situering van landgoederen, niet zozeer om te onderzoeken waar de bestaande kwaliteit 
zo min mogelijk wordt verstoord, maar juist om die plekken op te zoeken waar de ruimtelijke 

zichzelf staand project, zoals de Nieuwe Landgoederen dat zijn, maar onderdeel van een stelsel 
van overwegingen ter versterking van de ruimtelijk, ecologische en recreatieve kwaliteiten van 
het betreffende landschap. 
 Daarnaast kan een dergelijke landschappelijke component ook letterlijk dienen als bouw-
steen, bijvoorbeeld als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. In uitzonderlijke gevallen 
kan het fungeren als startpunt van een nieuwe landschappelijke structuur. 
 Een voorbeeld kan worden gevonden in het Park 21 (Vista, 2014). Dit park ligt als groene 
schakel verankerd tussen twee bestaande landschappelijke structuren: de duinen en de West-
einderplassen. Binnen de Haarlemmermeer zelf dient het poldergrid als drager. Het ontwerp 
van het park legt een nieuwe laag over de poldermatrix heen. Landgoed Kleine Vennep is van 
oorsprong een boerderij midden in de Haarlemmermeer als alle andere, maar is nu aan de rand 
van het park komen te liggen, en is het eerste wat je ziet als je vanuit Nieuw-Vennep het park 
betreedt. Van neutrale component van het poldergrid is het getransformeerd tot een verbij-
zondering van de nieuwe structuur. Het vestigt de aandacht op het boerderijlint, de zichtbare 
manifestatie van het poldergrid, dat op deze manier als landschappelijke structuur zichtbaar en 
waardevol gemaakt wordt. (Afb. 33)
 Terwijl ook een enkel landgoed van betekenis kan zijn op een cruciaal punt in de landschap-

constellaties, die meer zijn dan de som der delen. Het laten groeien van een landgoederenzone 
kan worden ingezet als strategisch-planologisch instrument. De samenhang ontstaat door grote 
aantallen en nabijheid, in een niet-hiërarchisch patroon. Een dergelijke strategie is zowel top-
down als bottom-up, maar vooral incrementeel, een natuurlijke en intuïtieve manier die geen 
uitgebreide planning vereist en die het landschap geleidelijk aan transformeert naarmate er zich 
gelegenheid voordoet. 
 Door het landgoed als een ‘bouwsteen van de landschappelijk structuur’ in te zetten, wordt 
begrip van bestaande landschappelijke structuren - noodzakelijk om de nieuwe opgaven daad-
werkelijk te laten landen in het bestaande landschap - versterkt.
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 Afb. 28
Schematisch overzicht van het buiten-
plaatsenlandschap rond Amsterdam in 
de zeventiende eeuw. De buitenplaatsen 
zijn geconcentreerd langs de belang-
rijkste landschappelijke structuren van 
de veenstromen, de binnenduinrand, de 
Watergraafsmeer. (Bron W. Reh, C.M. 
Steenbergen, D.  Aten, Zee van Land, 
2005, 272)

 Afb. 29
Langs de oeverrand van het Wijkermeer 
lag een serie van elf buitenplaatsen. 
Daarachter in de tweede rij tegen de 
binnenduinrand aan lag een tweede 
groep, die gebruikmakende van het 

uitzicht richtte het meer. Fragment 
van Noort-Kennemerlant. (Bron 
Noord-Hollands Archief)

 Afb. 30
De buitenplaatsen langs de Vliet, de 
verkeersader, zijn op het water geo-

-
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 Afb. 31 en 32
Casa Cavanellas (Oscar Niemeyer en 
Roberto Burle Marx, 1954). Orientatie, 
volume en dakvorm van het huis, in 
wisselwerking met het ontwerp van de 
tuin, accentueren de dalvorm. 

 Afb. 33
Landgoed de Kleine Vennep fungeert 
als entree en hoofdlocatie van het toe-
komstige Park 21. Zo is de bestaande 
landschapsstructuur van de polderma-
trix een waarneembare drager van het 
nieuwe park. (Bron Vista)
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Complementair aan de rol die het landgoed kan spelen in de landschappelijke structuur en 

het ontwerp van het landgoed. De relatie met de structuur ging over de positionering. De uit-
werking op de schaal van het landgoed zelf is hier complementair aan: de compositie. Hoe kan 
de ruimtelijke kwaliteit als drager voor verbondenheid met de plek dienen?

‘Nieuwe Landgoederen worden relatief vaak aangelegd op percelen die tot voor kort in 
intensief agrarisch gebruik waren en waar weinig landschapselementen meer voorkwamen. 
Bovendien worden Nieuwe Landgoederen veelal uitgesloten in landschappelijk zeer waardevolle 
gebieden; de locaties zijn dus gemiddeld niet rijk meer aan cultuurhistorisch-landschappelijke 
elementen.’94 
 Door deze ligging op landschappelijk minder uitgesproken locaties, en omdat een grondige 
analyse van het gebied veelal ontbreekt, wordt de eis van behoud en herstel van historische 
landschapstypen te vaak vertaald in het aanbrengen van landschapselementen (‘een bonte verza-
meling houtwallen, akkertjes, ouderwets bloemrijk grasland en hoogstamboomgaarden’), en niet 
in het aansluiten en versterken van ruimtelijke en structurerende kwaliteiten van het bestaande 
landschap. Dat geldt ook voor de bebouwing. Landhuizen zijn generiek en maken nauwelijks/
geen gebruik van uniciteit van de plek.95

Het beleid op de verschillende schaalniveaus benoemt weliswaar inpassing in het landschap 

objecten, in plaats van in ruimtelijke kenmerken, samenhang, mate van openheid, etc. Dit werkt 
de ‘bonte verzameling’ landschappelijke elementen in de gerealiseerde Nieuwe Landgoederen in 
de hand. 
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het buitengebied kwalitatief te verbeteren en als middel om met behulp van particulieren meer 
-

bied in oppervlakte bos, ongeacht de landschappelijke kenmerken. Waar de eis aanvankelijk zui-
ver bosaanplant betrof, zijn de regels later uitgebreid en kan het nu ook om behoud en herstel 
van het historisch landschap(stype) gaan. ‘Cultuurhistorische waarden die in het landschap aan-
wezig zijn, spelen in het kwaliteitsstreven een rol. Dat gebeurt in de regelingen van de overheid 
voor de Nieuwe Landgoederen meer of minder expliciet. […] Zuid-Holland wil dat de nieuwe 
landgoederen zorgvuldig worden ingepast in het bestaande landschap. Dit houdt bijvoorbeeld 
voor het veenlandschap een ‘lage ontwerpvrijheid’ in: het landgoed moet zich voegen in de lint-
bebouwing, en wordt begrensd door kavelsloten. Sommige gemeenten stellen nog aanvullende 
eisen. Zo gelden in een deel van landelijke gebied van Zutphen en Warnsveld [Gelderland], waar 

Er moet gebruik worden gemaakt van (historische) landschapselementen die voor het gebied 
typerend zijn, zoals een boomgaard, een elzensingel of een geriefhoutbosje.’96

De traditie van het buiten zijn
‘De traditie stelt continu aan de orde: wat is buiten (buiten de stad, buiten in de stad, natuur, 

buurt, het lokale en het eigene en ook van: water, natuur, netwerk, uitzicht, route, weg). Buiten 

de architectuur van zowel landschap als huis en andere opstallen. Anders dan in de stad is er 
ruimte voor een originele planning die past bij het buiten zijn en overeen moet stemmen met 
de typologie van landschap en natuur: men ontwerpt architectuur in principe in samenhang 
met deze twee grootheden en niet als een autonoom object. […] Deze preoccupatie met de 

-
ke karakter van het Nederlandse landschap, een eigenheid die sterk verbonden werd met de 
ontdekking van wat zich aan geschiedenis in dat landschap had afgespeeld en wat het landschap 

97

 Buitenplaatsen in de polders zijn gebaseerd op een ideaalschema, dat zowel technisch als 
formeel geoptimaliseerd was en als zodanig autonoom. De veenmatrix bestaat uit bundels van 
lange ontginningskavels, het raster van de droogmakerij bestaat uit vrijwel vierkante poldermo-
dules. De bewerking van de veenkavel laat een opdeling in achter elkaar geschakelde tuinge-
deelten zien, terwijl bij de buitenplaatsen in de droogmakerij een opdeling van de kavelmaten 
tot het vierkant van de tuinparterre, een architectonische reductie van de poldermodule, het 
uitgangspunt is. De landgoederen die op de geaccidenteerde zandgronden werden aangelegd 
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weerspiegelden juist een gecreëerd natuurlijk beeld met gevarieerde bossen, weide en rustiek 
gelegen bouwwerken. 

