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Voorwoord 

      Voor u ligt mijn masterscriptie Hoe beheert de huidige landgoedeigenaar zijn landgoed? Een analyse van 

de motivaties en traditie van landgoedbeheer door particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties. Deze 

scriptie is geschreven in het kader van mijn masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen.  

     Voor deze masteropleiding heb ik bewust gekozen vanuit het idee dat de geschiedenis van het 

landschap en de keuzes die in het verleden met betrekking tot het landschap gemaakt zijn, verbonden 

(kunnen) zijn aan zowel de actuele problematiek, als ook aan de oplossing daarvan. Dit toont voor mij 

het belang van de studie landschapsgeschiedenis aan. In deze masterscriptie heb ik de historie van het 

landschap en het denken over het landschap en de maatschappij in het verleden willen betrekken, 

omdat dit in mijn optiek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de huidige en toekomstige perceptie 

op de omgang met het buitengebied. 

     Graag wil ik op deze plek al mijn gesprekspartners bedanken die aan de basis staan van dit 

onderzoek: dhr. J. Leidekker van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe; mvr. A. van Veen 

van Staatsbosbeheer; dhr. J. Smits van Staatsbosbeheer; dhr. A. Schimmelpenninck van Stichting 

Twickel; dhr. H. van den Akker van Natuurmonumenten; dhr. J. Bisschops van Natuurmonumenten 

en dhr. G.G. van Sijpveld van rentmeesterkantoor  ’t Schoutenhuis.  

     Een speciaal dankwoord gaat uit naar mvr. L. Cremers van landgoed Vilsteren voor de hulp bij het 

opzetten van de casestudies, naar dhr. P.J. van Cruyningen voor zijn rol als tweede beoordelaar en 

naar mijn hoogleraar dr. Th. Spek voor zijn begeleidende rol in het geheel en voor het beschikbaar 

stellen van zijn contactpersonen. 

     Als laatste wil ik mijn naaste familie en mijn vriend bedanken voor hun steun tijdens het proces. 
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Samenvatting 

Er bestaat in Nederland discussie over het beheer van landgoederen uitgevoerd enerzijds door 

terreinbeherende organisaties en anderzijds door particuliere landgoedeigenaren. Deze discussie gaat 

gepaard met veel vooroordelen en aannames zonder dat er ooit onderzoek is verricht naar de 

verschillen en overeenkomsten tussen beide partijen en de eventuele consequenties hiervan in de 

praktijk. Dit onderzoek moet het bestaande gat vullen. Het geeft inzicht in de wijze waarop het 

huidige landgoedbeheer wordt ingevuld vanuit de centrale vraagstelling: 

 

Op grond van welke keuzes beheren huidige landgoedeigenaren hun landgoed en het daarin aanwezige erfgoed? 

Welke rol speelt de historisch gegroeide traditie van het beheer van het landgoed hierbij? En welke verschillen 

bestaan op dit terrein tussen particuliere landgoedeigenaren én de grote terreinbeherende organisaties? 

 

Gezien de actualiteit van deze thematiek wordt de basis gevormd door gesprekken met 

landgoedeigenaren en –beheerders en andere direct betrokken personen. Aan de hand van een 

themalijst zijn gesprekken gevoerd met de eigenaren en beheerders van landgoed Vilsteren, de Hof te 

Dieren, landgoed Eerde en landgoed Voorstonden. In de hoofdstukken 3 en 4 staat de invulling van 

het beheer van deze landgoederen centraal. Deze gesprekken, gesprekken met andere betrokken 

personen en de inleidende theoretische studie resulteren in hoofdstuk 5 in een analyse van de 

motivaties, tradities en gevolgen van het beheer van landgoederen door terreinbeherende organisaties 

en particuliere eigenaren.  

 
De inleidende theoretische studie staat centraal in hoofdstuk 2. Hierin wordt een historisch perspectief 

op het landgoed en het landgoedbeheer gegeven, en daarnaast worden de huidige betekenis en 

waarden van het landgoed belicht. Landgoederen werden in Nederland vanaf de Vroege 

Middeleeuwen ontwikkeld als een vorm van landinrichting. Landgoederen bestaan dan ook uit een 

combinatie van verschillende onderdelen waarbinnen altijd nutsgronden aanwezig zijn, zoals: een 

huis met tuin en park, eventueel een parkbos, landbouw- en bosbouwgronden en natuurterreinen. 

Vanaf de zeventiende en achttiende eeuw veranderde de betekenis van het bezit en kwam er – vanuit 

een algemeen gevoelde interesse in landschap en natuur – steeds meer aandacht en ruimte voor 

esthetiek en het landschapsideaal binnen het terrein van het landgoed. Vanaf de achttiende eeuw 

werden grote en kostbare landschapsparken en parkbossen aangelegd.  

 

Landgoederen werden in het verleden beheerd vanuit verschillende uitgangspunten, waarbij de 

economische waarde van landgoederen het belangrijkste uitgangspunt vormde. Binnen het 

economische systeem moesten de kosten voor de aanleg en het beheer van de uit esthetische motieven 

vormgegeven terreinen opgebracht worden uit de opbrengsten van de overige onderdelen van het 

landgoed. De unieke waarde van landgoederen ligt dan ook in het bijzondere gebruik van het 

buitengebied, waarin alle onderdelen  ten dienste van elkaar staan.   

 

Vanaf het einde van de negentiende eeuw was dit economische systeem steeds moeilijker op te 

brengen door de dalende opbrengsten, en de tegelijkertijd stijgende kosten. In de twintigste eeuw 

leidde dit tot de verkoop van landgoederen aan de recent opgericht natuurbeschermingsorganisaties.  

Hierdoor veranderde de beheertraditie. Het was niet langer één eigenaar die het beheer van het 

landgoed bepaalde, maar een organisatie. De vraag is op grond van wat voor keuzes het beheer van 

landgoederen binnen deze organisaties wordt bepaald en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het 

historische beheer en het beheer door particuliere landgoedeigenaren. 



 

 Deze vragen staan centraal in het tweede deel van het onderzoek (de hoofdstukken 3-5), waarvoor 

casestudies naar het huidige beheer van de particuliere landgoederen Vilsteren en de Hof te Dieren, 

en naar het huidige beheer van de landgoederen Eerde en Voorstonden van Natuurmonumenten zijn 

uitgevoerd. Per landgoed wordt aandacht geschonken aan de uitgangspunten van het beheer, de 

consequenties van het gekozen beheer en de economische en maatschappelijke activiteiten binnen de 

landgoederen. 

 

In hoofdstuk 5 staat de analyse van deze casestudies en van de andere gevoerde gesprekken centraal. 

Als allereerste wordt duidelijk dat de doelstelling die de eigenaar met zijn bezit heeft bepalend is voor 

het gekozen beheer. Deze doelstelling is bepaald door de beheertraditie. Hierdoor bestaan er in de 

basis verschillen tussen het landgoedbeheer door terreinbeherende organisaties en particuliere 

landgoedeigenaren. 

 

Particuliere eigenaren kunnen geplaatst worden in een eeuwenlange traditie van beheer. Dit heeft 

consequenties voor de doelstelling van het bezit. Particuliere landgoederen dienen als geheel 

doorgegeven te worden op de volgende generatie om zo binnen de familie te blijven. Om hieraan te 

kunnen voldoen is het belangrijk dat het beheer plaatsvindt vanuit de economische eenheid. Het 

beheer vindt plaats in de geest van het verleden, maar aangepast aan de huidige maatschappelijke, 

landschappelijke en economische context. In de praktijk betekent dit dat de keuzes voor het beheer 

worden gemaakt vanuit de economische mogelijkheden en dat er bijvoorbeeld ruimte gegeven wordt 

aan de landbouw. Echter, niet alles is zomaar mogelijk. De bestaande eenheid moet zowel vanuit 

economisch als cultuurhistorisch uitgangspunt behouden blijven en dus beheerd worden. Voor het 

beheer vanuit de cultuurhistorie wordt echter niet teruggegrepen op een bepaald beeld uit een 

bepaalde periode. Ook de huidige eigenaren kunnen binnen de eenheid een nieuwe laag aan het 

landgoed toevoegen. 

 

Terreinbeherende organisaties kennen daarentegen een veel jongere traditie van beheer en beleid. 

Toch hebben ook zij een heldere doelstelling bij het beheer van landgoederen, die eveneens voortkomt 

uit de historische beheertraditie. Terreinbeherende organisaties zijn in eerste instantie opgericht om 

natuurwaarden te behouden. In de tweede helft van de twintigste eeuw is hier ook het behoud van 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden bijgekomen. In het beheer van landgoederen staat het 

behouden van natuur- en cultuurhistorische waarden dan ook centraal. In de praktijk wordt dit 

zichtbaar aan de ruimte die binnen de kern van het landgoed gegeven wordt aan de 

cultuurhistorische waarden. Bijzondere waarden worden soms zelfs beheerd naar een bepaald 

tijdsbeeld, waardoor behalve het behoud van deze waarden ook een belevingswaarde ontstaat. Buiten 

de kern is er ruimte voor de natuur- of landschappelijke waarden. Deze worden niet of nauwelijks 

gehinderd door bijvoorbeeld de landbouw. Gezien de andere economische situatie bij 

terreinbeherende organisaties heeft de economische waarde van landgoederen een ondergeschikte rol 

aan natuur- en cultuurhistorische waarden. 

 

Behalve de historisch gegroeide beheertraditie staan ook de verschillende percepties van het begrip 

landgoed aan de basis van de verschillen die er bestaan in de beheerkeuzes van terreinbeherende 

organisaties en particuliere eigenaren. Particuliere landgoedeigenaren zien een landgoed als een 

eenheid in beheer en hechten belang aan continuïteit. Terreinbeherende organisaties zien een 

landgoed allereerst als een combinatie van cultuurhistorische en natuurwaarden en passen daarop 

hun beheer aan. Bovendien heeft het landgoed ook nog een rol binnen het geheel aan bezittingen van 

de organisaties. De verschillende economische uitgangssituatie tussen beide beheerpartijen versterkt 

deze verschillen vervolgens. 



Dit onderzoek heeft een aantal verschillen vastgelegd in de keuzes van het landgoedbeheer tussen  

terreinbeherende organisaties en particuliere eigenaren. Aanvullend onderzoek moet nu vervolgens 

de landschappelijke consequenties in kaart brengen en analyseren vanuit de vraag wat voor betekenis 

dit heeft voor het landelijk gebied en ons erfgoed. 
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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

     Het beheer van het Nederlandse landschap is in handen van verschillende partijen. Met een globale 

indeling kom je tot een onderscheid van grote terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen, en de kleinere, lokale terreinbeheerders, 

waaronder landgoedeigenaren en ook boeren vallen.1 Terreinbeherende organisaties hebben - mede 

door hun enorme hoeveelheid grondbezit – veel invloed op de wijze waarop het Nederlandse 

landschap eruitziet en behouden zal blijven voor toekomstige generaties. Door hun grote invloed 

worden terreinbeherende organisaties met regelmaat bekritiseerd. Kritiek op en discussie over het 

optreden van deze organisaties is dan ook geen nieuw fenomeen, wel verschuift het accent telkens 

naar andere zaken. In deze tijd is veel kritiek gericht de dominante positie van de terreinbeherende 

organisaties in het beheer van het Nederlandse landschap.2 De overheid laat steeds vaker een positief 

geluid horen ten aanzien van particulier natuurbeheer. De rijksoverheid pleit er bijvoorbeeld voor om 

het particulier natuurbeheer een grotere rol te laten spelen in de realisatie van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS).3 Aangezien het een goedkopere vorm van beheer betreft, gaan er steeds meer 

geluiden op om vaker kleinschalig particulier natuurbeheer in te stellen.4 Met name de rol van boeren 

wordt hierin belangrijk geacht. Om tot particulier natuurbeheer over te gaan, moet agrarische grond 

worden omgezet in natuur en beheerd worden door boeren.5 De discussie over natuurbeheer door 

boeren woedt in alle hevigheid. Enerzijds is er de angst dat met natuurbeheer door boeren het 

landschap eentonig wordt en de diversiteit omlaag gaat, anderzijds bestaat de vrees onder boeren dat 

ze steeds minder ruimte krijgen om in eerste plaats agrariër te zijn. Deze discussie is voorlopig nog 

niet in een eindstadium, zeker niet aangezien staatssecretaris Bleker (van Economische zaken, 

Landbouw en Innovatie) al zijn pijlers richt op agrarisch natuurbeheer, terwijl recente studies 

behoorlijk negatief zijn over de natuurprestaties van het agrarisch natuurbeheer.6 Er vindt zodoende 

een brede maatschappelijke discussie plaats over de voorkeur van beheer uitgevoerd enerzijds door 

terreinbeherende organisaties en anderzijds door lokale particuliere terreinbeheerders.  

     Ook rondom het beheer van landgoederen wordt deze discussie stevig gevoerd.7 Een groot aantal 

landgoederen is in de loop van de twintigste eeuw overgedragen aan terreinbeherende organisaties. 

Hierdoor worden in Nederland landgoederen door zowel terreinbeherende organisaties als door 

particuliere landgoedeigenaren beheerd. 8  Mede vanwege regelingen waarvoor terreinbeherende 

organisaties in aanmerking komen en de particuliere landgoedeigenaren niet, vindt er discussie plaats 

over het beheer door deze partijen.9 Particuliere landgoedeigenaren stellen dat zij in vergelijking met 

                                                        
1 Planbureau voor de Leefomgeving en CBS cijfers 2008; Staatsbosbeheer bezit ca. 250.000 ha., Natuurmonumenten bezit 
ca. 100.000 ha., de Provinciale Landschappen bezitten gezamenlijk ca. 100.000 ha. 

   2 zie bijvoorbeeld Pasma, S., „Natuurbeschermers, wees duidelijk over je taak‟ in Trouw, 03-06-2010, “Grotere rol voor 
boer in natuur, in Trouw, 12-10-09, Meteren, van, W.,“We produceren toch ook mooie natuur?” in Trouw, 13-06-09 
3 Wijk, van, M., Engels, M., (2006), p. 9, en  “Landelijk natuurlint komt in het gedrang”, in Trouw, 29-06-06 
4 Zie bijvoorbeeld: “boer en ecoloog hebben elkaar nodig”, in Trouw, 20-11-02, en “Wie betaalt het beheer van ons 
landschap”, in Trouw, 14-11-08 
5 Zie bijvoorbeeld de website natuurbeheer.nu. Voor het omzetten van landbouwgrond in natuur kunnen beheerders 
een subsidie ontvangen en een compensatie voor de waardedaling van de grond. 

                 6 Noordhoff, I., „Blekers boeren‟, in Trouw, 10-02-11 en Biodiversiteit in nationaal perspectief (2010) van het Planbureau voor 

de leefomgeving. 
7 Zie bijvoorbeeld de krantenartikelen: A. Sligter, “Twickel blijft altijd vernieuwen”, in: De Volkskrant, 14-04-2010, 
Havermanns, O. “Zelf het landgoed beheren is het beste”, in: Trouw,  23-08-2006, Soer, L., “Modern landgoed in 
beweging, in: Trouw, 17-08-2000, Algra, W., “Landgoed Zuylestein moet op den duur zichzelf bedruipen, in Trouw, 05-

012006, en de oprichting van Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters in april 2009 
8 Tromp, H., Henry-Buitenhuis, T. (red.), (1991), p. 7   
9 Een gevolg hiervan is  de oprichting van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters in april 2009 
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terreinbeherende organisaties net zo goed, of zo niet beter in staat hun landgoederen te beheren, 

zonder dat ze daarvoor (in gelijke mate) afhankelijk zijn van overheidsgelden. Deze discussie nodigt 

uit tot nader onderzoek, want hoewel er veel vooroordelen naar boven komen – over bijvoorbeeld de 

logheid van terreinbeherende organisatie en de te conservatieve particuliere eigenaar – is het 

belangrijk om eventuele verschillen en overeenkomsten tussen beide partijen aan het licht te brengen 

en te analyseren.10 Onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen deze beheerpartijen heeft 

nog niet plaatsgevonden, terwijl de belangen zowel in landschappelijk als economisch opzicht enorm 

zijn. 

      Een aanvullend punt van discussie richt zich op de manier waarop het beheer wordt ingevuld. 

Natuurbeheer kent verschillende varianten, van het ene uiterste: de natuurontwikkeling waarbij 

natuur zich vrij kan ontwikkelen zonder menselijke ingrepen, tot het andere uiterste: beheer van 

halfnatuurlijke landschappen of cultuurlandschappen die zonder menselijk ingrijpen verloren gaan. 

Achter de keuze voor een bepaalde beheervorm, moet een idee, of een gewenst resultaat schuil gaan. 

De motivatie en de doelstelling van beheer – die verder gaan dan alleen beheren om te behouden – 

vormen de basis voor het beheervraagstuk. Het is de vraag welke directe en indirecte ruimtelijke 

ontwikkelingen consequenties zijn van de beheerkeuzes, en hoe dit overeenkomt met de motivatie en 

doelstellingen. Landgoederen bieden voor deze vraag uitstekende onderzoeksmogelijkheden. Het zijn 

namelijk unieke landschappen, aangezien ze gevormd zijn door de persoonlijke ideeën en keuzes van 

een opeenvolgende generatie eigenaren. Anders dan bij de exploitatie van andere landschappen 

speelde bij de inrichting van landschappen behorende tot landgoederen niet alleen economische, maar 

zeker ook esthetische motieven een rol. 11  Onderzoek naar de historische ontwikkeling van 

landgoederen moet inzicht bieden in de beheerkeuzes en de consequenties die hieraan verbonden 

waren. Ook kan op deze wijze een ontwikkeling in denken over beheer tot aan de huidige tijd worden 

blootgelegd en geanalyseerd.  

 

 

 

1.2  De stand van het onderzoek 

     In dit onderzoek staat het beheer van landgoederen centraal. Wanneer gekeken wordt naar de 

onderzoekstraditie behorende bij deze thematiek, wordt duidelijk dat naar de combinatie van 

onderwerpen weinig onderzoek is verricht. Ik zal daarom beknopt de wetenschappelijke traditie van 

het onderzoek naar landgoederen behandelen, waarna ik op dezelfde wijze de wetenschappelijke 

traditie van onderzoek naar de opkomst van het denken over natuurbehoud en –bescherming 

behandel. Deze thematiek is belangrijk, omdat het inzicht biedt in motivaties en doelstellingen voor 

natuurbeheer en ontwikkelingen daarin kan tonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 A. Sligter, “Twickel blijft altijd vernieuwen”, in: De Volkskrant, 14-04-2010 
11 Cruyningen, van,  P.J., (2004), p. 9 
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1.2.1 De wetenschappelijke traditie van onderzoek naar landgoederen 

     Er bestaat in Nederland inmiddels een zekere traditie van onderzoek naar landgoederen. Dit 

onderzoek is niet onder een noemer te kwalificeren, aangezien het fenomeen landgoed ook geen 

eenduidige betekenis heeft.12 Diverse thema‟s die verwant zijn aan het begrip landgoed komen terug 

in verschillende invalshoeken waarin onderzoek is en wordt verricht naar landgoederen. Daarbij kan 

een zekere maatschappelijke analyse worden toegepast: bepaalde thema‟s verschijnen ineens vanaf 

een bepaalde periode en kunnen verklaard worden als reactie op een maatschappelijke verandering. 

De verschenen publicaties kunnen globaal gezien worden ingedeeld in drie perioden met 

bijbehorende thema‟s, zoals ook te zien is in schema 1. 

    In onderzoeken naar landgoederen is de bestudering van het verleden een belangrijk element. De 

houding van de mens in relatie tot het landgoed – als bouwheer, bewoner, bewaarder of genieter – 

krijgt  hierbinnen speciale aandacht.13 In onderzoek dat zich richt op de ontstaans-, bewonings- en 

ontwikkelingsgeschiedenis van specifieke landgoederen, is veel aandacht voor de rol van de mens. 

Deze onderzoeksrichting is - onafhankelijk van een maatschappelijke context -  in alle perioden 

dominant en kan worden geduid als het klassieke landgoederen onderzoek. De eerste publicaties die – 

met een zekere regelmaat – vanaf de twintigste eeuw verschijnen, behandelen de geschiedenis van 

afzonderlijke landgoederen. 14  Deze publicaties hadden als doel een bijdrage te leveren aan de 

vaderlandse geschiedenis; ze illustreren een specifiek deel van de Nederlandse geschiedenis. Ze 

belichten daarmee in het bijzonder het lokale verleden (positief). De eerste onderzoeken werden 

verricht door historici en (geleerde) liefhebbers van bepaalde streken, of van kunst en architectuur.15 

In veel gevallen had de schrijver een directe of indirecte relatie met het landgoed. De 

bewoningsgeschiedenis en het woonhuis  domineerden in deze publicaties, waardoor ze vergelijkbaar 

zijn met publicaties over buitenplaatsen. 

     In de tweede helft van de twintigste eeuw verschijnen ook publicaties die nieuwe thema‟s belichten, 

zoals het landgoed als recreatiegebied en wettelijke regelingen (in het bijzonder de Natuurschoonwet). 

Het zijn in veel gevallen geen wetenschappelijke onderzoeken. De publicaties kunnen beter 

beschouwd worden als inventarisatieboeken van bijvoorbeeld wandelgebieden en adviezen omtrent 

actuele zaken, bijvoorbeeld nieuwe financiële regelingen. De publicaties komen duidelijk voort uit 

maatschappelijke ontwikkelingen. Recreatie werd na de Tweede Wereldoorlog langzaamaan 

gemeengoed en nam steeds meer beslag op het landschap en de natuur.16 De regelmatige herdrukken 

van bijvoorbeeld de gids landgoederen en wandelterreinen van de ANWB maken bovendien duidelijk dat 

landgoederen steeds meer in de belangstelling kwamen te staan. 

     Nieuwe ideeën over planologie en natuur- en milieubescherming komen naar voren in de 

onderzoeksthema‟s uit de jaren zeventig.17  In onderzoeken naar landgoederen komt steeds meer 

aandacht voor de omgeving op. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen het landgoed en het 

omliggende gebied, en wordt ook gekeken naar grotere clusters van zogenaamde 

landgoederenlandschappen. In deze periode, waarin ook veel aandacht is voor het milieu en de 

ecologie uitgroeit tot een veel omvattende wetenschap, verschijnen tevens onderzoeken naar de flora 

                                                        
12 Albers, L.W., (1987), p. 2 
13 Wijck, van der, H.M.W., (1982), p. 1 
14 Voorbeelden van vroege publicaties naar landgoederen zijn: Het landgoed van Ryplikerwaard onder IJsselstein, van J.J. 
Geer van Oudegein uit 1802, Geschiedenis van den hof Espelo, zijn eigenaren en bewoners, van G.J. ter Kuile sr. uit 1908 en 
Grundford en den Koortenberg, van L.A.J.W. Sloet uit 1882 
15 J.J. Geer van Oudegein was bijvoorbeeld archivaris, G.J. ter Kuile was historicus en L.A.W.J. Sloet had een enorme 
belangstelling voor de Gelderse Geschiedenis en heeft hierover verschillende boeken geschreven.  
A.W. Weissman 
16 Buis, J., Verkaik. J.P. (1999), p. 143 
17 Windt, van der, H. (1995), p. 142  over nieuwe concepten op het grensvlak van natuurbescherming, landbouw en 
planologie, p. 158 over toename maatschappelijke betekenis natuur- en milieubeschermers 
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en fauna op landgoederen.18 Vanaf de jaren zeventig neemt dan ook in algemene zin het aantal 

publicaties over landgoederen snel toe. Er wordt hoofdzakelijk vanuit maatschappelijke 

probleemstellingen of ontwikkelingen onderzoek verricht naar landgoederen. Veel voorkomende 

onderwerpen zijn de toekomst van landgoederen, landgoedbeheer toegespitst op specifieke 

beheervraagstukken (veelal betrekking op bosbeheer), wetswijzigingen en vanaf de jaren negentig 

verschijnen met regelmaat publicaties waarin de ontwikkeling van nieuwe landgoederen centraal 

staat.  

 

 

Wetenschappelijke publicaties  
 

     Behalve deze pragmatische en maatschappelijke onderzoeken zijn er uiteraard ook 

wetenschappelijke onderzoeken verricht naar landgoederen. In deze wetenschappelijke studies wordt 

het landgoed veelal naast de buitenplaats behandeld. Het uitgangspunt is in veel gevallen het 

landgoed als historisch element, dat vanuit verschillende invalshoeken wordt onderzocht. Drie 

publicaties die van belang zijn voor het begin van een wetenschappelijke traditie omtrent het 

onderzoek naar landgoederen, wil ik apart benoemen. Te beginnen met De Nederlandse buitenplaats 

(1982) van H.W.M van der Wijck. Dit boek is een aanvulling op zijn in 1974 verschenen -

promotieonderzoek De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel. De 

publicatie behandelt buitenplaatsen en landgoederen vanaf de zeventiende eeuw tot aan de twintigste 

eeuw, in het licht van de historische bouwkundige en culturele ontwikkeling in Nederland, maar ook 

in relatie tot het (historische) landschap.19 In het laatste deel toont Van der Wijck aan dat kennis van 

de historische ontwikkeling van de buitenplaats of het landgoed verbonden aan het landschap, van 

essentieel belang is voor het behoud in de toekomst.20 Hij is hiermee de eerste die aandacht vestigt op 

de tuinen en parken van historische buitenplaatsen en landgoederen, als zijnde belangrijke (maar ook 

veelal in slechte staat verkerende)  cultuurhistorische elementen 21  Behalve de chronologische 

ontwikkeling en de feitelijke kennis die in het boek opgetekend zijn, geeft Van der Wijck ook 

verschillende aanzetten tot verder onderzoek. Deze aanzetten zijn hoofdzakelijk methodologisch van 

aard; zowel wat betreft de verschillende brillen waarmee gekeken kan worden naar buitenplaatsen en 

landgoederen en de rol van de mens hierin, als wat betreft de ruimtelijke ontwikkeling en de wijze 

waarop onderzoek moet plaatsvinden. Van der Wijck benadrukt het belang van de historische 

kaartenstudie dienend als sleutel voor de beoordeling van de ruimtelijke ontwikkeling, van de 

landschappelijke of cultuurhistorische waarde en van het behoud voor de toekomst.22 Alleen met 

historische kennis is er volgens Van der Wijck verantwoord beheer mogelijk en kunnen buitenplaatsen 

en landgoederen voor de toekomst behouden blijven.23 

     Het Gewichtloze Gewogen, het proefschrift van L. H. Albers uit 1987, is een tweede belangrijke studie, 

dat als uitgangspunt voor nieuw onderzoek kan gelden. De studie heeft als doel een bijdrage te 

leveren aan een geïntegreerde beleidsonderbouwing ten aan zien van het behoud van historische 

tuinen en parken, inclusief die van buitenplaatsen en landgoederen. 24  De studie richt zich met name 

op de vraagstelling hoe eenheden van cultuurhistorische elementen – die traditioneel gezien als 

onmeetbaar en gewichtloos worden beschouwd – in beleid kunnen worden verwerkt.25 Hiervoor 

wordt in het onderzoek een methode van multicriteria analyse vastgesteld. Alleen al als model is dit 

                                                        
18 Westhoff, V., (1971), p. 13 
19 Wijck, van der, H.M.W. (1982), p. 5 en 6 
20 Wijck, van der, H.M.W. (1982), p. 6 
21 Wijck, van der, H.M.W. (1982), p. 541, en zie ook Albers, L.C. (1987), p. 2 
22 Wijck, van der, H.M.W. (1982), p. 9 en 593 (onder andere)  
23 Wijck, van der, H.M.W. (1982), zie p. 522, 523, 524 
24 Albers, L.H. (1987), p. 3 
25 Albers, L.H. (1987), p. 4 
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een belangrijk resultaat, aangezien er met een wezenlijk ander doel gekeken wordt naar de betekenis 

van landgoederen. Het onderzoek vormt een overbrugging tussen de wetenschappelijke waarde en de 

maatschappelijke praktijk. Mensen die zich hiermee vanuit de praktijk bezig houden, worden 

gedwongen betere verantwoording af te leggen van de wijze van beoordelen en de keuzes die men 

daarbij maakt.26  

     De studie Landgoederen en landschap in de Graafschap van P.J. van Cruyningen uit 2004 sluit niet 

direct aan bij de voorgaande onderzoeken, aangezien het een meer gespecificeerd onderzoek is naar 

de geschiedenis van een bepaalde plek en aangezien het niet direct een wetenschappelijke of 

maatschappelijke vervolgstap biedt, maar ons hoofdzakelijk inzicht biedt in de ontwikkeling en 

betekenis van landgoederen in een regionaal verleden. Ik noem het hier toch, omdat in mijn optiek de 

studie een duidelijk voorbeeld stelt van onderzoek waarin diverse aspecten van het beheer van 

landgoederen en de hieruit volgende ontwikkeling van het landschap worden belicht. 27  In het 

onderzoek wordt bovendien niet alleen het landgoed als losstaand fenomeen behandeld, maar staat 

ook de betekenis van het landgoed op de omgeving (zowel ruimtelijk als sociaal) centraal. 28 Het is 

daarmee een redelijk complete studie naar landgoederen in de Graafschap, waarin veel 

maatschappelijke ontwikkelingen en invloeden worden behandeld. In deze studie neemt bovendien 

de wederkerige relatie tussen landgoedeigenaren en hun omgeving (zowel pachters als de 

landschappelijke omgeving) een belangrijke plek in. Daarbij wordt onderzoek verricht naar de vraag 

of het werkelijke de landgoedeigenaren zijn die vorm hebben gegeven aan het landschap.29 Deze 

vraag wil ik graag meenemen en voorzetten in mijn onderzoek.  

     Concluderend kan over het bestaande onderzoek naar landgoederen gezegd worden dat er vanaf 

de twintigste eeuw een redelijk aantal publicaties verschenen is over landgoederen. De hoofdstroom 

van deze publicaties behandelt de ontstaans-, bewoningsgeschiedenis en ontwikkeling van een 

specifiek landgoed. Deze publicaties bieden in veel gevallen in inleidende hoofdstukken ook 

informatie over het begrip landgoed en de ontwikkeling. In deze studie zijn ze echter niet gebruik. Er 

bestaan echter weinig veelomvattende wetenschappelijke studies naar landgoederen. Dit kan in eerste 

instantie verklaard worden door de grote brij aan onderwerpen die iets te maken hebben met 

landgoederen, te denken aan: (tuin)architectuurgeschiedenis, beheer, ecologie, 

bewoningsgeschiedenis, gebiedsgeschiedenis, natuurwaarden etc.30 Een andere verklaring is dat veel 

onderzoeken verricht zijn vanuit een specifieke maatschappelijke problematiek of vanuit de dreiging 

voor het voortbestaan van landgoederen. Deze publicaties hebben niet als doel een allesomvattend 

overzicht van landgoederente bieden, maar zijn veelal vanuit pragmatisch oogpunt opgesteld. Het is 

in dit licht ook interessant te kijken naar de auteurs en opdrachtgevers. Dit kunnen organisaties zijn 

die opkomen voor de belangenbehartiging van landgoedeigenaren.31 

 
 

1.2.2 De wetenschappelijke traditie van onderzoek naar de opkomst van 

natuurbeschermingsgedachten, natuurbeheer en natuurbegrip 

     Het onderzoek naar de opkomst van het denken over natuurbehoud en –bescherming kent een 

geheel andere traditie dan het onderzoek naar landgoederen. Er bestaat een brede wetenschappelijke 

traditie van onderzoek naar deze thematiek. Onderzoek naar natuurbeelden, -waarden en –begrip in 

het licht van de opkomst van het denken over natuurbehoud en –bescherming komt in diverse 

                                                        
26 Albers, L.H. (1987), p. 181 
27 Cruyningen, van, P.J. (2004), p. 129 
28 Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 
29 Cruyningen, van, P.J. (2004), p. 10 
30 Wijck, van der, H.W.M. (1982), p. 1 en Bakker, P. (2002), p. 180 
31 Een belangrijk voorbeeld is Hebben landgoederen nog een toekomst? Aanzet tot een vernieuwingsbeleid . Dat in 1981 is 

verschenen in opdracht van Grontmij naar aanleiding van studiedagen over dezelfde thematiek. 
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disciplines aan de orde.32 Het is bovendien een bron voor de meest uiteenlopende opvattingen. In de 

essentie gaat het namelijk om een existentieel vraagstuk; om de verhouding en de relatie tussen de 

natuur en de mens. De publicaties over deze thematiek bieden daarom niet alleen inzicht in de wijze 

waarop wij als mens de natuur zien, en hoe dit in de jaren veranderd is, maar ze bieden ook inzicht in 

de wijze waarop de mens zichzelf ziet. 33  Onder andere Matthijs Schouten laat zien dat er al 

eeuwenlang bestaat aandacht voor deze thematiek. Na de Griekse filosofen, hebben Christelijke 

theologen, kunstenaars, humanisten, filosofen en (natuur)wetenschappers geschreven over en 

onderzoek verricht naar de relatie tussen mens en de natuur.34 De aandacht voor en onderzoek naar 

dit onderwerp kan hierdoor niet uitsluitend gekoppeld worden aan de opkomst van 

natuurbeschermingsgedachten en de vorming van natuurbeschermingsorganisaties aan het einde van 

de negentiende eeuw.35 Het kent een eeuwenoude traditie. 

     Ik richt me echter op de analyse van het ontstaan van en het onderzoek naar natuurbehoud- en 

natuurbeschermingsgedachten vanaf de negentiende eeuw in Nederland. Publicaties over deze 

thematiek verschijnen vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw en spelen bovendien een rol in 

de totstandkoming van natuurbeschermingsorganisaties. In schema 1 staat een aantal van de 

verschillende thema‟s die verwant zijn aan het onderwerp waarnaar uitgebreid onderzoek is verricht.  

De eerste – veel aangehaalde -  publicaties van bijvoorbeeld Frederik van Eeden sr. zijn zonder 

wetenschappelijke intentie geschreven en beschrijven hoofdzakelijk veranderingen in de omringende 

wereld.36 Deze publicaties en de latere artikelen van Jac. P. Thijsse en Eli Heimans (die onder meer 

verschenen in het tijdschrift Levende natuur, en gebundeld in de Verkade Albums) zijn gebaseerd op 

eigen waarnemingen en geschreven met als doel de interesse van het Nederlandse volk in het 

Nederlandse landschap te vergroten.37  Nederland liep hierin niet voorop, in bijvoorbeeld Duitsland, 

Frankrijk en de Verenigde Staten bestond al een dergelijke traditie. 38  In de tijd zelf kunnen de 

publicaties van Van Eeden, Thijsse en Heimans niet gezien worden als wetenschappelijk onderzoek. 

In later onderzoek worden deze publicaties echter veelvuldig aangehaald vanwege het inzicht dat ze 

geven in de (ontwikkeling van de) denkbeelden uit de negentiende eeuw van invloedrijke individuen 

over de relatie van mens tot de natuur en over de wenselijkheid van het behouden van natuur. 

 
 

Wetenschappelijke traditie  
 
     De wetenschappelijke traditie van onderzoek naar motivaties van natuurbescherming die verder 

gaan dan alleen behoud om te behouden, komt in de tweede helft van de twintigste eeuw tot 

ontwikkeling. Er vindt vanuit verschillende invalshoeken onderzoek plaats naar opvattingen over de 

natuur, het landschap en de verhouding tot de mens en samenleving. Ton Lemaire is een belangrijke 

vertegenwoordiger van deze tak van onderzoek. Om tot antwoorden te komen op vragen over ons 

beeld van de natuur en het landschap, hoe dit zich door de geschiedenis heen ontwikkeld heeft en 

welke opvattingen een rol spelen in de samenleving, onderzoekt Lemaire een breed scala van bronnen; 

zoals schilderijen, literatuur en tuinstijlen. Volgens Lemaire is de geschiedenis van de Europese ruimte 

met name aan de schilderkunst af te lezen. 39  Aan de hand van de ontwikkeling van de 

                                                        
32 Windt, van der, H., Zon, van, H., (1995), p. 11 
33 Schouten, M., (2005), p. 239 
34 Zie hiervoor Schouten, M., (1999), Lemaire, T. (1970) 
35 Schouten, M., (1999), p. 82 
36 Bijvoorbeeld Eeden, van, R., „Het landschap‟, in Album der Natuur, (1862) 
37 Loon, van, A., Coesèl, M., Luiten van Zanden, J., (1996), p. 6,7,8 
38 Windt, van der, H., (1995), p. 32. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Amerikaanse filosoof H.D. Thoreau 
die streed voor het behoud van wildernis en in 1854 het boek Walden publiceerde over zijn ervaringen van het leven in 

de wildernis. 
39 Lemaire, T., (1970), p. 14  
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landschapsschilderkunst toont Lemaire niet alleen de wijze waarop het landschap wordt gezien en 

hoe dit ontwikkelde, maar ook hoe het mensbeeld  hier ten opzichte van ontwikkelde. 

     Matthijs Schouten zet aan het einde van de twintigste eeuw deze benadering in zijn onderzoek 

voort in de publicatie De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst (1999) en met een aanvulling in De 

spiegel der natuur (2004). Net als Lemaire verricht Schouten in deze publicatie onderzoek naar 

natuurbeelden. Bij Schouten speelt de landschapsschilderkunst geen dominante rol, maar is het een 

van de invloeden, naast religie, filosofie en uitingen van exotische culturen.40 Wederom speelt het 

mensbeeld een belangrijke rol. Schouten betoogt aan de hand van voorbeelden dat ons natuurbeeld 

gevormd wordt door persoonlijke ervaringen en toonaangevende opvattingen over de natuur in de 

samenleving waarvan we deel uitmaken. 41 Meer toegepast en empirisch onderzoek naar het denken 

over natuur vindt ook plaats, met name in Wageningen. Een grote beperking van dit soort 

onderzoek – in ieder geval voor deze studie - is dat ze enkel  inzicht geven in de natuurbeelden en –

opvattingen die mensen hebben, zonder een verklaring te bieden van de totstandkoming van deze 

opvattingen. 42 Het is om deze reden dat ik voor dit onderzoek gebruik maak van diepte-interviews 

(zie ook bronnen en onderzoeksmethoden, paragraaf 1.5). 

     Behalve onderzoek naar motieven achter beheer vindt gedurende de twintigste eeuw – met name 

vanaf de tweede helft - eveneens onderzoek plaats naar de opkomst van 

natuurbeschermingsgedachten en –organisaties. Er verschijnen publicaties waarin de 

natuurbeschermingsgedachten en –praktijk vanaf het begin van de twintigste eeuw worden 

geanalyseerd, waarin naar invloeden gezocht wordt en waarin alternatieven worden geboden voor de 

natuurbeschermingspraktijk in een veranderende samenleving. Een belangrijke onderzoeker op dit 

gebied is Henny van der Windt. In 1995 publiceert hij het overzichtsboek En wat nu: wat is 

natuurbescherming nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880-1990, waarin een analyse wordt 

gegeven van de natuurbescherming in Nederland aan de hand van maatschappelijke veranderingen, 

en waarin eveneens aandacht is voor de opvattingen van natuurbeschermers van het begrip natuur.43 

In dit onderzoek wordt duidelijk dat het vraagstuk van de natuurbescherming en de opvattingen over 

het mens- en natuurbeeld midden in de maatschappij staan, en dat ontwikkelingen in de samenleving 

consequenties hebben voor ontwikkelingen in de natuurbescherming en de ideeën over natuur en 

landschap. 

     Vanuit natuurbeschermingsorganisaties is ook gedurende hun hele bestaansgeschiedenis 

onderzoek verricht. Vooral de aan deze organisaties gelieerde individuen hebben invloed gehad op 

opvattingen en het beleid. Heimans en Thijsse - die aan de wieg stonden van de 

natuurbeschermingsorganisaties in Nederland -  waren hoofdzakelijk van belang door hun 

propagandawerk.44 Na hen volgt een nieuwe generatie met een andere houding ten aanzien van de 

wetenschap, Victor Westhoff is hiervan een belangrijk vertegenwoordiger. Anders dan personen als 

Thijsse en Heimans die de studie van natuur vooral zagen als middel om in moreel opzicht betere 

mensen te worden, ging het deze volgende generatie onderzoekers meer om essentiële vragen in de 

natuurbeschermingspraktijk.45 Westhoff was als wetenschapper verbonden aan Natuurmonumenten 

en zocht naar antwoorden op actuele en essentiële discussies over de menselijke omgang met natuur 

en het ingrijpen in de natuur. Hij heeft een wetenschappelijke basis aan de natuurbescherming 

gegeven.46 Een belangrijk aspect in zijn onderzoeken is dat hij verklaringen geeft voor het feit dat 

bepaalde menselijke activiteiten voor natuurbehoud verrijkend en positief werken en anderen juist 

                                                        
40 Schouten, M., (1999), p. 13, Schouten, M., (2004), p. 219 
41 Schouten, M., (1999), p. 12 
42 Zie bijvoorbeeld het onderzoek naar individuele verschillen in de esthetische waardering van natuur en landschap 
Berg, v.d., A.E, (1999)  
43 Windt, v.d., H., (1995), p. 12 
44 Loon, van, A., Coesèl, M., Luiten van Zanden, J., (1996), p. 8 
45 Loon, van, A., Coesèl, M., Luiten van Zanden, J., (1996), p. 10 , Windt, v.d., H. (1995),  p.65 
46 Schaminée, J.H.J, (2003), p. 8 



1. Inleiding 

 

 

1.
2 

 D
e 

st
an

d
 v

an
 h

et
 o

n
d

er
zo

ek
 

 

1
7 

 

nivellerend en negatief werken.47 De wetenschapper Westhoff tracht met zijn onderzoek antwoorden 

te geven op discussies die na een halve eeuw natuurbescherming zijn ontstaan.  

 

 

 

 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 2 Factoren die een rol hebben gespeeld bij de opkomst van natuurbeschermingsgedachten in de 

negentiende en twintigste eeuw 

      

 

     De discussie over de omgang met de natuur en de relatie tot de mens staat centraal in de 

wetenschappelijke traditie. Zoals in schema 2 is te zien hebben vele factoren een rol gespeeld bij de 

opkomende natuurbeschermingsgedachten aan het einde van de negentiende eeuw. De uiteenlopende 

thema‟s die in wetenschappelijk onderzoek als verschillende invalshoeken gebruikt worden, zijn 

echter niet alleen te verklaren vanuit de genoemde factoren. Ze komen ook voort uit de uiteenlopende 

natuurbegrippen die er onder bijvoorbeeld natuurbeschermers én wetenschappers bestaan.48 Dit alles 

resulteert in een situatie waarin er geen sprake kan zijn van een eenduidig te benoemen 

wetenschappelijke traditie.  

 

 

1.2.3 De verbindende schakel: cultuurgeschiedenis 

     Het wetenschappelijk onderzoek naar landgoederen en naar de opkomst van 

natuurbeschermingsgedachten kent op het eerste gezicht weinig overeenkomsten. Een verbinding 

tussen beide terreinen bestaat er echter wel; in de vorm van de cultuurgeschiedenis. De 

cultuurgeschiedenis heeft zowel een (indirecte) invloed op het wetenschappelijk onderzoek naar 

landgoederen, als op het wetenschappelijk onderzoek naar de opkomst van 

natuurbeschermingsgedachten en –organisaties.  

                                                        
47 Westhoff, V., (1972), p. 13  
48 Ook de uiteenlopende natuurbegrippen zijn als thematiek in de laatste tien jaren een interessant onderzoeksveld 

geworden. Maarten Jacobs geldt als belangrijke vertegenwoordiger en schreef onder meer The production of mindscapes: a 

comprehensive theory of landscape experience (2006), waarin hij een verklaring geeft voor het bestaan van meerduidige 

betekenissen van het begrip landschap. 
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     Indirect verbonden aan de studie naar landgoederen bestaat er een duidelijke traditie van 

onderzoek naar de cultuur van buitenplaatsen en het buitenleven. In dit type onderzoeken staat niet 

het landschap, of de woonvorm voorop, maar de manier van leven die dit met zich meebrengt.49 Bij 

deze onderzoeken nemen de eigentijdse visies op de buitencultuur een belangrijke plaats in.50 Rob van 

der Laarse geeft met Beelden van de buitenplaats uit 2005 een beeld van de levensstijl van de 

Nederlandse elite uit de negentiende eeuw. Doordat hij dit centraal stelt en niet de buitenplaats (of het 

landgoed), biedt het boek inzicht in de bredere kijk op het buitenleven in de negentiende eeuw. 

       De publicaties van Ton Lemaire en  Matthijs Schouten die al eerder besproken zijn, kunnen ook 

onder deze noemer vallen. Ook deze publicaties beschrijven een breder onderwerp dan alleen de 

opkomende natuurbeschermingsgedachten. Ze bieden ruimte voor een bredere kijk op de relatie 

tussen natuur en de mens, en aanverwante thema‟s die hierop van invloed kunnen zijn. In hun 

publicaties onderzoeken en analyseren ze culturen (zowel in het verleden als in verschillende landen) 

in relatie tot het denken over de verhouding tussen de mens en natuur. De opkomst en ontwikkeling 

van natuurbeschermingsorganisaties krijgt slechts een betekenis in de grotere culturele context, net 

zoals de ontwikkeling van buitenplaatsen en landgoederen slechts een betekenis krijgt door de 

culturele context die Rob van der Laarse geeft. 

     Een aanvullende reden voor het belang van de cultuurgeschiedenis is dat uiteindelijk de oprichting 

van natuurbeschermingsorganisaties ansich in een bepaalde periode heeft plaatsgevonden. Om deze 

reden is het belangrijk de publicaties van bijvoorbeeld Frederik van Eeden, Eli Heimans en Jac. P. 

Thijse niet alleen te bestuderen op hun inhoud, maar ook op de tijd en het culturele klimaat waarin ze 

geschreven zijn. Motivaties en doelstellingen komen niet alleen vanuit individuen, maar zijn ook een 

weerspiegeling van het tijdsbeeld, het culturele, wetenschappelijke en maatschappelijke klimaat. 