Huidige trends zoals stadslandbouw en gemeenschappelijke tuinen geven uitdrukking aan deze 
steeds breder gedragen behoefte aan verbondenheid. ‘In onze samenleving woedt een gevoel 
van vervreemding. Waar controle het sleutelbegrip was van de moderniteit, confronteren de 
vele crises ons nu met het tegendeel: we zijn in steeds verdere mate afhankelijk van processen 
en systemen waar we onmogelijk nog grip op kunnen krijgen. Technologische ontwikkeling, indi-
vidualisering en globalisering hebben indrukwekkende maatschappelijke en individuele vooruit-
gang gebracht, maar tegelijkertijd vergroten ze sociale afstanden en wordt het alledaagse leven 
meer en meer complex.’98 Deze bewegingen leggen de nadruk op verbinding met natuurlijke 

liggen, terwijl dit juist een belangrijke drager is van identiteit en verbinding. Door de nadruk 

landgoed in deze behoefte. 
 Een kenmerk van een eigentijds landgoed is dan ook dat het ontwerp een architectoni-
sche uitdrukking dient te geven aan de kenmerkende eigenschappen van het landschap waar 
het ligt: langs de rivier, in de binnenduinrand, in de polder, op de klei of het zand; hij is innig 
verknoopt met landschappelijke voorwaarden. (Afb. 35) Zo kan het landgoed drager worden 

-
schiedenis […], maar de vorm is latent, impliciet, aanwezig, maar nog niet expliciet gemaakt. 
Wanneer deze momenten in een ontwerp expliciet worden gemaakt, wanneer de impliciete 
vorm van het natuurlandschap, het cultuurlandschap of het stedelijk landschap in het ontwerp 
tot uitdrukking komen, kan men spreken van een landschapsarchitectonische transformatie: het 
architectonische landschap. Landschapsarchitectonische kwaliteit ontstaat daar waar door de 
architectonische behandeling van de grondvormen in de opeenvolgende lagen (de “genius loci”) 
het landschap als zelfstandige identiteit “leesbaar” of “transparant” wordt gemaakt.’99

-
biedsvreemde elementen mogen worden toegevoegd en dat men moet putten uit de elemen-
ten, vormen en structuren die in de omgeving aanwezig zijn. Ook door het aanbrengen van 

analyse van de plek is nodig om te doorgronden wat de mogelijkheden zijn om deze met een 
-

steldheid, het waterpeil, de landschappelijke patronen, de materialisatie, de kleuren, geuren en 
verhalen en maakt deze voelbaar, tastbaar. (Afb. 38)
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 Afb. 34
Het buitengoed imaakt de landschap-
pelijke context expressief. Dit heeft drie 
componenten: 
(1) het buitengoed vormt in geometrie, 
materialisering, belantingskeuze, 
ruimtelijkheid, etc. in zichzelf een 
representatie van de landschappelijke 
context, als een pars pro toto, 
(2) het buitengoed benadrukt en 
dramatiseert de bestaande kenmerken 
van de locatie,  
(3) het buitengoed legt fysiek en visueel 
verbanden (routes, uitzichten, etc.).

Zoals eerder benoemd in het hoofdstuk ‘Continuïteit’, ontwikkelen een landgoed en zijn 
bewoners zich door de tijd heen, vergroeien met elkaar. Door er te zijn, te observeren en te 

sociale processen geleidelijke veranderingen veroorzaken, verdiept zich het begrip van de spe-

in dialoog tussen landgoed en gebruiker, en tussen analyse en transformatie, verankeren het 
landgoed steeds meer in de situatie. 
 Het landgoed is een tuin, ontworpen op de schaal van de directe menselijke ervaring: zien, 
horen, voelen, lopen, ruiken, en direct gekoppeld aan het gebruik. De kenmerkende kwaliteiten 
van het landschap worden vaak begrepen op de grote schaal, de schaal van het landschap. Vaak 
wordt daardoor bij ontwerpen op kleinere schaal de situering niet tot uitdrukking gebracht, 
en staat de programmatische opgave enerzijds, of de op zichzelf staande beleving anderzijds 

vanzelfsprekend onderdeel te zijn van de landschappelijke context, maar deze landschappelijke 

ontworpen ensemble vormt in geometrie, materialisering, beplantingskeuze, ruimtelijkheid, etc. 
in zichzelf een representatie van de landschappelijke context, als een pars pro toto, (2) bena-
drukt en dramatiseert de bestaande kenmerken van de locatie, en (3) legt fysiek en visueel 
verbanden (routes, uitzichten, etc.). (Afb. 34)
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 Afb. 35
In het ontwerp voor de Grebbeberg 
(Michael van Gessel 2003-2005) maken 
minimale ingrepen - zoals dit uitzicht-
punt - de historische lagen opnieuw 
zichtbaar. (Foto Saskia de Wit)

 Afb. 36 en 37
De ligging van Villa Giulia in het dal 
van een zijtak van de rivier de Tiber in 
Rome. De Villa is door het nymphaeum 
in de plek van de oude rivierbed-
ding verankerd. (Bron W. Reh, C.M. 
Steenbergen, Architectuur en Landschap 
(2005), 78; Rob Aben en Saskia de Wit, 
De omsloten tuin, 1998, 91)
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 Afb. 38
De heuvel op de begraafplaats Skog-
skyrkogarden in Stockholm wordt door 
een groep bomen geaccentueerd.
(Foto onbekend)

 Afb. 39
Door hem in de grond in te graven legt 
de Wasserkrater Garden in Bad Oeyn-
hausen (Agence Ter, 1997-2000)
het verborgen landschap van de onder-
grondse waterbronnen bloot.
(Bron Saskia de Wit, Hidden landscapes, 
2018, 332)
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‘De verhouding tussen maten van ruimten en objecten binnen een bepaalde rangorde maakt ze 
voor het oog “meetbaar”. De kijker kan ze relateren aan een standaard, zoals de maat van het 
menselijk lichaam. […] De schaal van een gebouw of een buitenruimte wordt niet alleen bepaald 
door de proporties, maar ook door de aard en mate van detaillering en de relatie met maten in 
de omgeving.’100

Relaties tussen schalen in Nieuwe Landgoederen 
Bij de ontwikkeling van Nieuwe Landgoederen zijn landgoed en landhuis vaak als afzonderlijke 
opgave beschouwd en ontwikkeld, waardoor er in veel gevallen weinig samenhang is tussen 
bebouwing en landschappelijke aanleg. De blik naar buiten, vanuit het huis, door het park naar 
het omringende landschap, speelt veelal wel een belangrijke rol in het ontwerp, en vaak is er een 
visuele verbinding gemaakt met karakteristieke landschappelijke elementen, ‘al is er mede door 
de relatief beperkte omvang geen sprake van zulke imposante zichtlijnen als bij de oude landgoe-
deren.’101 Het landgoeddomein bestaat vaak uit een lappendeken aan landschapselementen. ‘Het 
groen is […] “opvulling”, massa, die niet of te weinig is vormgegeven vanuit het privéterrein en 
de centrale woonplek.’102

De schalen van het nieuwe landgoed in het huidige beleid

in een privéterrein, behorende bij de woonbebouwing (maximaal tien procent van het opper-
vlak) en een openbaar toegankelijk deel. Dit betekent dat de schaalreeks huis-tuin-domein-land-
schap in de wetgeving is opgenomen en gekoppeld aan toegankelijkheid. Er wordt echter niets 
aangegeven over de ruimtelijke, beeldende en programmatische relaties tussen de verschillende 
onderdelen. De focus in de beleidsstukken ligt op het benoemen van huis, bos en het openstel-
len van het terrein, waardoor andere compositie-elementen, zoals de elementen die de overgan-
gen benadrukken geen aandacht krijgen. 

3. Schaalreeks 
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 Hoewel dit voor nieuwe landgoederen niet het geval is, wordt in het beleid ten aanzien van 
de bescherming van bestaande buitenplaatsen het belang van de schaalreeks steeds meer als on-
derdeel van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap gezien. Ten behoeve van de bescherming 
van de directe omgeving van historische buitenplaatsen is door Gerdy Verschuure in 2007 de 
term ‘landgoedbiotoop’ geïntroduceerd: een serie visuele verbindingen van historische buiten-
plaatsen met hun omgeving. De biotoop is dus als het ware een schaalstap tussen de landschap-
pelijke structuur en het landgoed. ‘Aanwijzing van een gebied als landgoedbiotoop heeft als doel 
om invloed te kunnen uitoefenen op ontwikkelingen rond een buitenplaats, zodat recht kan 

waarvandaan je de buitenplaats kunt zien en die je vanuit de buitenplaats zelf kunt overzien. 

zichtlijnen. Dit kan resulteren in grote zones. De Provincie Gelderland koos voor het opstellen 
van een ruimtelijke analyse van de buitenplaatsen als onderlegger voor een structuurvisie.’103

De traditie van het landgoed als gradiënt van haard tot horizon
Het erkennen en beschermen van visuele relaties is een belangrijk aspect, maar de relaties 
tussen de schalen in traditionele landgoederen en buitenplaatsen kende meer lagen. Kenmerkend 
voor de relatie tussen huis en landschap was de uitwerking in een reeks van schaalstappen, die 
enerzijds expliciet van elkaar verschilden in expressie, onderhoud, enz. en anderzijds tevens een 
duidelijk verband met elkaar hadden, in een enscenering waarbij de ruimtes naar het huis toe 

stappen werden er zo ruimtelijk-visuele, functionele en ecologische relaties met omringend 
landschap gelegd. ‘Men heeft altijd aangevoeld dat een meer “bewerkte” natuur zich eerder bij 
het huis dient af te spelen en agrarisch landschap en wildernis zich in geleidelijke stappen verder 
weg bevinden.’104 Het agrarische landschap dat deel uitmaakte van het landgoed onderscheidde 
zich van het agrarische landschap daarbuiten en vormde in deze reeks een extra stap, gemar-
keerd door bijvoorbeeld de kleur van de luiken van de boerderijen die aangaven dat ze bij het 
betreffende landgoed hoorden.
 De overgangen tussen de verschillende schalen werden expliciet uitgewerkt, waarbij beelde-
lementen uit het landschap (bomenrijen, sloten) getransformeerd werden tot formele tuine-
lementen. Deze overgangen waren niet slechts een grens tussen verschillende ruimtes, maar 
vormden ook weer zelfstandige ruimtes, die een samenhangend stelsel vormden samen met de 
hoofdroutes. (Afb. 40)

Een zorgvuldig onderscheid in een reeks van schalen - zowel binnen de grenzen als in de positie 
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tussen cultuur en natuur expressief. Door een expliciete bewerking van deze verschillende scha-
len, gradiënten en hun onderlinge relaties kan het landgoed de landschappelijke kwaliteiten, de 
natuurlijke processen en de ontwikkelingen in het landschap waarneembaar en ervaarbaar maken. 

in hoge mate ondergeschikt dient te zijn aan het landschap, of er althans op een bepaalde wijze 
in op moet gaan. Juist de diversiteit en variëteit van de vele gradiënten tussen natuur en cultuur 
bieden oneindig veel mogelijkheden, met name bij het in scène zetten van nieuwe natuurontwik-
keling in samenhang met meer architectonische ontwerpen in het landschap van buitenplaatsen 
en landgoederen.’105

 Hoewel de uitwerking kan verschillen, is de volgende reeks van schalen te onderscheiden: 
huis, tuin, domein (samen het landgoed), biotoop en landschap, waarbij geen van deze componen-
ten los van de ander kan worden gezien.  Elke schaal heeft eigen expressie, ruimtelijkheid, materi-
alisering, gebruik, mate van openbaarheid en toegankelijkheid, onderhoudsregime, eigendomsver-
houdingen, investeringen, en ecologische waarde. Deze verschillende lagen van ontwerp hebben 
per schaalstap een andere uitwerking en ontwerpintensiteit nodig, zodat een innige relatie tussen 
huis, tuin en domein, en tussen het landgoed en het omringend landschap kan ontstaan. (Afb. 43)
 Binnen de grenzen van het landgoed dient de opeenvolging van, en het onderscheid tussen, 
tuin en domein intermediair tussen gebouw en landschap, tussen privé en openbaar, tussen na-
tuur en cultuur. 
 De biotoop is de schaalstap tussen domein en landschap. Door het beleid ter bescherming 
van bestaande landgoederen door te trekken naar de ontwikkeling van nieuwe landgoederen, kan 
deze visuele zone toegevoegd worden als concrete schaalstap tussen landgoed en landschap, een 
zone waar meer invloed op wordt uitgeoefend dan op het omringende landschap, maar minder 
dan op het landgoed zelf, en waar beperkingen kunnen worden opgelegd voor gebouwde ontwik-

-
grensde open gebieden, gebaseerd op de relatie tussen de fysiek-ruimtelijke kenmerken van het 
landschap en de zichtrelaties die in het ontwerp van het landgoed besloten liggen. Een dergelijke 
biotoop maakt dus deel uit van het landgoedontwerp, en gaat er niet aan vooraf. Eventueel aan 
elkaar grenzende landgoederen kunnen ook elkaars biotoop vormen. 
 De samenhang in de schaalreeks van huis tot landschap krijgt fysiek gestalte door de toepas-
sing van beeldtypen, de landschapsarchitectonische bouwstenen van de compositie. Gebouwde 
elementen zoals poorten, hekken, bruggen, terrassen en pergola’s, in samenhang met landschappe-
lijke elementen zoals watergangen, plateaus, paden en lanen, geven vorm aan de overgang tussen 
gebouw, tuin, domein en landschap en vertellen samen een verhaal. Zij maken onderdeel uit van 
de landschapsarchitectonische compositie, de buitenplaats of het landgoed of de buitenplaatsen-
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reeks of landgoederenreeks. Als type zijn ze herkenbaar, door de tijd heen veranderen ze van 
uiterlijk.106 (Afb. 44 en 45)
 Een tweede instrument in zowel het onderscheiden als het verbinden van de verschillende 
schalen is het bewerken van visuele relaties. Tussen de verschillende schalen kan worden afgewis-
seld met mate van zichtbaarheid, tussen zien en gezien worden, maar ook niet gezien worden, 
een afwisseling van ‘zichtbaarheidslagen’. Hierbij spelen uitzicht, privacy en de visuele impact van 
de verschillende architectonische elementen van het landgoed een rol.107 (Afb. 42) 
 Tenslotte zijn om de wisselwerking tussen de schalen optimaal te maken, heldere fysieke 
en immateriële grenzen nodig; wat betekent dat de overgangen binnen-buiten, openbaar-collec-
tief-privé, huis-tuin-domein-landschap ruimtelijk en materieel worden bewerkt, expliciet gemaakt 
en met elkaar in verband gebracht. (Afb. 41) Grenzen en verbindingen ‘zijn zowel conceptueel als 
fysiek essentieel voor zowel het mogelijk maken van het gebruik van de ruimte als voor de erva-
ring ervan. Een grens tussen verschillende ruimtelijke eenheden heeft verschillende betekenissen: 
het is een scheiding tussen twee ruimtes of gebieden met verschillend gebruik en/of fysiek ka-
rakter, maar is daarnaast ook de uitwisseling daartussen, een overgang. De bepaling van de grens 