 

 

1.2.4 Toevoeging aan het bestaande wetenschappelijk onderzoek 

     Met dit onderzoek naar landgoederen en beheer wordt de praktijk van het beheren van 

landgoederen verbonden aan zowel de historische als de huidige opvattingen over beheer. Als basis 

dienen het wetenschappelijk onderzoek naar het denken over natuur in het licht van de opkomst van 

natuurbeschermingsorganisaties, en het wetenschappelijke onderzoek naar de ontwikkeling en 

waarde van landgoederen. Vanuit dit fundament worden de huidige opvattingen over het beheer 

onderzocht, door gesprekken met huidige landgoedeigenaren, medewerkers bij terreinbeherende 

organisaties en andere betrokken personen. 

     Het beheer van landgoederen is geen nieuw thema in het wetenschappelijk onderzoek naar 

landgoederen. Het heeft zich echter altijd (hoofdzakelijk) toegespitst op bepaalde periodes uit het 

verleden en op specifieke personen die specifieke landgoederen beheerden. De analyse van beheer 

van landgoederen door diverse beheerpartijen kent geen precedent. Gezien de discussie over de rol 

van particulieren in natuurbeheer zijn in het recente verleden wel diverse onderzoeken verricht naar 

natuur- en landschapsbeheer door boeren. De aanleiding van dit type onderzoeken komt overeen met 

de aanleiding van deze studie, namelijk een cultuurhistorische analyse van recente maatschappelijke 

ontwikkelingen. Een studie naar beheer door particuliere landgoedeigenaren is echter tot op heden 

nog niet meegenomen. Bovendien heeft deze studie een geheel andere invalshoek. Het onderzoek 

richt zich op de motivaties en doelstellingen en heeft niet als doel een positief of negatief oordeel te 

vellen over het beheer van landgoederen door de afzonderlijke partijen. 

 

 

                                                        
49 Laarse, van der, R., (2007), p. 26 
50 Laarse, van der, R., Kuiper, Y., (red.), (2005), p. 7 
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1.3 Afbakening van het onderzoek 

     Dit onderzoek raakt verschillende thema‟s; van het historische beheer en de ontwikkeling van 

landgoederen tot het actuele beheer en de motivaties van verschillende beheerders. Om te voorkomen 

dat het geheel verzand in een stuurloos verhaal zorg ik voor een afbakening in periodes en gebieden. 

Bovendien is er een duidelijke indeling van de verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 kan 

beschouwd worden als een inleidend hoofdstuk op het landgoed als cultuurhistorisch fenomeen en op 

de beheerders van landgoederen in het verleden. Met dit hoofdstuk schep ik een kader waarin het 

onderzoek naar de actualiteit van het landgoederenbeheer geplaatst kan worden, dat in de overige 

hoofdstukken centraal staat. Ook de hoofdstukken 3 en 4 beginnen met een inleidende paragraaf. In 

deze paragrafen worden de landgoederen die in de casestudies centraal staan geïntroduceerd. Voor de 

probleemstelling volstaat een bondige schets van de ontwikkeling en de landschappelijke condities 

van het landgoed.  

 

 

Tijdsperiode 
 
         

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 3 De problematiek van de verschillende tijdsperioden: de beheertraditie van particuliere beheerders gaat 

terug op een andere en oudere periode dan de beheertraditie van terreinbeherende organisaties 

 
 
     De actuele maatschappelijke discussie omtrent het beheer van landgoederen vormt de 

aanleiding van deze studie. In het onderzoek komt dit tot uiting door de afname van diverse 

interviews en door de actuele voorbeelden die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen. Deze 

actuele maatschappelijke aanleiding heeft als consequentie dat processen die momenteel gaande zijn 

en waarvan we nu nog niet weten of ze al wel of niet in een eindfase bevinden en/ of ze uiteindelijk 
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van belang zullen zijn in het vraagstuk ook meegenomen worden in het onderzoek. Dit vereist een 

nauwkeurige interpretatie van gegevens en opinies. 

     Om de actualiteit in een historische context te plaatsen, staan ook andere tijden centraal. In de 

algemeenheid heb ik er voor gekozen om de periode van (halverwege) de negentiende eeuw tot aan 

de huidige tijd centraal te stellen. Deze periodekeuze brengt voor de historische context van de 

beheertraditie van de verschillende beheerders echter wel een probleem mee. Het beheer door 

terreinbeherende organisaties en de ontwikkelde beheertraditie kan uitstekend vanaf deze periode 

bestudeerd worden. De bestudering van het beheer door particuliere landgoedeigenaren is echter een 

ander verhaal. Al vanaf de Middeleeuwen zijn landgoederen in het bezit van particulieren. Door 

eeuwenlang bezit, kennis en ervaring is op andere wijze en onder andere invloeden een beheertraditie 

ontwikkeld (zie ook schema 3). Dit betekent dat de opkomende natuurbeschermingsgedachten uit de 

negentiende eeuw niet zomaar overgenomen kunnen worden in een analyse van de motivatie van 

particuliere beheerders. 

 
 

Gebiedsafbakening 
 

     Het onderzoek heeft zowel een theoretische als een praktisch ruimtelijke invulling. Om deze reden 

is het gebied niet eenduidig te benoemen. In de theoretisch invulling zal het gebied heel Nederland 

beslaan. Dit geldt hoofdzakelijk voor het inleidende hoofdstuk landgoederen en landgoedbeheer in 

historisch perspectief. 

     Voor het praktische onderzoek beperk ik het gebied echter tot op kleine schaal. Dit heeft als 

voordeel dat ik een grondige analyse kan maken van het beheer van een gekozen landgoed. Om zo 

accuraat mogelijk een analyse te kunnen maken van landgoederen beheerd door een terreinbeherende 

organisatie en door de particuliere eigenaar dienen de externe factoren redelijk gelijk te zijn.  Ik heb 

daarom gekozen – in overleg met mijn hoogleraar Theo Spek en Liesbeth Cremers – om twee koppels 

van landgoederen nader te onderzoeken op het beheervraagstuk. Deze koppels beslaan verschillende 

gebieden in Nederland (in Overijssel, Gelderland). De keuze voor meerdere gebieden in Nederland 

geeft het onderzoek een stevige basis. Hiermee voorkom ik de mogelijkheid tot het maken van 

algemene conclusies, die uiteindelijk misschien alleen voor een bepaalde provincie kunnen gelden.  

 

 

 

1.4 Probleemstelling 

     Deze studie is op te vatten als een onderzoek naar de motivatie, doelstellingen en resultaten van 

het huidig landgoedbeheer in Nederland door particuliere landgoedeigenaren en terreinbeherende 

organisaties, bestudeerd en geanalyseerd vanuit de historische beheertraditie en de historische 

ruimtelijke ontwikkeling. 

 

De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt:  

 

Op grond van welke keuzes beheren huidige landgoedeigenaren hun landgoed en het daarin aanwezige erfgoed? 

Welke rol speelt de historisch gegroeide traditie van het beheer van het landgoed hierbij? En welke verschillen 

bestaan op dit terrein tussen particuliere landgoedeigenaren én de grote terreinbeherende organisaties?  

 

     De probleemstelling bestaat in feite uit drie vragen die door diverse hoofd- en deelvragen 

beantwoord worden: 
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1. Op grond van welke keuzes beheren huidige landgoedeigenaren hun landgoed en het daarin aanwezige 

erfgoed?  

2. Welke verschillen bestaan hierin tussen particuliere landgoedeigenaren én de grote terreinbeherende 

organisaties? 

3. Welke rol speelt de historisch gegroeide traditie van het beheer van het landgoed in de keuze van beheer?  

 

Aangezien deze vragen zo met elkaar verweven zijn, heb ik er niet voor gekozen deze vragen in een 

apart hoofdstuk centraal te stellen. De uit de probleemstelling voortvloeiende hoofd- en deelvragen 

zijn onderverdeeld in een inleidend theoretisch hoofdstuk en hoofdstukken die vanuit praktisch 

onderzoek zijn opgesteld. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt in tabellen per hoofdstuk een 

onderverdeling in hoofdvragen, deelvragen, toegepaste methodiek en gebruikte bronnen. 

     Onderstaand schema toont de thema‟s en de onderlinge verbanden van waaruit het onderzoek is 

opgesteld. Dit schema staat aan de basis van de hoofd- en deelvragen en de hieruit voortgekomen 

hoofdstukken. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 4 Overzicht van de centraal gestelde thema‟s en de onderlinge relaties en invloeden 

 

     

Doel van het onderzoek 
 

     Het onderzoek draait om beheerkwesties in de historische en actuele context van landgoederen. 

Het gaat om de keuzes die huidige landgoedeigenaren maken voor het beheren van hun landgoed en 

welke verschillen hierin bestaan tussen particuliere landgoedeigenaren én de grote terreinbeherende 

Beheer van landgoederen 

Motivaties en doelstellingen 
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organisaties. Het onderzoek richt zich niet zozeer op de praktische kant van het uitvoeren van beheer, 

maar op de denkbeelden hierachter en de historische gegroeide beheertraditie. Het gaat om het 

blootleggen van motivaties, doelstellingen en andere bepalende gedachten achter het beheer van 

landgoederen. Hoe verschillen de denkwerelden van terreinbeherende organisaties en particuliere 

landgoedeigenaren? En hoe zien we dit terug in de historisch-ruimtelijke ontwikkeling en betekenis 

van landgoederen? 

     Door dit te onderzoeken bij zowel terreinbeherende organisaties als bij particuliere 

landgoedeigenaren, kan een analyse worden gemaakt van verschillen en overeenkomsten tussen deze 

typen landgoedbeheerders. In eerste instantie is het belangrijk dat de - in het maatschappelijk debat 

gebruikte - vooroordelen weggenomen worden. Daarnaast moet er door dit onderzoek meer 

duidelijkheid komen over de keuzes die de verschillende beheerders maken. Belangrijk is om bloot te 

leggen wat voor betekenis dit heeft voor de ontwikkeling en plaats van landgoederen in de huidige 

maatschappij en in de toekomst. Het is echter niet de bedoeling om een oordeel te vellen over de juiste 

vorm van beheer van landgoederen. Met de analyse beoog ik primair duidelijkheid te scheppen in dit 

precaire vraagstuk.  Deze analyse gebeurt vanuit het heden, maar ook het verleden neemt een 

belangrijke plaats in. Door vanuit de historie naar het beheervraagstuk te kijken en naar de 

achtergronden van de opkomst van beschermingsgedachten, kunnen beheerkeuzes van nu in een 

context geplaatst worden. Bovendien is het interessant om de historische achtergronden van de 

verhouding tussen particuliere beheerders en grote terreinbeherende organisaties te onderzoeken.   

 

 

 

1.5  Bronnen en onderzoeksmethoden 

Bronnen 
 

     De belangrijkste bronnen in dit onderzoek zijn de mensen met wie ik gesprekken heb gevoerd. 

Deze mensen zijn betrokken personen uit de praktijk. Het gaat om particuliere landgoedeigenaren en 

mensen die werken bij terreinbeherende organisaties en zich daar bezighouden met het beheer van 

landgoederen. Gezien de actualiteit van dit onderwerp en de invalshoek van de probleemstelling – de 

nadruk op de ideeën en motivatie – vormen de betrokken personen logischerwijs de primaire bronnen.   

Met name voor de casestudies in de hoofdstukken 3 en 4 vormen deze personen de basis. De keuze 

voor deze personen kan gemotiveerd worden vanuit de bereidheid om mee te werken. Ik ben me 

ervan bewust dat in beide casestudies een landgoed van Natuurmonumenten centraal staat, en ik dus 

gesproken heb met beheerders van Natuurmonumenten. De conclusies binnen deze onderdelen 

zullen dan ook gelden voor het beheer uitgevoerd door Natuurmonumenten. Aangezien ik eveneens 

gesproken heb met mensen van Staatsbosbeheer, wordt de informatie van deze bronnen wel 

meegenomen in hoofdstuk 5.  

     Voor achtergrondinformatie en voor de inleiding op het fenomeen landgoed heb ik gebruik 

gemaakt van diverse studies. De belangrijkste wetenschappelijke studies zijn al genoemd in paragraaf 

1.2. De gebruikte studies die het thema landgoed behandelen zijn allen secundaire bronnen. De 

publicaties die thema‟s over de opkomende natuurbeschermingsgedachten behandelen, zijn zowel 

primaire als secundaire bronnen. Deze primaire bronnen zijn niet alleen belangrijk voor de directe 

informatie over de genoemde thematiek, maar ook voor de beeldvorming van bepalende personen en 

perioden. 

     Andere belangrijke bronnen zijn algemene beleidsdocumenten van de terreinbeherende 

organisaties en de overheid waarin de doelstellingen voor natuur- en landschapsbeheer vermeldt 

staan. Daarnaast zijn beleidsnota‟s en wettelijke regelingen die meer specifiek thema‟s rondom het 
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beheer van landgoederen behandelen belangrijk. Voorbeelden hiervan zijn de natuurschoonwet, maar 

ook de Nota Belvedere (1999) en de Nota Ruimte (2006).   

     Meer gebiedsspecifieke informatie bestaat uit beheerplannen en gebiedsvisies. Dit zijn dit de voor 

het publiek toegankelijke bronnen. De specifieke en meer uitgebreide beheerplannen waren niet 

inzichtelijk en zijn alleen bestemd voor intern gebruik. De bestaande onderzoeken naar de 

geschiedenis van de gekozen landgoederen vormen eveneens goed bruibare bronnen.  Een apart 

onderdeel vormt het kaartmateriaal. Zowel de historische kaarten – vanaf de negentiende eeuw – en 

het huidige kaartmateriaal bieden veel informatie over het gebied, en verbeelden de ontwikkeling van 

de landgoederen. 

 

 

Methodiek 
 

     Om een antwoord te kunnen vormen op de centrale probleemstelling en de diverse hoofdvragen 

zijn verschillende onderzoeksmethoden noodzakelijk. Een belangrijk deel aan (achtergrond)informatie 

over landgoederen, de ontwikkeling van beheervraagstukken en terreinbeherende organisaties komt 

tot stand door literatuur onderzoek. Door zowel het bestuderen van primaire als secundaire bronnen 

kunnen bovendien de ontwikkelingen in denkbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen 

geanalyseerd worden in het onderzoek. 

     Een belangrijke tweede onderzoeksmethode is de afname en analyse van diepte-interviews. Zoals 

al eerder aangegeven hecht ik veel waarde aan de analyse van motivaties en doelstellingen van 

landgoedeigenaren en beheerders. Het is onmogelijk om op een andere wijze - bijvoorbeeld door 

literatuur- of empirisch onderzoek - dezelfde antwoorden te vergaren. De afname van diepte-

interviews is niet zo gebruikelijk als de afname van bijvoorbeeld enquêtelijsten, wel bestaat er al een 

zekere traditie. In Wageningen heeft J.F. Coeterier veel ervaring opgedaan met deze 

onderzoeksmethode, gericht op het beleven van de ruimtelijke omgeving. Er zijn verschillende 

onderzoeken gepubliceerd waarin deze methodiek een centrale plek inneemt. In zijn boek Hoe beleven 

wij onze omgeving? Resultaten van 25 jaar omgevingspsychologisch onderzoek in stad en landschap uit 2000 

schenkt Coeterier voor het eerst aandacht aan de theorie van de onderzoeksmethodiek. Dit 

nalatenschap van Coeterier richt zich grotendeels op het beleven van de ruimtelijke omgeving in kaart 

te brengen. De methodiek van de diepte-interviews ziet hij hierbij als essentieel instrument.  

     Hoewel in mijn onderzoek het belevingsaspect alleen tussen de regels door een rol kan spelen, vind 

ik de methodiek wel goed passend. Bij de afname van diepte-interviews gaat het niet om de zoektocht 

naar goede antwoorden of om het vergaren van specifieke informatie, maar staat de motivatie centraal. 

Alleen op deze manier kan de relevante informatie verzameld worden. Het gaat dus niet om keiharde 

feiten, maar om informatie van waaruit antwoorden over het waarom geanalyseerd kunnen worden. 

Bij deze onderzoeksmethode heb ik de betrokken personen bij het beheer van landgoederen benaderd 

voor een gesprek over het landgoedbeheer. Deze gesprekken werden niet gevoerd aan de hand van 

een vragenlijst, wel werd er vooraf een lijst met thema‟s opgesteld die in ieder geval besproken 

moeten worden. Door de gesprekken zonder een voorop vastgesteld stramien te laten verlopen, was 

het mogelijk veel informatie en accurate voorbeelden te verkrijgen. De opgenomen gesprekken 

werden vervolgens uitgewerkt en toegestuurd naar de bijbehorende personen met de vraag dit te 

controleren op juistheid. Op deze manier vond er een dubbele controle plaats, kon er met de nieuwe 

gegevens worden doorgewerkt in de analyse. 

     Een derde onderzoeksmethode wordt gevormd door de historische cartografie. Historische kaarten 

vormen een belangrijke bron voor het vergaren van kennis betreffende de ontwikkeling van het 

historische landschap.51 Voor onderzoek naar landgoederen zijn historische kaarten essentieel, omdat 

                                                        
51 Wijck, van der, H.M.W., (1982), p. 529 
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hierop de veranderingen zichtbaar zijn. Ook de bestudering van historische afbeeldingen, prenten en 

schilderijen is om dezelfde reden relevant. Aangezien er al vroeg opdrachten gegeven werden tot het 

vervaardigen van beeldmateriaal en vanwege de continuïteit in bezit en beheer van een redelijk aantal 

landgoederen is veel materiaal bewaard gebleven en zorgvuldig gearchiveerd. Archiefonderzoek heb 

ik echter niet verricht. Een belangrijk motief voor deze keuze is dat ik het onderzoek insteek vanuit de 

actualiteit. De historische context neemt echter wel een belangrijke rol in, aangezien bepaalde zaken 

zo beter geplaatst kunnen worden. Ook bij de vraag naar motieven van het huidige beheer neemt de 

historie van het landgoed en het historische landgoedbeheer een belangrijke plek in, maar wel vanuit 

het oogpunt van de huidige beheerder. Het gaat mij er om wat hij meeneemt uit het verleden, wat niet 

en vanuit welke motivatie. Een ander motief voor deze keuze is dat het archiefmateriaal van deze 

landgoederen niet gelijk is en niet in de gelijke mate toegankelijk. Ik heb getracht om met gelijke 

informatie het onderzoek naar de specifieke landgoederen en de gesprekken met de betrokkenen in te 

gaan. 

      

 

 

1.6 Opzet van het onderzoek  

     Het onderzoek heeft een theoretische en een praktische invulling. De opbouw van het onderzoek 

maakt al duidelijk dat de theorie grotendeels ten dienste staat aan de praktijk. Hoofdstuk 2 kan in zijn 

geheel worden opgevat als een theoretisch hoofdstuk. De hoofd- en deelvragen die in hoofdstuk twee 

centraal staan vormen een inleiding op het landgoed en landgoedbeheer, en zijn het middelen om 

informatie over het onderwerp te verzamelen. Behalve een inleiding geeft dit hoofdstuk ook inzichten 

in reden waarom landgoederen behouden (moeten) worden. In de hoofdstukken drie en vier vormen 

de hoofd- en deelvragen instrumenten om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen waarmee de 

centrale probleemstelling beantwoord kan worden. In deze hoofdstukken staat de praktijk van het 

landgoedbeheer centraal. De hoofdstukken zijn uitwerkingen van de gesprekken met 

landgoedbeheerders en betrokkenen. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf aan de hand van de hier 

gestelde hoofd- en deelvragen een analyse gemaakt van de uitkomsten uit de hoofdstukken drie en 

vier, zodat er antwoorden en conclusies gevormd kunnen worden op de centrale probleemstelling. 

     In de onderstaande tabellen staat een overzicht van de hoofdstukken met hoofd- en deelvragen, de 

toegepaste methodiek en gebruikte bronnen. 

 

 

 
Hoofdstuk 2  

 
Landgoed en landgoedbeheer in historisch perspectief 
 

 
Hoofdvragen: 

- Wat zijn de kernkwaliteiten van landgoederen, gelet op huidige opvattingen en het huidige 

aanzicht van het landelijk gebied? 

- Wat is de huidige  relatie van landgoederen met de omliggende omgeving en hoe verhoudt 

zich dit tot het verleden? 

- Wie waren de landgoedbeheerders uit het verleden en met welk doelen beheerden zij hun 

landgoed? 

- Onder wat voor omstandigheden zijn de terreinbeherende organisaties ontstaan? 

 

Deelvragen Methodiek Bronnen 
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Hoe kan het begrip landgoed gedefinieerd 

worden? 

 

 

(inleidend) 

Literatuurstudie, 

afname interviews 

Rapporten, 

beleidsdocumenten, 

wetenschappelijke 

studies, gesprekspartners 

Wat  zijn de (veelvoorkomende) onderdelen 

waaruit landgoederen zijn opgebouwd? 

 

 

(inleidend) 

Literatuurstudie, 

afname interviews, 

kaartenstudie 

Hoofdzakelijk secundaire 

bronnen, 

gesprekspartners, 

historische kaarten 

Wat zijn de belangrijkste perioden in de 

ontwikkeling van landgoederen? 

 

(inleidend) 

Literatuurstudie Hoofdzakelijk secundaire 

bronnen, over 

landgoederen en 

cultuurgeschiedenis 

Hoe kan het landgoedsysteem gedefinieerd 

worden? Wat maakt het tot bijzondere 

kwaliteit?  

Literatuurstudie, 

afname interviews 

Hoofdzakelijk secundaire 

bronnen, 

gesprekspartners 

Wat is de relatie tussen landgoederen en de 

omgeving, in het verleden en nu? 

Literatuurstudie, 

kaartenstudie 

Hoofdzakelijk secundaire 

bronnen, 

gesprekspartners, 

historische kaarten 

Wat zijn de bedreigingen voor het 

voortbestaan van landgoederen? 

 

Literatuurstudie, 

afname interviews 

 

Rapporten, 

beleidsdocumenten, 

wetten, gesprekspartners 

   

Hoe kunnen de landgoedeigenaren uit het 

verleden getypeerd worden en wie zijn de 

huidige particuliere landgoedeigenaren? 

Literatuurstudie, 

afname interviews 

 

Hoofdzakelijk secundaire 

bronnen, 

gesprekspartners 

Waarom en wanneer zijn de 

natuurbeschermingsgedachten in Nederland 

opgekomen? Hoe ontwikkelde dit tot de 

terreinbeherende organisaties? 

Literatuurstudie Secundaire en primaire 

bronnen 

 

 

 
Hoofdstuk 3  

 
Landgoedbeheer door particuliere eigenaren 
 

 
Hoofdvragen: 

- Wat zijn de uitgangspunten van beheer van landgoederen en hoe uit zich dit in de praktijk?  

- Hoe hebben de denkbeelden en motieven van beheer zich ontwikkeld? 

- Wat is de relatie van denkbeelden en keuzes van beheer tot de huidige (maatschappelijke) 

omstandigheden? 

 
Deelvragen Methodiek Bronnen 

 
Wat is de (ontstaans)geschiedenis van de 

landgoederen Vilsteren en de Hof te Dieren  
 

Literatuurstudie, 

afname interviews, 

Kaartenstudie 

Primaire en secundaire 
bronnen, beleids- en 
beheerdocumenten, 
gesprekspartners, 
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(inleidend) 

historisch kaartmateriaal 

Wat zijn de landschappelijke kenmerken van 

de gebieden waarin de landgoederen gelegen 

zijn? 

 
(inleidend) 

Literatuurstudie, 
kaartenstudie 

Secundaire bronnen, 
beleids- en 
beheerdocumenten, 
kaartmateriaal 

Wat zijn de pijlers van beheer? Afname interviews, 
literatuurstudie 

Gesprekspartners, 
secundaire bronnen, 
beleids- en 
beheerdocumenten, 

Wat zijn de gevolgen en consequenties van 

het gekozen beheer? 

Afname interviews, 

veldstudie, kaart- en 

beeldstudie 

Gesprekspartners, kaart- 

en fotomateriaal, 

secundaire bronnen  

Hoe zien particuliere landgoedeigenaren de 

economische en maatschappelijke activiteit 

van landgoederen 

Afname interviews Gesprekspartners, 

beleids- en 

beheerdocumenten, 

secundaire bronnen  

 
 
 
Hoofdstuk 4 

 
Landgoedbeheer door terreinbeherende organisaties 
 

 

Hoofdvragen: 

- Wat zijn de uitgangspunten van beheer van landgoederen en hoe uit zich dit in de praktijk? 

- Hoe hebben de denkbeelden en motieven van beheer zich ontwikkeld? 

- Wat is de relatie van de denkbeelden en keuzes van beheer tot huidige (maatschappelijke) 

omstandigheden?  

 

Deelvragen Methodiek Bronnen 
 

Wat is de (ontstaans)geschiedenis van de 

landgoederen Eerde, Voorstonden 

 

Literatuurstudie, 

afname interviews, 

Kaartenstudie 

Primaire en secundaire 
bronnen, beleids- en 
beheerdocumenten,  

(inleidend)  gesprekspartners, 
historisch kaartmateriaal 

Wat zijn de landschappelijke kenmerken van 

de gebieden waarin de landgoederen gelegen 

zijn? 

 
(inleidend) 

Literatuurstudie, 

kaartenstudie 

Secundaire bronnen, 

beleids- en 

beheerdocumenten, 

kaartmateriaal 

Wat zijn de pijlers van beheer? Afname interviews, 
literatuurstudie 

Gesprekspartners, 
secundaire bronnen, 
beleids- en 
beheerdocumenten, 

Wat zijn de gevolgen en consequenties van 

het gekozen beheer? 

Afname interviews, 

veldstudie, kaart- en 

beeldstudie 

Gesprekspartners, kaart- 

en fotomateriaal, 

secundaire bronnen  

Wat voor rol hebben de economische en 

maatschappelijke activiteiten binnen het 

Afname interviews, 

literatuurstudie 

Gesprekspartners, 

beleidsstukken 

Afname interviews Gesprekspartners, 

beleids- en 
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beheer van landgoederen? 

 

 

beheerdocumenten, 

secundaire bronnen  

 
 

 
Hoofdstuk 5  

 
Een analyse van landgoederenbeheer door particulieren en 
terreinbeherende organisaties  
 

 
Hoofdvragen: 

- hoe verhouden de verschillende beheerpartijen zich ten opzichte van elkaar, gelet op 

motivatie en doelstelling van beheer? 

- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen particulier beheer en beheer door 

terreinbeherende organisaties, hoe vertaalt zich dit naar de praktijk? 

 
Deelvragen Methodiek Bronnen 

 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in  

de uitgangspunten van beheer tussen 

particuliere landgoedeigenaren en 

terreinbeherende organisaties? 

 

Afname interviews, 

analyse hoofdstukken 3 

en 4 

Gesprekspartners, 

hoofdstukken 3 en 4 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in  

de gevolgen en consequenties van het gekozen 

beheer tussen particuliere landgoedeigenaren 

en terreinbeherende organisaties? 

Afname interviews, 

analyse hoofdstukken 3 

en 4 

Gesprekspartners, 

hoofdstukken 3 en 4, 

kaartmateriaal 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in  

de positie die landgoederen in de maatschappij 

innemen afhankelijk of ze beheerd worden  

door particuliere landgoedeigenaren of 

terreinbeherende organisatie? 

 

Afname interviews, 

analyse hoofdstukken 3 

en 4 

Gesprekspartners, 

hoofdstukken 3 en 4  
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2. Landgoederen en landgoedbeheer in historisch perspectief 

2.1 Landgoederen en definities 

     Om te beginnen is het belangrijk vast te stellen wat er verstaan wordt onder het begrip landgoed. 

Het blijkt niet eenvoudig te zijn om een algemeen geldende definitie te vinden of vast te stellen, 

aangezien een grote veelzijdigheid aan het fenomeen landgoed wordt toegeschreven.52  Om deze 

reden zijn er diverse definities in omloop geraakt. De Van Dale definieert het landgoed als: 

“(uitgestrekte) landerijen en daarop staande gebouwen”. Dit is een te ruime definitie; er wordt niet 

gespecificeerd wat we moeten verstaan onder landerijen en gebouwen, waardoor de definitie op veler 

wijze te interpreteren en te gebruiken is.  

     In de zoektocht naar een meer ingevulde en formele omschrijving van het begrip landgoed kan 

gekeken worden in officiële documenten of wetten. Een belangrijke wet met betrekking tot 

landgoederen is de Natuurschoonwet 1928 (NSW). In deze wet wordt het landgoed beschreven als: 

 

“een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette 

onroerende zaak - daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed 

passende, opstallen voorkomen - voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke 

verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is.”53 

 

Ook deze beschrijving is wat betreft een aantal zaken nog onduidelijk. In de toelichting bij de wet 

wordt het een en ander echter nader omschreven, waaronder de invulling van de houtopstanden. 

Andere aspecten zoals de karakteristieke verschijningsvorm van onroerende zaken, blijven 

oningevuld en blijven daardoor afhankelijk van de beoordeling van ambtenaren.54 

     Dat er diverse definities van het begrip landgoed in omloop zijn, heeft direct te maken met de 

veelzijdigheid van het fenomeen. Uit gesprekken met landgoedeigenaren en betrokken personen blijkt 

dan ook dat de bovenstaande NSW-definitie niet volstaat. Het mankement van deze definitie is de 

nadruk op de economische en fiscale aspecten van landgoederen. De veelzijdigheid van landgoederen 

heeft dus niet alleen betrekking op de onderdelen waaruit landgoederen bestaan, maar ook op de 

diverse functies die landgoederen kunnen vervullen en vertegenwoordigen. 

     In de meeste gevallen bestaat de definitie echter uit een opsomming van elementen van waaruit 

landgoederen behoren te bestaan. Bepaalde elementen en onderdelen komen altijd terug in de diverse 

gehanteerde definities. Hierdoor kan er een algemeen beeld gemaakt worden van het begrip landgoed. 

Een veel gebruikte definitie beschrijft het landgoed als: 

 

“een (uitgestrekt) gebied van bomen, lanen en (landbouw)gronden waarop al of niet een landhuis aanwezig is”.55 

 

Een uitgebreidere variant definieert het landgoed als: 

 

 “een groot stuk grond van meerdere hectares, met landerijen, tuinen en daarop vaak een of meerdere landhuizen, een 

kasteel, grote boerderij of kerk”. 56 

 

                                                        
52 Albers, L.H., (1987), p. 7 
53 Duijvenstijn, I.W.M., Heithuis, E.J.W., (2009),  p. en Albers, L.H., (1987), p. 8 
54 Albers, L.H., (1987), p. 8 
55 Ibidem  
56 Definitie van de website landgoed.info 
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     Behalve uit een opsomming van de op landgoederen voorkomende elementen, zijn er ook definities 

die het landgoed beschrijven aan de hand van de voorkomende functies. In de beschrijving die de 

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hanteert, is een landgoed een: 

 

“ ruimtelijke en economische eenheid van verschillende grondgebonden functies die centraal wordt beheerd.”57   

 

De provincie Overijssel combineert beide aspecten en komt tot de volgende beschrijving:  

 

“Landgoederen hebben een multifunctioneel karakter en combineren over het algemeen functies als landbouw, bosbouw, 

cultuurhistorie, landschap, natuurbeheer, bewoning, recreatie en jacht. Het is de samenhang van deze verschillende 

elementen die het herkenbaar maakt als landgoed.”58 

 

     Wanneer we kijken naar diverse studies waarin het begrip landgoed wordt gedefinieerd, valt ook 

de combinatie van onderdelen en functies van het landgoed op. Wat mij betreft een allesomvattende 

beschrijving van het begrip landgoed, staat beschreven in Beelden van de Buitenplaats (2005). Hierin 

wordt het landgoed beschreven als: 

 

“een tot een visuele eenheid samengevoegd grootgrondbezit, bestaande uit landbouwgrond of bossen (of beide), dat de 

eigenaar ervan inkomsten moet opleveren. Meestal bevindt zich op het landgoed een kasteel of landhuis, maar 

noodzakelijk is dit niet.”59 

 

Wat in mijn ogen deze omschrijving tot een zekere complete omschrijving van het begrip landgoed 

maakt is het gedeelte „visuele eenheid‟, dit geeft aan dat landgoederen zich niet alleen functioneel, 

maar ook echt visueel kunnen onderscheiden van andere landschappen. Hiermee gaat de 

begripsbeschrijving verder dan de benoeming van tastbare onderdelen.60   

 

 

2.1.1 Verwante begrippen  

     Het begrip buitenplaats is nauw verwant aan het begrip landgoed. In de praktijk wordt zelfs 

regelmatig gesproken van een buitenplaats, wanneer het in werkelijkheid om een landgoed gaat. Deze 

verwarring is niet geheel onlogisch, aangezien buitenplaatsen deel uit kunnen maken van 

landgoederen. 61  Het begrip buitenplaats werd al in de achttiende eeuw gebruikt om buitenhuizen te 

benoemen, maar ook om de toen al bestaande landgoederen aan te duiden.62  

     Een buitenplaats laat zich het beste omschrijven als: 

 

 “de eenheid van een landhuis met bijgebouwen, waterpartijen, tuin en park”.63  

 

Het verschil tussen landgoederen en buitenplaatsen wordt gevormd door de economische band 

tussen het huis en het overige bezit, deze band is essentieel voor landgoederen.64 De hoofdfunctie van 

                                                        
57 Cruyningen, van P.J., (2004), p. 11 
58 Via de website van de provincie Overijssel: 
http://www.overijssel.nl/thema%27s/nieuws/landschap/landschapsvisies/landgoederen/  
59 Laarse, van der, R., Kuiper, Y. (red.), (2005), p. 12, 13 
60 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 14 
61 Tromp, H., Henry-Buitenhuis (red.), (1991), p. 9 
62 Albers, L.H., (1987), p. 2 
63 Tromp, H., Henry-Buitenhuis, T., (red.), (1991), p.9 
64 Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 13. De economische functie van landgoederen komt ook naar voren in de diverse 
definities van landgoederen waarin op een bepaalde manier het grootgrondbezit terugkomt. 
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een buitenplaats is dan ook het wonen buiten de stad, op het platteland.65  Het onderscheid tussen 

buitenplaatsen en kleine landgoederen is soms moeilijk te maken. Het overige bezit – de landerijen en 

bossen – is klein waardoor er weinig opbrengsten zijn vanuit het landgoed om de kosten van het 

landgoed te kunnen dekken. 

 

     Uit vrij recente tijd stamt het begrip nieuw landgoed. De ministeries van LNV en VROM definieerden  

een nieuw landgoed als: 

 

 “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 het totale oppervlakte 

is privéterrein en de rest is openbaar toegankelijk. Het geheel heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde”. 66  

 

Hoewel dit begrip grotendeels overeenkomt met het bestaande landgoed bestaat er wel een duidelijk 

onderscheid tussen oudere, historische landgoederen en nieuwe landgoederen. Nieuwe landgoederen 

worden omschreven als een fiscale regeling. Bovendien is het minimum van vijf hectare zeer beperkt 

om een rendabel landgoed te beheren. Het zijn echt andere fenomenen dan historische (bestaande) 

landgoederen, waarbij het de opsomming van elementen en de visuele eenheid van deze elementen 

zijn die het passende beeld van een landgoed oproepen. Dit betekent echter niet dat nieuwe 

landgoederen nooit tot dit beeld kunnen behoren. Alle landgoederen zijn ooit gestart en de 

ontwikkelingszin en -resultaten zullen in de toekomst tonen of nieuwe landgoederen in dezelfde 

categorie als historische landgoederen kunnen worden geplaatst. 

 

 

2.1.2 De Natuurschoonwet  

     Behalve het vast stellen van definities en aanverwante begrippen, is het belangrijk om aan het begin 

de cruciale Natuurschoonwet (NSW) te behandelen. Deze wet is voor de instandhouding van 

landgoederen een zeer belangrijke wettelijke regeling. Wanneer een landgoed gerangschikt is als 

NSW-landgoed kan de eigenaar gebruik maken van belastingvoordelen voor het successierecht, het 

schenkingsrecht, het recht van overgang, de overdrachtsbelasting, de inkomstenbelasting en de 

vennootschapsbelasting. 67  Om gebruik te kunnen maken van deze wettelijke regeling moet het 

landgoed voldoen aan diverse voorwaarden die betrekking hebben op de verschijningsvorm: 

bijvoorbeeld een minimale oppervlakte van 5 hectare grond, waarvan minimaal 30 procent uit 

houtopstanden of natuurterreinen moeten bestaan. Een andere voorwaarde is dat het landgoed in zijn 

geheel of gedeeltelijk opengesteld moet zijn voor het publiek. De overheid publiceert twee maal per 

jaar een lijst van de opengestelde landgoederen.68  

      De wettelijke regeling is in 1928 in het leven geroepen om de instandhouding van landgoederen te 

bevorderen. In de twintigste eeuw bedreigden de successielasten het voortbestaan van landgoederen. 

Deze kosten hadden grote gevolgen voor de financiële mogelijkheden van de erfgenamen. Dit had als 

consequentie dat er steeds vaker gekozen werd om het landgoed te verkopen aan een 

terreinbeherende organisatie.69 Deze situatie werd zo bedreigend dat de Bosraad – een adviesorgaan 

voor de overheid op het gebied van bos, bosbouw en de Boswet – in 1925 in de eerste grote nota een 

                                                        
65 Laarse, van der, R., Kuiper, Y., (red.), (2005), p. 12 
66 Website nieuwlandgoed.nl 
67 Berkhemer, E.F, Kavelaars, P., (2003), p. 17-22. Zie ook de brochure Landgoed als Natuurschoon uit 2007 van het 

Ministerie van LNV 
68 Het aantal opengestelde NSW-landgoederen bedraagt meer dan 1500. Zie voor de lijst  
69 Windt, van der, H., (1995), p. 60 
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voorstel deed om landgoederen te beschermen door een gunstig belastingklimaat te scheppen. 70 Als 

maatregel om het verlies van landgoederen als belangrijk „natuurschoon‟ tegen te gaan, werd het 

voorstel gedaan om lagere belastingen voor landgoedeigenaren te heffen. Een landgoedeigenaar 

verplichtte zich als tegenprestatie om zijn bezit in oorspronkelijke staat te houden. Wanneer het 

terrein opengesteld werd voor publiek konden de belastingvoordelen bovendien nog meer 

toenemen.71 Dit voorstel werd de basis voor de Natuurschoonwet (NSW) uit 1928. In eerste instantie 

reageerden landgoedeigenaren nog terughoudend op de wet, aangezien dit een stap terug betekende 

in hun zelfstandigheid. De overheid kon eisen stellen aan het bezit en bij een goedkeuring van de 

aanvraag gaf Staatsbosbeheer advies over het beheer van het landgoed. Na een eerste aarzelend begin 

werd de Natuurschoonwet al snel populair. Tegenwoordig is het grootste deel van de Nederlandse 

landgoederen een NSW-landgoed.  

 

 

 

2.2 Kenmerkende onderdelen en kwaliteiten 

    Zoals het niet eenvoudig is een eenduidige definitie van het begrip landgoed te geven, is het ook 

bijna onmogelijk een karakterschets van „het landgoed‟ te geven. Ieder landgoed is namelijk uniek en 

wordt gekenmerkt door een eigen ontwikkelings-, bewoning- en beheergeschiedenis en door eigen 

ruimtelijke en functionele structuren.72 Al in de vroege historie waren landgoederen opgebouwd uit 

verschillende elementen die in veel gevallen nog altijd terug te vinden zijn in de huidige (bestaande) 

landgoederen.73 Deze elementen zijn kenmerkend voor ons beeld en de invulling van het begrip 

landgoed, en zijn daarmee ook bepalend voor onze waardering van landgoederen. 

     In de meest gehanteerde definities worden de volgende onderdelen van landgoederen opgesomd: 

de woning/ (hoofd)gebouw met bijgebouwen, de tuin en het park, het bos en de landerijen die veelal 

bestaan uit landbouwgronden en natuurterreinen.74 Deze onderdelen bepalen de diverse functies 

alsmede de waarden van landgoederen.75 Beseft moet worden dat de invulling van deze onderdelen 

uit het verleden – door architectuur, tuinkunst en het landschapbeheer – uitingen kunnen zijn van de 

economische en technische mogelijkheden en de sociale omstandigheden.76 Echter ook de beheerder 

speelde (en speelt) een belangrijke rol in de vormgeving en uitstraling van het landgoed met zijn 

ideeën over kunst en architectuur, landschap en beheer.  

 
 

2.2.1 Woon-/hoofdgebouw met bijgebouwen 

     De uiterlijke verschijningsvorm van het hoofdgebouw heeft door de geschiedenis heen 

verschillende gedaantes gehad. Dit vanwege de veranderende functie en status van landgoederen. De 

eerste landgoederen waren in feite versterkte sobere kastelen of boerderijen met landerijen er 

omheen.77 De versterkte verschijningsvorm van deze gebouwen (met metersdikke muren) sloot nauw 

aan op de primaire functie van het verschaffen van veiligheid. Nadat de veiligheidsfunctie van 

                                                        
70 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 61 
71 Ibidem, p. 62 
72 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 15 
73 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 16 Nieuwe landgoederen hebben niet in alle gevallen een vergelijkbare opbouw als de 
traditionele – en vanuit het verleden overgeleverde -  landgoederen. Zie ook de definitie van nieuwe landgoederen 
hoofdstuk 2.1.2 
74 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 16, 17 
75 Albers, L.H., (1987), p. 12 
76 Albers, L.H., (1987), p. 19  
77 Willems, J., (1979), p. 65 
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landgoederen steeds meer wegviel, werd het hoofdgebouw om andere redenen belangrijk. Door 

aanpassingen aan de uiterlijke verschijningsvorm in de heersende smaak kregen de huizen een statig 

karakter, waardoor ook de status van de eigenaar werd benadrukt. Behalve het hoofdgebouw werden 

in deze periode ook andere gebouwen op het landgoed gebouwd, waarvan de functies grotendeels te 

verklaren zijn door de verandering in en om het landgoed. De groeiende aandacht voor ontspanning, 

de statusverlenende betekenis en de opkomende aandacht voor de natuur (op diverse manieren 

ingevuld) resulteerden in de bouw van onder meer de tuinmanswoning, de oranjerie, stallen en 

wagenschuren 78  Deze bijgebouwen werden vaak opgetrokken in dezelfde stijl en in dezelfde 

kleurencompositie als het hoofdgebouw. Dit zelfde geldt – tot in bepaalde mate – voor de boerderijen 

die op het landgoed stonden. Hoewel deze vaak een sobere uitstraling hadden, werden ze voorzien 

van details (de kleur, het wapen en een bepaalde mate van afwerking) die de verbintenis met het 

landgoed zichtbaar maakte. 

 

 

 

 

 

 
Afb. 2.1 en 2.2 Het hoofdgebouw van landgoed Morren (te Oosterwolde Gld.) met rechts een boerderij op het 

landgoed. De blauw-wit geschilderde luiken op de boerderij tonen de verbintenis met het landgoed. 

                                                        
78 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 16 
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Afb. 2.3 Een overzicht van hoofdgebouwen in diverse bouwstijlen. V.l.n.r.: Vilsteren te Vilsteren, Twickel te 
Delden, Duin en Kruidberg te Santpoort, Eerde te Ommen, Oranjestein te Oranjewoud, Groot Spriel te Putten, 
Vollenhoven De Bilt en Lemferdinge te Eelde 
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     In alle perioden en alle stijlfasen vormde het woongebouw het hart van het gehele landgoed.79 Dit 

kan zowel functioneel ruimtelijk als sociaal ruimtelijk geïnterpreteerd worden. In beide gevallen komt 

het tot uiting doordat het hoofdgebouw als uitgangspunt van het totale landgoed geldt.80 Diverse 

zichtlijnen zijn zo aangelegd dat ze het huis benadrukken. Bovendien is het huis vaak hoger gelegen 

dan de omliggende gebouwen. Met name architectonische elementen vergroten dit verhoogde effect, 

bijvoorbeeld de trappartijen bij de ingang en het gebruik van torentjes. Het sociaal ruimtelijke aspect 

zit hoofdzakelijk in het feit dat het huis – mede door de functioneel ruimtelijke structuur – een 

duidelijk centrum vormde van waaruit het landgoed bestuurd werd. Niet alleen het gewone leven 

speelde af in het huis, maar ook beslissingen die het hele landgoed aangingen werden hier genomen. 

Landgoederen hadden een belangrijke betekenis in de ruime omgeving. Dit betekende dat zowel een 

groter gebied, als ook meerdere mensen afhankelijk waren van het landgoed.     

     Tegenwoordig is het sociale aspect op steeds meer plekken verdwenen. Veranderingen in de 

maatschappelijke verhoudingen en in het beheer van landgoederen hebben hierin een belangrijke rol 

gehad. Maar ook functiewijzigingen van hoofd- en bijgebouwen hebben hier een aandeel in. Om te  

kunnen overleven hebben diverse eigenaren in de twintigste eeuw verschillende delen van hun 

landgoed moeten afstoten. In de praktijk betekent dit dat ter bevordering van het behoud van het 

gehele landgoed gebouwen verhuurd worden en hierdoor andere functies hebben gekregen. 81 

Wijzigingen in kantoorpanden, musea (of dependances van musea) en hotels (of andere vormen van 

overnachtingen) zijn veel voorkomend. Deze veranderingen brengen aanvullende wijzigingen in het 

landgoed voort. Het landgoed verandert niet alleen door de functiewijziging van de gebouwen, maar 

ook door de aanleg van bijvoorbeeld parkeerplaatsen, nieuwe bijgebouwen en verharde wegen die 

horen bij de functieverandering van de gebouwen.  

        

 

2.2.2 De tuin en het park 

     Een systematische en serieuze aanleg van tuinen en parken bij landgoederen kwam op, op het 

moment dat het belang van de veiligheid afnam. De eerste landgoederen bezaten echter al wel vaak 

een besloten moestuin. Bovendien bezaten landgoederen die beheerd werden door kloosterorden 

behalve moestuinen vaak ook tuinen die aangelegd waren vanuit symbolische overwegingen en 

devotiemogelijkheden. 82  Toch begint de Nederlandse tuincultuur zich pas werkelijk vanaf de 

Renaissance te ontwikkelen.83 Vanaf deze periode werd een deel van het totale grondoppervlak van 

landgoederen gebruikt voor de inrichting van tuinen of parken. Dit betekent dat een deel van het 

functionele grondgebruik heringericht werd ten behoeve van de esthetiek en de ontspanning. Maar 

ook ingrepen die hoofdzakelijk esthetisch lijken, zijn tegelijkertijd deels functioneel verklaarbaar.84 

Houtwallen zorgen voor een statige indruk, maar werden bijvoorbeeld ook aangelegd als 

bescherming tegen de wind. 