ook de voorwaarde die de verbinding met de omgeving maakt; de omsluiting is evenzeer een 
eigenschap van de ruimte die wordt omsloten, als van de omgeving. Een goed ontworpen grens 
creëert niet alleen scheiding maar ook communicatie; het heeft de rol van een bemiddelaar en 
articuleert zowel het binnen als het buiten, zowel bepaalde ruimte als omringend landschap.’108 
 Om de schaalreeks mogelijk te maken zijn afspraken met omliggend landeigenaars noodza-
kelijk, met gemeenten en provincies als bemiddelaars. Vooral wanneer een landgoed ontwikkeld 
wordt door een collectief van eigenaren met verschillende belangen (bewoners, bedrijven, 
investeerders) zijn eigendomsverhoudingen essentieel voor de onderlinge verhoudingen, waarbij 
legale markeringen ook ervaarbaar en expressief zijn in de fysieke ruimte. De relatie tussen 
private investeringen en openbaar belang die zich binnen het landgoed tot elkaar verhouden, 
vraagt om een onderscheid in gebieden die privé, collectief dan wel openbaar toegankelijk zijn. 

en veranderende functies aan te kunnen en zelfs ook uitlokken. Deze ruimtes, schalen en gren-
zen worden niet bepaald door, maar geven aanleiding tot verschillende vormen van gebruik, die 
door de tijd heen kunnen veranderen. 
 Op deze manier gaat het landgoed zich gedragen als een poreus ‘bouwwerk’ dat het 
landschap in zich opneemt en bewerkt, en het omringende landschap beïnvloedt en verandert. 

ervaarbaar wordt. 
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 Afb.40
De overgangen tussen de verschil-
lende schalen werden expliciet 
uitgewerkt, waarbij beeldelementen 
uit het landschap (bomenrijen, sloten) 
getransformeerd werden tot formele 
tuinelementen. Deze overgangen waren 
zowel een grens tussen verschillende 
ruimtes, als zelfstandige ruimtes, die een 
samenhangend stelsel vormden samen 
met de hoofdroutes. (I. de Moucheron 
en D. Stoopendaal, Vogelvlucht van de 
tuinaanleg van Heemstede, kopergravu-
re 1700/1702)

 Afb. 41
Tuinpoort als markering tussen domein 
en landschap. (Bron: Land ID, Ontwik-
kelvisie landgoederenzone Baakse Beek 
Bronckhorst; kansen voor gebiedsverster-
king, 2019, 67)

 Afb. 42
Door zicht te ensceneren leg je relaties 
met de context en maak je visuele 
verbindingen op het landgoed. Verschil-

verschillende verbanden op verschillen-
de schalen. (Bron: De Zwarte Hond en 
Provincie Gelderland, 2010, 118)

privacy: onzichtbaarheid

zichtbaarheid binnen het
landgoed

afwisseling binnen verschillende
zichtbaarheidslagen

zichtbaarheid van de context
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 Afb. 43
Materialisering en detaillering van de 
overgangen tussen de verschillende 
schalen in Vaux-le-Vicomte (FR) zijn een 

intensiteit van gebruik en oplopende 
mate van natuurlijkheid (Foto’s Saskia 
de Wit).

 Afb. 44
In de polder Kruibeke bij Antwerpen 
(B) is een nieuwe dijk gebouwd. Waar 
deze een bestaande route snijdt heeft 
Gijs van Vaerenbergh het kunstwerk 
‘Arcade’ ontworpen, waarmee de over-
gang wordt gemarkeerd. (Foto Matthijs 
van der Burgt, 2019)

 Afb. 45
De 3,5 kilometer lange Parkpergola in 
het Maximapark (West8, 2013) omsluit 

en markeert de overgang van de ene 
sfeer in de volgende. (Foto Johan de 
Boer)



84

In hun verlangen om een vanzelfsprekende plek te krijgen in het bestaande landschap, kiezen 
Nieuwe Landgoederen vaak voor historiserende gebouwstijlen en historiserende namen, waar-
bij ze eigenlijk voorbijgaan aan het eigentijdse of soms zelf avant-gardistische karakter van de 
voorlopers waar ze zich op baseren. 

Historiserend ontwerp in Nieuwe Landgoederen 
-

troebelt de ontwerpopgave van het Nieuwe Landgoed als gericht op het hedendaagse landelijk 
109 Al dan niet aangemoedigd door pro-

vinciaal of lokaal beleid, zijn er bij de gerealiseerde Nieuwe Landgoederen veel historiserende 
initiatieven. Zo zeggen de eigenaren van landgoed Vechtweijde over hun formele herenhuis met 
stijlelementen van de oude buitenplaatsen langs de Vecht: ‘We hadden wellicht een eigentijdser 
ontwerp gewild, maar welstand stelde een historiserend landhuis als randvoorwaarde.’110

 ‘Onbegrip met de traditie leidt tot het zich toe-eigenen van concepten en vormen uit het 
verleden die men niet werkelijk begrijpt of tot een spiegelen aan sociale klassen waartoe men 
zelf niet behoort en waarmee men geen werkelijk verband heeft. […] Het blijkt zeer moeilijk 
de traditie te transformeren tot iets van nieuwe vinding, tot een concept dat zowel de traditie 
respecteert, maar hem ook weet om te zetten in een originele verwerking van onze ideeën 
over buiten en plaats, over hoe wij in onze tijd de samenhang tussen natuur en cultuur in het 
landschap zien.’111 Dat het historiserend ontwerp in de Nieuwe Landgoederen zo hardnekkig 
is, heeft uiteenlopende oorzaken. De opvatting heerst dat landgoederen iets uit het verleden 
zijn en dat daar in het ontwerp naar verwezen dient te worden. De opdrachtgever wil graag 
uitdrukken dat hij tot een sociale klasse behoort waar hij eigenlijk geen relatie toe heeft. Men 
is zich bewust van de kwetsbaarheid van het landschap dat men denkt minder aan te tasten 
door een ontwerp te maken dat er altijd lijkt te hebben gestaan. Projectontwikkelaars die zich 
in deze opgave hebben gespecialiseerd, bieden een bouwpakket van hoge kwaliteit met een 

4. Tijdgeest
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overzichtelijke min of meer vastgezette prijs, en een min of meer vastliggende vormentaal die 
allure zou uitstralen. Dit alles wordt versterkt door beleidsmatige gebruik van het begrip ‘allure’ 
als toetsingskader, wat in feite onbruikbaar is omdat het te subjectief is en de voorbeelden te 
beperkt zijn. 

Sturen op historiserend bouwen in het huidige beleid 
In het onderzoek dat voorafging aan het beleid, zoals de ideeënprijsvraag Nieuwe Landgoede-
ren en de voorstudies die zijn gemaakt voor de provincie Gelderland, had een hedendaagse 
architectonische uitdrukking nog een rol. Hoewel niet benoemd in de opdracht, wijst het 
ontwerpend onderzoek van de inzenders in de meeste gevallen op een expliciete vertaling van 
de structuur van het landschap, waarbij de architectonische vertaling zich hierin lijkt te voegen, 
zonder te verwijzen naar historische bouwstijlen.112 Volgens de omschrijvingen die de beleids-
stukken ondersteunen mag de architectuur van het huis ‘in een traditionele stijl’ of juist eigen-
tijds zijn. Echter, in de beleidsstukken wordt meermaals verwezen naar ‘een gebouw van allure’ 
of ‘een stijlvol gebouw’, en blijkbaar werkt deze beschrijving een sterke neiging naar historise-
rend bouwen in de hand. Een dergelijke aanwijzing bestaat niet voor het landschapsontwerp, 
waarvan dan ook te zien is dat die eerder een vertaling is van de landschappelijke structuur dan 
van een historisch tuintype. 

De avant-gardistische buitenplaatstraditie 
Daarentegen getuigen de traditionele buitenplaatsen en landgoederen van een continue ontwik-
keling en vernieuwing van de eigen typologie. Het ontwerp van zeventiende-, achttiende- en ne-
gentiende-eeuwse buitenplaatsen en landgoederen was een weergave van eigentijdse culturele 
opvattingen en idealen, en werd daar niet alleen door aangestuurd, maar was in even grote mate 
sturend voor de ontwikkeling van opvattingen en idealen. ‘De buitenplaats is een agent geweest 

113 
In de beste voorbeelden was het ontwerp vernieuwend, en ging het niet in de eerste plaats om 

te vinden van de plek en de tijd, van ondergrond, ligging, functie, inrichting, gebruik en beleving. 
‘Het inrichten van een buitenplaats had alles van doen met spanningen tussen conventie (lokale 
tradities die hun waarde hadden bewezen) en innovatie (nieuwe smaak en mode en de wijze 
waarop die in bestaande tradities konden worden ingevoegd).’114 In deze voorbeelden was het 
ontwerp een intellectueel experiment, waarbij kennis van over de hele wereld werd verzameld 
en tot uitdrukking kwam. 
 Doordat de elite die deze buitenplaatsen aanlegde beschikte over geld, kennis en de behoef-
te om indruk te maken, konden buitenplaatsen aanjagers zijn van de nieuwe tijd, de avant-garde 
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122.

  110
Derckx, Kooiman, Scheffener (2010), 
106.

  111
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  113
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voor ontwikkelingen die in een trager tempo werden gevolgd door de rest van de maatschappij. 
De sterke identiteit die we nu nog herkennen in deze oude landgoederen en buitenplaatsen is 
juist ingegeven doordat ze zo expliciet een weerspiegeling waren van hun context: plaats, maat-
schappij, tijd. (Afb. 46)

Geef het landgoed een eigentijdse expressie
‘Nieuwe buitenplaatsen en landgoederen zullen dus altijd de kwaliteit van eigentijdse opvattin-
gen over buitenplaats en landgoed en daarmee over natuur, landschap en cultuur openbaren 
– of de zwakte ervan ontmaskeren.’115 Een landgoed (gebouwen, tuin en domein in relatie met 
het landschap) heeft een eigentijdse expressie nodig om een krachtig landschappelijk instrument 
in ruimtelijke transitievraagstukken te zijn, en heeft de taak om voorop te lopen als plek voor 
het experimenteren met nieuwe opgaven. In de avant-gardistische traditie zou het landgoed op-
nieuw een ‘experiment met esthetische, functionele, horticulturele, economische, wetenschap-
pelijke, literaire onder- en boventonen’ moeten zijn. ‘Dat is misschien wel de grootste opdracht 
voor de toekomst: om ieder nieuw landgoed van een hecht, eigentijds conceptueel fundament 
te voorzien.’116

 Een landgoed zou voorop moeten lopen in het bieden van een plek voor het experimen-
teren met nieuwe opgaven zoals energietransitie, nieuwe woonvormen, circulaire landbouw, 
wateropvang, etc., zoals in het hoofdstuk ‘productie en ontspanning’ is omschreven. (Afb. 48 
en 49) Juist om deze innovaties door te laten sijpelen in de maatschappij is het essentieel dat 
er in het architectonisch en landschapsarchitectonisch ontwerp expressie wordt gegeven aan 
het eigentijdse en innovatieve karakter, in plattegrond, ruimtelijkheid en materiaalgebruik. Dit 
geldt zowel voor de gebouwen als voor de inrichting van tuin en domein. Zo is in de Ameri-
kaanse Miller House and Garden uit een intense samenwerking tussen opdrachtgever, architect 
en landschapsarchitect een icoon van het Modernisme voortgekomen, als een expressie van 
gebruik, cultuur, nieuwe materialen, en opvattingen over ruimtelijkheid. (Afb. 47)
 Dit kan op vele manieren worden bereikt, door een nieuwe wijze waarop traditionele 
elementen of materialen zijn samengesteld of bewerkt, of door nieuwe materialen of technieken 
toe te passen of mee te experimenteren. Voorbeelden van eigentijdse composities met klassieke 
elementen zijn de uitbreiding door LOLA Landscape Architects van het negentiende-eeuwse 
landgoed Vijversburg (Tytsjerk), waar bestaande typen – het sterrenbos en het labyrint – zijn 
versmolten tot ‘dwaalster’, en de Japanse Water Garden door Junya Ishigami, met zijn refe-
rentie naar een rabattenbos (Afb. 50 en 51) Ook de materiaalkeuze van beplantingssortiment 
(inheems of exoten), beheerregime (knippen en scheren versus extensief beheren), inrichting 

uitdrukking aan eigentijdse opvattingen over natuur en cultuur, over privé en openbaar, en aan 
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De Jong (2010), 17.

  116
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economische en technische overwegingen, zoals in de tuin van museum Belvedère is gedaan. 
(Afb. 52) Geef het landgoed een eigentijdse expressie’ op alle schalen – huis, tuin en domein. 
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 Afb.46
Het zeventiende-eeuwse Kasteel Ame-
rongen is opgebouwd in de voor die 
tijd veel voorkomende Hollands-classi-
cistische stijl. (Foto Saskia de Wit)

 Afb. 47
Het twintigste-eeuwse Miller House 
and Garden (E. Saarinen en D. Kiley, 
1957, US) is een duidelijke expressie 
van het modernisme. (Foto Sebastiaan 
Kaal)

 Afb. 48
Inspiratiebeeld voor een landschap 
waar het veen weer groeit.
(Bron: Buro Sant en Co landschapsar-
chitectuur + Fabric, Ontwerpend onder-
zoek Groene Hart, toekomstperspectief 
veenweide, 2018-2019).

 Afb. 49
Inspiratiebeeld voor een eigentijdse 
bruisende seizoen buffers. (Bron: Buro 
Sant en Co landschapsarchitectuur + 
Fabric, 2018-2019).
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 Afb.50
Dwaalster in Groot Vijversburg, LOLA 
Landscape Architects (2015) waarmee 
nieuwe verbanden worden gelegd 
tussen het bestaande landgoed, de pro-
vinciale weg en het omringen landschap.

 Afb. 51
De Water Garden in de Nasu Moun-
tains (Junya Ishigami, 2018, JP) doet 
denken aan een rabattenbos in een 
eigentijdse vertaling. (Bron:
http://www.spoon-tamago.com.)

 Afb. 52
De tuin van het 21e-eeuwse Museum 
Belvedère, Oranjewoud, ontworpen 
door E. Schippers (INBO) en Michael 
van Gessel (2004). heeft een klassieke 
compositie, maar het natuurlijke 
beplantingsmateriaal en bijbehorend 
beheerregime weerspiegelt de 21e- 
eeuwse opvatting over natuur.  (Foto: 
Museum Belvedère.)
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Conclusie - Buitengoederen als landschapsacupuntuur
Zoals hierboven beschreven voldoen Nieuwe Landgoederen op zijn best aan een deel van deze 
uitgangspunten en kenmerken, maar nooit aan allemaal, terwijl juist het samenspel nodig is om 
effect te hebben op de landschappelijke kwaliteit. De formulering van het huidige beleid voor 
Nieuwe Landgoederen stimuleert dit evenmin. Door de concrete en bijna getalsmatige beleids-
doelen (natuurdoeltypen, oppervlaktepercentages) konden Nieuwe Landgoederen daar invulling 
aan geven zonder veel ontwerpinzet. Daarnaast missen Nieuwe Landgoederen veelal een ei-
gentijdse inte Zoals hierboven beschreven voldoen Nieuwe Landgoederen op zijn best aan een 
deel van deze uitgangspunten en kenmerken, maar nooit aan allemaal, terwijl juist het samenspel 
nodig is om effect te hebben op de landschappelijke kwaliteit. De formulering van het huidige 
beleid voor Nieuwe Landgoederen stimuleert dit evenmin. Door de concrete en bijna getalsma-
tige beleidsdoelen (natuurdoeltypen, oppervlaktepercentages) konden Nieuwe Landgoederen 
daar invulling aan geven zonder veel ontwerpinzet. Daarnaast missen Nieuwe Landgoederen 
veelal een eigentijdse interpretatie. Vaak refereren ze aan de gloriedagen van de landgoederen in 
de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Echter, als een landgoed los wordt gekoppeld 
van zijn eigen tijd, dan wordt het een geïsoleerd object en is de relatie tot, en de potentiële rol 
in de snel veranderende fysieke en sociale context minimaal.
 