                                                        
79 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 24, 27 
80 ibidem 
81 Dortmans, C., (1995),p. 11  
82 Schouten, M. (1999), p. 101  
83 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 16 
84 Tromp, H., Henry-Buitenhuis,T., (red), (1991), p. 9 
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     Met de aanleg en het bezit van tuinen 

toonde de eigenaar zowel zijn vermogen als 

zijn kennis van kunst en cultuur. 85 De tuin 

speelde een belangrijke rol in het uitdragen 

van de macht en status van de eigenaar. Om 

deze reden was het belangrijk tuinen – binnen 

de persoonlijke voorkeuren van de eigenaar – 

aan te passen aan de algemeen heersende 

smaak. De „typische‟ Renaissancetuin is te 

herkennen aan de geometrische vormentaal 

van bijvoorbeeld de perken en het eveneens 

geometrische karakter van de boom- en 

waterpartijen. De geometrische vormgeving 

maakte een functionele indeling van de 

siertuin, boomgaard en bijvoorbeeld de rozentuin eenvoudig mogelijk.86 Deze Renaissancetuin werd 

ten tijde van de Barok gewijzigd tot een sterk gestructureerde aanleg. Het geometrische karakter van 

de tuin bleef bewaard en werd zelfs extra benadrukt.  Door de aanleg van een lanenstelsel werden alle 

onderdelen van de tuin, en van het hele 

landgoed tot een geheel gemaakt. 

     In de achttiende en negentiende eeuw 

werd het belang van het bezit van tuinen en 

parken nog groter. Bovendien verschoof de 

betekenis van het bezit enigszins. 87 

Verandering in de beleving van de natuur 

en van het landschap was hiervoor 

bepalend. De natuur moest weer 

gewaardeerd kunnen worden om de 

schoonheid van de natuur zelf, zonder het 

vast te leggen in rigide vormen. Met name  

de achttiende eeuw is de periode waarin 

diverse eerder ingezette ontwikkelingen 

uiteindelijk uitkomen tot een definitieve 

bewustwording van het landschap als 

zodanig. 88  De mens keerde zich met 

overgave naar het landschap. 89  De op de 

schilderijen verbeelde geconstrueerde ideale 

landschappen vormden het nieuwe 

uitgangspunt. 90  De meeste bestaande 

Baroktuinen werden omgevormd tot 

landschappelijke tuinen, die uiterst 

nauwkeurig opgebouwd werden uit 

                                                        
85 Albers, L.H., (1987), p. 23 
86 Booy, R.E., (e.a), (1981), p. 16 
87 Het werd bijvoorbeeld gebruikelijk om te spreken van tuinkunst, als een van de kunstvormen naast schilderkunst, 
literatuur en architectuur. Daarnaast werd de tuinkunst ook steeds vaker in verband gebracht met de schilderkunst, met 
name wat betreft compositieprincipes. Zie Albers, L.H., (1987),  p. 21, 30,  36, en Laars, van der, R., (2007), p. 26 
88 Lemaire, T., (1970), p. 35 
89 Lemaire, T., (1970), p. 31 
90 Lemaire, T., (1970), p. 34 

Afb. 2.4 De typische Renaissancetuin; strak opgedeeld in  
perken 

Afb. 2.5 De tuinen bij kasteel het Loo in Apeldoorn; de 
bekendste baroktuinen van Nederland. De zichtas gaat 
vanuit het tuinencomplex door in de omliggende gebied 
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slingerpaden, slingervijvers, grote grasvelden, groepen bomen, kleine reliëfverschillen en diverse 

gebouwtjes. 91  De slingerpaden vormden een belangrijk structurerend element en resulteerden 

bovendien in aangename en verrassende wandelroutes. Het uiteindelijke doel van deze invulling was 

dat de tuinen in het geheel van de landelijke omgeving werden ingepast, als decor van waaruit het 

landschap in optimale vorm beleefd kon worden. Deze stijl waaide vanuit Engeland over naar het 

vaste land van Europa en heeft als Engelse landschapsstijl veel navolging gehad. 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  De meeste bewaard gebleven tuinen laten nog altijd kenmerken zien van deze landschappelijke 

aanleg. Binnen de Engelse landschapstuinen hebben in de negentiende en twintigste eeuw dan ook 

voornamelijk kleine ingrepen plaatsgevonden. In de loop van de negentiende eeuw verschoof de 

aandacht van de kunst naar de wetenschap. In de tuinen is dit terug te zien in bijvoorbeeld de 

exotische planten en bomen die geplant werden. 92  Tuinen werden ook vaker opengesteld voor 

algemeen publiek, vanuit het idee dat het in aanraking komen met natuur en landschap een heilzame 

werking had (zowel fysiek als geestelijk). De twintigste eeuw bracht weinig nieuwe impulsen met zich 

mee. Eigenaren konden steeds vaker het onderhoud en de aanleg van tuinen en parken niet meer 

bekostigen, waardoor tuinen gedeeltelijk of in zijn geheel verdwenen zijn. De huidige bestaande 

tuinen dragen vooral uit dat ze een onderdeel vormen van (de historie van) het landgoed. De esthetiek 

                                                        
91 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 16 en Albers. LH., (1987), p.31. Deze gebouwen (folies) werden opgebouwd in diverse 
stijlen. Dit was afhankelijk van de voorkeur van de eigenaar. Geliefd en populair waren de in Chinese stijl gebouwde 
theehuizen. 
92 Albers, L.H., (1987), p. 36 

Afb. 2.6 De tuinen van landgoed Stourhead in Wiltshire. De tuinen zijn halverwege de achttiende eeuw in de 
landschappelijke tuin aangelegd, en hebben veel invloed gehad op de tuinarchitectuur in de achttiende en 
negentiende eeuw in heel Europa. 
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en verschijningsvorm zijn nog altijd belangrijk, maar nu vanuit de continuïteit met en de positie in het 

verleden. De (weinige) ingrepen die tegenwoordig nog plaatsvinden in tuinen zijn meestal gericht op 

herstel van de historische landschappelijke aanleg. Tuinen en parken van landgoederen zijn 

tegenwoordig hoofdzakelijk uitingen van de tuinkunst uit het verleden en hebben hierdoor een 

cultuurhistorische betekenis gekregen.93 Wel moet daarbij opgemerkt worden dat veel oorspronkelijke 

historische elementen - van voor de Engelse landschapsstijl uit - niet meer terug te vinden zijn. Een 

uitzondering hierop vormt het lanenstelsel, dat in veel landgoederen nog voorkomt en gekoesterd 

wordt vanwege het onderscheidende karakter. 

 
 

2.2.3 Het bos 

     Het bos vormt een belangrijk onderdeel van het landgoed, omdat het niet zoals de tuinen alleen 

geld kost, maar behalve plezier en ontspanning ook geld kan opbrengen. Het bos werd hoofdzakelijk 

aangelegd voor de houtproductie, maar daarnaast werd het ook gebruikt voor de jacht en 

gewaardeerd vanwege het natuurschoon. De economische motieven voor het bosbezit waren wel 

overheersend. Landgoedeigenaren kenden vanuit landschappelijk oogpunt echter grote waarde toe 

aan bossen. Het waren de landgoedeigenaren die met name in de negentiende eeuw grote opgaande 

bossen aanplantten. In de twintigste eeuw waren het eveneens de landgoedeigenaren die ervoor 

zorgden dat het ontstane landschap niet verloren ging als gevolg van ontwikkelingen in de landbouw 

en de grootschalige kap door de economisch slechte tijden rond de Eerste Wereldoorlog.94 Aan het 

huidige kaartbeeld is ook nog altijd de betekenis van landgoederen voor de bossen in Nederland te 

zien. Gebieden waar veel landgoederen gesticht zijn, behoren tot de bosrijkste gebieden van 

Nederland.95  

     Voor de negentiende eeuw waren bossen bij landgoederen kleiner van schaal. Soms was het bos 

zelfs alleen als parkbos aanwezig. De aanwezige bossen werden aangelegd ten gunste van 

houtproductie, jacht en natuurschoon.96 De vraag is telkens welke van de drie functies de meeste 

ruimte en aandacht in het beheer kreeg. Dit blijkt zowel afhankelijk te zijn van de keuzes en 

voorkeuren van de landgoedeigenaar, als ook van culturele, maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen. Tot aan (halverwege) de negentiende eeuw voerde de economische functie van het 

bos niet de boventoon. De verschijningsvorm van het bos moest (meestal) voldoen aan de heersende 

smaak.. In het begin van de achttiende eeuw was dit het sterrenbos; een aanleg waarin de bomen 

samen met paden een stercompositie creëren. In de loop van de achttiende en negentiende eeuw werd 

juist het landschappelijke karakter gewaardeerd; zorgvuldig opgebouwd door een combinatie van 

kleinschaligheid en een afwisseling van bomensoorten. Het bos werd hierdoor (in ieder geval 

gedeeltelijk) een recreatieruimte, waarin gewandeld en gejaagd kon worden.97 

   

 

 

 

 

 

                                                        
93 Albers, L.H., (1987), p. 38 
94 Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 63 
95 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 17 
96 Albers, L.H., (1987), p. 42 
97 Hoewel de wandeling een redelijk nieuw fenomeen is, komt het uitoefenen van de jacht al voor sinds het begin van de 
ontstaansgeschiedenis van landgoederen. 
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   In de negentiende eeuw veranderde dit doordat de opbrengsten uit de houtproductie steeds 

belangrijker werden. Hiervoor zijn de industrialisatie, opkomende mijnbouw en de crisis in de 

landbouw bepalend geweest. Met name door de ontwikkelingen in de mijnbouw, als gevolg van de 

opkomende industrialisatie, nam de vraag naar hout enorm toe. Voor grootgrondbezitters werd het 

hierdoor gunstig bos aan te planten. Dit werd versterkt doordat de overheid uit het oogpunt van de 

moderne ontwikkelingen bosaanplant stimuleerde met fiscale voordelen; de grondbelasting voor 

woeste gronden beplant met bos ging omlaag. 98  Op historische kaarten is de impact van deze 

maatregelen goed zichtbaar. Vanwege de slechte tijden voor de landbouw, werd het bos niet alleen 

aangeplant op slechte gronden, maar ook op de voor de landbouwdoeleinden geschikte gronden.99 De 

nadruk op de economische functie betekende verder een verandering in het houtbestand zoals dat 

bekend was. Er ontstond een behoefte aan boomsoorten met een relatief korte omlooptijd; bomen 

zoals de fijnspar, lariks en douglas werden in deze periode in grote aantallen ingeplant.100 Deze 

economische functie van het bos ging ten koste van de kleinschaligheid en variaties in het bos en 

daarmee ook ten koste van de gewaardeerde landschappelijke waarden.  

     De economische en esthetische motieven achter de ontwikkeling en het beheer van bossen 

behorende tot landgoederen kunnen niet gelijktijdig in dezelfde mate aanwezig zijn. Ze wisselden  

elkaar – naar culturele en maatschappelijke ontwikkelingen – af. De jacht neemt een tussenpositie in 

en stelt minder harde eisen aan de verschijningsvorm van het bos. In de huidige tijd is de jacht echter 

steeds minder gebruikelijk.101 Daarnaast lijkt de economische activiteit van het bos tegenwoordig 

uitgespeeld te zijn; de eigenaar legt weer geld toe op het bosbeheer.102 De natuur- en ecologische 

waarden van de bossen zijn echter juist enorm toegenomen. De leeftijd van de bossen is hiervoor een 

belangrijke voorwaarde. De consequentie is dat de onderhouds- en beheerkosten van bossen vrij hoog 

zijn. 

 

                                                        
98 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 23 
99 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 17 
100 ibidem 
101Zie bijvoorbeeld Landgoed.info dit komt onder meer vanwege de negatieve perceptie op de jacht.  
102 Zie bijvoorbeeld: „het zijn weer magere jaren in de particuliere bosbouw‟, in Trouw 04-11-2009 

Afb. 2.7 en 2.8 Het sterrenbos van de Hof te Dieren van bovenaf gezien, met daarnaast een allee in het bos. 
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2.2.4 Landerijen: landbouwgronden en natuurterreinen 

Landbouwgronden  

     Landbouwgronden bij landgoederen hebben altijd een economische functie gehad. De landbouw 

vormde - samen met de houtopbrengst uit het bos - de basis voor het bestaan van het landgoed. 

Hoewel de landbouw door de opbrengsten altijd domineerde, is er in verschillende perioden wel 

ruimte van de voor landbouwdoeleinden geschikte gronden gebruikt voor andere doeleinden. 

Uitbreidingen van bijvoorbeeld de tuin werden wel op delen van landbouwgronden gerealiseerd. 

Landgoedeigenaren zijn door de gehele historie bereid geweest economische waarde voor esthetiek in 

te leveren.103 Daarnaast waren landgoedeigenaren natuurlijk bereid landbouwgronden in te leveren 

voor gunstigere economische doeleinden, zoals de bosbouw ten tijde van de landbouwcrisis. 

     Aangezien landbouw sterk gebonden is aan de grond en de bodemcondities, bestaat er geen 

algemene indeling van landbouwgronden binnen landgoederen. De percelen die ten behoeve van de 

landbouw werden ingericht, lagen bij het ene landgoed verspreid als open plekken in het bos en bij 

                                                        
103 Willems, J., (1979) p. 63 

Afb. 2.9 en 2.10 Uitsneden uit de TMK 1851 en de TMK 1896 van de omgeving ten zuidoosten van Ommen 
(rondom landgoed Eerde).  Op de kaart uit 1851 is een aantal bosgebieden  te zien en daarnaast een aanzet tot 
bebossing het Eerder veld en gebied ten noorden ervan. Het kaartbeeld uit 1896 toont ten opzichte van het 
kaartbeeld uit 1851 een vergroting en verdichting van het aantal bosgebieden. 
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anderen vormden ze grote arealen waartussen bospercelen en houtwallen lagen. 104  Over de 

landbouwactiviteit op landgoederen valt in de algemeenheid wel iets te zeggen. Landgoedeigenaren 

verpachtten hun gronden aan boeren in de omgeving, die voor hen het land bewerkten. Door deze 

constructie ontstond er een wederzijdse afhankelijke relatie tussen de landgoedeigenaar en zijn 

pachter, waarin met name de pachter voor zijn dagelijks bestaan sterk afhankelijk was van de 

landgoedeigenaar.  

     Door maatschappelijke en technische ontwikkelingen veranderde deze situatie en daarmee 

veranderde ook de positie van de landbouw binnen landgoederen. Toegenomen kennis en 

uitvindingen als kunstmest resulteerde in de twintigste eeuw in een ontwikkeling van een groeiende 

intensivering en rationalisatie van het landbouwbedrijf. 105  In deze periode werden de grootste 

verschillen tussen het landbouwbedrijf binnen landgoederen en daarbuiten blootgelegd. Ten 

grondslag aan deze verschillen ligt een verschil in opvatting over het landelijk gebied. De visie van 

landgoedeigenaren op het landelijk gebied is niet zuiver utilitair en is dit nooit geweest. 106 

Uitbreiding van de landbouwgronden door bijvoorbeeld het rooien van bossen en houtwallen werd 

tegengegaan en ook de grootschalige ruilverkaveling is aan landgoederen voorbij gegaan. 

     Dit alles heeft gevolgen gehad voor de positie van de landbouw binnen landgoederen. De 

landbouw is hier veel langzamer en minder sterk veranderd dan in de meeste agrarische gebieden. 

Enerzijds komt dit doordat nieuwe ontwikkelingen veel moeilijker in te passen zijn binnen 

landgoederen, anderzijds komt het doordat de noodzaak en de wil minder groot is. Landgoederen 

hebben over het algemeen een groot oppervlak waardoor intensivering niet direct noodzakelijk is en 

bovendien bestaan er neveninkomsten die de landbouwopbrengsten kunnen aanvullen. Deze factoren 

en de grootschalige en snelle veranderingen in overige agrarische gebieden hebben ervoor gezorgd 

dat ook de landbouw op landgoederen van bijzondere waarde is. Hoewel dit niet voor elk landgoed 

geldt en ook hier veranderingen hebben plaatsgevonden, kan op de landbouwgronden van 

landgoederen het historische en het op het landschap aansluitende landbouwsysteem nog worden 

aanschouwd. 

 

 
Afb. 2.11 In de landgoedwinkel van Heerlijkheid Mariënwaerdt (te Beesdt), waar producten van het landgoed 
worden verkocht. Landgoedwinkels worden steeds gebruikelijker en verkopen met name biologische en 
streekeigen producten. 

                                                        
104 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p.17 
105 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 11, Cruyningen, van, P.J (2004), p. 69 
106 Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 89 
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Natuurterreinen 
     De tegenwoordig als natuurterreinen bekende gebieden, stonden vroeger vooral bekend als 

restgebieden bij landgoederen. Dit biedt direct een verklaring voor het feit dat natuurgebieden niet op 

alle landgoederen voorkomen.107 Restgebieden moeten gezien worden als gronden die voor andere 

doeleinden niet geschikt waren. Deze gronden kunnen echter nog wel een functie hebben gehad in het 

historische landbouwsysteem van landgoederen, bijvoorbeeld voor de toelevering van mest. 

Tegenwoordig kunnen deze gebieden belangrijke recreatieve en ecologische waarden 

vertegenwoordigen. 

     De natuurterreinen op landgoederen verschillen niet per definitie van andere natuurterreinen. Het 

karakter en de ontwikkeling van landgoederen heeft echter wel veel bijgedragen aan de 

totstandkoming van de ecologische waarden. Landgoederen wijken namelijk in temporele dynamiek 

(laag) en in ruimtelijke dynamiek (hoog) af, ten opzichte van het omliggende landschap.108 De lage 

temporele dynamiek komt hoofdzakelijk door gebruiksafspraken die veranderingen en ingrepen 

beperken. De hoge ruimtelijke dynamiek is grotendeels te verklaren door keuzes die gemaakt zijn bij 

de ontwikkeling en oprichting van landgoederen. Veel landgoederen zijn ontwikkeld op gunstige 

plekken; met name op overgangsgebieden tussen hoge en lage gronden. Deze gradiëntrijke gebieden 

zijn de reden van de relatief grote diversiteit van planten en dieren. Een andere factor voor de hoge 

natuur- of ecologische waarden die aan landgoederen kunnen worden toegekend, is de bedreiging 

van planten- en dierensoorten in het overige landelijke gebied in Nederland. Naarmate soorten steeds 

minder voorkomen stijgt automatisch hun natuurwaarde.109 

     De aanwezige natuurwaarden zijn belangrijk voor de maatschappelijke betekenis van 

landgoederen. Om deze reden spelen landgoederen ook een belangrijke rol in het overheidsbeleid dat 

zich richt op het behoud en vergroten van de diversiteit. Natuurwaarde is bovendien een voorwaarde 

om in aanmerking te komen voor de fiscale voorwaarden van de Natuurschoonwet.110 

 

 

 

2.3 De ontwikkeling van landgoederen    

2.3.1 Landgoederen in de Middeleeuwen 

     De geschiedenis van het ontstaan van landgoederen loopt gedeeltelijk parallel aan het 

grootgrondbezit vanaf de Vroege Middeleeuwen. Bisschoppen, kloosters en rijke edelen (en/of 

bestuurders) hadden grote oppervlakten  grond in hun bezit. Op deze gronden lieten ze een woonhuis 

bouwen en door de verpachting van de tot hun bezit behorende landerijen, bossen en weilanden, 

waren ze verzekerd van inkomsten. Op deze manier ontstond er in diverse gebieden in Nederland al 

vroeg een zekere landgoederenstructuur met verpachte boerderijen. Kastelen, havezaten, stinsen en 

borgen kunnen beschouwd worden als voorlopers van landgoederen.111 De verschijningsvorm van 

deze vroege landgoederen is echter moeilijk te vergelijken met de huidige landgoederen; deze 

woonhuizen kunnen beter vergeleken worden met versterkte boerderijen. De eerste landgoederen 

werden namelijk niet alleen ontwikkeld uit een economisch overwegingen, maar ook vanwege 

                                                        
107 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 17. Landgoederen waarop van oudsher geen restgebieden voorkwamen, bestaan uit goede 
gronden. Hiervan werd vrijwel het hele areaal in productie genomen. 
108 Tromp, H., Henry-Buitenhuis,T., (red), (1991), p. 20 
109 Ibidem 
110 Zie de brochure Landgoed als natuurschoon (2007). Als opmerking moet hierbij geplaatst worden dat er op voorhand 

geen harde eisen aan de natuurwaarde wordt gesteld, afgezien van het oppervlak (minimaal 30% van het totaal, dit 
aantal mag gecombineerd zijn met de bosterreinen). 
111 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 15 
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veiligheidsredenen. Met de ontwikkeling van landgoederen werden grotere gebieden relatief veilige 

plekken in de omliggende wildernis. Het verbouwde voedsel moest bovendien op een veilige plek 

opgeslagen kunnen worden, beschermd tegen bederfelijke (weers)omstandigheden en vooral tegen 

roversbendes.112 Voor kloosterorden speelden deels vergelijkbare motieven. Voor hen was met name 

de structuur belangrijk: de opbrengsten stelden kloosterorden namelijk in staat om zich hoofdzakelijk 

met geestelijke zaken bezig te houden.113 

     Vanaf de Volle Middeleeuwen ontwikkelden als gevolg van ontginningen nieuwe landgoederen. 

Talloze wereldlijke en geestelijke leiders hadden door hun leiding aan ontginningen omvangrijke 

gronden in hun bezit gekregen. 114  Voor beiden speelden vergelijkbare motieven als bij de 

grootgrondbezitters; de verpachting van grond leverde economisch voordeel op. Daarnaast vormde 

het creëren van een vorm van veiligheid een belangrijke beweegreden. Dit is duidelijk af te lezen aan 

de plek, de opbouw, de inrichting van de hoofdwoning en de omliggende landerijen. Bij dreigende 

situaties kon de eigenaar zich terugtrekken in zijn met metersdikke muren versterkte woning. De 

omliggende gronden om de woning waren bovendien eveneens voorzien van veiligheidsmiddelen, in 

de vorm van grachten en muren. Zo gesteld waren landgoederen in de Middeleeuwen een occupatie- 

en bestuursstructuur in een onveilige samenleving.115 Landgoederen waren het centrum van waaruit 

het bestuur en de macht over een bepaald gebied zetelde. 

     Voor de adel speelden aanvullende motieven die de activiteit en vestiging in het buitengebied 

kunnen verklaren. Al vanaf de vroegste vorm van landgoederen lonkte de aantrekkingskracht van het 

buitenleven. De zekere mate van controle over de „wilde‟ natuur was hieraan sterk verbonden. Al 

vanaf de Vroege Middeleeuwen had zich een elite rondom ridders in dit buitengebied gevestigd, die 

leefden volgens hun eigen (hoofse)idealen en gewoonten. In gebieden waarin kloosterorden de 

dagelijkse leiding hadden aan ontginningen, speelden andere motieven die een verklaring bieden 

voor hun activiteiten. Behalve economische beweegredenen hadden geestelijke leiders  ook 

veiligheidsmotieven om de gronden te ontginnen. Kloosterorden zagen het als hun taak om de 

omliggende wildernis in cultuur te brengen en zo landbouwgronden aan te leggen waarmee ze zich 

van een bestaan verzekerden. Voor hen was de ontginning van woeste gronden daarmee ook een 

duidelijke religieuze taak. De besloten tuinen die vaak op het complex werden aangelegd illustreren 

dit.116 Deze tuinen werden niet alleen als nutstuinen ingericht. Het waren ook plekken aangelegd voor 

devotie; de ommuurde tuin werd ingericht vol religieuze symboliek en was hierdoor een veilige plek 

waarin de chaos van buiten werd geweerd.117   

 

                                                        
112 Dam, van, J.,(2010), p. 20 
113 Willems, J., (1979), p. 63 
114 Willems, J., (1979), p. 63 
115 Booy, R.E. (e.a), (1981), p. 15 Het uiteenvallen van het Romeinse Rijk had gevolgen voor de bebouwing en 
ontwikkeling van steden. Met name in de vroege Middeleeuwen waren er weinig en hoofdzakelijk kleine steden. Het 
leven speelde zich dus grotendeels op het platteland af. 
116 Schouten, M., (1999), p. 101 
117 Schouten, M., (1999), p. 101,102 
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 Afb. 2.12 Paradiesgärtlein door een onbekende schilder uit ca. 1415. 

Dit schilderij toont ons een ommuurde tuin met daarin Maria (linksonder) en verschillende heiligen. Wat dit 
schilderij behalve de religieuze symboliek bijzonder maakt is de naturalistische weergave van de planten. Het 
geeft ons een beeld van hoe ommuurde tuinen uit de Middeleeuwen eruit gezien kunnen hebben. 

 

 

 
2.3.2 Landgoederen vanaf de Late Middeleeuwen tot de Moderne tijd 

     Door de opkomst van krachtige wapens (een ontwikkeling die met name in de zestiende eeuw 

opgang komt) bood de geconstrueerde bescherming landgoederen en het omliggende gebied nog 

weinig zekerheid.118  In de periode waarin dit veiligheidsbelang afnam verschoof de betekenis van het 

landgoedbezit. Het landgoed werd vanaf de Late Middeleeuwen steeds vaker als gunstig 

rendementsobject beschouwd. 119  Vanaf ongeveer de zeventiende eeuw kan de oprichting en 

ontwikkeling van landgoederen duidelijk gekoppeld worden aan gunstige economische 

omstandigheden. Tijdens de grote economische bloei van de zeventiende eeuw - die voor een deel te 

danken was aan de ontwikkelingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie -  kwam er steeds 

meer geld Nederland binnen. De (nieuwe) rijk geworden bovenlaag van de bevolking zag in de 

droogmakerijen uitstekende beleggingsmogelijkheden. 120  In deze nieuwe landschappen werden 

woongebouwen en boerderijen gebouwd en landerijen verpacht en daarmee de landgoedstructuur  

                                                        
118 Willems, J., (1979), p. 65 
119 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 15 
120 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p.15. Landgoederen - ontwikkeld op de nieuwe gronden - vormden gunstige 
rendementsobjecten. 
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Afb. 2.13. Duinlandschap van Jan van Goyen uit 1636. Het landschap inclusief de dreigende lucht is het 

hoofdonderwerp in dit schilderij. 

 

gecreëerd. Behalve het economische gewin, boden landgoederen ook een zekere vorm van status. Het 

buitenleven vormde lange tijd het natuurlijk gebied van de landadel, maar met de komst van het 

„nieuwe geld‟ uit de verre oorden, namen deze nieuwe rijken ook steeds vaker beslag op het 

buitenleven.121  

      Deze status was verbonden aan het opkomende arcadische levensideaal. Onder de rijk geworden 

kooplieden won het buitenleven aan aantrekkingskracht. Dit nieuwe kapitaal zocht naar plaatsen in 

het land waar ze kon ontsnappen aan de stad en bijbehorende drukte.122 De populariteit van het  

buitenleven is onder meer te zien aan de schilderkunst uit deze periode. Met name in de Hollandse 

landschapschilderkunst werd de natuur de hoofdpersoon van het doek.123 In deze schilderijen wordt 

het Nederlandse landschap in ideale staat weergegeven. Nieuw is dat er geen nadrukkelijke ruimte 

meer is voor religieuze symboliek. Deze schilderijen werden in opdracht gemaakt van rijke 

kooplieden uit binnen- en buitenland. De nieuwe rijke bovenlaag van de bevolking betrok in eerste 

instantie bestaande (verlaten) landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. Veel van deze bestaande 

landgoederen waren al gevormd tot bijzondere plekken, met behalve landbouwgronden ook vaak 

natuurgebieden en bossen.124 Ze sloten hierdoor aan bij het gewenste landschapsbeeld dat door de 

Hollandse meesters een wijdverbreide bekendheid had verworven.  

     De betekenis van het landgoedbezit werd in deze periode langzaam verruimd, waardoor er meer 

aandacht kwam voor ontspanning. In de achttiende eeuw floreerde het buitenleven; het landschap en  

                                                        
121 Laarse, van der R., Kuiper, Y., (2005), p. 12 
122 Willems, J., (1979), p. 66 
123 Lemaire, T. (1979), p. 28 
124 Willems, J., (1979), p. 64 



2. Landgoederen en landgoedbeheer in historisch perspectief 
 

 

2.
3 

D
e 

o
n

tw
ik

k
el

in
g

 v
an

 l
an

d
g

o
ed

er
en

 

 

4
5 

 

Afb. 2.14 Een knotwilg bij een duinmeer van Jacob van Ruysdael uit 1648. De verbeelding van een klein 

landschappelijk tafereel. 

 

de natuur vormden de belangrijke thema‟s in de kunst en de literatuur. 125  Ook de enorme 

vermeerdering van het totale aantal landgoederen en buitenplaatsen, én de groei in omvang van 

bestaande buitens, illustreren de aantrekkingkracht van het buitenleven en het nieuwe arcadische 

levensideaal.126 Dit nieuwe ideaal is een voortzetting en bewustwording van de beleving van het 

landschap uit de zeventiende eeuw. Het is bovendien een gevolg van de verandering in smaak en de 

opkomende tuincultuur, en een tegenreactie op de strenge geometrische vormen en de 

natuurwetenschap die tegelijkertijd in de zeventiende en achttiende eeuw opkwamen.127  

     Concreet resulteerde de verandering van smaak veelal in aanpassingen van de tuinen en parken 

van bestaande landgoederen naar de nieuwe landschapsstijl en in de aanleg van nieuwe landgoederen 

met bijbehorende parken in deze geïdealiseerde landschapsstijl. De smaak en stijl van de 

landgoedeigenaar eiste een steeds grotere ruimte op. De sobere vormen van de zestiende en 

zeventiende eeuw maakten plaats voor grote geconstrueerde vormen. Bovendien namen - in de totale 

omvang van het landgoed - de onderdelen van ontspanning (zoals het bos en natuurgebieden voor de 

jacht en de tuin en het park voor de wandeling) een alsmaar grotere plek in beslag. 

Landschapsarchitecten uit de achttiende eeuw werkten hierdoor op grotere schaal dan hun 

voorgangers.128  

     Een aanvullende verklaring voor de groei van het aantal landgoederen en buitenplaatsen is de 

status die het bezit de eigenaar verleende. Niet alleen politieke ambten of een adellijke afkomst, maar 

ook het bezit van heerlijkheden en buitenplaatsen bevestigden een hoge status. 129 Uit dit oogpunt 

                                                        
125 Lemaire, T., (1970), p. 30, 31 
126 Laars, van der, R. (2007), p. 26 
127 Lemaire, T., (1970), p. 33 
128 Laars, van der, R. (2007), p. 25 
129 Ibidem. Steeds vaker gingen rijke burgers landgoederen en andere riante buitens bekleden, en verlieten adellijke 
families hun optrekken. In de negentiende eeuw groeide de invloed en macht van de rijke burgerij. Zie ook: Laars, van 
der, R., Kuiper, Y., (red), (2005), p. 13,14 
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konden kooplieden en notabelen met hun buiten hun verworven status tonen, of hun stijging in de 

sociale klasse bekronen. Daar komt bij dat in de hogere sociale kringen aandacht voor het buitenleven 

en een correcte landschappelijke smaak even belangrijk werd gevonden als een correcte muzikale of 

literaire smaak.130  Status, het tonen van de juiste smaak en de mogelijkheid om te leven en te 

ontspannen in de pittoreske landelijkheid speelden in de achttiende en ook in de negentiende eeuw 

een belangrijke rol bij de ontwikkeling en met name de groei van landgoederen en buitenplaatsen. Het 

buitenleven was steeds meer een norm van de hogere klasse was geworden.131       

     Hoewel er in vorm en betekenis een duidelijke verandering was voltrokken, bleven economische 

motieven altijd aan de basis staan van de ontwikkeling van landgoederen. Het kolonialisme en de 

opkomende industrialisatie brachten in de achttiende en negentiende eeuw nieuwe rijken voort, die 

vanuit vergelijkbare economische beweegredenen landgoederen stichtten.132 De directe relatie tussen 

de opkomende industrialisatie en de ontwikkeling van landgoederen is in bepaalde gebieden 

duidelijk zichtbaar. In Twente groeide het aantal landgoederen en buitenplaatsen in de negentiende 

eeuw in een hoog tempo, als duidelijk gevolg van de spectaculaire groei van de textielnijverheid in 

deze regio.133  

 

 
2.3.3 Landgoederen in de twintigste en eenentwintigste eeuw 

     Het verband tussen de ontwikkeling van landgoederen en economische beweegredenen, zien we 

ook in de twintigste eeuw, wanneer het aantal landgoederen daalt. Slechte economische tijden en het 

aflopende economische belang van landgoederen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. De 

aantrekkingskracht van het buitenleven bleef echter groot. Dit wordt onder meer duidelijk door de 

ontwikkeling en voortdurende populariteit van villadorpen in bijvoorbeeld de landelijke omgeving 

nabij de Randstad. 134  Technische innovaties zorgden ondertussen voor de opkomst van kunstmest en 

krachtvoer, waardoor met name in de twintigste eeuw grote ontwikkelingen plaatsvonden in het 

landelijk gebied.135 Lang niet alle landgoedeigenaren waren bereid (of in staat) om mee te gaan in deze 

ontwikkelingen, waardoor zij de concurrentie met overige landbouwbedrijven langzaam verloren. 

Een gevolg van deze verloren concurrentieslag is dat het beheer van landgoederen steeds moeilijker 

op te brengen was. Niet alleen waren de opbrengsten (te) laag, ook de kosten van het beheer stegen 

(hoofdzakelijk door stijgingen van loonkosten). Veel eigenaren zagen zich genoodzaakt sterk te 

bezuinigen op onderdelen van het landgoed of zelfs over te gaan tot verkoop.136 Beide maatregelen 

hadden veranderingen in het karakter en in de functies van het landgoed tot gevolg. In veel gevallen 

kon voorkomen worden dat landgoederen in zijn geheel verdwenen en werden ze aangekocht door 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of de Provinciale Landschappen. In andere gevallen viel het 

bezit door bijvoorbeeld vererving of verkoop in delen uit elkaar. 

     Aan het einde van de twintigste eeuw is er pas weer een groeibeweging waar te nemen in de 

ontwikkeling van landgoederen. Ook deze ontwikkeling kan gekoppeld worden aan economische 

impulsen. De overheid stelde in het structuurschema de Groene Ruimte I uit 1995 het doel om nieuwe 

landgoederen te stichten, zodat nieuwe bossen gerealiseerd kunnen worden. In de Nota Ruimte uit 

2006 is dit beleid verder uitgewerkt en gaat de aandacht niet alleen meer uit naar de aanleg van bos, 

                                                        
130 Laars, van der, R., (2007), p. 26 
131 Lemaire, T., (1979), p. 37.  
132 Booy, R.E. (e.a.), p.15. In Noord-Holland zijn veel landgoederen op deze wijze ontwikkeld. 
133 Schelhaas, H., Dekkers, G., Post, C.J., (1970), p. 79 
134 Booy, R.E., (e.a.), (1981), p. 16. Bijvoorbeeld dorpen in het Gooi en in de omgeving van Loosdrecht. In plaats van 
buitenplaatsen en landgoederen werden hier hoofdzakelijk tweede (vakantie) huizen gebouwd.  
135 Cruyningen,van, P. J., (2004), p. 65 
136 Tromp, H., Henry-Buitenhuis, T., (1991), p. 2 
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maar ook naar de aanleg van (nieuwe) natuur- en recreatiegebieden. 137  Hiervoor worden 

verschillende financiële compensaties en middelen beschikbaar gesteld. Een gevolg van dit beleid is 

dat het aantal landgoederen – door de ontwikkeling van nieuwe landgoederen – in de laatste jaren 

gestegen is. Het bezit van een landgoed wordt weer gezien als een relatief gunstige belegging voor de 

langere termijn. 138  Daarnaast speelt ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol. 

Ontwikkelaars van nieuwe landgoederen doen dit mede vanuit de overtuiging dat landgoederen 

bijdragen leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur en het landschap in 

Nederland.139  

     Voor zowel de buitenwereld als de huidige landgoedeigenaren vertegenwoordigen landgoederen 

een pittoreske (en historische) vorm van landelijkheid. De economische betekenis van landgoederen 

speelt in de praktijk nog zeker een rol; het moet garantie bieden voor het voortbestaan van 

landgoederen.140 De nog altijd aanwezige aantrekkingskracht van het buitenleven en het landelijke 

bieden hiervoor een houvast. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
137 Nota Ruimte (2006), p. 129 
138 Sonneville, A.V.J.E., (1999), p. 14. De stijging van het aantal nieuwe landgoederen komt ook doordat vrij eenvoudig 
aan de gestelde voorwaarden kan worden voldoen, zoals een minimum van vijf hectare grond. 
139 Sonneville, A.V.J.E., (1999), p. 14 
140 Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 11 

Afb. 2.15 Landgoed Scholtenszathe, een nieuw ontwikkeld landgoed in de omgeving bij Emmen, van bijna 
1000 hectare. Het landgoed is aan het einde van de twintigste eeuw aangelegd, in het kader van de 
reconstructie van de Veenkoloniën. 
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2.4  Landgoederen en hun omgeving 

     Al dertig jaar geleden werd gezegd dat het landgoed als cultuurhistorisch fenomeen in een 

restsituatie gekomen is. 141  Het omliggende landelijk gebied is in de twintigste eeuw door 

ontwikkelingen als mechanisatie, rationalisatie en schaalvergroting dusdanig veranderd, dat deze 

aanname op zijn plaats lijkt te zijn. Steeds vaker specialiseerden landbouwbedrijven zich, waardoor 

diverse onderdelen van boerenbedrijven kwamen te vervallen, en waardoor het omliggende land 

gewijzigd moest worden. Vergelijkbare veranderingen en ontwikkelingen vinden veel trager plaats bij 

landbouwbedrijven behorende tot landgoederen, waardoor ze in de zogenoemde restsituatie zijn 

beland.  Landgoederen vormen - uitgaande van deze aanname - eilandjes in een veranderende wereld. 

De consequentie is dat niet alleen de relatie tussen het landgoed en de omliggende omgeving 

verandert, maar dat ook de positie van het landgoed verandert. Veel landgoederen 

vertegenwoordigen tegenwoordig bijzondere cultuur- en natuurwaarden, die alleen maar in betekenis 

toenemen doordat het omliggende gebied telkens in sterkere mate verstedelijkt.142 

     In de afgelopen dertig jaar hebben ontwikkelingen en veranderingen in het boerenbedrijf en in het 

landelijke gebied ook niet stilgestaan. Er mag daarom verwacht worden dat landgoederen nu meer 

dan ooit te voren in de genoemde restsituatie bevinden. De ontwikkelingen in de landbouw en de 

toenemende rationalisatie zijn overigens niet de enige factoren in het landelijk gebied die 

consequenties hebben voor de veranderende verschijningsvorm van het gebied en de veranderende 

positie van landgoederen hierin. Ook het natuurbeheer en de wisselende ideeën over de uitvoering 

van dit beheer hebben invloed op het voorkomen van landelijk gebied.143   

     Om de huidige relatie tussen het landgoed en de omgeving te bepalen is het belangrijk te 

onderzoeken wat voor betekenis het landgoed voor de omgeving heeft gehad en omgekeerd de 

omgeving voor het landgoed. Daarnaast is het belangrijk het begrip omgeving niet te verengen tot de 

ruimtelijke omgeving, maar gezien het sociale aspect van een landgoed ook aandacht te schenken aan 

de sociale omgeving van het landgoed. 

 
 
2.4.1 De ruimtelijke omgeving: het landschappelijke karakter 

     Het is belangrijk te weten waar we het landgoed in het landschap moeten plaatsen. H. van der 

Wijck ziet historische buitenplaatsen als verlengstuk van natuurgebieden.144 Het zijn volgens hem 

elementen die in het midden tussen de natuur en mens staan. Van landgoederen kan gezegd worden 

dat ze in het landschap tussen landbouw- en natuurgebieden geplaatst kunnen worden. Daarmee is 

de relatie tot de omgeving bovendien niet alleen beperkt tot de ruimtelijke component, maar hoort 

hier ook de sociale omgeving bij. De ruimtelijke component is echter wel bepalend geweest voor de 

oprichting en ontwikkeling van landgoederen. Over het algemeen kan gesteld worden dat 

landgoederen ontwikkeld werden op gradiëntrijke gebieden.145 Met name overgangsgebieden van 

hoge droge gronden naar lagere nattere gronden boden goede vestigingsmogelijkheden.146 Door de 

combinatie van omstandigheden en condities komen hier diverse en bijzondere organismen voor. In 

deze gebieden werden soms meerdere landgoederen ontwikkeld, waardoor een 

                                                        
141 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 11, 32 
142 Tromp, H., Henry-Buitenhuis, T., (red.), (1991), p. 20 
143 Windt, van der, H., (1992), p. 3 
144 Wijck, van der, H.M.W., (1982), p. 519 
145 Tromp, H., Henry-Buitenhuis, T., (red.), (1991), p. 20 
146 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 14 
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landgoederenstructuur ontstond, waarin over het kleinschalige cultuurlandschap een structuur van 

buitenplaatsen (huis en tuin) werd gelegd.147 

     De bewuste keuze voor een bepaalde plek zorgde in het verleden al voor een onderscheid met de 

omgeving, in de huidige tijd is dit onderscheid extra versterkt. Een gevolg van de bijzondere ligging is 

de aanwezigheid van zeldzame organismen. Hiermee onderscheidt een landgoed zich zeker in de 

huidige tijd van de omliggende omgeving. Bepalend voor het behoud van deze zeldzame organismen 

is het tempo en de ruimte waarin veranderingen zich voltrekken. Landgoederen wijken in beide af 

van het omringende landschap.148 De ruimte en de tijd waarin organismen zich kunnen ontwikkelen 

wordt hier amper beperkt. Bovendien bepalen en bevestigen niet alleen de in het landgoed 

voorkomende organismen de bijzondere waarde van het landgoed, maar zeker ook de zeldzaamheid 

van deze organismen in het omliggende gebied.149 Op deze manier bestaat er een soort wisselwerking 

tussen het landgoed en het omliggende gebied in de bevestiging van het onderscheidende karakter. 

Behalve de ligging hebben ook bewuste ingrepen in het landgoed bijgedragen aan het 

onderscheidende karakter. Met de aanleg van tuinen in de landschappelijke stijl en de aanplant van 

bijzondere bomengroepen zijn waardevolle landschappelijke elementen en omstandigheden gecreëerd. 

Dat deze nog altijd aanwezig kunnen zijn binnen de landgoederen heeft te maken met het lage tempo 

waarin veranderingen in ruimte en beheer hebben plaatsgevonden. 

    Dit tempo waarin ruimtelijke veranderingen en ingrepen plaatsvinden, biedt een belangrijke 

verklaring voor het verschil tussen landgoed en omliggende omgeving in de huidige tijd. Dit 

onderscheid in tempo is echter geen constant gegeven; het tempo van veranderingen is in de laatste 

vijftig jaar in ons land bijvoorbeeld enorm versneld. Om deze reden zegt het weinig over de relatie 

tussen het landgoed en de omgeving in het verleden. We zouden zelfs zover kunnen gaan en stellen 

dat de veranderingen en het tempo waarin dit gebeurde tot in de negentiende eeuw omgekeerd 

plaatsvonden; dat het landgoed in sneller tempo ontwikkelde en dat er in het omliggende gebied 

maar weinig gebeurde.  

     Een landgoed kan gezien worden als een vorm van landinrichting: ontginning, inpoldering, en 

herinrichting zijn allemaal belangrijke motieven geweest voor de ontwikkeling van landgoederen.150 

Ontginningsmotieven domineerden en hadden een grote invloed op de ontwikkeling van het 

landschap; woeste gronden werden in cultuur gebracht.151 Deze ingrepen veranderden het landschap 

- behorende tot het landgoed - in dusdanige mate dat niet alleen het aanzicht, maar ook de functie van 

het landschap veranderde, en daarmee ook de mogelijkheden voor de bevolking. Behalve in de 

drijvende kracht achter bijvoorbeeld ontginningen en inpolderingen speelden landgoederen ook een 

belangrijke rol in andere ontwikkelingen die het landschap deden veranderen; bijvoorbeeld in de 

aanplant van grote oppervlakten bosgebieden. Het gaat om ingrepen die de mogelijkheden van 

landgebruik en de efficiëntie hierin enorm hebben doen toenemen. Deze ingrepen hebben geleid tot 

verschillen tussen de effectieve en modern ingerichte gronden behorende bij het landgoed en de 

omliggende – veelal woeste en onontgonnen – omgeving. 

     Vanwege de ingrepen in het landschap hebben landgoederen van oudsher invloed gehad op de 

(ontwikkeling van de) omgeving. Deze invloed komt mede door het dynamische karakter van 

landgoederen. Landgoederen zijn van oudsher dynamische verschijnselen, waarvan het 

grondoppervlakte groeide en kromp afhankelijk van persoonlijke (bijvoorbeeld vererving), 

                                                        
147 Ibidem. In deze landschappen domineerden kleinschaligheid en variatie.  
148 Tromp, H., Henry-Buitenhuis, T., (red.), (1991), p. 20 
149 Ibidem,  zeldzame soorten dragen meer bij aan de natuurwaarde van een terrein dan algemene soorten. Tegelijkertijd 
zijn de meeste van deze zeldzame soorten juist zeldzaam geworden doordat ze alleen in heel uitzonderlijke 
omstandigheden voorkomen. 
150 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 14 
151 Wijck, van der, H.M.W., (1982), p. 532 
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economische of landschappelijke omstandigheden. 152  Dit betekent dat landgoederen meer 

grondoppervlakte in het bezit hebben gehad dan we kunnen aannemen aan de hand van een 

kaartbeeld uit een bepaalde periode. De invloed van landgoederen op de omgeving kan hierdoor ook 

veel groter geweest zijn dan in eerste instantie doet vermoeden. 153  Landgoederen waren 

landinrichtingsvormen, die niet stilstonden, maar voortdurend verder ontwikkelden. 154  Concreet 

betekent dit dat landgoederen regelmatig stukken grond aankochten, maar bijvoorbeeld ook gebieden 

opnieuw invulden door het aanleggen van (productie)bossen. 