Van landgoed naar buitengoed
Uit de gesprekken met experts die onderdeel uitmaakten van dit onderzoek bleek onder ande-
re dat de terminologie een van de obstakels is om een eigentijdse expressie te bewerkstelligen. 
We concluderen dat er een nieuwe term nodig is om een nieuwe inzet van het landgoed te 
stimuleren. Een term, als eigentijds alternatief voor het Nieuwe Landgoed, die het fenomeen van 
een sterk gearticuleerde landschappelijke eenheid aanduidt, maar losgekoppeld is van de histo-
rische connotaties van het begrip landgoed of buitenplaats, terwijl het in zijn nieuwe samenstel-
ling verwijst naar beide begrippen: het buitengoed. Het buitengoed behelst naast de bestaande 
kwaliteiten die besloten liggen in de begrippen buitenplaats en landgoed, ook nieuwe kwaliteiten 
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die het mogelijk maken om als ruimtelijke bouwsteen voor de transformatie van het landschap 
te fungeren. 

Beide termen verwijzen naar een ensemble van gebouwen, tuinen en domein in relatie met het 
landschap, waarin het aangename met het nuttige wordt verbonden en tot een culturele uiting 
wordt verheven. Het is een gecondenseerde architectonische uitdrukking van het landschap als 
geheel, waar de relatie met het landschap expliciet is gemaakt. Hier brengt men zijn tijd ‘buiten’ 
door - buiten het werk, buiten de drukte, buiten de stad. Het buitenleven wordt geassocieerd 
met poëtisch leven, leven in direct contact met water en wind, omringd door een esthetische 
selectie van elementen uit het landschap, zoals planten en dieren.
Tegenwoordig worden de termen landgoed en buitenplaats vaak gebruikt voor hetzelfde feno-
meen, hoewel er van oudsher een verschil is tussen deze twee. Een landgoed heeft een forse 
oppervlakte, bestemd voor productie van hout en voedsel, meestal landbouw of bosbouw. De 
gerealiseerde Nieuwe Landgoederen zijn in de meeste gevallen dan ook geen landgoederen in 
de klassieke zin van het woord, maar eerder buitenplaatsen: ‘een gebied van kleinere omvang, 
waar een innige relatie tussen huis en parkachtige omgeving bestaat, meestal geen drager van 
economische waarden en bedoeld voor status en recreatie.’117 Weliswaar wordt in het huidige 
beleid een formeel onderscheid gemaakt tussen landgoederen en buitenplaatsen, maar dit on-
derscheid lijkt te zijn gereduceerd tot een rood-groen verhouding, zonder de intrinsieke eigen 
kwaliteiten mee te nemen: ‘Nieuwe landgoederen worden door het kabinet beschouwd als een 
vorm van bebouwing die bij kan dragen aan de kwaliteit van het buitengebied. De ontwikkeling 
van nieuwe landgoederen is daarom toegestaan in het buitengebied. Nieuwe buitenplaatsen 
bevatten, vergeleken met nieuwe landgoederen, verhoudingsgewijs meer bebouwing en minder 
groen en worden door het kabinet als een rode ontwikkeling beschouwd. Nieuwe buitenplaat-
sen kunnen daarom alleen ontwikkeld worden binnen de rode contouren.’118 Landgoederen 
(met agrarische/economische basis) en buitenplaatsen (met stedelijke/representatieve basis) 

komen. 
 Uit de vergelijking van het huidige beleid met de landgoed- en buitenplaatstraditie waarop 
het Nieuwe Landgoed is gebaseerd, wordt zichtbaar dat essentiële kwaliteiten om ruimtelijke 
en landschappelijke kwaliteit te garanderen ontbreken, als gevolg van de getalsmatige sturing 
van het beleid. Om ontwerpkracht te stimuleren hebben we daarom bewust gekozen om de 

sturing kan makkelijk samengaan met geringe ontwerpkracht, met weinig ruimtelijke kwaliteit 
als resultaat. Centraal staat de rol van het ruimtelijk ontwerp.
 Daarnaast maakte de vergelijking zichtbaar dat de vormentaal van het historische landgoed 
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  118
Landschapsbeheer Nederland, Visie 
op landschapskwaliteit, identiteit en 
duurzaamheid als dragers van het 
landschap (2011), 8.
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Het buitengoed is een ensemble van huis, tuin en domein als eigentijdse, gerich-
te interventie in het landschap, met de potentie om zowel uitdrukking te geven 
aan grotere structuren als om bij te dragen aan grootschalige landschappelijke 
veranderingen. Het is een gecondenseerde, architectonische uitdrukking van het 
landschap als geheel, waar de relatie met het landschap expliciet is gemaakt en be-
woners en gebruikers in nauw contact worden gebracht met de natuur en met de 
productieprocessen in het landschap. Ruimtelijk-visueel, functioneel en ecologisch 
is er een innige relatie tussen huis, tuin en domein, en tussen het buitengoed en 

-

vormen van collectief en particulier initiatief gestimuleerd worden, in een mix van 
natuur, recreatie, plekgebonden bedrijvigheid, culturele functies en wonen. 
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retentiebekken

energiegewassen
wandelroute

uitkijkpunt

vervlecht wonen, productie en ontspanning

maak de verbintenis tussen natuur en cultuur expressief

maak van het buitengoed een bouwsteen van de 
landschappelijke structuur

geef het buitengoed een eigentijdse expressie

ensceneer een continu proces

ontwerp het buitengoed als collectief domein

uitgangspunten ruimtelijke kenmerken
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voortdurend heeft gefungeerd als referentiekader voor het nieuwe, waardoor de achterliggen-
de fundamentele uitgangspunten uit het zicht zijn verdwenen. Daarom maken we een expliciet 
verschil tussen uitgangspunten en ruimtelijke kenmerken. Met de ruimtelijke kenmerken wordt 
de landschapsarchitectonische expressie van het buitengoed benoemd, oftewel de ruimtelijke, 
door directe ervaring waarneembare, vertaalslag van de uitgangspunten. Alleen als het begrip 
buitengoed in zijn complexiteit wordt begrepen, wanneer de uitgangspunten een wisselwerking 
met elkaar aangaan en een expressie krijgen in de ruimtelijkheid van het ontwerp is toepassing 
en ontwikkeling van deze eenheid mogelijk, en kan het een rol spelen voor de landschappelijke 
kwaliteit. In de gelaagdheid van het buitengoed ligt zijn kracht.