     Het opgaande hout en de grootschalige bosaanleg uit de negentiende eeuw tonen eveneens 

verschillen tussen het landgoed en het omliggende gebied. Tot aan de negentiende eeuw was 

Nederland weinig bebost, en ook het grondoppervlak bos bij landgoederen was klein. Landgoederen 

hadden echter al wel een structuur van houtwallen en parkbossen. Deze houtopstanden in het overige 

kale landschap zorgden voor een grote zichtbaarheid in een ruime omgeving. Tot in de negentiende 

eeuw vervulden landgoederen - met bijvoorbeeld grootschalige ontginningen van woeste gronden en 

de aanplanting van bosgebieden - een voortrekkersrol wat betreft ontwikkelingen en ingrepen in het 

landschap. Daarnaast onderscheidden landgoederen zich van de omliggende omgeving door de puur 

op uiterlijke verschijningsvorm vormgegeven gronden. Behalve de tuinen en parken bij 

buitenplaatsen en kastelen bestonden er geen andere gronden die alleen voor het genot, de 

ontspanning en het esthetisch genoegen van de eigenaar waren ingericht. 

     Gedurende de negentiende en twintigste eeuw werden landgoederen steeds minder de drijvende 

kracht achter nieuwe ontwikkelingen en verloren ze hun voorbeeldfuncties in de landelijke 

gebieden.155 Landgoedeigenaren waren (als je al van een groep kunt spreken) ook in deze periode niet 

tegen nieuwe ontwikkelingen en voerden daadwerkelijk nieuwe methoden en veranderingen door.156 

Hier trokken ze bovendien het omliggende gebied in mee. Dit veranderde echter aan het begin van de 

twintigste eeuw op het moment dat er steeds meer en grootschaligere ontwikkelingen vanuit het 

omliggende landschap zelf plaatsvonden. Veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen en de 

emancipatie van de arbeider kunnen hiervoor als belangrijke voorwaarde beschouwd worden.  Het 

tempo en de ruimte waarin ingrepen in de omgeving plaatsvonden, werd in een relatief korte periode 

gelijkgetrokken, waarna al snel het omliggende gebied het landgoed inhaalde wat betreft het tempo 

van ingrepen in het landschap. Hiermee is in de twintigste en eenentwintigste eeuw de verhouding 

tussen het landgoed en de ruimtelijke omgeving compleet veranderd.  

 

                                                        
152 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 37 
153 ibidem 
154 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 14 
155

 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 16 
156 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 89 
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Afb. 2.16 Een van de recent geconstrueerde bosvakken van het parkbos bij landgoed Eerde. In eerste instantie had 
deze aanleg een esthetische functie, maar meer naar het midden van de vakken werden houtopstanden 
aangeplant die gebruikt of verkocht werden. 
 

 
 2.4.2 De menselijke omgeving: het sociale karakter 

     Het landgoed was voor zijn functioneren afhankelijk van mensen uit de omgeving, en andersom 

waren deze mensen voor hun werkgelegenheid en bestaan afhankelijk van het landgoed. In zoverre 

vormt het landgoed een sociaaleconomisch systeem. Landgoederen kunnen beschouwd worden als 

een menselijke organisatie op een complex gronden, dat op zijn beurt als een geheel weer deel 

uitmaakt van een wijder verband; van de streek en het landelijk gebied.157 Het is een bijzonder 

systeem van landgebruik, waarvan het sociale systeem de basis vormt. De landgoedeigenaar (en zijn 

familie) bepaalt het functioneren van het landgoed en de ingrepen in het landgoed. Tegelijkertijd is hij 

afhankelijk van een grote groep mensen (boeren) die het functioneren van het landgoed en de 

ingrepen erin mogelijk maken. Landgoedeigenaren verpachtten hun landbouwgronden aan lokale 

boeren. Aangezien landgoedeigenaren niet alleen geïnteresseerd waren in het verwerven van zoveel 

mogelijk economische opbrengsten, maar ook in de esthetische uitstraling van het landschap, konden 

hun belangen botsen met die van de pachters.158 Voor de pachters betekende dit bijvoorbeeld dat ze 

niet vrij waren om hun landbouwgronden puur functioneel en efficiënt in te richten. Vrije boeren in de 

omgeving hadden deze mogelijkheden wel. 

     Dit sociale stelsel had voor zowel de landgoedeigenaar als voor de lokale boeren (pachters) twee 

kanten. De landgoedeigenaar profiteerde natuurlijk van het werk verricht door zijn pachters, maar 

bood hen tegelijkertijd ook bescherming; zowel letterlijk tijdens onveilige situaties als figuurlijk in de 

zin van een financiële zekerheid. Pachters waren dus tot op zekere hoogte verzekerd van een 

continuïteit in hun inkomstenstroom. Daarnaast profiteerden ze ook van de relatieve lage pachtprijzen 

die gevraagd werden en van het wonen in een gunstige omgeving. Zo werden er door 

landgoedeigenaren – met name vanaf de negentiende eeuw – bijvoorbeeld kerken en scholen 

gebouwd. Voor de pachters betekende dit sociale stelsel echter ook een veel sterkere afhankelijkheid 

                                                        
157 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 14 
158 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 27 
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dan voor landgoedeigenaren. De omstandigheden en mogelijkheden waren er niet om een eigen leven 

in te vullen. Vaak ging de verpachtte grond door op de volgende generatie. Ditzelfde gold voor de 

landgoedeigenaar; ook zijn bezit ging over op de volgende generatie, maar vanwege de vele middelen 

en het autoritaire karakter van het landgoedbeheer hadden landgoedeigenaren wel de 

omstandigheden en mogelijkheden om hun eigen leven in te vullen en naar eigen inzichten vorm te 

geven. 

      
 

     Het sociale karakter van landgoederen bestaat nog altijd. Het kleinschalige karakter en het lage 

tempo waarin veranderingen plaatsvinden, maken het mogelijk het landgoed nog altijd te zien als een 

menselijke organisatie op een complex gronden. Binnen dit sociale systeem past ook de 

maatschappelijke waarde van landgoederen.159 Doordat de menselijke maat en de kleinschaligheid 

nog altijd de boventoon voeren in en om het landgoed, zijn landgoederen tegenwoordig belangrijke 

voorbeelden van het traditionele en multifunctionele leven in de landelijke gebieden. Nog altijd 

kunnen landgoederen afhankelijk zijn van boeren die gronden pachten, en omgekeerd kunnen 

pachters afhankelijk zijn van de voor landbouwdoeleinden bestemde gronden binnen het landgoed. 

Wel zijn door de nieuwe ontwikkelingen ook veranderingen het landgoed binnengekomen. Het aantal 

agrarische bedrijven binnen landgoederen is afgenomen en de omvang is toegenomen. Hierdoor en 

vanwege technische innovaties is het aantal direct betrokken mensen enorm afgenomen ten opzichte 

van vijftig tot honderd jaar geleden. Bovendien is de scheve verhouding tussen de landgoedeigenaar 

en zijn pachters in deze periode ook redelijk rechtgetrokken. Boeren die gronden pachten van het 

landgoed hebben nu zelf de mogelijkheid om deze keuze te maken. Ook buiten het landgoed om 

kunnen ze zich van een bestaan verzekeren.  

 

                                                        
159 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 21 

 
 
Afb. 2.17 De bouw van de kerk 
in Vilsteren werd  bekostigd 
door de toenmalige 
landgoedeigenaar Willem 
Cremers en zijn vrouw Johanna 
Helmich. 
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2.5 Het landgoed als geheel: meer dan de som der delen 

     Uiteindelijk zijn het niet de afzonderlijke onderdelen van landgoederen, maar is het het samengaan 

van alle onderdelen dat het karakter van het landgoed vormt. Een combinatie van de onderdelen, de 

stijlelementen en patronen levert het landgoedlandschap op: dit landschap wordt gekenmerkt door de 

typische verwevenheid die er bestaat tussen de stijlaanleg en het oorspronkelijk cultuurlandschap.160 De 

combinatie van onderdelen resulteert vervolgens in wat we beschouwen als de cultuurhistorische 

waarde van het landgoed. Behalve de cultuurhistorische waarde resulteert het samengaan van 

onderdelen ook in een economische, een landschappelijke, een ecologische en in een sociale waarde. 

Feitelijk kunnen we het anders stellen en is deze cultuurhistorische waarde het resultaat van het 

economische, landschappelijke en sociale systeem. Deze systemen vormen dus de voorwaarden voor 

de cultuurhistorische waarde die we tegenwoordig aan landgoederen toekennen. De gelaagdheid in 

de onderdelen van het landgoed is terug te voeren op de gelaagdheid van de onderliggende systemen. 

     Vanuit de overheid en de maatschappij krijgt de cultuurhistorische waarde van het landgoed 

tegenwoordig veel aandacht. Met name de waarde van het landgoed als cultureel erfgoed is in de 

laatste decennia - onder invloed van de Belevederenota uit 1999 – belangrijk geworden. Hiermee heeft 

het landgoed als het ware een nieuwe (maatschappelijke) functie gekregen.  

 
 
2.5.1 Het landgoedsysteem 

     De cultuurhistorische waarde van een landgoed is verbonden aan de onderdelen van het landgoed. 

De multifunctionele opbouw en de uitstraling van het landgoed zijn daarmee de bepalende factoren 

geworden. Dit kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld beheerkeuzes. Gerealiseerd moet worden 

dat de onderdelen en daarmee de cultuurhistorische waarde van een landgoed alleen kunnen bestaan 

en functioneren door de multifunctionele opbouw waaraan een economisch, landschappelijk en 

sociaal systeem ten grondslag ligt. Van deze drie is het economische systeem uiteindelijk het meest 

bepalend geweest voor het landgoed, aangezien dit de voorwaarde vormde voor het bestaan en de 

ontwikkeling van de onderdelen. Dit economische systeem illustreert dat het landgoed als geheel 

meer is dan de som der delen.161 

      Voor de opbrengsten uit het bosbeheer en de landbouw waren landgoedeigenaren afhankelijk van 

de landschappelijke omstandigheden en van mensen die hun gronden pachtten. De landschappelijke 

omstandigheden hebben er toe geleid dat er in bepaalde gebieden hoofdzakelijk akkerbouw bedreven 

kon worden en er in andere gebieden door slechte landbouwgronden juist veel ruimte was voor 

bosbouw. Het sociale systeem van een landgoed leidde tot een wederkerige relatie tussen de pachters 

en landgoedeigenaren; beide waren tot op zekere hoogte afhankelijk van elkaar. Deze twee systemen 

vormen de voorwaarden voor het economische systeem. Dit is een systeem waarin niet alles 

opbrengstgericht hoeft te zijn, maar waarin juist de kosten van bepaalde onderdelen kunnen worden 

betaald uit de opbrengsten van andere onderdelen. Bij lang niet alle onderdelen van het landgoed 

stonden de economische resultaten voorop. De aanleg en aanpassingen van tuinen in de zeventiende, 

achttiende en negentiende eeuw illustreert dit. Hoewel de tuinaanleg op geen enkele wijze financiële 

middelen genereert, werden tuinen steeds aan de nieuwe modes aangepast. De opkomst en doorbraak 

van de Engelse landschapsstijl betekende in veel gevallen een herinrichting van de formele aanleg, 

waarbij het bovendien regelmatig een uitbreiding betrof. Er werden vele kosten gemaakt om niet 

opbrengstgerichte gronden aan te passen en soms zelfs uit te breiden ten koste van opbrengstgerichte 

                                                        
160 Albers, L.H., (1987), p. 20. De stijlaanleg wordt gevormd door het huis met tuin en/ of park, en in een aantal gevallen 
het bos. 
161 Dit economische systeem vormt bovendien het onderscheid tussen landgoederen en buitenplaatsen. 
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gronden. Dit is mogelijk wanneer eigenaren zoveel financiële middelen hebben dat er geen rekening 

gehouden hoeft te worden met een vermindering van opbrengsten en een vermeerdering van de 

kosten (zowel door de aanleg, maar met name ook door het kostbare beheer wat op de aanleg 

volgt).162 Een ander mogelijkheid is als er genoeg andere economische activiteiten zijn die de keuzes 

voor esthetiek kunnen compenseren. Beide opties komen voor in de geschiedenis van landgoederen 

en het beheer (ook als een combinatie). De compensatie door economische activiteiten resulteert echter 

in het unieke en gewaardeerde karakter. Bij de andere optie drogen uiteindelijk altijd de financiële 

middelen een keer op, waardoor het bezit (deels) verloren gaat. 

     Het belang van het economische systeem en het multifunctionele karakter van landgoederen wordt 

pas echt duidelijk in de achttiende en negentiende eeuw. Landgoederen maakten in deze een 

transformatie door. Natuurschoon en aandacht voor het landschappelijke gingen steeds meer ruimte 

innemen, zowel financieel als ruimtelijk gezien. In de negentiende en twintigste eeuw werd dit niet 

meer teruggedraaid, maar werd er gezocht naar middelen om de ontstane landschappelijke en 

economische continuïteit van het landgoed te handhaven.163 Ook in de huidige tijd geldt voor veel 

landgoederen nog altijd dit economische systeem, waarin de kosten voor beheer en onderhoud 

betaald worden uit de opbrengsten van het landgoed. Door veranderingen zoals de verhoging van de 

onderhouds- en beheerkosten en een verlaging van de opbrengsten van bijvoorbeeld de houtkap is de 

economische compensatie echter afgenomen en wankel geworden. Een belangrijke voorwaarde voor 

het functioneren van dit economische systeem in de huidige tijd is een zekere omvang. Er moeten 

voldoende mogelijkheden zijn om geld te verdienen uit bijvoorbeeld grond- en erfpacht.164 

 

  
2.5.2 Wanneer is er nog sprake van een landgoed? 

     Gezien de wankele economische positie van landgoederen in de twintigste eeuw werd er volop 

gezocht naar nieuwe en/of aanvullende economische activiteiten. Wanneer dit niet lukte, kwamen 

landgoederen vaak in het bezit van terreinbeherende organisaties. In de meeste gevallen voldeed het 

economische systeem van deze landgoederen niet meer; de kosten en opbrengsten konden niet langer 

quitte gespeeld worden. Binnen terreinbeherende organisaties geldt dit economische systeem niet zo 

nauw. Gezien de grote omvang van deze organisaties, de (eventuele) ledenstructuur en de (eventuele) 

overheidssubsidies beschikken ze over andere middelen die de kosten van het landgoedbeheer 

kunnen voldoen. De directe economische relatie tussen de onderdelen van het landgoed –waarin de 

onderhouds- en beheerkosten worden betaald uit de opbrengsten – wordt zo vervaagd en opgerekt 

naar een grotere schaal van een organisatie.  

     De vraag is wat de consequenties zijn van het oprekken en/of verdwijnen van het economische 

systeem van landgoederen. Wat voor gevolg heeft het bijvoorbeeld voor de cultuurhistorische waarde 

die we aan landgoederen toekennen? Wanneer de economische activiteit van een landgoed niet langer 

rendabel is, heeft het landgoed misschien wel zijn belangrijkste kwaliteit en voorwaarde voor het 

behoud verloren. Vanuit deze aanname mogen vraagtekens gezet worden bij het overheidsgeld dat 

wordt ingezet om (via subsidies en andere regelingen voor bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties) 

landgoederen te behouden.165 Door dit geld en deze regelingen is het typerende economische systeem, 

dat bepalend is (en was) voor de verwevenheid van landgoederen, niet langer noodzakelijk. Aan de 

andere kant is de vraag gerechtvaardigd of dit economische systeem wel past en werkt in de huidige 

                                                        
162 Albers, L.H., (1987), p. 37 
163 Cruyningen, van, P.J, (2004), p. 11  
164 Om deze reden is de minimale oppervlakte van vijf hectare, waaraan nieuwe landgoederen volgens de definitie 

moeten voldoen, niet realistisch. 
165 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p.21  en Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 127 
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tijd en het niet een relict uit het verleden is. Welke offers moeten worden gemaakt om aan dit systeem 

te blijven voldoen? Accepteren we het bijvoorbeeld als natuurterreinen binnen landgoederen verloren 

gaan om ruimte te maken voor woningen, waaruit inkomsten gehaald kunnen worden?   

     Er moet gekeken worden naar het doel van waaruit landgoederen beheerd worden en naar het 

belang van het behoud van landgoederen voor de samenleving. Gaat het om het behoud van bepaalde 

elementen uit diverse periodes in de nationale en lokale geschiedenis, of gaat het om het behoud van 

een beheersysteem dat eveneens duidelijk historische wortels heeft. In het algemeen kan gezegd 

worden dat in het verweven systeem van het landgoed het economisch systeem niet het einddoel 

vormde, maar de voorwaarde. Het hoofddoel van de exploitatie van landgoederen is niet een 

winstmaximalisatie, maar het zorgen voor een continuïteit van het landgoed. 166 Het doel om 

landgoederen in de huidige tijd te behouden kan ook een combinatie zijn, waarbij behalve zorg voor 

het behoud van historische elementen, ook het verweven landgoedsysteem (in bepaalde mate) 

behouden blijft. Dit verweven systeem kan voor de toekomst van het beheer van het Nederlandse 

landschap een voorbeeldpositie innemen. Alle onderdelen van het landgoedbeheer kunnen namelijk 

gekoppeld worden aan het duurzaamheid denken; er moet duurzaam economisch, landschappelijk en 

sociaal beheer plaatsvinden om landgoederen voor de toekomst te behouden. 

 

 

 

2.6 Bedreigingen en bestaansrecht 

  
2.6.1 Bedreigingen 

     Er is in de twintigste eeuw voor het eerst in de geschiedenis van landgoederen aandacht en geld 

vanuit de Rijksoverheid besteed aan landgoederen, vanuit het besef dat het belangrijk is om ze in 

stand te houden voor toekomstige generaties. De invoering van verschillende steunmaatregelen 

(waaronder de Natuurschoonwet) heeft er echter niet toe geleid dat de belangrijkste bedreigingen van 

het voortbestaan van landgoederen zijn verdwenen. Nog altijd zijn de hoge kosten en lage 

opbrengsten gevaren voor de continuïteit van landgoederen. De onderdelen van landgoederen hebben 

namelijk een continue vorm van beheer en onderhoud nodig. Met name het beheer en onderhoud van 

de gebouwen en de parken en tuinen zijn niet te onderschatten. Om deze reden komt het regelmatig 

voor dat de gebouwen 

behorende tot het landgoed 

verhuurd worden. 167 

Hierdoor valt een 

belangrijk deel van 

onderhoud en beheer weg, 

en worden bovendien extra 

inkomsten verworven. 

     Tuinen en parken blijven 

                                                        
166 Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 127 
167 Tromp, H., Henry-Buitenhuis (red.), (1991), p.19 

Afb. 2.18 de noordgevel van 
het woonhuis van landgoed 
Voorstonden in vervallen staat,  
ergens in de jaren zeventig van 
de twintigste eeuw. 
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vaak wel in eigen beheer en hebben veel onderhoud nodig. Dit ondanks het feit dat veel tuinen bij 

1landgoederen in Nederland aangelegd zijn in de landschappelijke stijl, die enige verwaarlozing kan 

trotseren.168 De tuinen en parken, en ook de bossen bestaan uit levend materiaal en zijn daarom aan 

verandering onderhevig.169 Van aanvullende zorg op de continue onderhoudstaken is de ecologische 

houdbaarheid van tuinen, parken en bossen. Vele nog bestaande tuinen, parken en bossen tonen ons 

het beeld dat de landgoedeigenaar en tuinarchitect in de negentiende eeuw voor ogen hadden.170 

Hieraan is sinds die tijd weinig ingrijpends gewijzigd. Dit betekent dat bijvoorbeeld het grootste deel 

van het bomenbestand nog gelijk is aan de oorspronkelijke aanleg. Behalve het alledaagse onderhoud 

zijn dan wezenlijke ingrepen aan de orde. Wat een extra kostenpost met zich meebrengt is dat het gaat 

om een ingreep in een bestaand geheel. Dit betekent dat de keuze voor de goedkoopste en efficiëntste 

ingreep vaak niet zomaar genomen kan worden, aangezien dit op geen enkele manier aansluit bij het 

beeld van het landgoed als geheel.  

     Essentieel voor de handhaving van landgoederen in de toekomst is een opvolger. Het zijn van 

oudsher particuliere eigenaren die landgoederen vormgaven, verder ontwikkelden met als 

uiteindelijk doel het overgeven op de volgende generatie. 171 Dit doorgeven op de volgende generatie 

heeft met name in de twintigste eeuw veel problemen gekend, die resulteerden in onder meer de 

versnippering, de verkoop en het verloren gaan van landgoederen. Aangezien een landgoedeigenaar 

testamentair niet zonder meer de erfgenamen kan verplichten tot het in zijn geheel in standhouden 

van het landgoed en aangezien niet elke erfgenaam dezelfde affiniteit met het landgoed en de diverse 

functies zal hebben als de erflater, kan er veel veranderen bij de opvolging van generaties.172 Het 

belangrijkste voordeel van het landgoed als erfgoed is dat het bezit binnen de familie blijft. Andere 

minder gunstige gevolgen van vererving van landgoederen zijn ook al in het verleden te zien; in 

Nederland gold een verdeling van de erfenis over de kinderen, waardoor landgoederen in de praktijk 

verdeeld konden worden over de verschillende kinderen.173 Met de wisseling op generaties konden 

landgoederen dus groeien of krimpen. Deze situatie bestaat nog altijd. Het hoeft echter geen 

versnippering van het bezit te betekenen, maar er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over 

het (centraal) beheer. Het aanstellen van een rentmeester is in dergelijke gevallen zeer effectief.  

     Bij de vererving van een landgoed keren ook telkens de zware successielasten terug. De overheid 

heeft met de Natuurschoonwet een mogelijkheid voor lastenverlaging gecreëerd. Ondanks deze 

maatregel werden nog altijd landgoederen verkocht of geschonken aan terreinbeherende organisaties. 

Dit gebeurde behalve vanuit economische overwegingen ook vanuit ideële overwegingen, waarbij 

culturele, natuurlijke en maatschappelijke waarden een belangrijke rol speelden.174 Een direct gevolg 

van deze overnamen is dat landgoederen niet langer in hun continuïteit bedreigd werden, waardoor 

het behoud op deze manier verzekerd werd.  

 

 
2.6.2 Bestaansrecht 

          Zowel de Rijksoverheid als particuliere landgoedeigenaren hebben diverse maatregelen 

getroffen die moeten helpen om landgoederen voor de toekomst te kunnen behouden. De vraag is 

waarom we als maatschappij hier middelen en tijd voor inzetten. Gaat het puur om het behoud voor 

toekomstige generaties, of spelen andere belangen een rol? En misschien wel belangrijker is de vraag 

                                                        
168 Wijck, van, H.M.W., (1982), p. 519 
169 Wijck, van, H.M.W., (1982), p. 524 
170 Tromp, H., Henry-Buitenhuis (red.), (1991), p.17 
171 Tromp, H., Henry-Buitenhuis (red.), (1991), p.19 
172 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 28, 30 
173 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 37. Groot-Brittannië kende daarentegen  het erfrecht voor het oudste kind. 
174 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 28, 
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om het behoud van welk beeld van het landgoed gaat het? Landgoederen zijn door opeenvolgende 

generaties eigenaren vormgegeven en hebben zo gezegd nooit een duidelijk eindpunt of –beeld gehad. 

Wat kiezen we te behouden en wat verdwijnt hierdoor? Een belangrijke vraag die in dit kader gesteld 

kan worden betreft de inspanningen om landgoederen te behouden; want hebben landgoederen die 

nauwelijks zelfstandig kunnen functioneren nog wel een bestaansrecht?  

     Als we teruggaan naar het meest basale motief om landgoederen te behouden gaat het om de keuze 

of we als maatschappij (bijzondere) historische elementen wensen te behouden of niet. Allereerst al 

door de wet en regelgeving hebben we als maatschappij bepaald dat niet zomaar alles kan en mag 

verdwijnen. Wanneer mensen op een landgoed lopen zullen ze bovendien deze vraag niet zomaar 

stellen. Dit heeft te maken met een waardering. Tijdens een bezoek aan een landgoed worden niet 

alleen de elementen waaruit landgoederen bestaan gewaardeerd, maar ook het beeld van het 

landgoed als geheel. Dit is niet alleen het beeld van de samenhang van de diverse onderdelen, maar 

ook het beeld van de tijd, van een bepaalde geschiedenis en van de keuzes van opeenvolgende 

eigenaren. Landgoederen zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt dus van belang, omdat ze een beeld 

geven van de lokale geschiedenis. Deze cultuurhistorische waarden zorgen tegelijkertijd ook voor het 

recreatieve belang van landgoederen. Elk landgoed heeft zijn eigen ontstaans- en 

bewoningsgeschiedenis, waardoor ook elk landgoed zijn eigen verhaal heeft. Deze eigen geschiedenis 

is voor de recreatie een belangrijk aspect. Het maakt optimale beleving mogelijk, en beleving is in de 

huidige recreatie- en vrijetijdsmarkt essentieel.175 De recreatie en belevingswaarde van landgoederen 

zijn niet zomaar ongrijpbare waarden, maar hebben gevolgen voor de economie van het landgoed en 

voor de omliggende omgeving. Investeringen in erfgoed – in de vorm van onderhoud en 

restauraties – zijn zowel goed voor de (lokale) werkgelegenheid als voor recreatie en toerisme. 

     Behalve deze culturele en recreatieve belangen van landgoederen speelt ook nog het 

landschappelijk en ecologisch belang. Met het behouden van landgoederen blijven ook de 

bijbehorende natuur- en bosterreinen behouden voor de toekomst. Dit betekent een actief beheer van 

natuurgebieden en bossen. Dit is positief voor de biodiversiteit en voor bijzondere ecologische 

waarden. Natuurlijk staan deze landschappelijke belangen in wisselwerking met de recreatieve 

belangen; in toenemende mate vinden mensen het belangrijk dat natuur en landschap behouden 

blijven en hechten waarde aan het beleven van diverse landschappelijke elementen.176 Daarnaast 

kunnen landgoederen ook een belangrijke rol vervullen in de ruimtelijke inrichting van een bepaald 

gebied. Gezien de verstedelijking en schaalvergroting lijken steeds meer plekken in Nederland op 

elkaar. Landgoederen vormen hier uitzonderingen op. In het landschap is dit te zien doordat binnen 

landgoederen diverse stijlelementen en verticale componenten waarneembaar zijn. Van een afstand is 

het huis al als hoogtepunt in het landschap te zien. Behalve het huis is ook in het terrein door de 

afwisselende kleinschaligheid het landgoed als afzonderlijke eenheid in het omliggende landschap 

waarneembaar. 

     Het eerder beschreven landgoedsysteem kan eveneens een belangrijk motief zijn voor het 

behouden van landgoederen. De manier van het gebruik van het buitengebied is namelijk uniek. Het 

is een systeem dat in het midden van het buitengebied staat, met aan de ene zijde het agrarisch bedrijf 

en aan andere zijde natuurgebieden beheerd door terreinbeherende organisaties. In deze benadering 

gaat het om een duurzaam gebruik van alle onderdelen van het landgoed, aangezien alle onderdelen 

noodzakelijk zijn voor het gebruik, beheer en behoud van het landgoed. Dit gebruik van het 

buitengebied waarin alle lagen op elkaar liggen en elkaar nodig hebben, kan voor de toekomst in 

Nederland ontzettend interessant zijn. Het systeem waarin de landbouw, bosbouw, recreatie, natuur 

en eventueel het wonen in elkaar schuiven tot een ideale mix, waardoor het economisch draaiend te 

                                                        
175

 Jacobs, M., (2002), p. 12 
176

 Jacobs, M., (2002), p. 45 
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houden is, kan toekomstperspectief bieden voor het vraagstuk van landschapsbeheer en de discussie 

over natuurbeheer door boeren. 

     De diverse vormen waarin landgoederen tegenwoordig nog voorkomen bieden dus niet directe 

aanleidingen voor een discussie over de vraag of (alle) landgoederen behouden moeten blijven. 

Landgoederen met een nog economisch gezond functionerend systeem, maar met weinig 

natuurwaarden kunnen waardevol zijn voor de historie van de plek en vanwege het economische 

systeem met bijbehorend gebruik van de ruimte. Landgoederen die economisch niet meer volledig 

functioneren en afhankelijk zijn van een terreinbeherende organisatie, kunnen het behouden waard 

zijn vanwege de natuur- en cultuurwaarden van het terrein. Landgoederen die economisch gezond 

functioneren hebben bovendien een financieel belang voor de eigenaar. Dit is – in tegenstelling tot de 

eerder genoemde belangen – een privaat belang, dat echter wel weer een rol speelt in het behoud van 

het landgoed en dus in het publieke belang van landgoederen. 

 
 
 

2.7  De particuliere landgoedeigenaar 

    

2.7.1 De landgoedeigenaar in het verleden 

     Landgoedeigenaren uit de negentiende en twintigste eeuw kunnen in een lange en rijk gelaagde 

beheer- en eigendomstraditie geplaatst worden. De basis werd gelegd door rijke edelen (veelal 

wereldlijke leiders) in de Middeleeuwen, die net als bisschoppen op grote schaal de woeste gronden 

lieten ontginnen.177 Bezittingen werden – hoewel door de tijd van grootte en aanzien veranderd – 

overgegeven binnen de familie van generatie op generatie.178 Doordat de bezittingen in de familie 

werden doorgegeven, kregen landgoedeigenaren een onderscheidende positie in de omgeving. 

Hoewel ze voor de ontwikkeling van hun landerijen afhankelijk waren van de boerenbevolking die de 

gronden pachtte, waren de pachters in veel grotere mate afhankelijk van landgoedeigenaren. In 

pachtovereenkomsten werden voorschriften vastgelegd waaraan pachters zich moesten houden. Uit 

deze voorschriften kunnen de doelen die landgoedeigenaren met hun bezit hadden, afgelezen worden. 

Zo diende de exploitatie van een landgoed zeker een economisch doel, maar was het hoofddoel een 

continuïteit in bezit.179 Dit betekende in de praktijk dat keuzes in en om het landgoed niet puur uit 

efficiënte overwegingen werden gemaakt. Landgoedeigenaren kwamen uit de hogere (soms adellijke) 

families en kenden - doordat ze goed bemiddeld waren – niet de noodzaak van puur op efficiëntie 

gerichte agrarische productie. 

     In hun ideeën over bedrijfsvoering en landschapsschoon is de invloed van de goede afkomst van de 

landgoedeigenaren duidelijk te merken. Ze hadden meestal goede opleidingen genoten, waarmee ze 

zich onderscheidden van de plaatselijke bevolking. 180  De opleidingen stimuleerden 

landgoedeigenaren in het gebruik van nieuwe landinrichtings- en landbouwmethoden, en boden ook 

een basis voor het denken over de waarden van het landelijk gebied, kunst en cultuur, en filosofie. 

Zowel natuurwetenschappen als meer filosofische benaderingen van het natuurbegrip vormden vanaf 

de achttiende eeuw populaire studievormen.181 Naast deze studierichtingen hadden de grand tours 

invloed op de ontwikkeling en de uitstraling van landgoederen. Deze reizen werden hoofdzakelijk 

                                                        
177 Willems, J., (1979), p. 63 
178 Willems, J., (1979), p. 64 en Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 37 
179 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 11 
180 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 42,43 
181 Schouten, M., (1999), p. 151. Tijdens de Romantiek was er aandacht voor de twee uitersten: het gevoel en het verstand 
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door jonge mannen in de negentiende eeuw ondernomen, naar onder meer Italië en Engeland. Hier 

raakten ze in aanraking met andere culturen en kunstuitingen. Zowel de villatuinen in Italië als de 

Engelse tuinen hebben veel invloed gehad op de uitstraling van landgoederen (en de inrichting van 

tuinen). 

     Behalve een goede opleiding en mogelijkheden om te reizen, bracht een goede afkomst ook 

voordelen van continuïteit mee. De rijke en hoogopgeleide landgoedeigenaren vormden in de 

betreffende gebieden tot aan de negentiende eeuw vaak de natuurlijke leiders.182 Deze positie werd 

door de familie ingenomen: bij het overlijden nam de volgende generatie het stokje over. Dit 

natuurlijk leiderschap kon bestaan doordat de landgoedeigenaar in alles in hiërarchie boven zijn 

pachters stond. Bovendien hadden ze ook de overtuiging dat hun eigen belang samenviel met het 

algemene belang, en dat daarmee hun ideeën en inspanningen niet alleen gunstige gevolgen hadden 

voor henzelf (in materiële en immateriële zin), maar ook voor de omgeving (hoofdzakelijk in 

immateriële zin).183 

     Het leiderschap is echter ook letterlijk te 

nemen aangezien landgoedeigenaren vaak 

bestuurlijke functies hadden; bijvoorbeeld 

in lokale en provinciale besturen, maar ook 

als vertegenwoordigers in de Eerste 

Kamer. 184  Hierdoor konden 

landgoedeigenaren nog meer invloed 

uitoefenen op hun omgeving en daarmee 

hun onderscheidende rol versterken.  

     In de twintigste eeuw begon 

langzaamaan de invloed van de gegoede 

families op het omliggende gebied te 

verminderen. Tal van factoren hebben 

invloed gehad op dit proces. De beginnende  

emancipatie van de arbeiders (in dit geval 

de boeren) is belangrijk geweest. Met de 

komst van het algemeen kiesrecht verloren 

landgoedeigenaren bovendien vaker hun 

invloedrijke positie in diverse besturen.185 

De eeuwenlange „natuurlijke‟ verhoudingen 

in de maatschappij veranderden. Over het 

algemeen kan gezegd worden dat de 

maatschappelijke rol van de adel steeds 

verder kromp, terwijl die van de burgerij 

groeide. 186  De veranderingen in de 

maatschappelijke verhoudingen hebben een 

directe relatie met veranderingen in het 

Nederlandse landschap en met de omgang 

met het landschap. Mede door het proces 

van industrialisatie wijzigde vanaf het 

                                                        
182 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 44 
183 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 25 
184 Ibidem  
185 Ibidem  
186 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 19. De maatschappelijke rol van arbeiders en boeren groeide zeer langzaam, en volgde 
uiteindelijk ook die van de burgerij. 

Afb. 2.19 Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk (1818-
1905), eigenaar van landgoed Voorstonden,  tevens lid van 
de Eerste Kamer (van 1853 tot 1880) en burgemeester van 
Zwolle (van 1856 tot 1867). 
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einde van de negentiende eeuw het Nederlandse landschap in snel tempo. Grote stimulans voor dit 

proces – dat resulteerde in een ander aanzicht van het landschap (door ingrepen en de invoering van 

nieuwe vormen van landbouw) -  was de gewijzigde sociale samenstelling in de maatschappij. 

Mensen begonnen langzaam te geloven in de vooruitgang en de maakbaarheid van de samenleving, 

waardoor ook de maatschappelijke verhoudingen (met name in de adelkringen) onder druk kwamen 

te staan.187 Landgoedeigenaren werden steeds vaker beschouwd als obstakels van de vernieuwing, die 

te lang wilden vasthouden aan het verleden.188 Hun positie in het omliggende gebied werd hierdoor 

zwakker. Dit beeld werd versterkt doordat het omliggende landschap door vrije boeren in snel tempo 

gemoderniseerd werd. 

     De positie van landgoedeigenaren veranderde hierdoor sterk; in de negentiende eeuw waren ze 

vaak belangrijke leiders en vernieuwers, terwijl ze in de twintigste eeuw soms gezien werden als een 

belemmering. Dit moet wel enigszins genuanceerd worden, gezien het feit dat we niet kunnen 

spreken over een homogene groep landgoedeigenaren. Toch kunnen veel landgoedeigenaren in de 

twintigste eeuw geschaard worden onder een groep particulieren die zich zorgen maakte over de 

gevolgen van de grootschalige veranderingen in het landelijk gebied. Binnen deze groep van onder 

meer onderwijzers, kunstenaars en wetenschappers drong het besef op van de consequenties van de 

ingrepen voor het landschap en de natuur, en daarmee ook de noodzakelijkheid van het beschermen 

van de natuur.189 Dit resulteerde onder andere in de oprichting van de Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten in 1905. Rond dezelfde periode leidden veranderingen in visies op het 

takenpakket van de overheid ook tot nieuwe aanpakken, een voorbeeld is de oprichting van 

Staatsbosbeheer in 1899. In deze periode kwam eveneens het besef op van het belang van openbaar 

groen voor de hele bevolking en met name voor de arme arbeidersbevolking. Dit is zowel zichtbaar in 

de initiatieven tot bescherming van groene gebieden, als ook in de aanleg van openbare (stads)parken 

en in de openstelling van parken behorende bij buitenplaatsen en landgoederen.190  

 

 

                                                        
187 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 19 
188 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 15, 20. Boeren waren van mening dat landgoedeigenaren alleen maar geïnteresseerd 
waren in jacht en natuurschoon. 
189 Windt, van der, H., (1992), p. 3 en Loon, van, A., Coesèl, M., Luiten van Zanden, J. (e.a.) , (1996), p. 24 
190 Laurie, M., (1975), p. 62 

Afb. 2.20 Groepsfoto na de jacht in Vilsteren 
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     De invloed van landgoedeigenaren op het landelijk gebied was niet zomaar verdwenen. 

Landgoedeigenaren hadden mede door hun goede afkomst, opleiding en door hun lange ervaring in 

het landelijk gebied vaak veel gezag in het beleid van de overheid of van 

natuurbeschermingsorganisaties. In de eerste jaren na de oprichting van Natuurmonumenten 

behoorden behalve vertegenwoordigers van de overheid en het zakenleven ook landgoedeigenaren 

tot het belangrijkste netwerk van de natuurbescherming.191 In het aankoopbeleid van bijvoorbeeld 

Natuurmonumenten speelden landgoedeigenaren een belangrijke rol. Steeds vaker kregen 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer landgoederen aangeboden, omdat de groeiende kosten van 

onderhoud niet meer voldaan konden worden. Behalve financiële overwegingen speelden ook de 

eerder aangehaalde sociaal-maatschappelijke overwegingen mee. Een aantal landgoedeigenaren vond 

dat hun bezit beter in het bezit kon zijn bij de recent opgerichte natuurorganisaties. Dit vanuit de 

redenatie dat zij beter het algemeen belang konden dienen met de openstelling van landgoederen.  

      

 
2.7.2 De huidige landgoedeigenaar 

     Tegenwoordig is een deel van de Nederlandse landgoederen nog in handen van particuliere 

eigenaren en stichtingen, het overige deel behoort tot terreinbeherende organisaties als 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. Grote tussen deze 

beheerpartijen hebben er in de laatste twintig tot dertig jaar tijd niet plaatsgevonden. Het particulier 

landgoedbeheer staat bovendien na een slechte periode - waarin de concurrentiestrijd met 

terreinbeherende organisaties bijna verloren leek te gaan – weer volop in de schijnwerpers. Belangrijk 

hiervoor zijn de oprichtingen van diverse belangenverenigingen vanaf de jaren zeventig, waaronder 

bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor de Landelijke Eigendom (1973), de Bosgroepen en de 

Federatie Particulier Grondbezit (1995). Bovendien is het maatschappelijk klimaat veranderd. De 

pijlers zijn tegenwoordig hoofdzakelijk gericht op Staatsbosbeheer en in wat mindere mate op 

Natuurmonumenten. Het particuliere beheer staat daarentegen in een positief daglicht. Dit heeft te 

maken met een golfbeweging in de tijd, waarin het socialistische denken tegenwoordig overschaduwd 

wordt door het liberale (en ondernemers-) denken. 

     Het particulier landschaps-, bos- en landgoedbeheer heeft in de twintigste eeuw zware tijden 

gekend, zowel wat betreft de slechte economische opbrengsten uit met name het bosbeheer, als wat 

betreft de maatschappelijke positie van de particuliere beheerders. Het particuliere landgoedbeheer 

paste niet goed binnen de gewijzigde maatschappelijke opvattingen en stond in een negatief 

daglicht.192 Het paste niet in de tijdgeest van de naoorlogse jaren en met name de jaren zestig en 

zeventig, waarin het sociale gedachtegoed duidelijk vertegenwoordig was. Landgoedeigenaren 

vormen echter geen homogene groep, zoals duidelijk wordt door de verschillende manieren waarop 

ze met hun bezit en hun maatschappelijke positie omgingen. Een aantal landgoedeigenaren kon zich 

vinden in het idee dat natuurterreinen openbaar bezit behoorden te zijn. Zij verkochten of schonken 

hun landgoed aan Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Anderen keerden juist naar binnen en 

beheerden hun bezit zonder iets aan te trekken van opinies in de buitenwereld. Doordat iedere 

landgoedeigenaar ook nog eens sterk op zichzelf leefde, bleven ze gedurende de twintigste eeuw lang 

geïsoleerd. 

     Deze situatie veranderde op het moment dat de geïsoleerde positie werd doorbroken. Dit gebeurde 

met de oprichting van de Bosgroepen vanaf de jaren zeventig. Behalve de sociaal-maatschappelijke 

veranderingen zorgden ook de slechte economische omstandigheden voor de bedrukte positie van 

landgoedeigenaren. De concurrentiestrijd in de landbouw was zwaar, en daar kwamen de slechte 

                                                        
191 Windt, van der, H., (1995), p. 59, 60 
192 Cruyningen, van, P. J., (2004), p. 31 
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financiële opbrengsten van het bosbeheer overheen. Aangezien landgoedeigenaren er allemaal alleen 

voor stonden, werd hun stem niet gehoord. Vanuit het idee dat samenwerking sterk maakt, zijn vanaf 

1975 overal in Nederland regionale Bosgroepen opgericht.193 De Bosgroepen werden opgericht om de 

verkoop van hout en de aankoop van plantsoen te stimuleren. Het was de eerste vereniging waarbij 

landgoedeigenaren – en andere boseigenaren – samenwerkten voor betere posities. Na de oprichting 

van de Bosgroepen zijn ook andere verenigingen opgericht die de belangen van de landgoedeigenaren 

vertegenwoordigen. De oprichting van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) in 1995 is zeer 

belangrijk voor het tegengaan van de versnippering van belangen van landgoedeigenaren. Iedere 

landgoedeigenaar is nog altijd op zichzelf, maar in de zoektocht naar oplossingen voor problemen 

wordt vanuit de FPG geprobeerd gezamenlijk op te trekken en te strijden voor bijvoorbeeld 

subsidieregelingen en wetswijzigingen. 

     Huidige particuliere landgoedeigenaren kunnen beschouwd worden als ondernemers in het 

midden- en kleinbedrijf, die grote moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden.194 

Particuliere landgoederen zijn tegenwoordig vaak ondergebracht in een stichting of in een besloten 

vennootschap. Door deze rechtsvormen is de continuïteit van het landgoed beter te waarborgen en 

zijn de financiële middelen beter te delen. Dit betekent echter wel andere capaciteiten van de 

landgoedeigenaar, de managementtaak van de landgoedeigenaar wint steeds meer aan belang.195 

Voor particuliere landgoedeigenaren speelt het continuïteitaspect een belangrijke rol, aangezien ze 

door familiebanden veelal nog nauw verbonden zijn aan het bezit.  

 

 
 

2.8 Terreinbeherende organisaties als landgoedeigenaar 

 

2.8.1 Veranderingen in de negentiende en twintigste eeuw; de opkomst van de 
industriële samenleving 

     Wanneer we kijken naar de stichting van de twee belangrijkste terreinbeherende organisaties in 

Nederland; Staatsbosbeheer in 1899 en Natuurmonumenten in 1905, kunnen we al bijna concluderen 

dat het maatschappelijk klimaat hiertoe een bijdrage moet hebben geleverd. 196  De oprichtingen 

vonden plaats in een kort tijdbestek en lijken een nieuwe periode (de twintigste eeuw) in te luiden. De 

vraag is of dit een juiste aanname is en hoe het maatschappelijk klimaat in deze periode omschreven 

kan worden. Nederland – en met name het platteland – kan aan het begin van de negentiende eeuw 

gekarakteriseerd worden als een leeg land. Buiten de steden en dorpen woonden, werkten en leefden 

maar zeer weinig mensen.197 Het platteland was behalve leeg ook nat en werd gekenmerkt door veel 

moerasachtige gebieden (woeste gronden). 198 In een tijdbestek van slechts een eeuw veranderde het 

Nederlandse landschap echter enorm, zowel wat betreft de bebouwde gebieden als de woeste 

gronden. Een beschrijving uit het midden van de negentiende eeuw illustreert deze veranderingen 

van het Nederlandse landschap: 

                                                        
193 Zie de website van bosgroepen: www.bosgroepen.nl  
194 Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 132 
195 Booy, R.E. (e.a.), (1981), p. 24, 25 
196 De begrippen natuurbeherende organisaties en terreinbeherende organisaties worden in deze paragraaf door elkaar 

gebruikt. Deze organisaties zijn opgericht onder de noemer natuurbeschermend of natuurbeherend, maar zijn door de 
verruiming van functies ook goed bekend als terreinbeherende organisaties.  
197 Woud, van der, A., (2005), p. 196. Ook de belangrijkste steden werden rond 1800 gekenmerkt door een leegloop. Zie p. 
315 
198 Woud, van der, A., (2005), p. 198. Rond 1800 bestond de Nederlandse bodem voor ongeveer een derde uit woeste 
gronden. 
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Voor mij, ik voel somwijlen behoefte om de menschen te vergeten, en dank den Hemele, dat er zelfs in mijn prozaische 

Vaderland bij al die regte slooten en harde wegen nog een weinig wildernis is overgelaten waar ik ongestoord zwerven 

kan en onbeschrijfelijk geniet bij het beklimmem van een nieuwen top, bij het ontdekken van eene nieuwe vallei. Maar 

ach, dat paradijs mijner jeugd, die glooijende duinen, zij zijn de laatste wijkplaats der natuur tegen de 

onverbiddelijken tiran: Landbouw!199 

 

     De veranderingen in het Nederlandse landschap zijn grotendeels te verklaren vanuit de 

ontwikkelingen en gevolgen van de industriële revolutie die in de negentiende eeuw in West-Europa 

losbarstte. 200  Met de industriële revolutie en het maakbaarheidsdenken nam ook de 

natuurwetenschap een dominante positie in de samenleving in. Het landschap en de natuur werden 

voor het eerst hoofdzakelijk gezien als nuttige elementen, met tot gevolg vele op efficiëntie gerichte 

landschappelijke ingrepen. Het doel van deze ingrepen was een productiviteitsverbetering, die 

mogelijk werd door intensiever grondgebruik.201  Dit resulteerde in een verbetering van de al in 

gebruik genomen gronden door betere bemesting, een verbeterde waterhuishouding, en in 

grootschalige ontginningen van de nog bestaande woeste gronden. De noodzakelijkheid van een 

productiviteitsverhoging speelde hierin een belangrijke rol. De Nederlandse bevolking groeide in 

korte tijd enorm; ontginningen van woeste gronden tot landbouwgronden moesten een bijdrage 

leveren aan de toenemende vraag naar voedsel.202 

     Uit alle nieuwe ingrepen en ontwikkelingen sprak een duidelijk 

gevoel van maakbaarheid. Mensen ervoeren dat ze de greep op de 

omgeving konden verstevigen en begonnen te geloven in de 

vooruitgang en maakbaarheid van de samenleving.203 De invulling 

van het lege land en de verdwijning van grote oppervlakten woeste 

gronden werden dan ook niet gezien als een negatieve ontwikkeling. 

Het in cultuur brengen van woeste gronden was juist een symbool 

van beschaving.204 Dit geloof is eveneens te zien bij personen die een 

belangrijke rol speelden bij de opkomende 

natuurbeschermingsgedachten, bijvoorbeeld bij de al eerder 

geciteerde Frederik van Eeden: 205  

 

We ergeren ons niet, wanneer de mensch de hem omringende natuur omwerkt 

en herschept om er het meeste voordeel van de te genieten. Integendeel, onze 

polders, doorsneden met regtlijnige wegen en kanalen, beplant met lange reeksen van ijpen of wilgen, omzoomd door 

boschjes, hooischelven en kerktorentjes, hebben niets terugstootends. Zij spreken alleen van gezond verstand en 

berekend eigenbelang.206 

 

Tegelijkertijd bracht hij de verdwijning van de eigenaardige delen van het landschap ter sprake. Door 

de oprukkende grootschalige ontginningen van woeste gronden en de systematische bebossingen 

verdween steeds meer natuur in Nederland. Op het moment dat deze ontwikkelingen een steeds 

grootschaliger karakter kregen, introduceerde Van Eeden in Nederland de gedachte dat de natuur 

                                                        
199 Frederik van Eeden beschrijft in „Woekerplanten‟, uitgegeven in het Album der Natuur (1854), zijn gevoelens over het 

verdwijnen duinen ten koste van de landbouw.  
200 Koppen, van, K., Hoek, van der, D., Leemijer, A.M., (e.a.), (1985), p. 119 
201 Woud, van der, A., (2005), p. 195 
202 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 22 
203 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 19 
204 Schouten, M., (1999), p. 138 
205 Berkel, van, K., (2006), p. 19, 20 
206 Frederik van Eeden in „Het landschap‟, gepubliceerd in Album der Natuur in 1862, p. 215 

Afb. 2.21 Frederik Willem van 
Eeden sr. 
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tegen deze oprukkende ontwikkelingen beschermd moest worden. Bijzondere elementen dienden 

volgens hem bewaard te blijven als overblijfsel van de natuur zelf.207 Over de verdwijning van het 

Beekbergerwoud in 1869 schrijft Van Eeden: 

 

Dit Bosch had als monument van de voormalige natuur van ons land niet minder waarde dan oude gebouwen van de 

geschiedenis der vaderlandsche kunst, en het redden van zulke merkwaardige plekjes uit sloopers handen moest aan de 

Koninklijke Academie van Wetenschappen worden opgedragen.208 

       

      De ambivalente houding van Van Eeden was kenmerkend voor een groot deel van de burgerij in 

de negentiende eeuw.209 Mensen zagen met eigen ogen de veranderingen en verbeteringen over het 

landschap heen trekken. Steden breidden uit, de productiviteit verhoogde enorm, en tegelijkertijd 

werd het landschap steeds eenvormiger. De bijzondere elementen en contrastrijke gebieden 

verdwenen. Ook het verschil (en eveneens de afstand) tussen stad en platteland werd kleiner. Mede 

door verbetering van de infrastructuur en ontwikkeling van vervoersmiddelen kwamen het platteland 

en de natuur steeds dichterbij de stedelijke wereld. Het is dan ook niet opmerkelijk dat met name de 

gegoede stadsmens – die steeds eenvoudiger in aanraking kon komen met de natuur - gevoeliger 

werd voor de waarde van de natuur, en uiteindelijk in opstand kwam tegen het verdwijnen van 

natuur.210  

 

 
2.8.2 Vorming en ontwikkeling van natuurbeschermingsorganisaties 

"Laat ons vooral nooit vergeten, dat Natuur- en Landschapsbescherming geen stokpaardje is van een klein aantal hedonisten 

of wetenschappelijke ijveraars, maar een streven naar levensvervulling voor iedereen en in het bijzonder een redding voor 

allen, die geboren en getogen zijn in de sombere buurten van de ouderwetsche groote steden."  

 
Jac. P. Thijsse in Natuurbescherming en landschapsverzorging in Nederland, 1946   

    

     Een aantal personen en concrete aanleidingen wordt vaak apart benoemd vanwege hun 

doorslaggevende rol bij de oprichting van deze organisaties.  Belangrijke namen zijn Jac. P. Thijsse en 

Eli Heimans. Van Eeden had met zijn eerder publicaties veel invloed op Thijsse en Heimans. Ook zij 

begonnen met het uitdragen van hun ideeën via publicaties in tijdschriften (het door henzelf 

opgerichte Levende natuur) en in de Verkade-albums. Deze publicaties pasten in de groeiende 

belangstelling voor de natuur van met name de rijke stedelingen. 211  Heimans en Thijsse waren 

overtuigd dat ze de Nederlandse bevolking iets nieuws te bieden hadden, namelijk een nieuwe 

(biologische) kijk op de natuur.212 Ze hadden daarin ook veel succes, wat grotendeels te danken is aan 

de vorm en stijl waarin ze dit goten. Behalve de wens de bevolking iets te leren, stonden genot en 

natuurbeleving als doelen voorop. Vanwege het ontbreken van een overduidelijke (religieuze) moraal, 

konden Heimans en Thijsse rekenen op steun van biologen en andere natuurwetenschappers.213 Deze 

aanpak leidde in een brede en groeiende belangstelling voor de natuur. Dit leidde onder meer tot de 

oprichting van de Natuurhistorische vereniging in 1901, die vanwege de bezorgdheid over  

                                                        
207 Berkel, van, K., (2006), p. 29,30 
208 Frederik van Eeden in „Herinneringen aan de Veluwe‟, gepubliceerd in Album der Natuur, in 1880, p. 173 
209 Berkel, van, K., (2006), p. 19 
210 Zanden, van, J.L, Verstegen, S.W., (1983), p. 184. Paragraaf 4.1.3 gaat verder in op de acties tegen het verdwijnen van 
natuur en de oprichting van natuurbeschermingsorganisaties 
211 Loon, van, A., Coesèl, M.,  Luiten van Zanden, J.  (e.a.), (1996), p. 17 
212 Loon, van, A., Coesèl, M.,  Luiten van Zanden, J.  (e.a.), (1996), p. 24 
213 Berkel, van, K., (2006), p. 50,51 
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voortbestaan van natuurgebieden als 

doelstelling had: het aanwenden van 

pogingen om terreinen, die uit een 

natuurhistorische oogpunt belangrijk zijn te 

beschermen.214 

     De volgende stap naar de oprichting 

van een natuurbeschermingsorganisatie 

was hierna niet meer zo groot. Het 

initiatief tot het veiligstellen van 

bepaalde gebieden was gemaakt. In de 

jaren hiervoor was bovendien al door de 

Rijksoverheid in 1899 het 

Staatsbosbeheer opgericht. In de 

negentiende eeuw was Nederland zo 

ernstig ontbost dat de overheid het noodzakelijk achtte dat de Nederlandse staat bos moest gaan 

aanleggen en beheren.215 Met name in de eerste jaren van Staatsbosbeheer werden bestaande bossen 

beheerd en op de resterende woeste gronden nieuwe bossen aangelegd. In 1905 volgde het nieuwe 

particuliere initiatief en werd de Vereniging ter Behoud van Natuurmonumenten opgericht. Het 

volgende jaar werd in de statuten de gestelde taak van de vereniging vastgelegd: het behoud van 

merkwaardige deelen van den Nederlanschen bodem, merkwaardige in Nederland levende dieren, planten en 

levensgenootschappen, alsmede belangrijke overblijfselen van voorhistorische menschelijk werkzaamheid, welke 

door uitbreiding der cultuur of andere oorzaken dreigen verloren te gaan.216 

     Zoals bij de oprichting van Staatsbosbeheer uiteindelijk de Rijksoverheid bepalend was, zo 

speelden bij de oprichting van Natuurmonumenten particulieren een essentiële rol. Zowel in de 

voortrekkende rol, maar ook als financier, wetenschapper en liefhebber. De eerste actieve 

natuurliefhebbers waren hoofdzakelijk rijke stedelingen die de mogelijkheden hadden om eenvoudig 

de groene ruimte en het platteland te bezoeken. 217 Bovendien bezaten zij middelen en tijd om zich 

bezig te houden met natuur. Deze groep mensen was voor Natuurmonumenten belangrijk aangezien 

ze behalve geïnteresseerd ook bemiddeld was. Er was veel geld nodig om bedreigde gebieden aan te 

kopen, zodat de „merkwaardige deelen‟ van Nederland behouden konden blijven. Tot de belangrijkste 

financiers behoorden met name rijke zakenlieden. Biologen en natuurwetenschappers waren belast 

met    opstellen van de juiste wetenschappelijke toon als motivatie voor de bescherming van gebieden. 

De betrokkenheid van natuurwetenschappers was zowel belangrijk voor de overdracht van kennis 

van natuur en van het Nederlandse landschap, als voor de uitvoering van de doelen die 

Natuurmonumenten zichzelf stelde. Natuurwetenschappers bepaalden welke gebieden behouden en 

beheerd moesten worden en de manier waarop.218 Als belangrijk criterium gold de aanwezigheid  van 

wetenschappelijke waarden. Behalve de wetenschap bepaalde ook het kapitaal wat er in de praktijk 

aangekocht werd. 219  Het gevolg hiervan was dat de praktijk van Natuurmonumenten werd 

vormgeven door het (veronderstelde) wetenschappelijke belang en de financiële mogelijkheden. 

                                                        
214 Uit de statuten van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Geciteerd in: Windt, van der, H. (1995), p. 48 
215 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 8. Diverse maatschappelijke organisaties (waaronder de commissie van de Gelderse 
Maatschappij van Landbouw, de Nederlandse Heidemaatschappij en de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van 
Nijverheid) hadden aangedrongen op een actieve opstelling van de overheid inzake de bosbouw 
216 Statuten Natuurmonumenten 1905. Geciteerd in: Windt, van der, H., (1995), p. 57 
217 Loon, van, A., Coesèl, M.,  Luiten van Zanden, J.  (e.a.), (1996), p. 24 
218 Windt, van der, H., (1992), p. 5 
219 Windt, van der, H., (1995), p. 57. Ook landgoedeigenaren waren invloedrijke personen in de eerste jaren van 
Natuurmonumenten. 

Afb. 2.22 Eli Heimans en Jac. P. Thijsse 
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      De argumentatie voor de aankoop van gebieden werd behalve in de bescherming van 

natuurhistorische waarden, ook gezocht in het nut dat het gebied voor de mens had. 

Natuurmonumenten richtte zich op het behoud van natuurschoon, van bepaalde „merkwaardige‟ 

dieren- en plantensoorten en op het behoud van recreatieruimte voor de mens.220 De twintigste-

eeuwse mens had behoefte aan een tegenhanger voor de alsmaar drukker wordende stad. Dit werd 

gevonden in de voor recreatie opengestelde woeste gronden, die door hun bedreigde bestaan 

aangekocht en beschermd werden. Woeste gronden werden belangrijk verondersteld voor de 

wetenschap en voor het geluk van mensen.221 Het beheer van deze gebieden was met name gericht op 

de instandhouding, waardoor het toen geldende beeld de standaard werd.222 Hoewel het aankoop- en 

beheerbeleid van Natuurmonumenten dus op diverse motieven leunde, resulteerde het in de eerste 

decennia van de twintigste eeuw wel in een min of meer stabiele vorm van natuur. De bescherming 

van de natuur was gelijkgesteld en ingeperkt tot de aankoop van het natuurmonument.223 Het beeld 

dat deze natuurmonumenten moesten uitstralen was het beeld van de natuur zoals aangetroffen in de 

bedreigde gebieden die als eerste werden aangekocht. 

 

                                                        
220 Windt, van der, H., (1992), p. 4 
221 Thijsse, J. P., (1946), p. 30. In een uiteenzetting stelt Thijsse vast dat men in 1820 nog geen idee had van de waarde 

van woeste gronden en dat om deze reden ze in grote aantallen werden verkocht en ontgonnen.  
222 Zie bijvoorbeeld Herngreen, G.F.W., (1992), p. 39, Windt, van der, H., (1995), p. 74. Over het statische beeld van de 
beoogde natuur. Het eindresultaat moest lange tijd beoordeeld worden naar gelijkenis van het beeld van circa 1880 tot 
1910. Uitgesprokener is Frans Vera in Vera, F., (1992), p. 15, waarin hij vaststelt dat vrijwel alle gebieden die de 
natuurbescherming heeft geprobeerd te behouden een agrarische oorsprong hebben en dat de referentiebeelden 
waaraan de natuurbescherming doelen en maatregelen ontleent ook verwijzen naar het agrarische cultuurlandschap van 
1850. 
223 Windt, van der, H., (1995), p. 63 

Afb. 2.23 Voorbereidende werkzaamheden voor bebossing in Schoorl. Het stuifzand moest eerst worden 
vastgelegd voordat de bebossing door Staatsbosbeheer kon plaatsvinden.  
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     De woeste gronden werden ook belangrijk in het beheer en beleid van Staatsbosbeheer. Na de 

oprichting ging Staatsbosbeheer voortvarend aan de slag met haar taakstelling en bracht in dertig jaar 

het bos in Nederland weer op peil, door de aanleg van veel productiebossen.224 Door ontwikkelingen 

in de maatschappij en in de natuurbeschermingswereld ontstond tegelijkertijd ook het inzicht dat 

woeste gronden – die bebost werden door Staatsbosbeheer – belangrijke natuurgebieden waren, en 

het waard waren om bewaard te blijven. Dit betekende voor Staatsbosbeheer een andere invulling van 

de werkzaamheden. Bepalend hiervoor waren de contacten tussen de directie van Staatsbosbeheer en 

het bestuur van Natuurmonumenten, in de persoon van Etienne van Dissel (vanaf 1923 directeur van 

het Staatsbosbeheer, én bovendien was hij van 1907 tot 1950 bestuurslid van Natuurmonumenten).225 

Van Dissels belangstelling stopte niet bij het productiebos, hij interesseerde zich ook voor natuur- en 

vogelbescherming. Zijn invloed leidde in 1908 tot het eerste aangekochte staatsnatuurmonument van 

Staatsbosbeheer.  

 

 

2.8.3 Natuurbeschermingsorganisaties in de twintigste eeuw 

     Het denken over natuurbescherming  heeft geen statisch karakter, maar is gedurende de twintigste 

eeuw aan veranderingen onderhevig geweest. Diverse (maatschappelijke) ontwikkelingen hadden 

duidelijk invloed op de richting waarin Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bewogen. Met de 

invoering van de Natuurschoonwet (1928) werd natuurbescherming officieel een taak van 

Staatsbosbeheer.226 Hierdoor werd het aankopen van natuurgebieden, landgoederen en terreinen die 

vanuit natuurhistorisch of biologisch oogpunt interessant waren voor Staatsbosbeheer ook belangrijk. 

227 Zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer hadden in de eerste decennia van de twintigste 

eeuw diverse terreinen in bezit. Een essentieel vraagstuk werd nu hoe het beheer van deze gebieden 

ingevuld moest worden. Mede beïnvloed door maatschappelijke opinies concentreerde dit vraagstuk 

zich op een debat rond de wenselijkheid van menselijk ingrijpen.  

     Nadat de woeste gronden ontgonnen of aangekocht waren, richtte de natuurbescherming zich op 

het behoud van extensief beheerde landschappen.228 Menselijk ingrijpen is voor het behoud van dit 

soort landschappen essentieel. Bij veel natuurbeschermers leefde echter de voorkeur voor de wilde 

(ongerepte) natuur en daarmee ook het ideaal van de natuur haar gang te laten gaan. "Een volstrekt 

natuurmonument is een landschap, dat zijn natuurlijken ontwikkelingsgang van bodem, flora en fauna kan 

volbrengen, zonder daarbij invloed te ondergaan van den mensch.”, aldus Jac. P. Thijsse. 229 Dit streven naar 

een natuur zonder menselijke invloed was in praktijk van de natuurbescherming echter moeilijk te 

verwezenlijken, gezien het uitgangpunt dat alle levende wezens een bestaanszekerheid verdienen.  230 

Bovendien sluit dergelijke bescherming niet altijd aan bij het type natuurgebied. Om met de 

domineerde opvatting van totale menselijke afwezigheid uiteindelijk tot werkbare situatie voor de 

praktijk te komen – waarin menselijk ingrijpen soms noodzakelijk is - maakte Victor Westhoff een 

verbinding tussen deze twee uitgangspunten. Westhoff toonde op een wetenschappelijke wijze aan 

dat de mens – vooral in een in cultuur gebracht land als Nederland – een van de factoren in de 

biosfeer is.231 De invloed van de mens op de ontwikkeling van het landschap kan volgens hem niet 

                                                        
224 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 59 
225 Zie Biografisch woordenboek van Nederland, en Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 46, 63 - 69 
226 Koninklijk Besluit van 16 februari 1929, via Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 63. Zie ook paragraaf 2.6.2  
227 Windt, van der, H., (1995), p. 102. Hierin is Staatsbosbeheer te vergelijken met Natuurmonumenten.  
228 Schouten, M., (1999), p. 200  
229 Thijsse, J.P., (1946), p. 24 
230 Windt, van der, H., (1995), p. 89 
231 Westhoff, V., (1971), p. 12. De kwestie speelde hoofdzakelijk rond halverwege de twintigste eeuw. Westhoff heeft 
over deze thematiek veel voordrachten gehouden en was intussen ook aangesteld als wetenschappelijk adviseur bij 
Natuurmonumenten. 
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zonder meer als negatief en verarmend worden bestempeld. De invloed van de mens op het „nooit 

onbewoonde Nederlandse landschap‟ kan bovendien tot op zekere hoogte als een „natuurlijke factor‟ 

worden beschouwd.232 Westhoff introduceerde voor deze landschappen de term halfnatuur, waarmee 

(gedeeltelijke) mensafhankelijke landschappen gelijkwaardiger werden aan mensonafhankelijke 

landschappen. 

 

 

De invulling van natuurbeheer 
 

      De discussie over de invulling van natuurbescherming en –beheer is een vrijwel continu 

dominerend onderwerp, dat beïnvloed wordt door maatschappelijke ontwikkelingen. Ook bij het 

beheer van landgoederen is de invulling van het beheer een belangrijk vraagstuk, aangezien hier 

zowel door mensen gevormde terreinen als ook min of meer natuurlijke terreinen aanwezig zijn. Het 

vraagstuk rond het al dan niet menselijk ingrijpen raakt direct aan de vragen wat er bescherm moet 

worden, hoe dit moet gebeuren en met welk doel. In eerste instantie lag de nadruk van de 

natuurbeschermingswereld uit wetenschappelijk en recreatief oogpunt op het behoud van 

natuurschoon, bepaalde dieren- en plantensoorten en recreatieruimte. Constant bleef dan ook de 

poging tot bescherming van wetenschappelijke interessante gebieden, die gewaardeerd worden 

vanwege de rijkdom aan planten of bijvoorbeeld vogels.233  In de loop van de twintigste eeuw namen 

motivaties voor natuurbescherming toe. De grootste verandering was de toenemende aandacht voor 

de bescherming en verzorging van landschappen, in plaats van alleen het behoud van planten- en 

dierensoorten. Met name de bescherming en het beheer van historische cultuurlandschappen kende 

hierdoor een flinke groei. Argumentatie voor de bescherming en aankoop van deze landschappen 

werden gezocht in de esthetische waarden, de kennis(overdracht) en in recreatieoverwegingen.234. 

Met name na de Tweede Wereldoorlog ging ook Staatsbosbeheer zich hier actief mee bezighouden. 

Het werd steeds belangrijker om de toenemende recreatie in goede banen te leiden, zodat bijzondere 

en kwetsbare  natuurterreinen hiervan geen nadelige gevolgen ondervonden. De recreatieve functie 

van de terreinen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werden in de tweede helft van de 

twintigste eeuw steeds meer uitgebouwd aangezien dit middelen en aandacht kon opleveren 

     De verruiming in de natuurbeschermingswereld is ook te verklaren vanuit de veranderende positie 

van de natuurbescherming in de maatschappij. Al in de jaren dertig werd er met de oprichting van de 

Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming (in 1932) een nieuwe weg ingeslagen. 

De Contact-Commissie (een verband van organisaties op het gebied van natuurbescherming en 

recreatie) speelde in op ontwikkelingen in de maatschappij. Door de opkomende ruilverkavelingen in 

de jaren veertig, verbreedde de commissie haar aandacht van natuurlandschappen naar 

cultuurlandschappen. 235  Zoals eerder al opgemerkt werd dit overgenomen in de 

natuurbeschermingspraktijk. Daarnaast kreeg de natuurbescherming vanaf de tweede kwart van de 

twintigste eeuw een minder elitair karakter. De natuurbeschermingsbeweging groeide naar een 

stevigere plek in de samenleving doordat vrijwel alle lagen van de bevolking betrokken raakten met 

natuur; door recreatie, natuurstudie, -beleving of een actieve rol in de natuurbescherming.236 De 

kernactiviteiten van natuurbeschermingsorganisaties bleef het aankopen en beheren van 

natuurgebieden, cultuurlandschappen, of gebieden die uit ecologisch oogpunt interessant en 

waardevol waren.  

                                                        
232 Westhoff, V., (1945), p. 21 
233 Windt, van der, H., (1995), p. 156 
234 Windt, van der, H., (1995), p. 118. Cultuurlandschappen hebben een enorme aantrekkingskracht op een groot deel 
van de Nederlandse bevolking. De bescherming van cultuurlandschappen levert recreatie en toerisme op.  
235 Dekker, J., (2002), p. 292 
236 Windt, van der, H., (1995), p. 102 
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     Vanwege de grote maatschappelijke betrokkenheid ontstonden steeds meer opvattingen over de 

invulling van beheer. Dit speelde met name vanaf de jaren zeventig op het moment dat ook andere 

aspecten aandacht kregen in de natuurbescherming, waaronder het milieu en de afnemende 

natuurwaarden in het agrarisch gebied.237 De ooit gedeelde opvattingen tussen natuurwetenschappers, 

natuurbeschermers en de politiek vielen uiteen; vanaf de jaren tachtig werd natuurbescherming steeds 

meer een verzameling van groepen met verschillende opvattingen en praktijken. 

     In de laatste decennia zijn binnen de Nederlandse natuurbescherming verschillende stromingen 

ontstaan die naar verschillende resultaten streven. Maatschappelijke en politieke betrokkenheid liggen 

hieraan ten grondslag. In het Natuurbeleidsplan (1990) wordt de belevingswaarde een basisfactor 

voor beleid genoemd, naast de ecologische en cultuurhistorische waarde. Hierdoor werd het voor de 

natuurbescherming een uitdaging om variatie in de natuurbeleving van de Nederlandse bevolking tot 

uitdrukking te brengen in haar terreinen. 238  Het lang dominerende idee dat de natuurlijke, 

landschappelijke en biologische rijkdom van ons land wordt verbeeld in het kleinschalige 

landschapsbeeld van de negentiende eeuw werd bovendien losgelaten.239 Nog altijd blijft de vraag 

met welke invulling van natuurbescherming natuurbeleving op een juiste manier kan worden 

ingepast. Het wordt regelmatig ingevuld met het beleefbaar en zichtbaar maken van het verleden. Met 

name landgoederen lenen zich hier uitstekend voor.  

     Tegenwoordig zijn er twee veel gehoorde geluiden in de natuurbescherming: het streven naar echte 

wildernis en natuurontwikkeling, en het behouden van historische cultuurlandschappen vanuit het 

streven naar arcadische landschappen. Deze twee geluiden brengen vragen met zich mee over de 

invulling van beheer en door wie het uitgevoerd moet worden. Dit wordt versterkt door de 

veranderende rol van de overheid. De overheid richtte zich in de jaren negentig actief op de 

natuurbescherming met onder meer de introductie van de Ecologische Hoofdstructuur in het 

Natuurbeleidsplan (1990).  Tegenwoordig en met name door de economische crisis is de actieve 

houding van de overheid verminderd. De overheid ziet in beheer door boeren een efficiënte vorm van 

natuurbeheer. De overheid richt zich met deze insteek voornamelijk op het behoud van 

cultuurlandschappen. Tegelijkertijd bezinnen natuurbeschermingsorganisaties zich op hun taak en op 

de toekomst. Binnen natuurbeschermingsorganisaties is het streven naar wilde natuur - zonder 

duidelijke menselijke ingrepen - nog altijd populair. Dit streven roept echter gemengde reacties op. 

Een complicerend aspect aan deze discussie kan de onduidelijke rol van natuurbeherende organisaties 

in hun gebieden zijn. De organisaties bezitten tegenwoordig een rijk palet aan natuur- én 

cultuurlandschappen, waarvoor een andere invulling van beheer noodzakelijk is. Het beheer van 

verschillende terreinen kan daardoor verschillend en soms zelfs tegenstrijdig zijn in de optiek van het 

Nederlandse publiek.240 

 

 

2.8.4 Landgoederen binnen terreinbeherende organisaties 

      De twintigste eeuw brengt voor de continuïteit van landgoederen zware tijden mee; voor een groot 

aantal landgoederen betekent het een overgang van particulier bezit en beheer naar de aankoop en het 

beheer door een terreinbeherende organisatie. De betekenis van het landgoed verandert hierdoor, 

                                                        
237 Herngreen, G.F.W., (1992), p. 37 en Windt, van der, H., (1995), p. 145,147. De overheid gaat met de invoering van het 
Relatienotabeleid (1975) een actieve positie innemen ter bevordering van het beheer van natuurwaarden op agrarische 
gronden.  
238 Roos, R., (1992), p. 51, 52 
239 Herngreen, G.F.W., (1992), p. 37, 39. De kwaliteit van het resultaat van natuurbeleid is lange tijd beoordeeld naar de 
gelijkenis met het beeld van circa 1850-1880. Hoewel de natuurlijke rijkdom juist in deze periode in verval was. 
240 Zie bijvoorbeeld het opiniestuk “Natuurbeschermers, wees duidelijk over je taak”, van Pasma, S., in Trouw, 03-06-

2010. 
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aangezien het een bezit wordt in een breder collectief van vele terreinen. Op zijn minst zorgt dit voor 

veranderingen in de financiële en organisatorische kant van het landgoedbeheer.  

     Sinds het begin van de oprichting van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is het contact met 

landgoedeigenaren goed. Bestuursleden van Natuurmonumenten en bijvoorbeeld Etienne van Dissel 

van Staatsbosbeheer hadden vergelijkbare ideeën en gedachtes over natuur en natuurbescherming als 

veel landgoedeigenaren. 241  Landgoedeigenaren kwamen bovendien uit dezelfde milieus als de 

invloedrijke personen bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, waardoor de lijntjes kort waren en 

het contact goed was.242 Ongetwijfeld is hierdoor sprake geweest van wederzijdse beïnvloeding en 

zijn diverse aankopen gestimuleerd. Bovendien steunde een aantal landgoedeigenaren het initiatief 

van de natuurbeschermingsorganisaties en het idee van de algemene toegankelijkheid van terreinen 

zozeer dat ze hun bezit schonken aan deze organisaties. Andersom hebben Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten via de Bosraad in 1925 een voorstel gedaan voor mildere belastingregels voor 

landgoederen en bossen die een bijzondere natuurschoonwaarde hebben, waarvan landgoedeigenaren  

konden (kunnen) profiteren.243 

     Na de Tweede Wereldoorlog voltrok zich een tweede periode waarin landgoederen in grote 

aantallen werden verkocht aan terreinbeherende organisaties. Behalve Natuurmonumenten kregen 

ook Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen landgoederen in bezit. Deze partijen hadden 

allen als officiële taak de bescherming van natuur toegewezen gekregen, waardoor landgoederen 

eigendommen konden worden.244  In het aankoopbeleid werden deze organisaties gesteund door een 

subsidiebeleid van de overheid, waarmee de aankopen voor de helft gesubsidieerd werden.245   

     Binnen de organisaties nemen landgoederen een bijzondere positie in. Het zijn door mensenhanden 

gevormde landschappen, waarbij de ideeën van landgoedeigenaren (mede)bepalend zijn geweest 

voor  de verschijningsvormen van de landschappen. De vraag wat terreinbeherende organisaties na 

de aankoop van landgoederen met hun bezit deden of moesten doen, lijkt gerechtvaardigd. De 

bepalende ideeën voor beheer en ingrepen van een persoon (de eigenaar) zijn weggevallen ten gunste 

van de ideeën van een organisatie. Vanwege diverse steunmaatregelen van de overheid en de 

eventuele ledenstructuur van organisaties nam bovendien het maatschappelijk belang van het 

landgoed met de komst van deze nieuwe eigenaren toe.  

 

 

Natuurmonumenten; huidige doelen en motivaties 
 
     Natuurmonumenten streeft als grootste particuliere natuurbeherende organisatie naar het 

behouden en beheren van waardevolle Nederlandse landschappen en natuurgebieden. 246   De 

organisatie werkt in deze gebieden aan het in stand houden van historische en culturele elementen. 

Dat doet Natuurmonumenten voor de intrinsieke waarde van de natuur zelf en voor het welzijn van 

de mensen. Het huidige beleid van Natuurmonumenten richt zich nog altijd op het verwerven van 

gebieden om de natuur te beschermen en kwetsbare dieren- en plantensoorten te behouden. Gezien de 

ledendaling en de negatieve publiciteit in de afgelopen tijd vindt er - naast deze uit verleden bekende 

invulling van beleid - een herpositionering plaats van de vereniging.247 De relatie met de omgeving 

komt steeds vaker onder druk te staan. De ecologische positie die Natuurmonumenten inneemt past 

vaak niet bij de beleving van de betrokken mensen. Om deze reden wil Natuurmonumenten naast het 

                                                        
241 Cruyningen, van, P.J., (2004), p. 26 
242 Ibidem 
243 Pelzers, E., (1993), p. 60, 61 
244 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 62 
245 Schelhaas, H., Dekkers, G., Post, C.J., (1970), p. 41 
246 De informatie in dit onderdeel is afkomstig uit de jaarverslagen van Natuurmonumenten uit 2009 en uit 2010.   
247 Natuurmonumenten heeft een verlies gekend van ruim 100.000 leden in ruim twee jaar tijd. 
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goed blijven beheren van haar natuurgebieden, zich sterker verbinden met de samenleving; door 

zichtbaar te zijn, via (digitale) media de dialoog aan te gaan met het publiek en door de spreekbuis en 

opinieleider voor natuur in Nederland te worden. 

     De komende jaren wordt gewerkt om de herpositionering van Natuurmonumenten vorm te geven. 

De basis wordt gevormd door het feit dat bijna alle Nederlanders van natuur, landschap en 

cultuurhistorie houden. Daarnaast gaat Natuurmonumenten zich bezig houden om op een 

ondernemende manier nieuwe particuliere financieringsbronnen aan te boren om de natuur te 

herstellen en te versterken. Prioriteit hierbinnen blijft liggen bij het behoud en herstel van 

landschapstypen en natuurwaarden die nationaal en internationaal van grote betekenis zijn. 

      Binnen deze opvattingen en beleidsdoelen vindt ook het beheer van landgoederen plaats. 

Natuurmonumenten voert het beheer over een groot aantal landgoederen in heel Nederland. In een 

aantal gevallen deelt de organisatie het terrein met een particuliere eigenaar. Het beheer van 

landgoederen past binnen het streven om een stem te geven aan de waarde van natuur, landschap en 

cultuurhistorie. Sinds het verschijnen van de beleidsnota Cultuurhistorie in natuur en landschap (2001) 

geeft Natuurmonumenten een extra impuls aan cultuurhistorische waarden en worden voor 

cultuurhistorische waardevolle landschapen visies opgesteld. Ook is er sinds 2009 extra geld 

beschikbaar voor investeringen in het beheer en herstel in cultuurhistorische waardevolle gebieden. 

Landgoederen kunnen behalve door hun bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarden 

sleutelstukken zijn binnen de verzameling van natuurterreinen van Natuurmonumenten door de 

recreatie- en belevingswaarden die ze in zich hebben. 

 

 

Staatsbosbeheer; huidige doelen en motivaties 
 

     Staatsbosbeheer is na een reeks van reorganisaties sinds 1998 een zelfstandig bestuursorgaan. In 

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werkt Staatsbosbeheer 

aan het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en aan het bewerkstelligen van een brede 

maatschappelijke belangstelling en waardering voor natuur en landschap. 248  De missie die 

Staatsbosbeheer zich als natuurbeheerder heeft gesteld is het waarborgen van de kwaliteit van de 

groene leefomgeving van mens, plant en dier. Deze missie is uiteengezet in drie terreinen; het behoud 

en de ontwikkeling van natuur en landschap in dienst van de natuur en huidige en toekomstige 

generaties Nederlanders; de toegankelijkheid en beleefbaarheid van natuur en landschap voor alle 

Nederlanders; de verankering van het belang van natuur en landschap in de Nederlandse 

samenleving. Dit komt voort uit de overtuiging dat de mens onderdeel is van natuur en landschap. 

     Net als Natuurmonumenten verkeert ook Staatsbosbeheer in een negatieve situatie. Dit komt tot 

uiting in hevige kritiek op het beleid en beheer van Staatsbosbeheer, bijvoorbeeld in de discussie rond 

de Oostvaardersplassen. Ook hier strookt het gekozen beleid lang niet altijd met de beleving van 

betrokken bewoners. De negatieve situatie is verder versterkt door de moeilijke financiële situatie. Er 

is sprake van een vergaande vermindering van de rijksbijdragen door voorgenomen bezuinigingen 

die Staatsbosbeheer direct treffen en door bezuinigingen in het kader van decentralisatie van het 

natuurbeleid en –beheer. Staatsbosbeheer is om deze reden ook bezig met een herpositionering. Er 

wordt gewerkt aan een nieuw perspectief dat gekenmerkt zal worden door publieke financiering van 

het basisbeheer en de opgave om meer zelf te verdienen vanuit een zakelijker omgang met de 

omgeving en bezoekers. De inzet is om de basiskwaliteit van natuur en landschap niet in geding te 

brengen en de toegankelijkheid van de gebieden zoveel mogelijk in stand te houden. 

     Staatsbosbeheer wil zich blijven richten op het realiseren en in stand houden van een zo groot 

mogelijke verscheidenheid aan Nederlandse landschappen en ecosystemen. Waarbinnen aandacht is 

                                                        
248 De informatie in dit onderdeel is afkomstig uit het jaarverslag van Staatsbosbeheer uit 2010 
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voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Een andere doelstelling is het goede gastheerschap. Dit kan 

gezien worden in het kader van het stimuleren en geleiden van natuurbeleving en recreatie, om 

mensen zo dicht mogelijk bij de natuur, het landschap en de cultuurhistorie te brengen. 

     Staatsbosbeheer heeft sinds de twintigste eeuw ook een aantal landgoederen in beheer. De 

landgoederen zijn belangrijk voor de doelstelling van het beleefbaar maken van landschap en de 

cultuurhistorie. Het beheer van landgoederen door Staatsbosbeheer wordt sterk ingegeven door het 

verleden en de aanwezige cultuurhistorische waarden.  

 

 

Provinciale landschappen 
 

     Behalve Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vormen de Provinciale Landschappen nog een 

belangrijke terreinbeherende organisatiepartij. De Provinciale Landschappen zijn (met uitzondering 

van het Het Flevolandschap) gedurende het tweede kwart van de twintigste eeuw opgericht. Binnen 

de landschappen is een aantal overeenkomende kenmerken op te merken, waarvan het doel van 

oprichting de belangrijkste is. Provinciale Landschappen werden opgericht vanuit een 

maatschappelijke behoefte en vanuit een gevoelde behoefte uit de praktijk.249 Natuurmonumenten (en 

ook Staatsbosbeheer) hield(en) zich dan al wel bezig met de bescherming en beheer van 

natuurterreinen, maar veranderingen in het landschap door ontginningen en ruilverkavelingen waren 

groter dan zij  aankon(den). 250 Bovendien bestond bij Natuurmonumenten het idee dat de vereniging 

onvoldoende zicht had op lokale veranderingen. Een organisatie die directer kon inspringen op deze 

veranderingen werd gemist. Natuurmonumenten speelde hierom een cruciale rol bij de oprichting 

van de Provinciale Landschappen.251  

     Juist door de lokale invulling van de Landschappen zijn ze verder niet goed met elkaar te 

vergelijken. Bovendien hebben niet alle Landschappen vanaf de oprichting een aankoopbeleid gehad. 

De belangrijkste activiteit van de Landschappen is betrokkenheid bij het lokale gebied, de invulling 

aon echter verschillen. De betrokkenheid bij het lokale gebied komt tot uiting in het aankoopbeleid. 

Dit richt zich niet alleen op natuurgebieden, maar ook op het historisch erfgoed. In Gelderland komt 

dit het duidelijkst tot uiting doordat het Geldersch Landschap daar is samengegaan met Geldersche 

Kastelen. Gezamenlijk beheren ze zowel natuurterreinen, kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. 

Gezien het lokale en onderscheidende karakter van de Landschappen zullen ze in dit onderzoek niet 

verder behandeld worden als beheerder van een landgoed. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

                                                        
249 Bloemers, M.C., (1956), p. 71 
250 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 71. Ook het maatschappelijk besef voor de toenemende bedreiging voor de natuur en 
voor het landschap speelden mee. 
251 zie: http://www.qualitycaching.com/grote3.aspx Bovendien bestond het bestuur van Natuurmonumenten uit 
invloedrijke personen, waaronder P.G. van Tienhoven, die overal contacten hadden. Zie ook Windt, van der, H., (1995), 
p. 104 
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3 Landgoedbeheer door de particuliere landgoedeigenaar 

3.1 Landgoed Vilsteren  

3.1.1 Gebiedsinformatie 

 
     Landgoed Vilsteren is het enige landgoed in Nederland dat een geheel dorp binnen haar bezit heeft. 

Het landgoed is gelegen in Overijssel, ten zuidwesten van Ommen en aan de zuidkant van de rivier 

de Vecht. De invloed van de rivier op het landschap van Vilsteren is met name in het verleden groot 

geweest.252 Aan de westzijde ligt een dode zijarm van de Vecht, en aan weerskanten van de huidige 

rivier zijn nog restanten zichtbaar van historische meanders.  

     De rivierduinen langs de Vecht vormden gunstige vestigingsplekken. Om deze reden is dit gebied 

al vroeg en relatief vrij druk bewoond.253 Het dorp Vilsteren is eveneens gevestigd op de hogere 

gronden langs de Vecht. Boeren verbouwden onder andere granen en peulvruchten.254 De natte lage 

gronden direct langs de Vecht werden gebruikt voor het vee. 

     Aan de zuidkant van het dorp liggen de hogere en drogere gelegen gronden. Deze gronden waren 

slecht vruchtbaar en om deze reden werden ze niet bewoond. Wel waren ze goed bruikbaar om 

schapen te laten grazen. De mest werd vervolgens gebruikt om de akkerbouwpercelen te bemesten. 

Dit verklaard de bolle ligging van deze percelen. De kaart op afbeelding 3.2 laat al duidelijk zien dat 

er enige verandering opgetreden is in dit gebied. De voormalige (woeste) heidevelden werden 

ingeplant met bossen. Deze minder vruchtbare gronden hadden in de geschiedenis van het gebied 

eveneens hun functie in het landbouw- en economisch systeem. 

     Het landbouwsysteem behorende bij dit esdorpenlandschap werd al vanaf de vroege 

Middeleeuwen toegepast. 255 Dit leverde een kleinschalig en gevarieerd landschapsbeeld op. Aan het 

einde van de achttiende eeuw kreeg Vilsteren steeds meer een landgoedkarakter, met laanstructuren 

en het parkbos.256 Tegenwoordig is het esdorpenlandschap binnen het dorp nog goed terug te vinden, 

door de nog altijd bestaande kleinschalige structuur.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
252 Kleuver, J. (e.a.), (1999), p. 119 
253 Kleuver, J. (e.a.), (1999), p. 13 
254 Demoed, H.B., (1987), p. 15 
255 Ibidem  
256 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xviii, xix 
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Afb. 3.1 De westkant van 
Vilsteren op de TMK 
1830-1855. Zichtbaar zijn 
de verschillende 
vertakkingen die de 
Vecht heeft gehad. 

 
 
Afb. 3.2 De westkant van 
Vilsteren op de TMK 
1911. In vergelijking met 
het kaartbeeld 1830-1855 
is de sterk meanderende 
Vecht grotendeels recht 
getrokken. De 
omliggende landerijen 
zijn eveneens veranderd; 
het voormalige Lage 
Veld en Voorveld zijn 
gedeeltelijk ontgonnen en 
bebost. 
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3.1.2 De bewoningsgeschiedenis 

     Vilsteren komt in 1382 voor op een verkoopakte van een groot aantal Sallandse en Twentse 

goederen van Graaf van Bentheim aan de bisschop van Utrecht.257 Via de bisschop van Utrecht kreeg 

Herman van Vilsteren (de naamgever) het buurschap Vilsteren in gebruik en later in bezit. Al in de 

veertiende eeuw werd er in dit gebied volop akkerbouw bedreven. Het landbouwsysteem zoals dat 

bekend is van esdorplandschappen – met essen, algemene gras- en hooilanden en heide (open woeste 

velden) - functioneerde hier al vanaf de dertiende eeuw.258 

     Herman van Vilsteren was de belangrijkste man van het gebied en bezat de grootste stukken grond. 

Tot in de achttiende eeuw bleven deze bezittingen in handen van zijn familie. In de achttiende eeuw 

verwierf de familie Grootvelt door aankoop, vererving en verdeling van de marke Vilsteren 

uiteindelijk heel Vilsteren.259 Met deze familie begon naast (en bovenop) het esdorpenlandschap, het 

landgoederenlandschap. De familie Grootvelt nam intrek in het Hof van Vilsteren, liet diverse eiken- 

en dennenallees aanleggen en verpachtte alle boerderijen op het landgoed.260 Onder de volgende 

eigenaar, de familie Helmich aan het einde van de achttiende eeuw, kwam het landgoed met name 

economisch tot bloei. De bosbouw kreeg – mede vanwege stimulansen vanuit de overheid – een 

dominante plek op het landgoed. De winstgevendheid van het landgoed stond voorop, waardoor er 

gekozen werd niet langer alleen inkomsten uit 

landbouw te genereren, maar ook uit de bosbouw.261 

Daarnaast werd ook de landbouw vernieuwd. Veel 

boeren schakelden in de tweede helft van de 

negentiende eeuw over van akkerbouw op 

zuivelveeteelt, waardoor enige veranderingen in het 

landschap noodzakelijk waren. 262  Toch was de 

akkerbouw waarschijnlijk nog rendabel genoeg, 

aangezien de eigenaar Piet Helmich in 1858 een 

bakkerij en molen bouwen. Met het floreren van de 

akkerbouw en de veeteelt floreerde het hele dorp; 

nieuwe boerderijen werden gebouwd, oude werden 

opgeknapt en daarnaast werd in het dorp een kerk 

aangelegd. 263 

     Aan het einde van de negentiende eeuw kwam het 

landgoed via vererving in handen van de familie 

Cremers. 264  Deze familie voerde geen enorme 

veranderingen meer door, maar zorgde ervoor dat 

het bezit beheerd bleef en onderhouden werd.265 In de 

twintigste eeuw waren de gunstige economische 

tijden voorbij; de bosbouw leverde nog weinig geld 

op, de landbouw herstelde van de grote 

landbouwcrisis en daarbovenop kwamen de 

                                                        
257 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xiv 
258 Demoed, H.B., (1987), p. 15 
259 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xx 
260

 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xxi 
261 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xxiii 
262 Ibidem  
263 Ibidem  
264 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xxiv 
265 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de landgoedeigenaar. 

Afb. 3.3 De in 1858 gebouwde korenmolen 
bestaat nog altijd en is bovendien nog 
maalvaardig. 
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crisisjaren. Het werd steeds moeilijker het landgoed te beheren. Het landgoed werd na de Tweede 

Wereldoorlog ondergebracht in een NV. De inkomsten uit de bos- en landbouw waren echter nog niet 

voldoende om het beheer en onderhoud van het landgoed te bekostigen. Een belangrijke economische 

bron werd gevonden in de Gasunie. Het landgoed verpachtte een stuk grond aan de Gasunie voor de 

bouw van een compressiestation, waardoor een constante inkomensstroom binnenkwam.266 Daarnaast 

bloeide ook langzaam de landbouw weer op. Dit ging op Vilsteren gepaard met kleinschalige 

veranderingen als herverkaveling van het bouwland op de essen, verbetering van de 

bedrijfsgebouwen, samenvoeging van bedrijven en pachtruil.267 

     Het landgoed - tegenwoordig nog altijd in handen van de familie Cremers – is nu ondergebracht in 

een BV met 33 aandeelhouders. Het landgoed telt tegenwoordig een oppervlakte van 996 hectare, 

waarvan 349 hectare vis, 67 hectare natuur, 384 hectare verpachte landbouwgrond, 17 hectare 

landbouwgrond in eigen beheer, 77 hectare in erfpacht en 27 hectare divers (wegen, water, erf, etc.) en 

heeft 11 agrarische en 9 niet-agrarische bedrijven.268 

 

 

3.1.3 Gebouwen 

 
Afb. 3.4 Het woonhuis van Vilsteren 

 

     Het huidige huis is in 1908 in opdracht van Gellius Helmich gebouwd naar een ontwerp van 

Eduard Cuypers. 269  Dit huis werd gebouwd ter vervanging van het oude hoofdhof van de buurschap. 