Het buitengoed als ingang voor betrokkenheid bij het landschap
Hoe invloedrijk de opgaven ook zijn die nu spelen in het landschap, geboren uit de noodzaak 
om de wereld duurzamer te maken, ze blijven voor de meeste mensen abstract en ongrijpbaar. 
Daardoor is het moeilijk om verbondenheid of met verantwoordelijkheid voor het landschap 
en de transformatieopgaven die zich daarin afspelen te voelen, waardoor de zo noodzakelijke 
betrokkenheid van burgers met hun leefgebied klein is. Om deze opgaven waarneembaar te 
maken, is het van belang ze op de schaal van de menselijke waarneming expliciet te maken, de 
nabijheid die ons in staat stelt om te zien, te horen of aan te raken wat er om ons heen gebeurt. 
Het is hier dat het buitengoed een rol van belang kan spelen. 
 Maatschappelijke bewustwording van wat er speelt in het landschap kan worden aange-
zwengeld wanneer deze wordt ingestoken op een schaal die te bevatten is voor de bewoner, 
de recreant. Landschappelijke kwaliteit (identiteit, samenhang, complexiteit, duurzaamheid) gaat 
allereerst over de zintuiglijke waarneming.119 Door de afmetingen en proporties van ruimten 
en objecten, de aard en mate van detaillering en de intensiteit kan het buitengoed de land-

de ontwikkelingen in het landschap waarneembaar en ervaarbaar maken. Dit zal niet alleen tot 
meer waardering en een gevoel van betrokkenheid leiden, maar ook tot daadwerkelijke input en 
actie. Het buitengoed is een landschappelijke bouwsteen die zich op deze schaal afspeelt, en als 
zodanig inzicht kan geven in wat er in de grotere omgeving gebeurt. Een inspirerend voorbeeld 
is de transformatie van het bestaande landgoed het Lankheet (Strootman Landschapsarchitec-
ten, 2010-15), waarbij verschillende eigentijdse landschapsprojecten op het gebied van water-
zuivering, energiewinning, multifunctionele klimaatbossen, houtteelt, jeugdeducatie en jeugdzorg, 
kunst en theater, zijn geïntegreerd. (Afb. 53 en 54) Hierdoor is te beleven hoe toekomstige 
transformaties in het landschap een plaats in ons dagelijks leven gaat innemen. 
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Landschapsacupunctuur
‘Veranderen is een proces. Het is een kracht kleinschalig te beginnen, zonder een volledig vast-
gelegd eindbeeld. Het landschap kan daardoor veranderen zonder zich van zijn eigen structuur, 

120 Een dergelijke kleinscha-

landschappelijke structuren. Hierdoor heeft het de potentie om zowel uitdrukking te geven 
aan grotere ontwikkelingen, als deze in gang te zetten: landschapsacupunctuur. Om bestaande 
kwaliteiten te integreren met nieuwe vraagstukken is er een aanknopingspunt nodig waar de 
verschillende lagen fysiek en conceptueel bij elkaar komen. Analoog aan het werk van een acu-
puncturist worden lokale invloedsfactoren aangeboord, waardoor een energiestroom vrijkomt 
die een genezend of ‘energetisch’ effect heeft op de grotere landschappelijke ruimte. Deze 
strategie is al meerdere malen succesvol toegepast in de stedelijke context.121 Landschappelijke 
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 Afb. 53 en 54
Buitenplaats Het Lankheet combineert 
waterzuivering, energiewinning, klimaat-
bossen en houtteelt met educatie en 
recreatie. (Foto’s Het Lankheet) 

 Afb. 55
De revitalisering van Pike Place Market 
in Seattle heeft geleid tot een transfor-
matie van de omringende wijken. (Foto 
onbekend)
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revitalisering te laten beginnen op het lokale niveau is een gerichte (kleinschalige) benadering 
van het ‘genezen’ van de (grootschalige)’ kwaal’ van het landschapsverval. Voor zo’n verande-
ring ‘van onderaf’ is het nodig dat deze door de gemeenschap wordt gedragen, wat een van de 
onderscheidende uitgangspunten is van het buitengoed ten opzichte van het traditionele en het 
Nieuwe Landgoed.  

 Het antwoord op de vraag die we onszelf stelden in de inleiding: hoe kan het landgoed wor-

transitievraagstukken, is meerledig. De krachtigste voorbeelden van traditionele landgoederen 
en buitenplaatsen maakten zowel de grotere landschappelijke structuur als de tijdgeest ruimte-
lijk en functioneel expressief. Dit is een inspiratie voor de inzet van buitengoederen om zowel 
de ruimtelijke identiteit van de grote opgaven te articuleren, als ook als strategische eerste stap 
te dienen om landschappelijke ontwikkelingen op gang te brengen. De aanleg van een buiten-
goed kan binnen deze grootschalige transformatie een belangrijke rol spelen voor landschappe-
lijke herkenning en houvast voor de bewoners en gebruikers van het landschap.
 Anders dan zijn directe voorloper het Nieuwe Landgoed zal het buitengoed alleen daar ge-
faciliteerd dienen te worden waar het zijn rol als condensatiepunt en vliegwiel voor landschap-
pelijke kwaliteit kan vervullen. Door bestaande structuren te accentueren kunnen buitengoe-
deren fungeren als drager voor ontwikkelingen als de Nationale Landschappen en de Nationale 
Parken, of voor ambities zoals Zuid-Houtland, maar ook voor nieuwe verstedelijkingsstructuren. 
‘In het stadslandschap zijn vooral de nieuwe natuurontwikkelingsgebieden interessant. Deze 
kunnen zich ontwikkelen tot zeer aantrekkelijke gebieden, waar langs de randen interessante 
locaties ontstaan.’122

schaal, als deze ingreep maar nauw verbonden is met de grotere structuur, is herhaaldelijk be-
wezen. Zo heeft de revitalisering van de vervallen overdekte voedselmarkt Pike Place Market in 
Seattle aan het eind van de twintigste eeuw veel betrokkenheid van bewoners gegenereerd en 
uiteindelijk de hele omringende wijk van een achterstandsbuurt in een bruisende en welvaren-
de wijk getransformeerd. (Afb. 55) In het verlengde van deze stedelijke ‘acupunctuur’ tactiek 
kan in het ontwikkelingsproces van een landschappelijke structuur een buitengoed fungeren als 
kwartiermaker of pionier, waarbinnen geëxperimenteerd kan worden met oplossingen voor de 
grotere structuur, draagvlak gecreëerd worden en investeringen worden gegenereerd. Als trek-
ker en als laboratorium kan het buitengoed een rol spelen om een zorgvuldige balans tussen 
landschapsbehoud en landschapsontwikkeling of -transformatie te vinden. 

 Als landschappelijke condensatiepunten kunnen buitengoederen dienen als uithangbord, 
voorbode, ontmoetingspunt en informatiepunt voor landschappelijke ontwikkelingen. Door de 
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buitengoederen te situeren op schakelpunten tussen stedelijke en landschappelijke structuren 
op cruciale plekken in het landschap, kunnen ze als landmark of entree het publiek bewust 

context middels een ingreep (het buitengoed) zichtbaar te maken, kunnen deze veranderingen 
aan het grote publiek worden uitgelegd en kan er draagvlak en betrokkenheid worden gecre-
eerd. Met zijn kleine schaal en intensiteit, de nadruk op de ervaring van de relatie met de natuur, 
maakt het buitengoed dat wat er gebeurt in het landschap waarneembaar en ervaarbaar. Zo is 
het in staat grote opgaven dichtbij te brengen, behapbaar te maken. Dit kan tot meer waarde-
ring en een gevoel van betrokkenheid leiden, maar ook tot daadwerkelijke input en actie in de 
transformatie van het landschap. 
 Daarnaast en in samenhang daarmee zijn dergelijke plekken als motor of aanjager in te 
zetten, om grotere ontwikkelingen op gang te brengen, door op kleine schaal alvast voor te 
sorteren op wat er op grote schaal staat te gebeuren, en op deze manier als een testlocatie te 
experimenteren met de mogelijkheden en de gevolgen, aandacht en geld te genereren, informa-
tie en advies te geven. Als visitekaartje kan een buitengoed de noodzakelijke investeerders en 
sociale ondernemers voor landschapstransformatie aantrekken. Door het buitengoed als een 
groeibriljant in te zetten kan stap voor stap aan de noodzakelijke grote, geleidelijke transforma-
tie van het landschap worden gewerkt.

Een robuust ontwerp
Een essentieel aspect in (het waarneembaar maken van) de transformatie van het landschap is 
het proces van transformatie zelf, dat dus ook verankerd dient te zijn in het ontwerp van het 
landgoed. Dit vraagt om een ruimtelijke compositie die zowel duurzaam als dynamisch, zowel 
robuust als open is, samen met een ontwikkelingsplan dat zowel gedetailleerd is als ruimte laat 
voor verandering, een plan dat niet in eerste instantie de uitkomst beschrijft, maar de stappen 
om daar te komen, ook al is de uitkomst verankerd in de beschreven stappen. De uitgangssi-
tuatie en de spelregels zijn leidend, maar de uiteindelijke situatie is slechts bij benadering te 
voorspellen. 
 Om processen te initiëren dient een robuuste ontwerpcompositie als dragend fundament. 
Deze voldoet aan, en biedt ruimte aan, ecologische processen en menselijke activiteiten, zonder 

zou dit ruimtelijke fundament diverse vormen van gebruik kunnen herbergen, en dient uit te 
nodigen tot meervoudige interpretaties van de locatie en van de vormende processen. Aange-
zien het ontwerpen van het buitengoed intrinsiek een culturele waarde met zich meebrengt, is 
het representeren van de betekenis van een dergelijke transformatie onvermijdelijk onderdeel 
van de ontwerpopgave. Het ontwerp is dus niet vrijblijvend. Het benadrukken van de culturele 

  122
Sitong Luo, Disclosing Interstices; The 
paradox of designing urban leftover spaces 
(ongepubliceerd, 2020). 



98

dimensie van het ontwerp geeft aanleiding voor bezoekers, gebruikers en bewoners zich te ver-
binden met de plek. Dit nodigt tot praktijken waarin die het open einde creatief en zorgvuldig 
plaatsvindt.123 Het ontwerp ontstaat tijdens het proces en er is geen scheidslijn tussen ontwerp 
en onderhoud/behoud. De ontwerper, bewoners, gebruikers en bezoekers leren via observatie 
en nemen beslissingen op basis van veranderende omstandigheden in wisselwerking met het 
ontworpen kader. Net als bij tuinieren is wachten een belangrijk aspect: de plant moet groeien 
voor de tuinman erop kan reageren.
 De vorm die wordt geïntroduceerd door de ontwerper zal een open einde hebben, maakt 
plaats voor het onvoorspelbare, volgens de innerlijke logica van de processen van natuur en 
maatschappij. ‘Belangrijk is te ontwerpen met oog voor een ontwikkeling op de lange termijn, 
waarbij ook onvolwassen stadia de moeite waard zijn. […] Laat verrassingen en veranderingen 
gerust toe; mits het landgoed robuust genoeg is ontworpen, kan dat geen kwaad. Stuur ook niet 
telkens bij. Niet één eindbeeld maar de verschillende ontwikkelingsstadia maken een landgoed 
interessant.’124

Het buitengoed en de omgevingsvisie
Welke rol kunnen overheid, opdrachtgever en ontwerp spelen in het realiseren van het buiten-
goed? Het idee achter de nieuwe omgevingswet (die vanaf 2022 van kracht is) is dat de over-
heid regels eenvoudiger maakt, overbodige regels schrapt, de doorlooptijden voor vergunningen 
of bestemmingsplannen korter zijn, en de bevolking eerder bij ruimtelijke plannen betrekt. De 
nieuwe wet vervangt complexe regelgeving en maakt het mogelijk om veranderingen in de 
ruimte integraler aan te pakken, zowel ruimtelijk als ook tussen de partijen (het waterschap, 

de gratie van samenwerking tussen partijen en is daarom een mooi voorbeeld dat past binnen 
de gedachte van de nieuwe omgevingswet. Al deze stappen zijn alleen mogelijk als het inzetten 
van het buitengoed politiek en maatschappelijk draagvlak heeft. Vandaar dat wij pleiten voor een 
pilotproject dat kan laten zien dat de integraliteit, inclusiviteit en circulariteit van het buitengoed 
de potentie heeft om de landschapstransformatie een gezicht te geven, en in staat is om de 
kwaliteiten van het bestaande landschap waarneembaar en ervaarbaar te maken. 
 De omgevingsvisie en de daaronder hangende programma’s geven provincies de mogelijk-
heid om de regie te nemen door gebieden aanwijzen waar buitengoederen worden gestimu-
leerd en daarbuiten ontmoedigd, en bijvoorbeeld grondruil te faciliteren, waardoor het mogelijk 
wordt gemaakt buitengoederen precies daar te situeren waar ze de landschappelijke structuur 
kunnen versterken. Buitengoedinitiatieven die aansluiten op landschappelijke structuren zouden 
aan andere eisen moeten voldoen en andere baten hebben dan diegenen die buiten zo’n struc-
tuur vallen. Parallel aan het biotopenbeleid dat in sommige provincies geldt voor bescherming 
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van historische landgoederen en buitenplaatsen125, zou de ruimtelijke samenhang binnen een 
dergelijke zone worden geconsolideerd door aansluitend op het grondgebied van de buitengoe-
deren gebieden aan te wijzen als biotoop: de ecologische en/of groenblauwe hoofdstructuur als 
buitengoedbiotoop. 

 Door in te zetten op ontwerpkracht, in plaats van op voornamelijk beleidsmatige sturing – 
wat makkelijk kan samengaan met het toepassen van regels, met weinig ruimtelijke kwaliteit en 
samenhang – krijgt het beleid een gezicht. Dit betekent niet dat er geen overheidsbemoeienis 
voor het inzetten van het buitengoed als ankerpunt/startpunt/houvast voor de landschappelijke 
transitie wenselijk is. Het initiëren van buitengoederen als laboratorium om te onderzoeken 
hoe we het landschap eigentijds en toekomstgericht kunnen inrichten is van groot maatschap-
pelijke belang. Investeringen van overheidsgelden, in de vorm van subsidies bij een dergelijk 
project zijn daarom denkbaar. De inclusieve aspecten van het buitengoed kunnen een bijdrage 
leveren om mensen te betrekken bij de ontwikkeling en inpassing van grote landschappelijke 
opgaven. Veel van deze opgaven vragen om enorme investeringen en zullen uiteindelijk (denk 
bijvoorbeeld aan energielandschappen) geld opbrengen. Een voorinvestering in een buitengoed 
dat de verandering van het landschap in gang zet en test, is vergeleken met de gehele aanleg een 
kleine investering. Om dit voor elkaar te krijgen, om als krachtige landschappelijke bouwsteen in 
ruimtelijke transitievraagstukken te kunnen werken, staan de rol en kwaliteit van het ruimtelijk 
ontwerp centraal. 
 Elk van de genoemde uitgangspunten – verbintenis tussen cultuur en natuur, vervlechting 
van productie en ontspanning, ervaarbare continuïteit en de gemeenschap aan de basis – en 
elk van de ruimtelijke kenmerken – bouwsteen van de landschappelijke structuur, articulatie 

hierin een rol van betekenis. Dit zijn kwalitatieve uitgangspunten en kenmerken in plaats van 
concrete, getalsmatige beleidsdoelen. Om dergelijke uitgangspunten en kenmerken te realiseren 
is ontwerpinzet nodig. Om het samenspel te waarborgen is het nodig om landschapsarchitecten, 
met kennis van zowel de uitgangspunten en ruimtelijke kenmerken van het buitengoed als van 
het bestaande landschap, nauw te betrekken bij de ontwikkeling van het buitengoed. Land-
schapsarchitecten die de initiatiefnemers, maar vooral ook de provincie en gemeente adviseren. 
Het vraagt om een conversatie tussen landschapsarchitect(en), gemeente of provincie en de 
bewoners en gebruikers. 
 In de toekomst moet het landschap inclusiever, circulair en met inachtneming van de lange 
termijn worden beheerd. Het aanleggen van buitengoederen is daarbij een krachtig hulpmiddel 
om ruimtelijke kwaliteit in de grootschalige transformatie van het landschap een hoofdrol te 
geven – een landschapsarchitectonische bouwsteen met ontwerpkracht! 

  124
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