Gellius Helmich en zijn vrouw wilden aan het begin van de twintigste eeuw permanent gaan wonen 

op het landgoed. Het bestaande huis voldeed niet meer aan de eisen van die tijd, en was bovendien 

bescheiden en sober van opzet. In hun nieuwe huis kregen ze onder meer stromend water, elektriciteit, 

centrale verwarming en een modern sanitair.270 Eduard Cuypers is vooral bekend als architect van 

                                                        
266 De gasunie is nog altijd een belangrijke bron van inkomsten op landgoed Vilsteren. Zoals ook in het gesprek met de 
landgoedeigenaar werd bevestigd. 
267 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de landgoedeigenaar. 
268 Overijssels Particulier Grondbezit, (2007), p. 11. Dit is naar de situatie van 2007. In tussentijd zijn er nog 6 nieuwe 
woningen gebouwd en zijn er nog stukken bosgronden aangekocht. 
269 Tromp, H., (1997), p. 47,48 
270 Ibidem  
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postkantoren en treinstations in met name Noord-Nederland. Het huis Vilsteren ontwierp hij in een 

eclectische stijl, waarin kenmerken van de neorenaissance en het Hollands classicisme doorschijnen. 

Ondanks het torentje en de twee uitstekende zijpartijen is het gebouw redelijk sober van opzet. De 

decoratieve elementen zijn hoofdzakelijk uitgevoerd in een strakke vormentaal in natuursteen. Het 

torentje geeft het geheel een monumentaal en statig karakter. Het huis is hierdoor van grote afstand 

zichtbaar. Dit statige karakter wordt verder versterkt door de stenen trappartij en het plein aan de 

voorzijde. Aan de linkerzijde van het huis werd het koetshuis gebouwd, tegenwoordig is hier het 

kantoor van de rentmeester ondergebracht. 

     Op het landgoed staat nog een aantal andere bijzondere gebouwen. Zowel de kerk als de molen 

zijn al van grote afstand te zien. Het zijn bovendien beide gebouwen die in opdracht van de 

toenmalige landgoedeigenaar zijn gebouwd. Het Katholieke geloof speelt een belangrijke rol in de 

geschiedenis en ontwikkeling van het landgoed Vilsteren. Vanaf de zestiende tot halverwege de 

negentiende eeuw was het in Nederland verboden het Katholieke geloof te belijden. Op het moment 

dat het geloof weer in de openheid uitgedragen mocht worden, werd in Vilsteren een nieuwe kerk 

gebouwd. 271 Aan het einde van de negentiende eeuw voldeed deze kerk al niet meer. Een nieuwe kerk 

werd in opdracht van Willem Cremers en Johanna Helmich opgebouwd in neogotische stijl. 

     De molen werd in opdracht van Piet Helmich in 1858 gebouwd. Deze achtkantige stelling 

korenmolen is een beeldbepalend gebouw in het dorpsgezicht van Vilsteren.272 De opdracht voor de 

bouw van de molen komt voort uit de periode waarin de landbouw werd gemoderniseerd. Met de 

tijdsbesparing die een molen op Vilsteren opleverde, werd dit moderniseringsproces voltooid. De 

molen is nog altijd in eigendom van het landgoed en bovendien nog altijd in gebruik. Daarnaast is de 

molen ook een bepalend gebouw voor de recreatie in Vilsteren. Diverse mensen uit het dorp en de 

directe omgeving zijn opgeleid tot molengids. Sinds 2004 wordt de molen regelmatig opengesteld 

voor bezoekers.273 

     Vilsteren kent verder nog diverse gebouwen die het karakter van het landgoed versterken. Met 

name de historische erven met oude boerderijen zijn beeldbepalend voor het landgoed. Ze zijn goed 

herkenbaar aan hun naamplaatjes, aan de kleurstelling van de kozijnen en aan de in het juiste patroon 

geverfde vensterluiken. 

 

 

  
Afb. 3.5 en 3.6 Twee boerderijen in  Vilsteren 

 

 

                                                        
271 Gevers, A.J., Mensema, A.J., (1983), p. 253 
272 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xxiii. Zie ook het onderdeel molen op www.landgoed-vilsteren.nl 
273 Ibidem 
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3.1.4 De tuin en het park 

     Direct bij de nieuwbouw van het huis in 1908 werd 

ook de bestaande tuin grondig aangepakt. Bij het 

hoofdhof lag een aanleg in Franse stijl. Tuinarchitect 

Dirk Tersteeg – die veel samenwerkte met Eduard 

Cuypers – kreeg de opdracht de bestaande tuin uit te 

breiden.274 Het tuinontwerp werd bovendien aangepast 

aan de heersende landschappelijke stijl. Twee jaar later 

werd de landschappelijke stijl nog nadrukkelijker het 

landgoed binnengehaald. Ten noordwesten van het 

landhuis werd een reeds bestaande wandeling om de 

Molenes en de Grote es door G.A. Blom in 

landschappelijke stijl aangepast. De voor deze stijl 

kenmerkende elementen van slingerpaden, 

uitzichtpunten en follies zijn in de aanleg ruimschoots 

aanwezig. Het uitgangspunt van deze negentiende-

eeuwse wandeling was het stimuleren en opwekken van morele gevoelens.275 Om dit te bereiken 

werden op diverse plekken follies en uitkijkpunten aangelegd. Afhankelijk van de plek waren deze 

punten gericht naar de binnenwereld of op de buitenwereld (met een wijds uitzicht over het landgoed 

of het omliggende landschap). De vorm en uitstraling van de follies dienden ook dit doel; de 

aangelegde kluizenaarshut richt zich naar binnen en kijkt uit op een dal dat gevuld is met 

rododendrons, terwijl de koepel een vrij zicht op de Molenes biedt. Deze uitzichtpunten en 

kenmerkende kronkelige paden konden vrij eenvoudig gevormd worden, aangezien het landschap – 

beïnvloed door de nabij stromende Vecht – al diverse heuvels en dalen kende. Daar waar die niet 

aanwezig waren, werden ze aangelegd. 

      

    

Bos en landerijen 

      

                                                        
274 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xxv 
275 Laarse, v.d., R., (2007), p. 21, 28 

Afb. 3.7 Een fragment van het parkbos in het 
noordwesten van Vilsteren op de TMK van 
1911, met de koepel expliciet aangegeven. 

Afb. 3.8 en 3.9 De kluizenaarshut en de theekoepel; follies in het parkbos van Vilsteren 
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3.1.5 Bos en landerijen  

     Tot in de negentiende eeuw waren houtsingels en kleine bossen vaak de enige vorm van opgaand 

hout in de verre omgeving. Belangrijk voor de bebossing van het gebied zijn de opeenvolgende 

landgoedeigenaren rond de negentiende eeuw geweest. Met de groeiende bosbouw in de negentiende 

eeuw kwam ook het landgoed (economisch) tot bloei. De grootste uitbreiding van het areaal bos op 

het landgoed vond plaats in de periode 1826-1840, dit was de periode waarin de overheid de 

bosaanplant steunde door de grondbelasting te verlagen.276 Op Vilsteren werd vooral hout ingeplant 

met een hoge omloopsnelheid: met name dennenbossen en verder eikenhakhout.277 Het economische 

belang van de bosbouw blijkt nog eens extra in 1841 wanneer in gezamenlijk overleg met de boeren 

van Vilsteren de familie Helmich besloot om de schapen af te schaffen, en op deze gronden ook 

bomen te planten.278 Het belang van de bosbouw neemt pas in de twintigste eeuw af, wanneer ook de 

opbrengsten afnemen. 

     Nog altijd heeft het landgoed grote hectaren met bossen. Hoewel de houtprijs amper voldoende is 

om de kosten van het bos te betalen, speelt het bos een belangrijke rol in het geheel van het landgoed. 

Dit heeft vooral te maken met het feit dat het landgoed een NSW-landgoed, waarvoor een minimum 

van 30% van het grondoppervlak van het landgoed moet bestaan uit houtopstanden en 

natuurgebieden. Om deze reden is het bezit van natuurgebieden op het landgoed eveneens 

belangrijk.279 Belangrijke natuurgebieden vormen de  terreinen langs een dode meander van de Vecht 

en het Vilstersche Veld, een heideveld zuidoostelijk gelegen in het landgoed. 

 

 

 

3.2 Het huidige beheer van landgoed Vilsteren 

     Landgoed Vilsteren is ondergebracht in een besloten vennootschap, waarvan de aandelen in 

handen zijn van de familie Cremers en van het Overijssels Landschap (er zijn 33 aandeelhouders). Een 

raad van Commissarissen – bestaande uit vier personen - geeft leiding aan de BV. Voor het dagelijks 

beheer is er een directeurrentmeester aangesteld. Daarnaast zijn er zes werknemers in dienst van het 

landgoed. 

     De onderstaande paragrafen zijn tot stand gekomen door een analyse van het gesprek dat ik 

gevoerd heb met de eigenaar. De gebruikte informatie is afkomstig uit dit gesprek, wanneer er andere 

informatie gebruikt is, wordt hiernaar verwezen middels voetnoten. 

 
 

3.2.1 De uitgangspunten van het beheer 

     Om iets te kunnen zeggen over de pijlers waarop het beheer van landgoed Vilsteren gestoeld is, 

kan behalve naar een direct antwoord op deze vraag ook gekeken worden naar antwoorden op de 

vragen wat er onder het begrip landgoed verstaan wordt, hoe landgoed Vilsteren hierin past en wat 

het landgoed volgens zijn eigenaar bijzonder maakt. Een landgoed wordt door de eigenaar gezien als 

een eenheid van beheer. Nog specifieker gesteld is een landgoed een economische en een 

cultuurhistorische eenheid. Landgoed Vilsteren wordt in alle opzichten als eenheid gezien door de 

eigenaar. Het behoud van de eenheid van het landgoed vormt dan ook het centrale uitgangspunt in 

                                                        
276 Buis, J., Verkaik, J.P., (1999), p. 23 en Overijssels Particulier Grondbezit, (1999), p. 15 
277 Gevers, A.J., Mensema, A.J, (1994), p. xxiii 
278 Ibidem. 
279 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de landgoedeigenaar 
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het beheer, met als belangrijkste doel het landgoed in zijn geheel door te geven aan de volgende 

generatie. Het particuliere eigendomschap is een zeer belangrijk aspect van het landgoed en van het 

beheer. Het is essentieel dat het bezit binnen de familie blijft.  

      De eenheid van het landgoed zoals dat nu nog altijd aanwezig is, is het resultaat van de 

ontwikkeling van het landgoed in het verleden. Historische landgoederen zijn landgoederen in 

optimale vorm, en vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke, culturele en economische 

waarden. Deze waarden komen terug in het beheer van landgoed Vilsteren. De culturele waarde van 

het landgoed is duidelijk zichtbaar: het gebouw, de tuin en het park zijn vanuit esthetisch en 

historisch opzicht waardevol. Ze zorgen eveneens voor een maatschappelijke waarde; mensen vinden 

het plezierig om in een dergelijke omgeving te recreëren. De economische waarde van het landgoed 

ligt in de manier van het ruimtegebruik, waarin alle lagen op elkaar liggen en afhankelijk zijn van 

elkaar. Om deze verschillende waarden te behouden is het belangrijk alle onderdelen van het 

landgoed in stand te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de agrarische activiteit noodzakelijk is 

voor het onderhoud en beheer van het landgoed, en om deze reden in het geheel behouden moet 

blijven. De onderdelen van bosbouw, landbouw, recreatie en natuur schuiven in elkaar tot een 

optimale vermenging van functies; het is nooit het een of het ander. Voor het voortbestaan en het 

doorgeven van het landgoed is het belangrijk dat deze vermenging van functies blijft bestaan. Om 

deze reden kan het beheer zich ook nooit op een aspect richten. 

    De eigenaar hecht er veel belang aan dat binnen de eenheid van het landgoed - waarop het beheer 

zich richt – sterk rekening gehouden wordt met de cultuurhistorie van het gebied. Het belang dat 

gehecht wordt aan de cultuurhistorie komt door de uitgangssituatie van het landgoed. Vilsteren is 

bijzonder omdat op het terrein van het landgoed alle onderdelen van het oude dorp en het historische 

landbouwsysteem nog aanwezig zijn; het dorp zelf, de esgronden, de hooilanden langs de rivier, de 

landbouwgronden verder naar het zuiden, de bosgronden, en het heideveld. Vervolgens ligt over 

deze onderdelen de laag van de buitenplaats, waardoor in het verleden een compleet landschap is 

gevormd met behalve aandacht voor de economie ook ruimte voor esthetiek. De cultuurhistorische 

waarde van het landgoed gaat in dit opzicht samen met de waarde van de eenheid van het landgoed. 

In het beheer nemen deze beide aspecten een belangrijke plek in beslag. In het beheer met als 

uitgangspunt de cultuurhistorie wordt niet teruggekeken naar een bepaald moment in het verleden 

van het landgoed, maar naar de samenhangende elementen van het dorp en het landbouwsysteem 

zoals dat vanuit het verleden ontwikkeld is en nu nog in het landgoed zichtbaar is. 

     Wat betreft de economische waarde van het landgoed is met name de economische eenheid 

belangrijk. Vilsteren moet beheerd worden als eenheid dat zichzelf in stand kan houden, en zo 

doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. Om hiertoe te komen geldt de voorwaarde dat 

het landgoed beheerd moet worden volgens het (historisch) economische systeem waarin alle 

onderdelen gezamenlijk zorg dragen voor alle kosten van onderhoud en beheer. Een mooi voorbeeld 

hiervan vormt de molen. Deze is  in opdracht van Piet Helmich in 1858 gebouwd. De molen was in die 

tijd belangrijk voor de ontwikkeling van de landbouw. Tegenwoordig speelt de molen voor de 

landbouw nog amper een rol, maar is het voor het beeld van het landgoed wel belangrijk dat de 

molen behouden blijft. Hoewel de molen nog amper iets opbrengt, is er in de afgelopen jaren wel veel 

geld geïnvesteerd in een grootschalig restauratieproject. Financieel heeft de molen geen belang meer, 

maar voor het landgoed heeft de molen wel een andere waarde. Dit komt ook naar voren in het aantal 

bezoekers die de molen jaarlijks bezoeken en in de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.  

      In het beheer van het landgoed spelen diverse aspecten die uiteindelijk allemaal het doel hebben 

om het landgoed als eenheid door te geven aan de volgende generatie in de familie. Duidelijk mag zijn 

dat het particuliere eigendomschap en het behoud van het bezit in de familie erg belangrijk zijn. Dit 

betekent echter niet dat het gedachtegoed van de vroegere eigenaren van het landgoed doctrinair 

boven het bezit hangen. In de praktijk is er met uitzondering van zaken die met de opvolging te 
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maken hebben statutair amper iets vastgelegd over het beheer van het landgoed. Iedere nieuwe 

generatie moet de vrijheid hebben om met het landgoed mee te bewegen in de tijd. Deze vrijheid is 

belangrijk, aangezien het bezit uiteindelijk wel als eenheid doorgegeven moet worden aan de 

volgende generatie. 

 

 
3.2.2 Consequenties en gevolgen van het gekozen beheer 

      De invulling en de consequenties van het beheer van Vilsteren zijn altijd afhankelijk van de 

mensen die het beheer bepalen of erover meedenken, zoals de familie en de rentmeester. In het 

verleden was dit niet anders. Zo is er in de historie van het landgoed een rentmeester geweest die erg 

gericht was op de bosbouw met als gevolg dat er nauwelijks gekeken werd naar laanstructuren, maar 

duidelijk bosbouw gepleegd werd. Voor de familie Cremers is het belangrijk om actief mee te denken.  

     Tegenwoordig is de cultuurhistorie een belangrijk uitgangspunt van beheer. Dit betekent echter 

niet dat het landgoed een bepaald beeld uit een bepaalde periode nastreeft. Het beheer en eventuele 

ingrepen moeten passen binnen het huidige beeld van het landgoed. Hierin is de cultuurhistorische 

waarde van het landgoed – door de eenheid van het terrein en het landschappelijke karakter - 

vertegenwoordigd. Wanneer er naar een bepaald beeld uit een bepaald verleden gewerkt wordt, 

wordt er slechts een reconstructie gemaakt van een bepaalde momentopname. In werkelijkheid kan 

het zijn dat dit beeld maar een paar jaar zo heeft bestaan. Het landgoed is namelijk altijd dynamisch 

geweest. Dit wordt onder andere duidelijk aan de hand van de verschuivende loop van de meanders 

van de Vecht. Dat deze niet altijd op een plek hebben vastgelegen, toont aan dat het landgoed op 

verschillende momenten er anders uitzag en. Er moet daarom niet gekeken worden naar het verleden, 

Afb.3.10 Aan de rand van het dorp: de esgronden met uitzicht op de molen en de toren van de kerk 
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maar naar het nu en de toekomst. De keuzes en consequenties van het beheer moeten inpasbaar zijn in 

het huidige beeld van het landgoed. 

 

Ingrepen in het landgoed 
 

     De cultuurhistorie geeft het kader aan waarbinnen het landgoed moet blijven. In de praktijk kan dit 

vertaald worden naar een eenheid in landschappelijk beeld en economie. Dit kader betekent niet dat 

het landgoed stil moet blijven staan. Om de economische eenheid in stand te houden en om het 

landgoed door te kunnen geven aan de volgende generatie zijn actief beheer en ingrepen noodzakelijk. 

Het landgoed mag geen museum worden, maar moet meebewegen met maatschappelijke 

ontwikkelingen. Voor het landgoed is het belangrijk om niet terug te gaan in de periode uit het 

verleden, maar juist om vooruit te gaan. Ingrepen en ontwikkelingen zijn dus mogelijk, zolang het 

maar met zorg en aandacht gebeurt en het past binnen het huidige beeld van het landgoed. Een 

actueel voorbeeld is het project Ruimte voor de Rivier. In het kader van dit project worden extra 

meanders aan de Vecht aangelegd. Vanuit het Waterschap bestond het idee dat de oude meander 

aangetakt zou moeten worden. De eigenaren van het landgoed konden zich vinden in de noodzaak 

van het project vanwege het veiligheidaspect, maar niet in de manier waarop het werd ingevuld. 

Wanneer er een dergelijke ingreep plaats moet vinden op het landgoed, kan dit alleen als het op een 

goede manier gebeurt. Er moet dus gekeken worden naar de manier waarop het landgoed in elkaar zit 

en vervolgens naar de manier waarop een dergelijke ingreep fatsoenlijk in het landschap gepast kan 

worden. Door het eigen actieve meedenken, zal er nu een andere bypass aangelegd worden, die beter 

in het landschap past.  

     Om het landgoed als eenheid te behouden voor toekomstige generaties, kunnen  bepaalde ingrepen 

noodzakelijk zijn. Behalve veiligheidsoverwegingen kunnen dit ook economische overwegingen zijn. 

In de tweede helft van de twintigste eeuw ontkwam het landgoed door economische zware tijden niet 

aan ingrepen en zijn er waterplassen gegraven om zand te kunnen verkopen. Ingrepen in het 

landgoed worden dus niet automatisch als negatief beoordeeld. Wel moet er voorkomen worden dat 

dit te veel schoksgewijs plaatsvindt. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de waterplassen. Wanneer je 

voor een dergelijke keuze komt te staan blijft het altijd belangrijk dat de ingrepen passen in het beeld 

van het landgoed. Daarnaast moet er genoeg tijd zijn om de ingreep landschappelijk inpasbaar en 

maatschappelijk geaccepteerd te krijgen. Voor Vilsteren is behalve het financiële aspect (de 

economische eenheid) ook het landschappelijke beeld erg belangrijk. Dit kan in de praktijk tot 

botsingen leiden en om dit te voorkomen, of af te zwakken is het belangrijk elke ingreep genoeg tijd te 

geven tot het aangepast is aan het beeld van het landgoed. 
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     De verschillende waarden op het 

landgoed en het doel om het Vilsteren 

als eenheid te beheren, kunnen 

regelmatig voor botsingen en 

knelpunten zorgen. Ingrepen kunnen 

bijvoorbeeld ten koste gaan van de 

landschappelijke waarde van het 

geheel. Een terugkerend vraagstuk is 

het bouwen van huizen. In het 

verleden waren de eigenaren (de 

familie Cremers) hierin makkelijker 

dan tegenwoordig. Dat was in een 

periode waarin niemand van de 

familie op het landgoed woonde. Als 

gevolg van deze grotere afstand 

werden bepaalde beslissingen 

eenvoudiger genomen. Tegenwoordig 

wordt het huis weer bewoond door de 

familie. Hierdoor wordt de familie van 

dichtbij en elke dag geconfronteerd 

met de consequenties van deze keuzes. 

Nog altijd blijft vanuit het dorp de 

vraag om te bouwen terugkomen, 

maar hierop is nu duidelijk gezegd dat 

het landgoed vol is en dat er geen 

nieuwe huizen bijgebouwd kunnen 

worden. In de praktijk zijn er op 

bepaalde plekken nog open ruimtes, 

maar om geen disbalans te krijgen in 

het karakter van het landgoed mogen 

er geen nieuwe woningen gebouwd 

worden. Wanneer deze ontwikkeling 

zich namelijk zou voltrekken, raakt de agrarische activiteit ondergeschikt aan het wonen. Om deze 

reden worden eveneens geen boerderijen verbouwd tot boerderettes met alleen een woonfunctie. 

Deze keuze betekent echter wel dat er ook nee gezegd wordt tegen extra inkomsten. Het beeld van het 

landgoed is in dit geval echter belangrijker. 

      

 
3.2.3 Economische en maatschappelijke activiteiten binnen het landgoed 

      De eigenaren van Vilsteren zijn niet automatisch tegen nieuwe ideeën en ingrepen op het landgoed. 

Toch zijn nieuwe economische activiteiten op het landgoed niet zomaar mogelijk. Dit vanwege het 

gevaar om te snel tegen de grenzen van de cultuurhistorie aan te lopen. Wanneer een nieuwe activiteit 

het landgoed binnen gehaald wordt en het heel populair wordt, ontstaat al snel de neiging ermee door 

te gaan en het uit te breiden. Terwijl dit ten koste zal gaan van de balans zoals dat op het landgoed te 

vinden is. Aan de andere kant is het wel belangrijk dat het geheel economisch kloppend is en blijft. Dit 

geldt ook voor ingrepen die als doel hebben de cultuurhistorie of de landschappelijke waarde van het 

landgoed te stimuleren of vergroten. Om een landgoed als economische eenheid in stand te houden is 

een zekere omvang een belangrijke voorwaarde. Daarnaast kan gekeken worden of het mogelijk is een 

Afb. 3.11 en 3.12 Het kaartbeeld uit 1954 toont Vilsteren nog 
zonder waterplassen, in het kaartbeeld van 1975 zijn ze al wel 
duidelijk zichtbaar. 
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extra economische pijler onder het landgoed te krijgen, waardoor er extra inkomsten komen om het 

landgoed te onderhouden. Landgoed Vilsteren heeft met de aanwezigheid van het compressiestation 

van de Gasunie een belangrijke bron van inkomsten. Dit betekent dat er geen andere dingen 

ondernomen hoeven te worden die ten koste zullen gaan van de cultuurhistorie. Met deze extra 

economische pijler en door alle andere activiteiten goed uit te voeren, kan het landgoed economisch 

rendabel zijn. 

 

 

Landbouw op het landgoed 
 

      Landbouw is eveneens een belangrijke economische activiteit op het landgoed. Aangezien 

landbouw hoort bij het beeld van het landgoed, is er bewust gekozen om de landbouw de ruimte te 

geven. Ook boerenerven binnen het dorp moeten zoveel mogelijk de agrarische activiteit behouden. 

Deze nadrukkelijke keuze voor de landbouw wordt niet alleen vanuit het economische belang 

gemotiveerd, maar ook vanuit het idee dat een landgoed een eenheid is. Binnen deze eenheid is er 

ruimte voor landbouw. Dit betekent echter niet dat landbouw zich zomaar vrij binnen het landgoed 

kan ontwikkelen. Vanwege het kleinschalige landschap kunnen boeren bijvoorbeeld niet voor de 

wereldmarkt produceren. Dat zou een enorme schaalvergroting met zich mee brengen. Sommige 

boeren hebben om deze reden buiten het landgoed extra gronden aangekocht. Ook hierop moet gelet 

worden, want er moet voorkomen worden dat er een disbalans in het beeld ontstaat door bijvoorbeeld 

de ontwikkeling van megastallen op het landgoed.  

      Landbouw op het landgoed is nog altijd mogelijk, maar de boeren moeten zich realiseren dat ze de 

concurrentiestrijd met boeren die voor de wereldmarkt produceren nooit zullen winnen. Het is om 

deze reden belangrijk dat boeren zich gaan oriënteren op andere producten of op andere manieren 

van produceren. Dit kan bijvoorbeeld biologische of duurzame productie zijn. De rol van het 

landgoed is hierin maar klein. De eigenaren van Vilsteren kunnen alleen stimuleren tot nadenken, en 

verder hebben zowel de boeren als het landgoed een eigen verantwoordelijkheid. De eigenaren 

stimuleren de boeren binnen de mogelijkheden die het landgoed heeft. Dit past volgens de eigenaar 

binnen de taak van een landgoed; het moet een soort aanjager zijn van nieuwe ontwikkelingen in het 

buitengebied.   

 

 

 

 

 

Afb. 3.13 en 3.14 De landbouw is zowel aan de rand van het dorp als in het dorp duidelijk vertegenwoordigd. 
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De maatschappelijke activiteit      

 

     Behalve de aanwezige agrarische activiteit moeten er voor de NSW-waarde van het landgoed ook 

bos- en natuurgebieden aanwezig zijn. De bosgebieden vormden in het verleden belangrijke 

economische terreinen binnen het geheel van het landgoed. Aan deze gebieden is duidelijk te zien dat 

de bron van inkomsten een dynamisch karakter heeft. Tegenwoordig wordt er maar weinig verdiend 

aan het bosbeheer. Een belangrijke bron van inkomsten vormen tegenwoordig de erfpachten. Voor het 

landgoed – en het buitengebied in het algemeen – zijn de erfpachten van wezenlijk belang om het 

beheer op lange termijn in de hand te kunnen houden. Dit heeft te maken met de inkomsten die het 

erfpacht genereert, en ook met het feit dat de huizen en opstallen die in erfpacht uitgegeven worden in 

bezit van het landgoed blijven. Met het erfpacht blijft de familie grip houden op het bezit. Wanneer 

een huis of opstal verkocht wordt, is het voor altijd kwijt en valt het niet langer onder de invloed van 

het landgoed. Dit kan een bedreiging betekenen voor de eenheid van het landgoed. Het 

erfpachtsysteem staat tegenwoordig onder discussie; banken wilden bijvoorbeeld geen hypotheken 

verlenen op huizen waar een erfpacht op zit. Landgoed Vilsteren heeft in het dorp zelf voor een 

oplossing gezorgd door met banken afspraken te maken en de eisen die de banken stelden, over te 

nemen in de erfpachtcontracten. Het is dus zeer belangrijk mee te bewegen met en te anticiperen op 

maatschappelijke ontwikkelingen. Ook een particuliere eigenaar moet goed opletten wat er in de 

maatschappij gebeurt. Wanneer hij dat niet doet is het snel voorbij met zijn landgoed. 

       De open maatschappelijke houding komt op Vilsteren onder meer tot uitdrukking in het 

landgoedcentrum. Het landgoedcentrum is een aantal jaren geleden op het landgoed opgericht, met 

als doel om kennis uit te dragen naar een wijde omgeving over het particulier landgoedbeheer. De 

eigenaren vinden het belangrijk om uit te leggen wat een particulier landgoed is en wat er bij het 

beheer van een landgoed komt kijken. Daarnaast is het goed om te tonen dat het landgoed niet een 

relict uit het verleden is dat toevallig is blijven bestaan, maar dat het ook toekomstgericht is en dat de 

inspanningen belangrijk kunnen zijn voor de toekomst van bijvoorbeeld het landelijk gebied. 

     Het landgoedcentrum resulteerde ook in een verbeterde band tussen de omgeving met het 

landgoed. In het verleden bestond er een schurende verhouding tussen de mensen uit het dorp en het 

landgoed. Mensen voelden zich ondergeschikt als pachter en afhankelijk van het landgoed. Dat is 

tegenwoordig veranderd. De tijden zijn veranderd en de kinderen van pachters hoeven niet meer 

automatisch het bedrijf voort te zetten, maar kunnen hun leven op een eigen manier invullen. De 

eigenaren investeren tijd om een band tussen het landgoed en de kinderen uit het dorp op te bouwen. 

Door speciale projecten op de basisschool leren kinderen over het landgoed en de bijzondere 

kwaliteiten. Er wordt door de eigenaren veel waarde gehecht aan het uitdragen van het beeld van het 

landgoed en de bijzonderheid van het terrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3.15 Het landgoedcentrum 
van Vilsteren. 
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3.2.4 Hoofdlijnen  

     Het belangrijkste doel van het beheer van landgoed Vilsteren komt neer op het in het geheel 

doorgeven van het landgoed aan de volgende generatie. De continuïteit van het bezit in de familie is 

hierin dus het uitgangspunt. Vervolgens zijn er wel voorwaarden gesteld aan de vorm waarin dit 

dient te gebeuren. Het landgoed moet namelijk als eenheid in beeld en economie voortbestaan, en dus 

beheerd worden.  

     De eenheid in beeld komt tot uiting door het landgoed te beheren vanuit de cultuurhistorische 

waarde van het gebied. Deze waarde wordt gevormd door het oude landbouwsysteem. De motivatie 

om het beheer vanuit deze waarden in te vullen, komt vanuit de unieke staat van het gebied en vanuit 

de betekenis die de eigenaar geeft aan het begrip landgoed. Volgens de eigenaar is een landgoed 

namelijk een cultuurhistorische en economische eenheid. Deze eenheid is het resultaat van 

ontwikkelingen in het verleden en vormt hetgeen wat doorgegeven dient te worden.  

     Hoewel de cultuurhistorie aan de basis van het beheer staat, wordt er niet een bepaald beeld uit een 

bepaalde periode nagestreefd. Hiervoor is gekozen, omdat dit verengend werkt en het resultaat 

bovendien toch slechts een reconstructie van een bepaalde momentopname is. Bovendien is er vanuit 

het doel om landgoed Vilsteren als eenheid te kunnen doorgeven aan de volgende generatie, enige 

vrijheid voor elke generatie noodzakelijk. Een landgoed moet mee kunnen bewegen met de tijd. 

     Behalve vanuit de cultuurhistorische waarden en het beeld van het landgoed, wordt het beheer ook 

bepaald door de economische eenheid. Dit komt zowel voort vanuit de betekenis van het landgoed, 

als vanuit de noodzakelijkheid. Om de continuïteit te behouden is een economische eenheid 

noodzakelijk. Voor dit systeem wordt echter ook gekozen vanuit het besef dat het een onderdeel van 

het landgoed is. De economie wordt daarmee geplaatst binnen het systeem en de waarde van het 

landgoed. Ingrepen zijn mogelijk, maar moeten passen binnen het beeld van het landgoed. 

     Het beeld van het landgoed blijft een lastig te omschrijven begrip, maar in dit geval betekent het de 

eenheid of balans die er in het landschap is tussen de kenmerken van het dorp met het historische 

landbouwsysteem. Met deze eenheid onderscheid het landgoed zich van het omliggende gebied. Om 

deze reden heeft het behoud van de eenheid een hoge prioriteit. Echter, de continuïteit van het bezit 

blijft het belangrijkste uitgangspunt. Wanneer het landgoed in zijn voortbestaan wordt bedreigd, zijn 

ingrepen in het landschap – gezien de noodzakelijk – mogelijk.  
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3.3 Landgoed de Hof te Dieren 

 

 3.3.1 Gebiedsinformatie 

 
Afb. 3.16 Een fragment van de TMK uit 1865. Dit kaartbeeld toont een groot deel van het landgoed. Met aan de 
ene zijde de (beboste) zandgronden en aan andere zijde de riviergronden langs de IJssel (de Fraterswaard). 

 

 
      De Hof te Dieren is gelegen in de zuidelijke Veluwezoom in Gelderland.280 Het landgoed grenst 

aan de noordwestelijke zijde aan de stuwwallen van de Veluwe en aan de zuidoostelijke kant aan de 

riviergronden van de IJssel. Het landgoed ligt tegenwoordig als het ware ingeklemd tegen de 

westrand van het dorpje Dieren. Ten oosten van het landgoed ligt het landgoed Middachten.  

     De Hof te Dieren ligt op de overgang van de vruchtbare kleigronden van de uiterwaarden van de 

IJssel en de droge zandgronden van de Veluwe. Op het huidige kaartbeeld en het kaartbeeld van rond 

1900 vallen met name de enorme uitgestrekte bosgebieden aan de noordkant van het landgoed op. Dit 

gebied is niet altijd in deze mate bebost geweest. Op de droge zandgronden hebben ook lange tijd 

uitgestrekte heidevelden gelegen, die pas in de achttiende en negentiende eeuw met productiebos zijn 

vol geplant.281 

     Ten zuiden van het huis langs de IJssel heeft het landgoed een groot oppervlakte grond langs de 

uiterwaarden in bezit. Deze gronden zijn zeer geschikt als landbouwgronden. De invloed van de 

meanders van de IJssel waren in dit gebied echter groot en zijn nog altijd goed zichtbaar in met name 

de oostelijk gelegen Fraterswaard. De bewoning vond dan ook niet plaats op deze gronden, maar 

meer richting het grensgebied waar ook het kasteel lag. 

 

 

3.3.2 De bewoningsgeschiedenis 

     De Hof te Dieren heeft een rijke geschiedenis, waarin de Oranjes een invloedrijke rol speelde. De 

vroegst bekende datering gaat terug tot een oorkonde uit 1168 waarin vermeld staat dat keizer 

                                                        
280 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 2 
281 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 13,14 
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Frederik Barbarossa de Hof aan graaf Engelbert van Berg schenkt.282 Zijn bezittingen bestonden uit 

uitgestrekte gronden met een herenboerderij als middelpunt. Zijn zoon graaf Adolf van Berg schonk 

in 1218 het bezit aan de Duitse Orde: “Ik Adolf, graaf van Berg, maak degenen die nu en later leven bekend 

dat ik voor het welzijn van mijn ziel en die van mijn voorouders mijn hof met omgeving te Dieren aan het 

hospitaal van de Heilige Maria, het Huis van de Duitse Orde, voor altijd in eigendom heb geschonken”. 283 De 

Hof bleef in het bezit van de Orde tot aan de zeventiende eeuw. In deze periode breidde het bezit door 

schenkingen uit.  

     In 1647 begon de periode van de Oranjes. Willem II kocht het landgoed mede vanwege de gunstige 

mogelijkheden voor de jacht. 284  Zijn doel met het bezit werd duidelijk door de aanleg van de 

Wildbaan – een bebost en afgezet terrein waarin wild werd gebracht waarop gejaagd kon worden.285 

Willem II heeft echter maar kort van zijn bezit kunnen genieten, drie jaar na de aankoop overleed hij. 

Onder zijn zoon en opvolger Willem III floreerde het landgoed. Willem III liet grote veranderingen 

doorvoeren, om het bezit een statig en koninklijk karakter te geven.286 Zo werd het huis verbouwd en 

werd ook de tuin uitgebreid en heringericht. Na zijn dood nam de allure van het bezit al snel weer af. 

Willem IV heeft nog wel enkele veranderingen op het landgoed doorgevoerd, zoals de aanleg van het 

sterrenbos op de plaats van de Wildbaan.287 Zijn zoon Willem V verbleef echter bijna nooit op het 

                                                        
282 Tesser, F., (2003), p. 8 
283 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 4. Het citaat komt uit de acte van afstand en is uit het Latijn vertaald. 
284 Ibidem  
285 Ibidem  
286 Bleumink, H., Neefjes, J., (2010), p.46 
287 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 13 

Afb. 3.17 Gravure van het Huis te Dieren, door P. Schenk. De afbeelding laat het huis zien na de verbouwing  
in opdracht van Willem III rond 1690 
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landgoed. De periode van de Oranjes op de Hof te Dieren eindigde. Van het huis en de tuin zoals 

aangelegd door de Oranjes is niets meer overgebleven door een verwoestende brand in 1795. 

     De volgende eigenaar van de Hof werd Marie Cornelie van Wassenaer in 1820, die ook al het 

kasteel Twickel (bij Delden) in bezit had.288 Marie Cornelie en haar man Mr. Jacob D.C van Heeckeren 

van Kell lieten een nieuw huis en een nieuwe tuin aanleggen in de heersende smaak. Ook van dit huis 

is niets bewaard gebleven; tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het onherstelbaar verwoest. De 

laatste eigenaar van het landgoed was Baronesse Van Heeckeren van Wassenaar- van Aldenburg 

Bentinck. Voor haar overlijden liet ze haar bezittingen onderbrengen in de stichting Twickel. Met de 

oprichting van de Stichting Twickel wilde de Baronnesse voorkomen dat haar bezit na haar dood 

versnipperd zou raken.289 

 

 

3.3.3 Gebouwen 

 

 
     Het landgoed heeft diverse woonhuizen gehad. In de Tweede Wereldoorlog werd het laatste huis 

door een brand verwoest. De ruïne werd in 1965 gesloopt en sindsdien heeft de Hof geen woonhuis 

meer. Het vroegst bekende woonhuis was een laat middeleeuws bouwwerk.290 Willem III liet het huis 

verbouwen tot een eigentijds en bij zijn status passend woonhuis. Architect Jacob Roman ontwierp het 

                                                        
288 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 14 
289 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de rentmeester.  
290 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 4 

Afb. 3.18 Tekening van Gravin van Wassenaer van het Huis te Dieren. De tekening maakt duidelijk dat het huis 
en het park in verbinding met elkaar staan. 
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huis in een strenge Hollandse Renaissancestijl.291  Het hoofdgebouw werd geflankeerd door twee 

vleugels en dit gezamenlijke bouwwerk omsloot een ruime binnenplaats. Dat Willem III ook 

regelmatig op het landgoed te vinden was, blijkt onder meer uit de inboedel die hij naar het huis 

overliet brengen. Het huis werd gevuld met allerlei kunstschatten.292 Willem IV en Willem V lieten 

weinig aanpassingen doorvoeren aan het huis. In de Franse tijd kwam het landgoed in handen van de 

Fransen. Tijdens hun verblijf ontstond er een brand die het landgoed verwoeste en waardoor ook de 

kunstschatten gingen verloren.293   

     Na  de Franse tijd kwam het landgoed in handen van Marie Cornelie van Wassenaer. Zij liet in de 

negentiende eeuw een nieuw huis bouwen.294 Dit huis was een kleiner huis dan het huis van de 

Oranjes en vormde het middelpunt van het eveneens nieuw aangelegde park. Ook dit huis is door een 

brand – in de Tweede Wereldoorlog – verwoest. Het gat dat dit huis in de aanleg achterliet is tot op 

heden nog niet opgevuld. Wel zijn er plannen voor de aanleg van een gebouw met appartementen.295  

 

 
 

 

 

3.3.4 De tuin en het park 

     In de periode dat Willem III het huis liet verbouwen, werd ook de tuin bij de Hof te Dieren 

aangepakt. Passend bij de heersende stijl werd een tuin aangelegd in strenge geometrische stijl.296 

Kosten noch moeite werden gespaard om ook de tuin – net als het huis – een bij de eigenaar en 

tijdsgeest passende uitstraling te geven. De tuinaanleg bestond uit een strak samenspel van 

bloementuinen, loofgangen, koepels, vijvers en grotten.297 

     Na het tijdperk van de Oranjes en de verwoestende brand in 1795, werd de tuin door de nieuwe 

eigenaar grotendeels opnieuw aangelegd. De uitstraling van de tuin moest wederom passen bij de tijd. 

Om deze reden werd J.D. Zocher Jr. gevraagd om het nieuwe park in de Engelse landschapsstijl aan te 

                                                        
291 Bleumink, H., Neefjes, J., (2010), p.47 
292 Het Hof te Dieren, (1979), p. 9 
293 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 14 
294 Ibidem 
295 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de directeur- rentmeester 
296 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 8 
297 Ibidem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3.19 De ruïne van 
de Hof te Dieren, in 
1965 gesloopt en 
opgeruimd. 
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leggen. 298  Zocher was geen onbekende van de familie. Op landgoed Twickel was hij eveneens 

verantwoordelijk geweest voor het landschappelijke park.  

     Zocher maakte in zijn ontwerp gebruik van de bestaande parkelementen. Zo veranderde hij de 

rechte vijverpartijen uit de formele aanleg in waterpartijen met een vloeiende beweging. 299  Het 

centrale idee was om met de waterpartijen, bomengroepen en de kenmerkende kronkelpaden een 

verrassingselement aan het park toe te voegen. Elk moment veranderde het uitzicht en door het 

bochtige karakter bleef het onbekend waar de paden op uit liepen. Na Zocher werd C.E.A. Petzold 

gevraagd om nieuwe elementen toe te voegen.300 Net als Zocher was ook Petzold al werkzaam voor de 

familie op het landgoed Twickel. Petzold heeft een aantal vernieuwingen doorgevoerd die grotendeels 

betrekking hadden op het omliggende gebied. Bovenal werkte hij door met de ideeën van Zocher. 

 

 

 

 

 

3.3.5 Bos en landerijen 

     Het landgoed ligt op het grensgebied van zand- en riviergronden. Dit grensgebied is duidelijk 

zichtbaar in de ligging van de bosgronden en de landerijen. De tuin vormt als het ware een 

overgangszone. Het sterrenbos is een unieke bosaanleg, aangelegd door Willem IV op de plek van het 

                                                        
298 Zie Smit, J.D., (2008) voor het oeuvre van J.D. Zocher en onder andere zijn werkzaamheden op Twickel en de Hof te 
Dieren 
299 Zie de studie van Michael van Gessel naar het park via zijn website.  
300 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 15 

Afb. 3.20  Het plan van Petzold  voor het park van de Hof te Dieren uit 1870. De dominante waterpartijen 
waren niet nieuw, maar al ontworpen door Zocher. Duidelijk op de tekening wordt dat het huis een onderdeel 
is geworden van de omgeving. Het ligt in de landschappelijke aanleg. 
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Wildterrein.301 Een sterrenbos was in de tijd van Willem IV (van 1711-1751) een niet onbekend 

verschijnsel. Wat het bos in Dieren echter uniek maakt, is de samenkomst van veertien  
 lanen op de zogenoemde Carolinaberg. Het uitgestrekte bosgebied vormt nu een geheel met de 

aangrenzende bossen van landgoed Middachten en van Natuurmonumenten.  

     Het sterrenbos is niet aangelegd vanwege de houtproductie. De esthetische opbouw van het bos 

maakt de economische waarde ondergeschikt. Ten noorden van het landgoed liggen uitgestrekte 

stukken grond die in de negentiende eeuw wel als productiebos zijn aangeplant, zoals het 

Scharreveld.302 Deze productiebossen werden aangeplant op gronden die geen andere economische 

rol konden vervullen en lange tijd als heidevelden bekend stonden. 
     Aan de andere zijde van het huis liggen op de uiterwaarden de uitgestrekte landerijen. Deze 

gronden zijn door de Duitse Orde in de Middeleeuwen al bij het landgoed betrokken, vandaar de 

naam Fraterwaarden.303 De landerijen liggen op rivierkleigronden, en worden hoofdzakelijk gebruikt 

voor de melkveehouderij. 

 
 

3.4 Het huidige beheer van de Hof te Dieren 

     De Hof te Dieren wordt beheerd door de stichting Twickel. De stichting heeft een bestuur, 

bestaande uit vijf leden, die gezamenlijk het beheer bepalen. Behalve het bestuur heeft de stichting 

ook een rentmeester en een adjunct-rentmeester. Het rentmeesterschap wordt al sinds de zeventiende 

eeuw als functie op landgoed Twickel uitgevoerd. Stichting Twickel heeft in totaal ongeveer vijftig 

mensen personeel.  

     De stichting en het personeel voeren het beheer over alle bezittingen, met uitzondering van de twee 

buitens in Wassenaar. Binnen het geheel van de bezittingen neemt het landgoed Twickel de 

belangrijkste plek in. De Hof te Dieren neemt ten opzichte van landgoed Twickel een andere positie in. 

Dit komt niet alleen vanwege het enorme verschil in oppervlakte (de Hof te Dieren heeft een 

oppervlakte van ongeveer 1000 hectare), maar ook doordat er geen hoofdgebouw meer aanwezig is. 

Beide landgoederen zijn opengesteld voor publiek. Alleen op bepaalde tijden kunnen de parken 

bezocht worden. 

          De onderstaande paragrafen zijn tot stand gekomen door een analyse van het gesprek dat ik 

gevoerd heb met de rentmeester. De gebruikte informatie is afkomstig uit dit gesprek, wanneer er 

andere informatie gebruikt is, wordt hiernaar verwezen middels voetnoten. 

 

 

3.4.1 De uitgangspunten van het beheer 

     De rentmeester beschrijft een landgoed als een geheel in het buitengebied dat economisch zoveel 

mogelijk zelfstandig kan functioneren. Een landgoed wijkt in die zin duidelijk af van een buitenplaats, 

doordat het nutsgronden heeft. De aanwezigheid van nutsgronden is dus belangrijk. Behalve 

landbouw- en bosgronden kunnen landgoederen ook bestaan uit een park, buitenplaats en 

natuurgronden. Landgoederen zijn belangrijk doordat ze verschillende typen terreinen in hun beheer 

hebben, zoals bossen en natuurgebieden. Daarnaast zijn landgoederen belangrijk omdat ze een deel 

van ons cultureel erfgoed vertegenwoordigen. 

                                                        
301 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p. 13 
302 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de rentmeester 
303 Beusekom, van, E., Borghuis, W., (1985), p.4 
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     Het uitgangspunt van beheer op de Hof te Dieren wordt hoofdzakelijk gevormd door de 

cultuurhistorie. Dit komt direct voort uit het karakter van het landgoed. De kern van het gebied wordt 

gevormd door een historisch landschapspark. Dit park is door J.D. Zocher vanuit de formele aanleg 

omgevormd tot een aanleg in landschapsstijl. Na Zocher is Petzold nog actief geweest om nieuwe 

ingrepen door te voeren. Naast het park heeft ook het sterrenbos grote cultuurhistorische waarde. Aan 

de zuidkant van het park liggen de landbouwgronden langs de uiterwaarden. Ook hier spelen 

cultuurhistorische waarden nog een rol. Dit gebied is namelijk te danken aan de Duitse Orde die in de 

Middeleeuwen het landgoed bewoonde. De cultuurhistorische waarden zijn hier echter ondergeschikt 

aan economische belangen. Aangezien het vruchtbare weides zijn speelt hier vooral het 

landbouwkundige (en economische) belang. 

      Ook op andere plekken op het landgoed spelen verschillende waarden een rol in het beheer. In de 

kern is het eenvoudig. De kern wordt gevormd door het park en hier staat duidelijk de cultuurhistorie 

voorop. In het bosgebied wordt het echter al iets diffuser. Ook hier is de cultuurhistorie leidend, maar 

daarnaast spelen ook de belangen van de houtproductie en het wild voor de jachtverhuur. Ten 

noorden van het sterrenbos ligt nog een boscomplex: het Scharreveld. Dit voormalige heideveld is in 

de negentiende eeuw bebost. Gezien de afstand en het verleden speelt hier de cultuurhistorie amper 

een rol, maar draait het in dit gebied hoofdzakelijk om de economische belangen (de houtproductie) 

en daarnaast om landschappelijke belangen. Over het geheel kan gezegd worden dat het afhankelijk is 

van het verleden en de kwaliteit van de plek in hoeverre de cultuurhistorie bepalend is voor de 

invulling van beheer. 

     De kwaliteit van de plek is bepaald door het denken in ingrepen uit het verleden. Cultuurhistorie is 

relatief nieuw als term, maar in principe wordt het huidige beheer volgens dezelfde beginselen 

ingevuld als in het verleden. In het verleden zijn er bijvoorbeeld altijd landschapsarchitecten 

werkzaam geweest in het landgoed. De opeenvolgende eigenaren kozen ervoor om op een esthetische 

en verantwoorde manier met het landschap om te gaan. Vanuit deze argumentatie wordt nog altijd 

het beheer ingevuld. Het doel is om met veel zorg iets aantrekkelijks en kwalitatief goeds te 

ontwikkelen op het landgoed. Tegenwoordig valt dit onder de noemer cultuurhistorie, maar in feite 

komt het neer op het doortrekken van de lijn van de voorgaande eigenaren. De landschapsarchitecten 

die in het verleden werkzaam waren voor de achtereenvolgende generaties eigenaren werkten niet 

vanuit een leeg vlak. Ze werkten door op en met wat er voor hen lag. Bepaalde elementen bleven in de 

nieuwe ontwerpen bestaan, andere werden aangepast uit esthetische of praktische overwegingen en 

weer andere elementen verdwenen. Altijd was er het respect voor het geheel dat de nieuw 

aangestelde landschapsarchitect aantrof. Het beheer van de Hof te Dieren wordt om deze reden ook 

niet bepaald door een beeld uit het verleden, maar door de gelaagdheid van het landgoed. De diverse 

ingrepen van opeenvolgende eigenaren moeten zichtbaar zijn en staan aan de basis van het beheer. 

     Stichting Twickel heeft zichzelf als doel gesteld om door te gaan in de lijn van de voorgangers. 

Hoewel dit privé-eigenaren betrof en het om een geheel andere tijd met geheel andere mogelijkheden  

gaat, kunnen de uitgangspunten gelijk zijn. Deze gedachtegang kan tegenwoordig onder de noemer 

van cultuurhistorie worden geplaatst, maar is in feite de voortzetting van het beheer zoals dat in het 

verleden plaatsvond. Het grote verschil is dat stichting Twickel de ingrepen en het gekozen beheer 

bepaalt. Dit besluitproces is veel democratischer dan in het verleden. Het bestuur is een collectief, 

terwijl in het verleden één persoon het beheer en de ingrepen bepaalde. Wanneer een eigenaar rare 

ideeën in zijn hoofd had, werd hij door niemand gestopt. Tegenwoordig is er een bestuur dat zijn 

goedkeuring moet geven en daarnaast kunnen wettelijke bepalingen en vergunningen nieuwe ideeën 

blokkeren. 
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3.4.2 Consequenties en gevolgen van het beheer 

     Het belangrijkste uitgangspunt is om het landgoed te beheren in de lijn van de voorgangers. Dit 

betekent dat nieuwe ontwikkelingen niet zomaar geschuwd worden. De stichting heeft met landgoed 

Twickel de eerste ervaring opgedaan in het toevoegen van een nieuwe laag in het landgoed. Het park 

dat daar ligt was - net als het park bij de Hof te Dieren – het resultaat van het werk van verschillende  

landschapsarchitecten. De laatste landschapsarchitect die in het park werkte, was  echter de in 1891 

overleden Petzold. Na deze periode is de parkaanleg stuurloos geworden. Er is nooit meer een grote 

landschapsarchitect ingehuurd om te kijken of de aanleg nog klopte en of er elementen veranderd 

dienden te worden. De stichting wilde een nieuwe impuls geven aan het park en kwam voor de vraag 

te staan of het park hersteld moest worden naar het laatste plan van Petzold, of dat een nieuwe 

landschapsarchitect in de lijn van de voorgangers het park moest herstellen door als het ware  een 

nieuwe laag over de aanleg te plaatsen. Vanuit het denken en de opdracht van de stichting is gekozen 

voor het laatste. Michael van Gessel is aangetrokken om een masterplan voor dit gebied te maken. Met 

respect voor het verleden heeft hij ingrepen uitgevoerd in het groen en heeft hij zich bezig gehouden 

met de nieuwe aanleg van bruggen en gebouwtjes in het park.  

     De Hof te Dieren heeft een landschapspark met een vergelijkbaar verleden als het park van 

landgoed Twickel. Ook hier hebben dezelfde landschapsarchitecten aangewerkt, waaronder Zocher en 

Petzold. In Dieren was de noodzaak voor een nieuwe visie op het bestaande park en de omgeving 

misschien nog wel groter dan in Twickel, aangezien hier het hoofdgebouw verdwenen is. Na de 

positieve ervaringen met Van Gessel in Twickel is hij ook gevraagd voor een visie op het park te 

Afb. 3.21 Het ontwerp van Michael van Gessel voor het landschapspark van de Hof te Dieren. Het plan gaat uit 
van de basisideeën van Petzold. Middels herstel, reconstructie, maar ook met de toevoeging van nieuwe paden 
en het creëren van open ruimtes, heeft van Gessel een laag toegevoegd aan het bestaande. 
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Dieren. Belangrijk in deze setting was het stedenbouwkundig concept, waarin de ruimte en de vorm 

voor een nieuw gebouw werden onderzocht en aangegeven. Naar aanleiding van dit plan van Van 

Gessel is een architect gevraagd om een ontwerp te maken voor een nieuw gebouw met 

appartementen. Dit is vanwege de slechte tijden voor het onroerend goed nog niet gerealiseerd. De 

slechte economische tijden zijn voor de stichting echter geen reden om stil te zitten. Het is belangrijk 

om bezig te blijven met het ontwikkelen van plannen, want zolang die er niet zijn, kunnen er ook geen 

ontwikkelingen plaatsvinden. Nieuwe ontwikkelingen zijn dus mogelijk, maar alleen als de 

verschillende ingrepen van de verschillende eigenaren zichtbaar blijven. 

     Ingrepen en ontwikkelingen vinden niet zomaar plaats vanuit het idee dat overal de nieuwe (of 

huidige) laag in het landgoed zichtbaar moet zijn. Vaak komen ze voort uit het inspelen op de actuele 

situatie. Diagonaal door de Hof te Dieren loopt een drukke verkeersweg en verderop een spoorlijn. 

Deze weg sloot in het verleden aan op het centrum van het dorp, maar heeft tegenwoordig de functie 

van een rondweg. Hierdoor loopt er een drukke verkeersader door het landgoed. Er zijn plannen om 

de weg op te schuiven naar het spoor, zodat er een bundeling ontstaat van infrastructuur en het 

overpark weer bij het centrale deel van het park betrokken raakt. Ook al liggen deze plannen nog in 

de kast, het is wel belangrijk dat hier over nagedacht wordt. Wanneer deze ingreep zou plaatsvinden, 

is het essentieel dat dit op een verantwoorde manier en met respect voor de historie gebeurt. 

 

      Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd op het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden, 

ingegeven door bijvoorbeeld de hoge onderhoudskosten. Er vinden altijd discussies plaats over wat 

behouden moet blijven en wat niet. In het geval van de lanen in het sterrenbos komt deze discussie 

voort uit de hoge onderhoudskosten die dit bos met zich meebrengt. Er is nu gekozen om het eerste 

gedeelte van de veertien lanen op de Carolinaberg in stand te houden, zodat de unieke zichtervaring 

kan blijven bestaan. Verder is er besloten om de lanen die vanaf de weg de berg op lopen in ere te 

herstellen. Een aantal dwarslanen zal echter wel verdwijnen. Wanneer de bomen er aan toe zijn, 

worden ze gekapt en niet opnieuw ingeplant. De keuze voor het behouden en zorgvuldig blijven 

beheren van delen van het sterrenbos en het laten vervallen van andere delen komt voort uit de 

verschillende posities die deze onderdelen tot het geheel hebben. De kern – het punt waar de lanen 

samenkomen – heeft een unieke cultuurhistorische waarde en zal altijd zorgvuldig beheerd blijven. De 

dwarslanen hebben een relatief grote afstand tot de kern en kunnen enigszins vervallen raken, zonder 

dat de essentie van het sterrenbos verdwijnt. De dwarslanen die zullen verdwijnen, grenzen 

bovendien aan het aangrenzende gebied van het landgoed Middachten. Dit landgoed is al veel verder 

gegaan in het laten vervallen van lanen. Uit overwegingen voor het behoud van de hoofdstructuur en  

 

Afb.3.22 en 3.23  De rondweg en spoorweg: beide onderbreken ze het terrein van het landgoed 
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uit de passendheid in het omliggende gebied zijn deze keuzes uiteindelijk genomen. Het behoud van 

de cultuurhistorie is belangrijk, maar gaat niet ten koste van alles. 

     De keuzes uit het verleden vormen de basis om mee door te werken in de huidige tijd. Dit 

uitgangspunt heeft consequenties voor de samenwerking in het omliggende gebied. De Hof te Dieren 

ligt naast het particuliere landgoed Middachten. Met dit landgoed wordt veel en goed samengewerkt. 

De twee landgoederen komen beide voort uit het particuliere bezit en kijken op een vergelijkbare 

manier naar de invulling van bijvoorbeeld bosbeheer en de jacht. De jacht was in het verleden op alle 

landgoederen een belangrijke activiteit, en komt nog altijd voor op particuliere landgoederen. Ook uit 

financiële overwegingen is de jacht een effectieve activiteit. Dit standpunt over de jacht zorgt echter 

wel voor een moeizame samenwerking met Natuurmonumenten, de andere grote buur in het gebied. 

Natuurmonumenten wil in het gebied het bosbeheer afbouwen en vult de jacht op een heel andere 

manier in: vanuit een laissez-faire beleid. Het basisidee, de uitvoering en de gevolgen van het beheer 

zijn te verschillend, waardoor een echte samenwerking niet plaatsvindt. 

 

 
3.4.3 Economische en maatschappelijke activiteiten binnen het landgoed 

     Het plan tot de bouw van  een appartementengebouw op de Hof te Dieren komt niet alleen voort 

uit de historische referentie. Het is ook gunstig als bron van inkomsten. Van oudsher vormden de 

pachtinkomsten de belangrijkste inkomsten waar het landgoed op dreef. Tegenwoordig zijn deze nog 

altijd belangrijk, maar is er in het algemeen aan wonen op het landgoed veel te verdienen. Verhuurde 

woningen en woonboerderijen die in erfpacht worden uitgegeven vormen een belangrijke 

inkomstenbron.  

     De inkomsten van de Hof te Dieren en de andere bezittingen van de stichting komen allemaal 

samen. Hier worden vervolgens de kosten voor beheer en onderhoud van het landgoed uit betaald. 

Behalve inkomsten uit woningen bestaat er reeks aan andere exploitatievormen; natuurlijk de 

landbouwgronden, maar ook de erfpacht op sportvelden, twee scholen en twee golfbanen die op de 

gronden van de stichting liggen. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de zagerij en het bosbeheer. Ook 

uit de jachtverhuur worden inkomsten gehaald. Dit is een activiteit uit het verleden dat past in het 

beeld van het landgoed. Belangrijk is dat het economisch voordeel oplevert; er is jaarlijks een bepaald 

Afb. 3.24 en 3.25 Fragment van het huidige kaartbeeld met de uit veertien lanen bestaande ster. Duidelijk is 
bovendien dat een aantal dwarslanen langs de Middachter Bossen vervallen zijn. Daarnaast een foto in een 
zorgvuldig onderhouden laan. 
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afschot dat behaald moet worden en er zijn genoeg mensen die er geld voor over hebben om in het 

gebied te jagen. 

     Financieel gezien neemt de stichting dezelfde houding aan als andere particuliere landgoederen. 

Het uitgangspunt is dat er bij landgoederen altijd activiteiten zijn die geld kosten. Om dit te kunnen 

blijven opbrengen, moeten er ook altijd activiteiten zijn die geld opleveren. Als dit met elkaar in 

evenwicht is klopt het. Natuurlijk zou het mooi zijn als er nog iets overblijft voor de eigenaar, maar 

het beheer van landgoederen is nooit een superrendabele zaak. In het geheel van de bezittingen 

hebben alle onderdelen die tot de stichting behoren elkaar nodig om dit systeem te volbrengen. De 

belangrijkste kostenposten zijn de buitenplaats Twickel (het huis met bijgebouwen, de omliggende 

tuinaanleg en het archief), het onderhoud van de overige gebouwen, en het onderhoud en beheer van 

de bosgebieden en de natuurterreinen. 

 

 

Ingrepen op het landgoed 

 

     In het buitenland worden de inkomsten van landgoederen vaak gevormd door opbrengsten van 

grote akkerbouwbedrijven die in beheer zijn van de landgoedeigenaar. In Nederland is deze situatie 

anders; vaak worden de agrarische gronden verpacht en vormen de pachtinkomsten een bron van 

inkomsten en niet rechtstreeks de landbouwexploitatie zelf. Landbouw is nog wel altijd aanwezig op 

het landgoed. De samenstelling is in vergelijking met het verleden wel veranderd; er zijn 

tegenwoordig minder en grotere bedrijven dan vroeger. Dit komt door het proces van 

schaalvergroting. Schaalvergroting heeft echter enorme consequenties voor het landschap. Om deze 

heeft de stichting in haar gebieden restricties opgesteld en is niet alles mogelijk. Wanneer percelen 

worden samengevoegd is de neiging al snel om de houtwal die tussen de percelen staat weg te halen. 

In dit soort verzoeken gaat de stichting niet zomaar mee, nieuwe ontwikkelingen moeten altijd passen 

binnen het beeld van het landgoed.  

     De toekomst van boeren binnen een landgoed kan dan ook niet liggen in de schaalvergroting. De 

stichting probeert om deze reden pachters te wijzen op andere mogelijkheden om de inkomsten aan te 

vullen, bijvoorbeeld het oprichten van een Bed & Breakfast, of het zelf produceren van gebiedseigen 

producten. Tegelijkertijd zijn boeren zelfstandige ondernemers en kan de stichting niet bepalen wat ze 

moeten verbouwen of welke bedrijfskeuzes ze maken. Het enige dat de stichting kan doen is boeren 

wijzen op andere mogelijkheden. Nieuwe economische activiteiten zijn dus mogelijk, maar wel onder 

de voorwaarde dat het passend is binnen het beeld van het landgoed. Dit betekent dat een Bed & 

Breakfast goed mogelijk is, maar dat kamperen bij de boer juist wordt verboden. Dit wordt gezien als 

verrommeling van het landschap, aangezien de verdiensten zo beperkt zijn dat het groot moet worden 

voordat het wat kan opleveren. In dat geval is er al sprake van een camping, en dat past niet binnen 

een landgoed. 

 

      

Maatschappelijke activiteiten 

 

De stichting kan zelf bepalen wat ze passend en niet passend vindt binnen het landgoed. Feitelijk is de 

stichting onafhankelijk wat betreft het beheer van het landgoed. In die zin is het niet noodzakelijk dat 

de stichting en het landgoed zich inzetten voor maatschappelijke activiteiten. Toch wordt dit gedaan. 

Enerzijds vanuit de wens om de bekendheid van de bezittingen te vergroten en anderzijds omdat het 

belangrijk is in deze tijd rekening te houden met gevoelens in de maatschappij. Formeel hoeft daar 

niets van aangetrokken te worden, maar wanneer er een ingreep plaats vindt in het terreinbeheer dat 

vermoedelijk onbegrip zal wekken, wordt via informatieavonden uitleg verschaft omtrent de ingreep. 
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Wanneer er bijvoorbeeld een laan gekapt gaat worden in een wandelrijk gebied kan dit niet zomaar 

gebeuren zonder mensen eerst op de hoogte te stellen. De communicatie naar de omgeving is erg 

belangrijk. Dit speelt voor de Hof te Dieren zeker een belangrijke rol, aangezien het landgoed langs de 

rand tegen de plaats Dieren aanligt. 

     De wens om de bekendheid van de bezittingen te vergroten, wordt op diverse manieren ingevuld. 

Er worden excursies georganiseerd, boeken en wandelkaarten uitgegeven en daarnaast wordt eigen 

archiefonderzoek verricht. Tevens geeft de stichting een eigen blad uit – het Twickelblad. Al deze 

diverse activiteiten zijn niet gewoon voor een gemiddeld landgoed. Het gebeurt hier vanuit de wens 

om de bezittingen zichtbaar te maken voor het grote publiek. Dit komt voort uit het denken dat 

landgoederen niet alleen voor de stichting nog bestaan, maar juist voor het grote publiek.  

 

 

3.4.4 Hoofdlijnen  

      Het beheer van de Hof te Dieren wordt in eerste instantie bepaald door de cultuurhistorie en 

daarna door de economische mogelijkheden. De keuze voor cultuurhistorie wordt gemotiveerd vanuit 

het karakter van het landgoed. De omschrijving van de betekenis van een landgoed geeft de 

verklaring voor het belang van de economische mogelijkheden. Een landgoed is volgens de 

rentmeester namelijk een geheel in het buitengebied dat (zoveel mogelijk) zelfstandig kan 

functioneren.  

     De keuze voor de cultuurhistorie kan beter gemotiveerd worden als voortzetting van het beheer uit 

het verleden. De stichting heeft zich als doel gesteld om het landgoed te beheren in de lijn van de 

voorganger, om hiermee het (cultuurhistorische) karakter van het landgoed te behouden. Een gevolg 

van dit doel is dat nieuwe ingrepen in het landgoed altijd tot de mogelijkheden behoren. Zoals elke 

eigenaar in het verleden een nieuwe laag heeft toegevoegd, zo dient ook de stichting dit te doen. Dit 

betekent echter niet dat er zomaar nieuwe ingrepen plaatsvinden. De keuze van een ingreep komt nu 

bijvoorbeeld vanuit de noodzakelijkheid, en niet vanuit het bevestigen van status zoals dat in het 

verleden het geval was. Een nieuwe ontwikkeling in het landgoed is bovendien alleen mogelijk 

wanneer er respect is voor het geheel van het landgoed. Dit geheel wordt gevormd door de ingrepen 

van opeenvolgende eigenaren, die zich nu tonen als diverse lagen in het landgoed. Door het beheren 

vanuit de cultuurhistorie moeten deze verschillende historische lagen zichtbaar blijven, met daarbij 

een nieuwe laag. 

     Dat zowel de cultuurhistorie als de economische mogelijkheden het beheer bepalen lijkt 

tegenstrijdig. Binnen het beheer van de Hof te Dieren wordt de keuze voor het beheer van een bepaald 

element of gebied echter gemotiveerd afhankelijk van de ligging, de betekenis in het verleden en de 

economische belangen. In gebieden met een bijzondere cultuurhistorische waarden – zoals het 

parkbos en de kern van het sterrenbos – staat beheer vanuit de cultuurhistorie voorop. In gebieden die 

in het verleden een economische betekenis hadden, wordt er ook nu beheerd vanuit de economische 

mogelijkheden. In gebieden waarbij het cultuurhistorische belang niet opweegt tegen het economische 

belang wordt eveneens gekozen voor een beheer vanuit de economische mogelijkheden. Ditzelfde 

geldt voor keuzes die gemaakt moeten worden, wanneer het voortbestaan van het landgoed bedreigd 

wordt. 
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4. Landgoedbeheer door terreinbeherende organisaties 

4.1 Beheer van landgoed Eerde 

4.1.1 Gebiedsinformatie  

Afb. 4.1 Een fragment van de TMK uit 1896 met het huis Eerde het omliggende parkbos en delen van de 
bosgebieden en landerijen. Daarnaast is de sterk meanderende Regge zichtbaar, met verschillende (dode) 
zijtakken. 

 

     Landgoed Eerde ligt in het noorden van Overijssel, ten zuidwesten van Ommen. Het landschap 

waarin het landgoed ligt kan worden gekarakteriseerd als een reliëfrijk zandlandschap dat 

doorsneden wordt door de rivier de Regge en richting het westen door de Vecht. De Regge heeft door 

de nabije ligging directe invloed op het landschap van het landgoed. Vanwege de aanwezigheid van 

de Regge en de hoge zandgronden heeft het landschap een bijzonder karakter gekregen. Eerde ligt op 

de grensgebied waar het rivierlandschap en het zandlandschap elkaar ontmoeten.  

     Aan de zuidkant van het landgoed stroomt de Regge. Op de kaart is de veranderlijke invloed van 

de rivier op het landschap goed te zien. Aan weerszijden van de huidige Regge liggen nog enkele 

oude meanders, die tegenwoordig geen directe verbinding meer vormen met de rivier. Dat deze 

meanders invloed hadden op het landschap is onder meer te zien aan de Steile Oever, die gevormd is 

door de sterk meanderende loop van de Regge.  

     De noordkant van het landgoed is gelegen op de hogere zandgronden. Dat dit gebied veel minder 

vruchtbaar en daardoor minder geschikt is voor bebouwing is direct zichtbaar. Alle bebouwing is 

geconcentreerd langs de rivierduinen van de Regge of de Vecht. De hogere zandgronden hadden 

echter wel een functie in het landbouwsysteem, dat zich verder ook concentreerde langs de 

rivierduinen. Het landbouwsysteem was al in de vroege Middeleeuwen gevormd en wordt 

gekenmerkt door het gebruik van kampen.304 Boeren hadden hun kleinschalige akkers (kampen) op de 

hoger gelegen gronden van de rivierduinen. De lager gelegen gronden langs de Regge werden 

gebruikt als graslanden en op de hoge en droge woeste gronden konden schapen grazen.305 Deze 

                                                        
304 Demoed, H.B., (1987), p. 15 
305 Ibidem  
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kleinschalige gronden zijn met 

name aan de westkant van het 

landgoed gelegen en verder in de 

richting naar het oosten.  

     Dit landschap wordt 

gekenmerkt door zijn 

kleinschaligheid, zoals ook op de 

kaart zichtbaar is komen overal 

kleine stroken houtwallen en 

bomensingels voor. Daarmee is 

het gebied redelijk besloten. Over 

dit kampenlandschap is in de 

vroege achttiende eeuw een 

buitenplaats heen gelegd, dat zich 

weinig heeft laten leiden door de 

aanwezige landschappelijke 

structuur. 

 

 

 

4.1.2 De bewoningsgeschiedenis 

     Landgoed Eerde wordt gekenmerkt door een bewogen geschiedenis. In de tweede helft van de 

veertiende eeuw liet Evert van Essen, getrouwd met Margaretha van Eerde, in het kerspel Ommen een 

versterkt huis bouwen.306 Vanuit dit onderkomen plunderde en roofde hij in een wijde omgeving. 

Voor de bisschop van Utrecht – tevens landsheer van Overijssel – was dit een directe aanleiding om 

Evert van Essen te overmeesteren, waarna hij het huis in brand liet steken.307 Het huis werd echter 

herbouwd en kreeg een reeks van nieuwe bewoners. In 1706 werd Eerde verkocht aan Johan Werner 

van Pallandt. Het geslacht van Pallandt heeft sinds het begin van de achttiende eeuw een stempel 

gedrukt op de ontwikkeling van Eerde en is daarmee bepalend geweest voor de huidige verschijning 

van het landgoed.308 1706 kan in dit licht gezien worden als startpunt van het landgoed zoals we het 

nu kennen. 

     Een beschrijving uit het begin van de achttiende eeuw verteld het volgende: Eerde, een pragtig 

modern landkasteel van den Baron van Pallandt; in ‟t midden van hey en veengronden niet verre van Ommen 

geleegen; met ruime nieuwe aangelegde beplantingen versierd.309  Dit “moderne landkasteel” had Johan 

Werner van Pallandt in 1715 laten bouwen.310 Sinds 1706 woonden acht generaties van Pallandt op 

Eerde.311 Allen zorgden ze ervoor dat het landgoed behouden kon blijven, kon groeien en opbloeien. 

Hoewel het landgoed nu in bezit is van Natuurmonumenten, wordt Eerde nog altijd bewoond door 

twee nazaten van het geslacht Van Pallandt; de dochters van Philip van Pallandt. 312  Philip van 

Pallandt erfde in 1913 het landgoed van zijn oom. Door deze erfenis kwam Philip van Pallandt in het 

bezit van landgoed Eerde, dat toen als een prototype van een groot landgoed beschouwd kon worden; 

met een mooi huis, ongeveer 1700 hectare grond, 23 boerderijen, gelegen in een oude buurschap met 

                                                        
306 Gevers, A.J., Mensema, A.J., (1983), p. 266. Margaretha van Eerde kan gezien worden als naamgever van het landgoed. 
307 Ibidem 
308 Gevers, A.J., Mensema, A.J., (1983), p. 268 
309 A. de Haen in Naemlijste der Adelijke Huizen, omstreeks 1730, geciteerd in Wijck, van der, H., (1983), p. 47 
310 Gevers, A.J., Mensema, A.J., (1983), p. 268 
311 Lugard, G.J., Alma, H.W., (1950), p. 5 
312 In Programma Eerde, (2010), van Natuurmonumenten 

Afb. 4.2Fragment van de TMK 1896 waarop de sterk meanderende 
loop van de Regge zichtbaar is. De hierdoor gevormde Steile oever 
staat als Hooge Oever aangegeven.  
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bossen, heide en moerassen en bovendien een bezit dat al meer dan 200 jaar in eigendom van dezelfde 

familie was.313 

      Philip van Pallandt was ongetwijfeld een markante persoon, een man vol idealen die er voor heeft 

gezorgd dat landgoed Eerde wereldbekend werd. Philip van Pallandt was een liefhebber van natuur 

en landschap. Hij genoot van het kleinschalige cultuurlandschap van Eerde en probeerde dit 

landschap ongerept te houden.314 Zijn ideeën en idealen met betrekking tot het landgoed heeft hij 

bovendien vastgelegd bij de verkoop aan Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeente Ommen 

en de padvinders, waardoor zijn invloed nog altijd aanwezig is.315 Dit genieten hield hij niet voor 

zichzelf, al vanaf het begin stelde hij het landgoed open voor bezoekers: “Onze vader was een idealist. 

Hij wilde menen laten genieten. Toen hij het landgoed kreeg, heeft hij het direct opengesteld. Vader 

wilde dat zoveel mogelijk mensen dit moois konden ontdekken”, aldus de baronesse Van Pallandt 

over haar vader.316  

     De omschrijving van idealist lijkt goed te passen bij Van Pallandt. Met de verwerving van het 

landgoed zag hij mogelijkheden om zijn idealen in de praktijk te brengen. Van Pallandt was zeer 

geïnteresseerd in theosofie en had daarnaast belangstelling voor de denkbeelden van Baden Powell, 

die het boekje Scouting for boys (1908) schreef.317 Aangezien Van Pallandt vanaf 1913 eigenaar was van 

het landgoed, had hij de mogelijkheid om zijn interesses in de praktijk te brengen. Al meteen in 1913 

kampeerden de eerste padvinders op het landgoed. Landgoed Eerde werd al snel het middelpunt van 

de padvinderijbeweging in Nederland. Wereldfaam verwierf Van Pallandt met zijn landgoed echter 

door zijn andere interesse in de praktijk te brengen. Na een bijzondere ontmoeting met Krishnamurti – 

de geestelijk leider van de orde van de Ster van het Oosten - schonk Van Pallandt hem in 1924 het 

landgoed.318 Het gevolg van deze schenking waren duizenden bezoekers die naar Eerde trokken om 

toegesproken te worden door Krishnamurti. In 1932 hief Krishnamurti de orde echter al op en gaf hij 

het landgoed terug aan Van Pallandt. Het beheer en onderhoud van het landgoed was erg kostbaar en 

de financiële middelen van de familie waren beperkt.319 Om extra inkomsten te genereren verhuurde 

Van Pallandt het hierop volgende jaar het kasteel aan de Quakers – een internationale school. 

     Het landgoed kwam gehavend uit de Tweede Wereldoorlog en bovendien waren de financiële 

middelen langzaam opgeraakt. Om deze reden verkocht Van Pallandt delen van het landgoed aan 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeente Ommen (in 1949). Natuurmonumenten 

verwierf in 1965 de meerderheid van de aandelen en daarmee ook het beheer. Het bezit van 

Natuurmonumenten is echter met ruim 540 hectare maar een deel van het oorspronkelijke 

landgoed.320 Baron Van Pallandt overleed in 1979, maar zoals in het vervolg zou blijken, hebben zijn 

beheerkeuzes nog altijd invloed op de keuzes en ontwikkeling van het landgoed in de huidige tijd.  

 

                                                        
313 Wijck, van der, H., (1983), p. 128 
314 Lugard, G.J., Alma, H.W., (1950), p. 13 
315 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de beheerder van Natuurmonumenten. 
316

 In Programma Eerde, (2010), van Natuurmonumenten 
317 Gevers, A.J., Mensema, A.J., (1983), p. 271. De orde van de Ster van het Oosten riep hierop een stichting in het leven 

om het landgoed te beheren. 
318 Ibidem  
319 Gevers, A.J., Mensema, A.J., (1983), p. 272 
320

 Het bezit van Natuurmonumenten bestaat uit het kasteel en het directe gebied hierom heen, het parkbos en de steile 
oever. 
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4.1.3 Het gebouw 

 
Afb. 4.4 Fragment van een tekening J.H.L. Meijer van het huis Eerde en de bijgebouwen uit 1839 

 

     De opdracht tot het bouwen van het huidige hoofdgebouw is in 1715 door Johan Werner  baron van 

Pallandt gegeven.321 Het gebouw is opgetrokken in een Hollands-classicistische stijl en heeft een 

monumentaal en sober karakter. Dit komt tot uitdrukking in de strakke symmetrie, de stenen 

trappartij en de strak vormgegeven raampartijen. Het monumentale karakter komt eveneens tot 

                                                        
321

 Gevers, A.J., Mensema, A.J., (1983), p. 268 

Afb. 4.3 Ruim 4000 toehoorders voor Krishnamurti op landgoed Eerde. 
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uitdrukking in de opzet rond het hoofdgebouw.322 Het gebouw ligt aan een breed plein en wordt aan 

weerszijden geflankeerd door bijgebouwen. Deze bijgebouwen - die onder andere als functie jachthuis 

en koetshuis hadden – zijn ommuurd door lage muren, die zowel zorgen voor een afscheiding met de 

tuin als voor een afscheiding met de grachten. De toegang naar het complex is mogelijk via een zware 

monumentale brug. De lange en eveneens monumentale toegangsweg is voorzien van laanbeplanting. 

     Bijzonder aan het hoofdgebouw is dat deze van binnen nog helemaal in achttiende-eeuwse stijl is 

ingericht. Momenteel is de begane grond verhuurd aan de internationale school, waardoor het 

onmogelijk is het kasteel van binnen te bezoeken. In de toekomst zal dit waarschijnlijk veranderen, 

doordat de school gaat verhuizen naar een nieuw te bouwen onderkomen op het terrein.323 

     De overige bebouwing op het landgoed wordt gevormd door boerderijen. De nog bestaande 

boerderijen betreffen oude erven en liggen aan de rand langs de essen. Ze zijn voornamelijk 

herkenbaar door de kleuren op de luiken.  

 

 

4.1.4 De tuin en het park 

     Het huis en park op landgoed Eerde vormen een monumentaal geheel.324 Dit wordt versterkt 

doordat het geometrische karakter van het geheel - dat als het ware bovenop het kleinschalig 

cultuurlandschap geplaatst is – in de aanleg van het huis en park doorloopt. Bijzonder is dat het park 

nog altijd grotendeels de geometrische aanleg uit de achttiende eeuw laat zien. De populaire 

landschappelijke stijl heeft op Eerde nauwelijks invloed gehad. Alleen het licht verbogen kanaal aan 

de achterzijde van het huis en de plaatsing van en de (ver)plaatsing van een aantal bomengroepjes 

laten een negentiende-eeuwse verandering zien. 

 

 

 
 
 

                                                        
322 Wijck, van der, H., (1983), p. 128 
323

 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de beheerder van Natuurmonumenten. 
324

 Wijck, van der, H., (1983), p. 128 

 

Afb  4.5 Aan de achterzijde van het woonhuis heeft men in de negentiende eeuw de landschappelijke stijl willen 
binnenhalen, door het kanaal enigszins te vergraven en door het verplanten van bomengroepjes 
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     De parkopzet wordt gekenmerkt door een 

lijnenstelsel dat vanaf het complex met huis en 

bijgebouwen, met de toegangsweg (middenas) en 

het grachtenstelsel is ingezet. De basis van dit 

lijnenstelsel werd gevormd door het voormalige 

rechte Grand Canal - dat afwatert op de Regge en 

aan de andere zijde is doorgetrokken over de 

heide – en de Hammerweg, die speciaal is 

omgelegd voor het geometrische patroon. In het 

parkbos wordt dit geometrische patroon bereikt 

door een lanenpatroon dat gebaseerd is op de 

Rijnlandse Roedes. Het lanenstelsel kent een zeer 

bijzondere maatvoering; uit recent onderzoek is 

gebleken dat de maatvoering in de lanen is terug 

te voeren op ideeën van Vitruvius en 

Pythagoras.325 

     Het lanenstelsel verdeeld het parkbos in 

rechthoekige vakken, die op verschillende 

manieren zijn ingevuld. Ook de beplanting van de vakken is verschillend. In de vakken die het dichtst 

op het huis uitkijken is aan het einde van de achttiende eeuw een gemengd loofbos met sparren 

ingepland.326 De overige vakken zijn beplant met eikenhakhout. Net als in de vakken is ook in de 

laanbeplanting een hiërarchie waarneembaar. De lanen bij het huis werden beplant met berken voor 

het statige karakter, de overigen lanen zijn voornamelijk met eiken beplant.327 De vorm en inrichting 

van de vakken is bepaald door de smaak van de eigenaar en de smaakopvatting uit de tijd. In het 

midden is in een aantal vakken een waterpartij uitgegraven, terwijl in andere ruimte is gespaard voor 

een perkje. De landschappelijke invloeden uit de negentiende eeuw hebben ook hier invloeden 

achtergelaten.  

 

 

 

    
Afb. 4.7 en 4.8 De invulling van de parkbosvakken verschilt van een open ruimte met perkje tot een open ruimte 
met waterpartij. 
 

                                                        
325 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de beheerder.  
326 Wijck, van der, H., (1983), p. 128 
327 Ibidem 

Afb. 4.6 Fragment van de Hottingerkaart 1783, 
waarop de grand canal nog onaangepast is 
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4.1.5 Bos en landerijen  

   
Afb. 4.9 en 4.10 De fragmenten van de TMK 1830-1850 en van de TMK 1909 laten zien hoe enorm de omvang van 
de bosaanplant vanaf halverwege de negentiende eeuw is geweest op het landgoed Eerde. 

 

     Tot landgoed Eerde behoorden enorme dennenbossen, deze zijn hoofdzakelijk aan de noordzijde 

van het landgoed gesitueerd. De dennenbossen zijn hoofdzakelijk in de negentiende eeuw ingeplant. 

Halverwege de negentiende eeuw is er namelijk van bebossing niet veel zichtbaar, maar wanneer we 

de kaart uit het begin van de twintigste eeuw bekijken is het voormalig heideveld bijna volledig 

bebost. De kaart toont echter een niet enorm verdicht bos. Dit komt onder meer doordat Van Pallandt 

een voorkeur gaf aan verrassende doorkijkjes.328  

      Wanneer we naar het landschap rond de zuidzijde van het huis kijken zien we de dominerende rol 

van de Regge. In de omgeving van de Regge liggen hoofdzakelijk kleinschalige hooilanden. Dichter in 

de richting van het landgoed ligt een aantal boerderijen met kleinschalige bouwlanden.  

 

 

 

4.2 Het huidige beheer van landgoed Eerde 

     Voorafgaand aan de analyse van de doelstellingen en motivaties van het beheer door 

Natuurmonumenten volgt een korte schets van de huidige situatie van landgoed Eerde en de 

toekomstige plannen. Er ligt namelijk een groot tienjarenplan om de oude grandeur van het landgoed 

te herstellen.329 Eerde zal de komende jaren te maken krijgen met groot onderhoud en (waarschijnlijk) 

zelfs nieuwbouw. Onderhoud is noodzakelijk aangezien de kasteelfundamenten ernstig aangetast zijn 

en ook het parkbos, de houtwallen en de natuur onder druk staan. Er is een alomvattend programma 

opgesteld om het landgoed in ere te herstellen. De vier hoofdlijnen van het Programma Eerde zijn: 

geef het landgoed weer allure, optimaliseer landschap en natuurwaarden, maak het agrarisch gebruik 

duurzaam en vitaal, creëer unieke en innovatieve belevenissen.330 De uitvoering van dit grootschalige 

programma wordt begroot op €10 miljoen. Een belangrijke gift is afkomstig van de Nationale 

Postcode Loterij.331 Andere gelden zijn onder meer afkomstig van de provincie, gemeente, waterschap, 

Europese Unie, bedrijven, fondsen en particulieren. 

                                                        
328 Lugard, G.J., Alma, H.W., (1950), p. 13 
329 Programma Eerde, (2010) van Natuurmonumenten 
330 Ibidem  
331 Ibidem 
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     De onderstaande paragrafen zijn tot stand gekomen door een analyse van het gesprek dat ik 

gevoerd heb met de beheerder. De gebruikte informatie is afkomstig uit dit gesprek, wanneer er 

andere informatie gebruikt is, wordt hiernaar verwezen middels voetnoten. 

 
 

4.2.1 De uitgangspunten van het beheer 

     Om iets te kunnen zeggen over de pijlers waarop het beheer van het landgoed gestoeld is, kan 

behalve naar het antwoord op deze vraag ook gekeken worden naar antwoorden op de vraag wat er 

onder het begrip landgoed verstaan wordt, hoe landgoed Eerde hierin past en wat het landgoed 

volgens zijn beheerder bijzonder maakt. Een landgoed wordt door de beheerder gezien als een geheel 

van een huis van allure met daar omheen een kleinschalig (veelal agrarisch cultuur-)landschap. Dit 

geheel is vaak in samenhang met de economische dragers die onder het landgoed liggen. Eerde past 

binnen deze beschrijving aangezien het bijzondere huis heeft en het geheel in het kleinschalige 

kampenlandschap ligt. Landgoederen hebben diverse belangrijke waarden. Een belangrijke kwaliteit 

van landgoederen is dat ze elk hun eigen karakter hebben en hun eigen verhaal vertellen. 

Landgoederen kunnen daarmee de lokale geschiedenis een gezicht geven. Vanuit dit oogpunt moet er 

alles aangedaan worden om landgoederen te behouden. Deze taak kan goed door particulieren 

vervuld worden, maar daar waar dat niet (meer) gaat, hebben terreinbeherende organisaties de plicht 

om in het gat te springen. Aangezien landgoederen vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn, 

hebben terreinbeherende organisaties de taak om landgoederen allereerst vanuit de cultuurhistorie te 

beheren in plaats vanuit hun (donker)groene achtergrond. 

     Het beheer van landgoed Eerde vindt om deze reden uit overtuiging in allereerst plaats vanuit de 

cultuurhistorie. Aangezien landgoed Eerde wordt beheerd door Natuurmonumenten en niet door een 

privé-eigenaar spelen de keuzes en de opvattingen van de organisatie in de praktijk door. Het beheer 

van landgoed Eerde is dan ook intrinsiek ingegeven door de keuzes die Natuurmonumenten voor 

zichzelf maakt. Natuurmonumenten wil natuur, landschap en de daarmee samenhangende 

cultuurhistorie veiligstellen voor de volgende generaties. Er is binnen Natuurmonumenten dus niet 

alleen maar aandacht voor natuur, maar ook (en steeds meer) aandacht voor cultuurhistorie. In een 

landgoed als landgoed Eerde komen beide samen. Vanwege de kenmerken en kwaliteiten van het 

bezit wordt hier de cultuurhistorische opgave sterk benadrukt en staat het bovenaan in de hiërarchie. 

Daaronder is er aandacht voor de natuur en ecologische waarden in het landgoed. 

     Landgoed Eerde kan vergeleken worden met een baboeskapoppetje; het bestaat namelijk uit 

verschillende lagen. Hierdoor kent het beheer ook noodzakelijkerwijs meerdere lagen. De vraag is 

waar welk beheer wordt toegepast. In de vergelijking met het baboeskapoppetje kan het kasteel 

worden gezien als de kern, met daar omheen de tuin, dan het grachtenstelsel, het parkbos met de 

diverse vakken, waarna het richting het kleinschalige cultuurlandschap met de kampen en houtwallen 

gaat, en vervolgens volgt de robuustere natuur met de bossen en heidevelden. Naarmate de afstand 

tot het kasteel toeneemt worden andere keuzes gemaakt voor het beheer. Dichtbij het kasteel staat 

alles in teken van de cultuurhistorie en het benadrukken van deze waarden. Hoe groter de afstand tot 

het kasteel wordt, hoe meer het beheer verandert van primair de aandacht op cultuurhistorie naar 

voornamelijk aandacht voor de natuur. In de praktijk betekent dit dat de hiërarchie in het beheer 

enigszins door elkaar loopt.  

     De nadruk op de cultuurhistorie in de kern van het landgoed heeft niet zozeer te maken met de 

opbouw van het landgoed, als wel met de bijzondere kwaliteiten van het landgoed. Eerde is een uniek 

landgoed vanwege de hoge architectonische waarde van het kasteel – zowel het exterieur als het 

bijzonder gave achttiende-eeuwse interieur – en de bijzondere landschapsarchitectonische waarde van 

het parkbos. Uit recent onderzoek is een maatvoering in de laanbeplanting ontdekt die terugvoert op 

ideeën van Vitruvius en Pytachoras. Deze bijzondere ontdekking maakt de keuze voor de hoofdpijler 
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van het beheer in dit gebied eenvoudiger. Gezien de uniciteit is het belangrijker deze maatvoering 

terug te brengen door de lanen zorgvuldig op te knappen en te beheren dan bijvoorbeeld een 

populatie vleermuizen op deze plek te behouden.  

     In de cultuurhistorie staat het beeld van het landgoed vanaf de achttiende eeuw centraal. Met de 

komst van de familie Van Pallandt begon het landgoed te leven. Bijzonder is dat Eerde slechts beperkt 

beïnvloed is door de landschappelijke stijl van de late achttiende en negentiende eeuw. Op het 

landgoed is - met uitzondering van de kronkelige aanpassing van het voormalige Grand Canal en de 

aanplant van enkele bomengroepen – hoofdzakelijk de Franse geometrische invloed nog goed te zien. 

Als we aannemen dat deze geometrische invloed het landgoed een bijzonder karakter geeft, is het de 

vraag waarom het kanaal niet weer hersteld wordt tot het voormalige Grand Canal. Dit lijkt geen 

vreemde optie aangezien het kanaal in de kern van het landgoed ligt, waar de cultuurhistorie centraal 

staat en waar bijvoorbeeld ook het lanenpatroon weer in ere hersteld wordt. Voordat 

Natuurmonumenten van start is gegaan met de ontwikkeling van het Programma Eerde is er 

onderzoek verricht naar wat het landgoed zo bijzonder maakt. Hieruit is gebleken dat het bijzondere 

karakter van het landgoed wordt gevormd door: het gehele ensemble, de schaal, de ligging in het 

kleinschalige cultuurlandschap, het lanenpatroon en het interieur. Op grond van deze uitkomst is 

ingezet op onder meer het grondige herstel van het lanenpatroon, maar daarnaast is er ook bewust 

voor gekozen de diverse periodes van het landgoed te tonen. Om deze reden blijven ook enkele 

landschappelijke invloeden uit de negentiende eeuw aanwezig. 

     Het zichtbaar maken van diverse periodes is belangrijk voor de beleving en recreatie van het 

landgoed. Dit wordt gewaardeerd door het publiek, in tegenstelling tot het reconstrueren naar en 

beleefbaar maken van slechts een bepaalde periode. Recreatie en beleving is naast de aandacht voor 

cultuurhistorie en landschap een belangrijke pijler van het beheer in Eerde. Dit komt voort vanuit de 

extra verplichting die Natuurmonumenten voelt, doordat het een vereniging is met leden, en 

overheidssteun krijgt. De openstelling van het bezit is hierdoor belangrijk. Mede vanwege deze reden 

wordt er gestart met een nieuwbouwproject, waardoor de internationale school een ander onderdak 

krijgt op het landgoed en het kasteel voor publiek opengesteld kan worden.  

Afb. 4.11 Lanen op landgoed Eerde. 
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4.2.2 Consequenties en gevolgen van het gekozen beheer 

 
     De verschillende waarden van het landgoed die op 

verschillende plekken binnen het landgoed een andere 

hiërarchie hebben, kunnen in de praktijk voor knelpunten 

zorgen. In het bovenstaande is al aangegeven dat vanwege 

de cultuurhistorische waarde die aan het lanenpatroon 

wordt gehecht, ecologische waarden en natuurwaarden 

moeten wijken voor cultuurhistorische waarden. Dit 

betekent in de praktijk niet alleen dat een populatie 

vleermuizen zou moeten wijken ten behoeve van de 

laanstructuren, maar ook dat majestueuze bomen gekapt 

kunnen worden. Veel lanen zijn in de periode rond 1850-

1915 hersteld. Dit betekent dat ze grotendeels allemaal 

rond dezelfde periode een fysiologische eindleeftijd zullen 

bereiken. Wanneer in een laan het merendeel van de 

bomen op is, moet de hele laan – en dus alle inclusief de 

nog relatief goede bomen - gekapt en opnieuw ingeplant 

worden. Dit gaat in tegen de ecologische, 

landschappelijke en belevingswaarden, maar is goed voor 

de cultuurhistorische waarde van de lanen. Het lijkt heel paradoxaal dat Natuurmonumenten kiest 

om nog goede bomen kan kappen. Om deze reden is het belangrijk in de omgeving goed uit te leggen 

dat het vanuit het oogpunt van beheer de beste beslissing is. 

     Een ander knelpunt dat het gekozen beheer van het landgoed meebrengt, komt wederom door een 

verschil in belangen. Natuurmonumenten hecht door de ledenstructuur van de organisatie waarde 

aan recreatie en beleving. Dit betekent dat bijna alle bezittingen van Natuurmonumenten zijn 

opengesteld, zo ook landgoed Eerde. Bovendien probeert Natuurmonumenten zich actief in te zetten 

om mensen te betrekken bij haar bezit, en dus ook bij dit landgoed. Vanuit het idee dat het  mooi zou 

zijn als met name jonge mensen oog hebben voor de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving. Op 

landgoed Eerde wordt gekeken naar mogelijkheden om mensen te trekken en naar nieuwe ideeën die 

de beleving van de plek kunnen vergroten. Er wordt serieus gedacht om met de nieuwbouw ook een 

van de zijvleugels van het hoofdgebouw in te richten als grand café. Wanneer een dergelijk initiatief 

doorgezet en succesvol wordt, komt de rust en de stilte in gevaar. Deze waarden botsen namelijk met 

de gevolgen van de recreatie- en belevingsbelangen. Rust en stilte is niet alleen goed voor de natuur, 

maar het is ook een wens van de nazaten van de laatste baron Van Pallandt die nog op het landgoed 

wonen. Bovendien kan de recreatie ook aan zichzelf ten ondergaan, wanneer het te populair en dus te 

druk wordt. Het is dus zaak om tot een juist samenspel te komen van deze belangen. Dit kan 

betekenen dat op bepaalde plekken de belangen van een groot publiek voorgaan, terwijl in andere 

gebieden natuurwaarden alle andere waarden kunnen domineren.  

     Een ander voorbeeld dat duidelijk laat zien op wat voor manier verschillende en tegenstrijdige 

waarden naast elkaar kunnen bestaan betreft het bosbeheer. In het bosbeheer kunnen ecologische, 

economische en cultuurhistorische waarden voorkomen, die allen tegenstrijdig aan elkaar kunnen zijn. 

Voor de economische waarde telt de aanplant van bepaalde snelgroeiende bomen die al na een aantal 

jaren gekapt kunnen worden. Het is economisch onverantwoord om dood hout in het bos te laten 

staan. Terwijl dit ecologisch gezien juist heel waardevol is. In het parkbos op het landgoed zijn deze  

 

 

 

Afb. 4.12 Een dergelijke laan zal in het 
nieuwe programma helemaal hersteld 
worden. 
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verschillende belangen zo ingepast dat ze allemaal aanwezig kunnen zijn, maar elkaar zo min 

mogelijk verstoren. Er is gekozen om in bepaalde vakken helemaal geen ecologisch bosbeheer toe te 

laten; hier staat de cultuurhistorie bovenaan. In andere vakken staat ook op de beste zichtlocatie de 

cultuurhistorie bovenaan,  maar verder naar achter of het midden is er ruimte voor ecologisch of juist 

meer economisch gericht bosbeheer. Met deze keuze is er ruimte voor de verschillende waarden en 

worden daarnaast de verschillende aspecten van het beheer van landgoederen getoond. 

     De nadrukkelijke aandacht in het beheer voor de cultuurhistorie is niet altijd vanzelfsprekend 

geweest. Pas sinds ongeveer tien tot vijftien jaar komt het terug in het beheer van het landgoed. De 

dominante positie van de cultuurhistorie binnen de uitgangspunten van beheer is bovendien 

verstevigd door de ontdekking van het bijzondere lanenpatroon. Toch is er ook in de eerste jaren 

nadat het landgoed in bezit gekomen is van Natuurmonumenten wel enige aandacht geweest voor de 

cultuurhistorische waarde van het landgoed – zij het onder een andere noemer. Het gebied had er 

namelijk heel anders uit kunnen zien als er bijvoorbeeld dertig jaar geleden grote grazers in 

vrijgelaten waren. Dan was in vergelijking met nu de balans tussen cultuur en natuur helemaal 

omgeslagen. Wanneer dat het uitgangspunt was, zag het landgoed er nu waarschijnlijk anders uit en 

was er meer natuur, dood hout en vervallen lanen te zien. 

 

 

Philip van Pallandt als inspiratie voor het huidige beheer 

 

     De gedachtegang van de laatste baron van Pallandt is altijd als leidraad genomen. Dit betekende 

concreet dat het landgoed opengesteld moest blijven en dat er landschappelijk weinig veranderingen 

doorgevoerd mochten worden. Zijn gedachtegoed is in de nieuwe plannen voor het landgoed 

eveneens meegenomen. Baron van Pallandt was zowel idealistisch als spiritueel ingesteld. Hij bood op 

zijn landgoed ruimte aan de scouting, Krishnamurti, en later aan een internationale school – die nog 

altijd op het landgoed gevestigd is. In de nieuwe plannen voor het landgoed is dit meegenomen. Met 

name het tijdperk van Krishnamurti is bepalend geweest voor deze plannen. Krishnamurti hield op 

het landgoed lezingen waar duizenden mensen op af kwamen. Natuurmonumenten wil voor Eerde in 

samenwerking met de internationale school en gerenommeerde universiteiten een centrum voor 

excellentie gaan ontwikkelen, waarin thema‟s als groen en economie, duurzaamheid en 

maatschappelijk ondernemen centraal komen te staan. Het idee is om de Eerdelezingen te 

herintroduceren. Natuurmonumenten heeft daarin ambitieuze doelstellingen die volgens hen passen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4.13 In dit zeer 
recentelijk herstelde 
parkbosvak is er direct 
naast het pad ruimte 
voor mos, struikgewas 
of een solitaire boom. 
Een paar meter van het 
pad begint het 
hakhout, dat om de 
paar jaar wordt gekapt. 
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bij het bijzondere karakter van het landgoed. Het zou volgens de beheerder bijvoorbeeld mooi zijn als 

in de lijn van Krishnamurti ook de Dalai Lama of Al Gore voor duizenden toehoorders hun lezingen 

houden. Met deze doelstelling wordt de lijn van het verleden doorgetrokken in de toekomst, met een 

moderne invulling.           

     Het verleden had echter ook op andere manier invulling kunnen krijgen, door bijvoorbeeld een 

zingevings- of conferentieoord op te richten. Hier is heel bewust niet voor gekozen. Juist door de 

koppeling van diverse functies – zoals de historie van de plek, de landschappelijke waarden en de 

aanwezigheid van het onderwijs in het verleden -  wordt geprobeerd een sterke en op de toekomst 

gerichte nieuwe functie aan het landgoed te geven. 

 

 
4.2.3 Maatschappelijke en economische activiteiten binnen het landgoed 

     Met het kasteel bezit Natuurmonumenten 

een bijzonder monument waar door verhuur 

inkomsten uit te halen zijn. De internationale 

school maakt al sinds de jaren dertig van de 

twintigste eeuw gebruik van het kasteel.. Er 

zijn echter vergevorderde plannen om het 

kasteel een andere bestemming te geven. Om 

het landgoed meer beleefbaar te maken, om 

nieuwe activiteiten te genereren en het kasteel 

open te stellen, zal de internationale school het 

kasteel verlaten voor een nieuw te bouwen 

gebouw op hetzelfde terrein. Deze nieuwe 

ingreep is ingegeven vanuit het idee van 

behoud door ontwikkeling. Een dergelijk 

nieuwbouwproject is binnen het terrein van 

het landgoed goed mogelijk indien er met zorg en kwaliteit ontworpen wordt. Directe economische 

gevolgen van deze ingreep zullen op het landgoed niet gevoeld worden. Alles wat 

Natuurmonumenten verdient met gebouwen die ze in bezit heeft – via pacht of in gebruikgeving – 

gaat naar het centrale kantoor. Vanuit alle gezamenlijke inkomsten van de bouwwerken wordt het 

beheer betaald vanuit een normkostensystematiek. 

     Op het landgoed hebben diverse huizen gestaan, waarvan de meeste tegenwoordig verdwenen zijn. 

De bestemming van bijvoorbeeld woonhuis is echter nog wel aanwezig. Het kan economisch vrij 

eenvoudig zijn hier extra inkomsten uit te halen, door nieuwbouw te plegen. Nieuwbouw binnen het 

landgoed is mogelijk, zolang dit maar met zorg en kwaliteit gebeurt. Nieuwbouw zou echter veel 

sneller plaats vinden wanneer de economische noodzaak of consequenties directer voor het landgoed 

voelbaar waren. Om deze reden is een exercitie gestart om aan te tonen dat wanneer er gebruik 

gemaakt wordt van rood voor rood er ergens op het landgoed gebouwd zou kunnen worden. De 

inkomsten die de nieuwbouw genereert, kunnen gebruikt worden om het landgoed te onderhouden. 

Op deze manier vindt er een meer commerciële exploitatie van het landgoed plaats.   

     Uit pachtgelden worden inkomsten gehaald, deze zijn echter niet voldoende om het 

landgoedbeheer kostendekkend te krijgen. De landbouw heeft op het landgoed ook maar een beperkte 

rol. Hiervoor is echter bewust gekozen. Als consequentie van het inrichten van ruimte voor de 

landbouw kunnen natuur- en cultuurwaarden onderdruk komen te staan. Zelfs wanneer de 

schaalvergroting wordt tegengehouden of beperkt, moet er bijvoorbeeld nog rekening gehouden 

worden met het zware huidige landbouwmateriaal dat een bedreiging kan vormen voor de 

zandpaden. Het gaat Natuurmonumenten als eerste om de natuur- en cultuurwaarde van het 

Afb. 4.14 Het is nu nog verboden om het kasteel Eerde 
te bezoeken. 
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landgoed door te geven aan de volgende generaties. Vanwege de schaalgrootte van de organisatie is 

het landgoed niet afhankelijk van een grote rol van de landbouw. De landbouw die aanwezig is op het 

landgoed moet een voorbeeld stellen voor toekomstige duurzame mogelijkheden. Ontwikkelingen op 

het landgoed zijn om deze reden goed mogelijk, binnen het adagium van behoud door ontwikkeling. 

Wel moet het passen binnen het landgoed en het landschap. Een voorbeeld van een nieuwe 

economische activiteit is de ontwikkeling van een bierbrouwerij bij een boerderij. Natuurmonumenten 

werkt hier actief samen met de pachters en steunt hen ook financieel in de doelstelling om te komen 

tot een levendige en duurzame landbouw.  

      Buiten deze financiële steun probeert Natuurmonumenten ook op andere manieren het contact 

met de pachters en de omgeving goed te onderhouden. Zo wordt een groot deel van de 

werkzaamheden – waar het niet gaat om een openbare aanbesteding – uitbesteed aan lokale bedrijven. 

In de praktijk komt dit neer op 75 tot 80 procent van de totale begroting van het Programma Eerde. 

Dit is een bewuste keuze; enerzijds vanwege de historische band die het landgoed met de omgeving 

heeft, en anderzijds omdat het goed is dat het geld dat bijvoorbeeld de gemeente in het project stopt 

ook weer terugkomt bij lokale bedrijven. Op een geheel ander vlak probeert Natuurmonumenten de 

directe omgeving bij het landgoed te betrekken door een tot twee keer per jaar een burendag te 

organiseren voor de pachters. Het gaat dan om ongeveer veertig buren. De band met de omgeving is 

net als in het verleden sterk, maar wel vanuit een meer gelijkwaardige positie dan vroeger. 

     Behalve de economische activiteit spelen met name de op de maatschappij gerichte activiteiten een 

belangrijke rol op het landgoed. Natuurmonumenten voelt een grote verplichting tegenover haar 

leden en de maatschappij om het landgoed open te stellen, beleefbaar te maken en aan te tonen wat er 

met de investeringen gerealiseerd wordt. Om deze reden wordt er veel waarde gehecht aan de 

openstelling van het kasteel en het herstellen van de lanenpatronen. Dit moet met het nieuwe 

Programma Eerde gerealiseerd worden. De consequentie van het openstellen van het kasteel voor het 

publiek is dat het niet op een andere manier in gebruik of in erfpacht gegeven kan worden, waardoor 

inkomsten gemist kunnen worden en de kosten voor bijvoorbeeld het beheer door het toenemend 

gebruik juist oplopen. In dit dilemma trekt uiteindelijk de recreatie en beleving aan het langste einde. 

In de maatschappelijke verantwoordingsplicht die Natuurmonumenten voelt laat ze zich echter niet 

leiden door de contemporaine waan. Als beheerder moet je namelijk voorkomen dat je zonder meer 

meegaat met de grillen van de maatschappij. De beleving en recreatie wordt gestimuleerd vanuit de 

overtuiging dat het mooi is als mensen oog hebben en houden voor de natuur en de cultuurhistorie 

van een bepaald gebied. 

 

 

4.2.4 Hoofdlijnen  

     Het beheer van landgoed Eerde wordt bepaald door de bijzondere cultuurhistorische waarde van 

het landgoed. De keuze is gebaseerd op onderzoek. De nadruk op de cultuurhistorie komt voort uit de 

bijzondere kwaliteiten van het landgoed, zoals het gehele ensemble, de schaal, de ligging in een 

kleinschalig cultuurlandschap, het lanenpatroon en het interieur. Behalve vanwege de uniciteit van 

het bezit kan de keuze voor het beheer vanuit de cultuurhistorische waarde ook gemotiveerd worden 

vanuit de doelstelling die de vereniging Natuurmonumenten zichzelf stelt. Natuurmonumenten wil 

natuur, landschap en de samenhangende cultuurhistorie veiligstellen voor de volgende generaties, én 

toegankelijk en beleefbaar maken. Vanwege de bijzondere cultuurhistorische kwaliteit van landgoed 

Eerde heeft het een eigen karakter, waardoor de lokale geschiedenis uitstekend beleefbaar kan worden. 

Dit is alleen mogelijk wanneer het landgoed vanuit de cultuurhistorie beheerd wordt. 

    Aangezien Natuurmonumenten ook het doel heeft de natuur en het landschap veilig te stellen, 

wordt behalve vanuit de cultuurhistorie ook het beheer bepaald door de natuur en ecologische 

waarden. In de hiërarchie staat echter de cultuurhistorie bovenaan. Dit uit zich bijvoorbeeld bij 
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knelpunten: daar waar cultuurhistorische en ecologische waarden botsen wordt op Eerde gekozen 

voor de cultuurhistorische waarden. Daarnaast uit deze onderverdeling zich in de ligging waar het 

beheer ingevuld moet worden. In de kern van het landgoed staat alles in teken van de cultuurhistorie, 

naar mate de afstand tot de kern groter wordt, verschuift het beheer vanuit de cultuurhistorie naar 

beheer vanuit de natuur. 

     In de cultuurhistorie is expliciet gekozen voor het beeld van het landgoed vanaf de achttiende 

eeuw. Dit is vanaf de komst van de familie van Pallandt. Wel kiest Natuurmonumenten bewust om 

vanaf deze periode verschillende tijdsbeelden zichtbaar te maken. Dit wordt gemotiveerd vanuit de 

doelstelling die de vereniging heeft voor haar leden. Het tonen van verschillende periodes is 

belangrijk voor de beleving van en recreatie op het landgoed.  
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4.3 Beheer van landgoed Voorstonden 

4.3.1 Gebiedsinformatie 

 
Afb. 4.15 Landgoed Voorstonden op de TMK 1907. Aan de rechterkant is nog net de IJssel zichtbaar. Aan de 

linkerzijde liggen de heidevelden en bosgebieden. 

 

     Landgoed Voorstonden ligt in Gelderland, in de gemeente Brummen. Het landgoed ligt tussen de 

plaatsen Brummen en Voorst en tussen Zutphen en Hall. Het ligt hierdoor op de overgang van het 

rivierenlandschap langs de IJssel en het zandlandschap van de Veluwe. De aanleg van het landgoed in 

dit gebied is dan ook niet het gevolg van een toevallig gekozen plek. De kenmerken van beide 

gronden vullen elkaar aan en resulteren in een aantrekkelijke combinatie van landschappelijke 

condities. 

     De aanleg van het huis op deze plek is bovendien sterk bepaald door de loop van de IJssel. Vroeger 

stroomde de rivier door een kilometers breed dal en vormde steeds nieuwe geulen.332 Langs de geulen 

ontwikkelden zich rivierduinen die op den duur een natuurlijke verhoging vormden. Deze 

verhogingen vormden logische plekken voor het bouwen van huizen. Op zo‟n rivierduin is ook de 

voorloper van landgoed Voorstonden aangelegd. Het huis stond vroeger niet alleen bekend onder de 

naam Voorstonden, maar ook onder de naam de Pol. 333  Dit vormt een verwijzing naar de 

landschappelijke verschijning van de plek. De Pol duidt namelijk op een hoger gelegen omgracht 

terrein waar een stenen bebouwing op staat.334 De naam Voorstonden was al in de Middeleeuwen 

bekend als de naam van een buurschap en marke. De naam duidt op een samenvoeging van Voorst, 

de aanduiding voor bos (een voor een heer gereserveerd jachtterrein) en Tonden (het nabijgelegen 

dorp), wat een omheinde ruimte betekent.335  

     De noordwestelijke kant van het gebied bestond uit de woeste gronden van de Veluwe. In het 

zuidoosten liggen de meer vruchtbare rivierkleigronden. Hier was het buurschap Voorstonden 

gevestigd, dat oorspronkelijk bestond uit een aantal boerderijen.336  Voor hun agrarische systeem 

maakten de boeren zowel gebruik van de vruchtbare riviergronden in de vorm van wei- en bouwland, 

als ook van de woeste gronden van de Veluwe. De woeste gronden bestonden hoofdzakelijk uit 

heidegronden met daarnaast wat bosgronden. Op de heidegronden graasden schapen; hun mest kon 

                                                        
332 Dam, van, J., (2010), p. 19 
333 Otten, D., (1988), p. 70, 71 
334

 Dam, van, J., (2010), p. 19 
335 Otten, D., (1988), p. 68-72 
336 Otten, D., (1988), p. 71,72 
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vervolgens weer gebruikt worden als de bemesting van de bouwlanden. Dit landbouwsysteem kwam 

onder druk te staan op het moment dat door toenemende bevolkingsgroei steeds meer woeste 

gronden werden ontgonnen.337 

 

 

4.3.2 De bewoningsgeschiedenis 

     Ruim grootsch is de aanleg, met zijn groote sierlijke vijvers, die een reeks van uitnemend schoone 

waterpartijen vormen, zijn bosschen waar een overvloed van prachtige boomen wast, zijn breede wegen en 

lommerrijke paden, onder dichte loofgewelven of langs welige parkweiden, voorbij rijk geschakeerd bloemhout en 

heestergewas, of alleenstaande woudreuzen en boomgroepen in voortdurende afwisseling leidend. Alles getuigt 

van zeer zorgvuldig onderhoud, en daar geregeld met verstand en kennis wordt gehakt en bijgeplant, blijft de 

plaats voortreffelijk in stand, als van jaar tot jaar vernieuwend en verjongd, aldus J. Craandijk in een 

omschrijving van het landgoed in 1902.338 Uit deze beschrijving is op te maken dat het landgoed er 

keurig verzorgd en volgens de juiste smaak bijlag. In deze tijd is het landgoed in handen van zijn 

voorlaatste eigenaar, de familie De Vos van Steenwijk. Het landgoed kent dan al een 

bewoningsgeschiedenis van minimaal vier eeuwen.  

     De geschiedenis van landgoed Voorstonden laat zich niet eenvoudig herleiden. Uit 

bronnenonderzoek is wel de conclusie te maken dat er al in de zestiende eeuw een heer Voorstonden 

bestond, namelijk Gijsbert van Wisch. 339  Uit bouwsporen onderzoek tijdens recente 

herstelwerkzaamheden is echter gebleken dat al in de veertiende eeuw op de plek van het huidige 

huis een stenen bebouwing op een omgracht stuk land heeft gestaan.340 Het is goed mogelijk dat 

Voorstonden in de periode van de veertiende tot ruim in de zestiende eeuw een goed beschermde 

voorraadschuur (een zogenaamde Spieker) bij een hof of boerenerf is geweest.341 Dat Voorstonden 

zich in de geschiedenis heeft ontwikkeld tot een aanzienlijk landgoed mag in ieder geval duidelijk zijn.  

     Het bezit kwam in de zeventiende eeuw in handen van de familie Schimmelpenninck van der Oije. 

Door vererving en aankoop is het bezit in deze periode flink uitgebreid. Aan het einde van de 

achttiende eeuw werd het bezit verkocht aan de familie van Spaen. Voor de koopsom van 83.105 

carolieguldens werden zij de eigenaar van dit buiten.342 De familie van Spaen heeft het landgoed tot 

halverwege de negentiende eeuw in bezit gehad. In deze periode zijn er zowel wat betreft het huis als 

wat betreft de tuin en de parkaanleg grote veranderingen doorgevoerd. Het parkgedeelte werd aan 

het begin van de negentiende eeuw uitgebreid en kreeg meer de functie van een plek ter ontspanning.       

     Het landgoed werd wegens het gebrek aan erfgenamen in 1857 verkocht aan de familie de Vos van 

Steenwijk.343 Ook zij hebben het landgoed verbouwd en aangepast aan hun voorkeuren en de smaak 

van de tijd. Het geheel kreeg in deze periode de vorm zoals nu nog bekend is. Nadat in 1952 

baronesse van Dedem-de Vos van Steenwijk was overleden, is het landgoed langzaam in staat van 

verval geraakt.344 Het bezit werd wel als erfenis binnen de familie doorgegeven, maar een eigenaar 

heeft nooit meer op het landgoed gewoond. Dit werd ook wel zichtbaar aan de staat van de woning, 

de tuin en de parkaanleg.  

     In 1995 werd het landgoed gekocht door Natuurmonumenten. Natuurmonumenten voert haar 

beheer over de bossen, hooilanden, weilanden en het grootste deel van het landschapspark. Het huis 

                                                        
337

 Dam, van, J., (2010), p. 20 
338 Craandijk, J., (1902), “Brummen en Omstreken”, in: De aarde en haar volken, p. 171, Haarlem. Geciteerd in Dam, van, J., 

(2010), p. 11 
339 Dam, van, J., (2010), p. 20 
340 Ibidem  
341 Ibidem  
342 Dam, van, J., (2010), p. 48 
343 Dam, van, J., (2010), p. 77 
344 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de beheerder van Natuurmonumenten.  
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en het omringende gebied met bijgebouwen, grachten en tuin wordt gepacht door de familie 

Hoogenberk.345 

 

 

4.3.3 Gebouwen 

 
Afb. 4.16 Het Huis Voorstonden gelegen op een eiland, met de tuinen en bijgebouwen. 

  

 

     Het woonhuis vormt het hart van het landgoed. Het huis ligt op een eiland, met bijgebouwen en 

een tuin direct binnen het grachtenstelsel. Tot aan de negentiende eeuw zijn er geen schilderijen of 

afbeeldingen bekend van het huis. De enige informatie over het huis en de ontwikkeling van het huis 

komt van historisch kaartmateriaal. Op de Hottingerkaart (1781) zien we een lanenstelsel met 

daarbinnen een door grachten omgeven wooneiland.346  Het Kadastrale minuutplan (1816) geeft de 

nieuwe informatie. Op dit kaartbeeld is te zien dat het huis als het ware op een eiland ligt en omgeven 

wordt door verbreedde en bochtige grachten. Bovendien is de vorm van het huis veranderd van een 

vierkante naar een l-vormige plattegrond.347 Ook is direct bij het huis een landsschappelijke tuin 

zichtbaar.  

 

       

 

                                                        
345 Deze informatie is afkomstig uit het gesprek met de beheerder van Natuurmonumenten. 
346 Dam, van, J., (2010), p. 58 
347 Dam, van, J., (2010), p. 60 
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     De volgende eigenaar, de familie de Vos van Steenwijk, heeft nog enige veranderingen in het 

landgoed doorgevoerd. Het huis werd opnieuw verbouwd en de zijvleugels werden opgehoogd tot 

hetzelfde niveau als de middenpartij.348 Hierdoor kreeg het gebouw een blokvormig karakter en 

veranderde de plattegrond. Het resultaat is nu nog altijd zichtbaar. De familie de Vos van Steenwijk 

pakte ook het gebied direct om het huis aan, waardoor het een geheel werd. Naast het huis werd het 

bijgebouw uitgebreid en kwam qua formaat meer in verhouding tot het hoofdgebouw. 

 

 

4.3.4 De tuin en het park 

     Landgoed Voorstonden heeft behalve een tuinaanleg direct bij het huis ook een groot 

landschappelijk park, dat vanuit het huis het centrale deel van het landgoed vormt. De huidige 

tuinaanleg bij het huis is het resultaat van de aanleg van Leonard Springer in 1910. In dit gedeelte 

wordt het uitgangspunt gevormd door de geometrische vormentaal die in de twintigste eeuw weer 

populair werd. Springer liet zich inspireren door de plattegrond van het huis en verdeelde het terrein 

door een geometrisch patroon van paden in zes delen.349 

     Het park is daarentegen uitgevoerd in de landschappelijke stijl. Wel is nog goed zichtbaar dat er 

een landschappelijke laag over een formele laag is aangelegd. 350 De achttiende-eeuwse lanen – die 

groots en geometrisch zijn opgezet – gaan samen met de negentiende-eeuwse slingerende vormen van 

de paden en waterpartijen. De landschappelijke aanleg is gerealiseerd in twee gedeelten. Het eerste 

gedeelte nabij het huis is in de eerste jaren van de negentiende eeuw aangelegd. Het nieuwe gedeelte - 

het „Nieuwe Werk‟ - werd na 1830 aangelegd en heeft zeer bijzondere kwaliteiten.351 Dit gedeelte is 

namelijk niet in de algemeen bekende Engelse landschapsstijl uitgevoerd, maar in een onbekendere 

Hollandse landschapsstijl.352 Dit betekent dat het geheel bewust is ontwikkeld tot een transparant bos, 

met vrijzicht tussen de bomen door. De vormentaal is wel vergelijkbaar met de Engelse landschapsstijl. 

In Engelse landschapstuinen staat de verrassing echter voorop. Dit uit zich in kronkelende paden en 

dichte (blokkerende) begroeiing. In de Hollandse landschapsstijl ontbreekt deze nieuwsgierigheid en 

                                                        
348 Dam, van, J., (2010), p. 84 
349 Dam, van, J., (2010), p. 124, 125 
350 Visser, I. J. J., (2002), p. 11 
351 Visser, I. J. J., (2002), p. 13 
352 Visser, I. J. J., (2002), p. 13,14 

Afb. 4.17 en 4.18 Een fragment van Hottingerkaart uit ca. 1781 en een fragment van Kadastrale minuutplan 1816. 
Een vergelijking tussen beide kaartbeelden toont de ontwikkeling van het huis en de directe omgeving. 
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het verlangen naar het onbereikte ten koste van de landschappelijke beleving in het moment.353 Hier is 

dus al zichtbaar welke route het wandelpad volgt. Dit resultaat heeft niet te maken met een gebrek 

aan geld van de eigenaar, maar juist met een bewuste keuze. Op landgoed Voorstonden is voor de 

aanleg van dit landschapspark bovendien vruchtbare akkerbouwgrond gebruikt. Inkomstbestemde 

gronden zijn dus gebruikt voor gronden die niets opleveren en juist extra geld kosten door het 

noodzakelijke nauwgezette beheer. 

     Het park is halverwege de twintigste eeuw in zwaar in verval geraakt. Op dit moment voert 

Natuurmonumenten een herstelplan uit voor de aanleg om het op te knappen en te reconstrueren naar 

deze Hollandse landschapsstijl.354 

 

 
4.3.5 Bos en landerijen 

     Het uitgestrekte landschapspark wordt omgeven door weilanden, akkergronden, en boerderijen. In 

het verleden werden deze gronden veel gebruikt. De pachtgronden vormden lange tijd een 

belangrijke bron van inkomsten. Dit betekende echter niet dat de landbouwgronden in zijn geheel 

noodzakelijk waren om het landgoed te kunnen onderhouden. Tegenwoordig is het aandeel van de 

landbouw nog maar beperkt.  

                                                        
353 Ibidem  
354 Zie het herstelplan van Ivo Jansen uit 2002. 

Afb. Een gedeelte van het eerste deel van de landschappelijke aanleg van Voorstonden op de Prekadastrale kaart 
1819. Met name de kronkelende waterpartij, die voor een verbinding met het huis moet zorgen, is duidelijk 
zichtbaar. 

Afb. 4.19 Een fragment van een tekening van de landschappelijke aanleg. Bij het kasteel ligt het vroegst 
uitgevoerde deel, dat door middel van de waterpartij wordt verbonden met het overige park. 
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     Andere inkomsten waren afkomstige uit het hakhout. In dit gebied waren in het verleden altijd 

bosgronden aanwezig, maar met de stijging van de houtprijs in het midden van de achttiende eeuw en 

de groeiende vraag in de negentiende eeuw werden er grotere oppervlakten bosgebieden aangelegd. 

 

 

 

4.4 Het huidige beheer van landgoed Voorstonden 

      Landgoed Voorstonden is in 1995 aangekocht door Natuurmonumenten. Bij de verkoop van het 

landgoed is een aantal voorwaarden vastgelegd. Een belangrijke voorwaarde was dat de woning 

bewoond kon blijven door de familie Hoogenberk. Dit betekent dat er op het landgoed een pachter zit 

die de woning, de omringende gebouwen en de formele tuin binnen de grachten in erfpacht heeft. 

Deze pachter voert het beheer over dit gedeelte van het landgoed. 

      Het overige gebied behoort tot Natuurmonumenten. Een belangrijke plaats in het geheel wordt 

ingenomen door het landschapspark. De overige gronden bestaan uit bos, graslanden met een aantal 

boerderijen en natuurterreinen. Op het moment dat Natuurmonumenten het bezit verwierf was het 

geheel, en met name het parkbos, in zeer vervallen toestand. Direct na de aankoop is een herstelplan 

gemaakt voor het landschapspark.355  Het bijeen krijgen van voldoende middelen was echter een 

moeizaam en langdurig proces. Hierdoor is het herstelplan pas recent gestart en zal het volgend jaar 

klaar zijn. 

     De onderstaande paragrafen zijn tot stand gekomen door een analyse van het gesprek dat ik 

gevoerd heb met de eigenaar. De gebruikte informatie is afkomstig uit dit gesprek, wanneer er andere 

informatie gebruikt is, wordt hiernaar verwezen middels voetnoten. 

 
 
4.4.1 De uitgangspunten van het beheer 

     Een landgoed is volgens de beheerder meestal een geheel van gebouwen, een park en 

natuurgronden. Door de combinatie van het gebouw met natuurterreinen vertegenwoordigen 

landgoederen hoge cultuurhistorische waarden en kunnen er ook bijzondere natuurwaarden 

aanwezig zijn. De cultuurhistorische waarden zijn te vinden in de gebouwen en in de aanleg van een 

tuin of een park naar het idee van een landschapsarchitect. Met dit geheel van gebouwen en park 

vertegenwoordigen landgoederen een periode uit het verleden. De bijzondere natuurwaarden zijn 

onder andere te vinden in oude bomen, waar bijvoorbeeld in de holtes vleermuizen schuilen. Voor 

Natuurmonumenten spelen dan ook zowel de cultuurhistorische waarden als de natuurwaarden een 

rol in de keuze om landgoederen te behouden en te beheren. Daarnaast speelt nog een derde punt; een 

landgoed is bij uitstek een type gebied dat gemakkelijk een verbinding met mensen kan maken. Veel 

mensen zijn geïnteresseerd in geschiedenis en in landgoederen. Op landgoederen kan dit geheel 

getoond worden. Daarnaast zijn landgoederen met de vele wandelpaden altijd al ingericht geweest 

voor publiek. In het verleden wandelde hier de eigenaar en diens familie en vrienden over, 

tegenwoordig vormt het een geschikte infrastructuur waar veel publiek in opgevangen kan worden.  

     De verbindende kwaliteit van landgoederen heeft niet alleen betrekking op het beleefbaar maken 

van cultuurhistorie en natuur, maar ook op de relatie tussen verschillende terreinen waarin 

landgoederen liggen. Aangezien landgoederen geschikt zijn om publiek in op te vangen, betekent dit 

dat ze ook heel geschikt zijn als zoneringgebieden. In de omgeving van het huis, de tuin en het 

parkbos kunnen wandelpaden geconcentreerd worden, zodat natuurterreinen behorende tot het 

                                                        
355 In opdracht van Natuurmonumenten heeft I.J.J. Jansen het herstelplan voor het park Voorstonden gemaakt: In Rechte 

en slingerende lijnen. 
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landgoed of daarbuiten veilig gesteld worden van grote aantallen publiek. Een landgoed kan hiermee 

ook binnen het totale bezit van terreinen van een vereniging een extra rol vervullen. 

     Het belang van de cultuurhistorie in het beheer van landgoed Voorstonden is groot. Dit was al voor 

het daadwerkelijke beheer en bezit van het landgoed het geval. Bij de afweging voor het aanschaffen 

van het landgoed speelde de bijzondere cultuurhistorische kwaliteit van het parkbos een 

doorslaggevende rol. Het park is namelijk in een Hollandse landschapsstijl aangelegd. In Nederland 

zijn veel parken in de Hollandse landschapsstijl in het verleden aangepast in de Engelse 

landschapsstijl. Dit maakt de aanleg in Voorstonden des te unieker. Gezien de vervallen staat van het 

park was er van de oorspronkelijke aanleg weinig meer overgebleven. Direct na de aankoop van het 

landgoed heeft Natuurmonumenten de opdracht gegeven aan landschapsarchitect Ivo Jansen voor het 

ontwikkelen van een herstelplan. Aan de basis hiervan stonden drie vragen die beantwoord moesten 

worden: wat hebben we, wat willen we, en hoe kunnen we dit bereiken?  

     Gestart is met een uitgebreid terreinonderzoek, waardoor aan de hand van het inmeten van alle 

bomen en het bestuderen van historisch kaartmateriaal veel kennis vergaard is over het 

oorspronkelijke beeld van het park en over het verloop van de paden. 356  Hierna is een 

                                                        
356 Dit onderzoek stond aan de basis van het herstelplan van I.J.J. Jansen. Resultaten zijn te lezen in Jansen, I.J.J., (2002)  

Afb. 4.20 De ontwerptekening voor de reconstructie werkzaamheden van Voorstonden. Met rechtsonder het huis, de 
bijgebouwen en tuinen en aan de linkerkant het parkbos met de grote waterpartijen. 
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reconstructieplan gemaakt voor Voorstonden. Ondanks de hoge kosten van dit plan en ondanks het 

feit dat wordt teruggegrepen naar slechts één tijdsbeeld in de geschiedenis van het landgoed, is er 

gekozen om dit plan in gang te zetten. Hoewel landgoederen worden gekenmerkt door diverse 

tijdslagen, is voor Voorstonden bewust gekozen om terug te keren naar het beeld van de Hollandse 

landschapsstijl. De motivatie komt direct voort uit de unieke cultuurhistorische waarde van het 

landgoed. Ter verduidelijking: als het om een reconstructie van een park in de nog veel voorkomende 

Engelse landschapsstijl ging, was er een andere afweging gemaakt. In dat geval zouden de hoge 

kosten van het plan en het continue beheer een grotere invloed hebben gehad. In de totstandkoming 

van deze keuze speelt behalve de belangrijke positie van cultuurhistorie ook de verbindende kwaliteit 

die een landgoed kan vervullen voor een groter publiek een rol. De unieke stijl van het parkbos 

betekent namelijk ook dat voor veel mensen een onbekend beeld van het verleden getoond kan 

worden. 

       Het belang van de cultuurhistorie komt eveneens tot uitdrukking in het daadwerkelijke beheer 

van het landgoed. Het uitgangspunt van het beheer van het parkbos en het gebied in de omgeving 

van het huis is dat het beeld zoals het in het verleden bedacht is door de landschapsarchitect getoond 

moet worden. Dit betekent dat het beheer en onderhoud in deze omgeving uiterst nauwkeurig 

gebeurt.  

     Behalve de cultuurhistorie vormen de natuurwaarden echter ook een uitgangspunt van het beheer. 

De plek is uiteindelijk bepalend voor de uitgangspunten van beheer. In de directe omgeving van het 

huis en het park is de menselijke invloed duidelijk zichtbaar, maar hoe meer de afstand tot deze kern 

toeneemt, hoe meer de menselijke invloed afneemt. Hoe groter de afstand tot de kern is hoe meer 

ruimte er is voor natuurlijkheid. Dit betekent echter niet dat de menselijke invloed hier helemaal 

achterwege blijft. 

     De verbindende kwaliteit van het landgoed komt eveneens terug in het beheer. Zo zijn de 

wandelroutes geconcentreerd rond de kern. Op deze manier kunnen mensen de historie en het 

landgoedkarakter het beste beleven. Bovendien blijft de rust in de natuurlijke gebieden op enige 

afstand van de kern zo beter gegarandeerd. Rond de kern ligt echter ook het deel dat gepacht wordt 

door de familie Hoogenberk. Om er voor te zorgen dat zij genoeg privacy hebben, zijn de 

wandelroutes zo gekozen dat er enige afstand bewaard blijft. Door diverse uitkijkpunten zijn echter 

alle onderdelen van de kern wel in de wandelpaden opgenomen en zichtbaar.  Het huis en de directe 

omgeving zijn belangrijk voor het totaalbeeld van het landgoed, maar zijn niet direct in beheer van 

Natuurmonumenten. In overleg met Natuurmonumenten en de familie Hoogenberk wordt het beheer 

van het huis en de tuin bepaald. Ook in dit gedeelte van het landgoed staat de cultuurhistorie centraal 

in het beheer.  

 

 

4.4.2 Consequenties en gevolgen van het gekozen beheer 

     Als uitgangspunt voor het beheer zijn cultuurhistorie en natuurwaarden bepalend. In het 

voorgaande blijkt echter al dat ze niet op dezelfde plek als uitgangpunt voor het beheer genomen 

kunnen worden. Het is afhankelijk van de plek op het landgoed waar de cultuurhistorie boven in de 

hiërarchie staat en waar de natuurwaarden. Het heeft echter ook te maken met de historie waarnaar 

verwezen wordt. Een dode boom in het park aangelegd in de Hollandse landschapsstijl moet 

onmiddellijk weggehaald worden (dit geldt eveneens voor een park in de formele landschapsstijl). 

Een dode boom in een park aangelegd in de Engelse landschapsstijl kan echter wel behouden blijven, 

tot op het moment dat hij omvalt. Het beheer wordt dus behalve door de plek, ook bepaald door 

stijlkenmerken en kwaliteiten van de plek. Dat de plek van belang is toont het voorbeeld van het 

populierenbos in Voorstonden. Een steeds terugkerende discussie is de invulling van het beheer van 

de terreinen die op redelijke afstand van de kern van het landgoed liggen. In het bosgebied van 



4. Landgoedbeheer door terreinbeherende organisaties 

 

 

4.
4 

H
et

 h
u

id
ig

e 
b

eh
ee

r 
v

an
 l

an
d

g
o

ed
 V

o
o

rs
to

n
d

en
 

 

1
2
1 

 

Voorstonden staat bijvoorbeeld een populierenbos dat in 

verval is geraakt en langzaam in elkaar stort. In het verleden 

zou de eigenaar van het landgoed normaal gesproken er voor 

gekozen hebben het bos te kappen, al voordat het in verval 

raakte. De houtkap vormde namelijk een belangrijke bron van 

inkomsten. Dat hiermee natuurwaarden verdwenen, werd in 

deze overweging niet meegenomen. Tegenwoordig spelen de 

natuurwaarden wel een rol in de overweging. Het 

uitgangspunt van Natuurmonumenten is hier om zo hoog 

mogelijke natuurwaarden te bereiken, zonder dat er afbreuk 

gedaan wordt aan de cultuurwaarden. Dit betekent dat er 

altijd gewerkt moet worden naar een bepaald compromis. In 

het geval van het populierenbos mogen de dode bomen 

blijven staan. Hiervan worden echter wel de takken afgehaald. 

Als de boom omvalt of dreigt om te vallen wordt hij geveld en 

worden op de plek een nieuwe boom en stinzenplanten 

geplant. Op deze manier kunnen de functie en de 

natuurwaarden van een boom nog heel lang behouden 

blijven, zonder dat het duidelijk het beeld verstoord. 

 

 

      

Consequentie van de herstelwerkzaamheden van het park 
 

     Door te kiezen voor een reconstructie van het parkbos diende er direct € 1.2 miljoen geïnvesteerd te 

worden. De vorige eigenaren hebben vijftig tot honderd jaar niets aan het park gedaan, waardoor het 

geheel vervallen en versleten was. Dit betekent dat er grote en dure werkzaamheden noodzakelijk 

waren; zoals het uitbaggeren van de vijverpartijen, het kappen en herplanten van 3000 bomen en het 

terugplaatsen van de brug. De grootschalige en dure reconstructie is een consequentie van de keuze 

om het landgoed aan te kopen en het vooropstellen van de unieke cultuurhistorische waarde van 

Voorstonden. Deze reconstructie heeft echter ook als consequentie dat de beheer- en 

onderhoudskosten van het park hoog zullen blijven. Met het herstelplan is daarom ook een 

onderhoudsplan opgesteld. Het onderhoud van Voorstonden zal in de toekomst een groot deel van 

het budget van de betreffende beheereenheid van Natuurmonumenten innemen. Het is belangrijk dat 

dit op tijd begroot wordt. Deze indirecte kosten van het herstelplan kunnen namelijk ook een doorslag 

geven om het plan al dan niet in gang te zetten. 

     Voor Voorstonden zijn lang voordat de middelen verzameld waren de herstel- en 

onderhoudsplannen gemaakt. Een consequentie hiervan is dat in meer of mindere mate de plannen 

zijn ingehaald door de tijd. Op Voorstonden was dat eveneens het geval. Na de verwerving was het 

idee om het landgoed op te knappen in de staat waarin het is aangelegd, met daarnaast aandacht voor 

de natuurwaarden op het terrein en het vervolgens zo in beheer te houden. Dit idee is echter 

veranderd doordat de situatie rondom het landgoed veranderde. De gemeente Zutphen heeft het plan 

ontwikkeld om een nieuwbouwwijk aan te leggen voor 3000 woningen. Deze wijk is gepland in de 

omgeving van het landgoed. Dit betekent dat het landgoed het dichtstbijzijnde recreatiegebied zal zijn 

voor deze nieuwe bewoners. Het landgoed en met name de gebieden die aantrekkelijk zijn als korte 

wandelroutes (bijvoorbeeld als uitlaatrondje voor de hond) moeten ingericht worden op deze 

bezoekers. Gezorgd moet worden dat het landgoed robuust is. Bovendien speelt er mee dat wanneer 

rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van deze mensen, ze een positieve waardering 

Afb. 4.21 Deze dode boom kan hier 
niet blijven. 
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voor Natuurmonumenten zullen hebben. Aangezien Voorstonden de eerste belangrijke plek is om 

deze mensen op te vangen en eveneens een belangrijke plek is om publiek uit de IJsselvallei op te 

vangen, is er een recreatievisie gemaakt. Het idee voor de recreatievisie komt enerzijds voort uit de 

wens en het doel van Natuurmonumenten om te tonen hoe mooi en bijzonder het landgoed is, en 

anderzijds komt het voort uit de noodzakelijkheid om recreatiestromen op te vangen en door het 

gebied te leiden. Zo kan Natuurmonumenten de regie houden en door routes aan te passen, bepalen 

waarlangs mensen lopen en welke gebieden met kwetsbare natuurwaarden hierdoor in relatieve rust 

blijven. 

 

 

4.4.3 Maatschappelijke en economische activiteiten binnen het landgoed 

     Op landgoederen moet tegenwoordig steeds meer gezocht worden naar nieuwe manieren om het 

onderhoud te bekostigen. Het idee dat dit zomaar met subsidies wel voor elkaar komt is achterhaald. 

Het heeft bijvoorbeeld ruim vijftien jaar geduurd om genoeg middelen bijeen te krijgen om het 

herstelplan voor Voorstonden in gang zetten. In dit licht wordt de noodzaak van nieuwe economische 

activiteiten steeds groter. Op landgoed Voorstonden speelt dat tot op heden nog niet. Het landgoed 

haalt haar inkomsten hoofdzakelijk uit de erfpacht op de gebouwen in de kern van het landgoed. Dit 

zijn redelijk grote gebouwen die veel gebruikt worden en waarvoor een goede prijs afgesproken is. De 

rode componenten op het landgoed worden steeds belangrijker, aangezien dit de dragers zijn voor het 

onderhoud van de groene componenten. Nieuwe vormen van inkomsten kunnen dan ook goed 

gezocht worden in rode componenten. Tot op heden is dat nog niet nodig, maar in de toekomst kan 

het een goede optie zijn. Nieuwbouw is dus mogelijk, maar alleen als het terughoudend wordt 

toegepast. Nieuwbouw kan bijvoorbeeld ook betekenen een in het verleden gesloopte boerderij 

opnieuw opbouwen, dan gebeurt het op een historische verantwoorde manier. Aangezien landgoed 

Voorstonden een Rijksmonument is, zal nieuwbouw echter altijd een moeilijk punt blijven.  

     Een andere mogelijkheid om met rode componenten nieuwe inkomsten te genereren is door een 

functieverandering. In een gebouw kan een eetgelegenheid of een theeschenkerij worden geplaatst. 

Op deze manier kunnen de rode componenten een belangrijke rol spelen in het beleefbaar maken van 

het gebied. Een gebouw wordt in plaats van verhuurd en afgesloten, toegankelijk en zichtbaar 

gemaakt. Op Voorstonden zou dit gezien de verwachtte recreatiestromen een goede mogelijkheid zijn. 

Daarnaast zou het financieel een verbetering op kunnen leveren. De huidige gebouwen op het 

landgoed worden verhuurd en hebben een woonfunctie. Deze huurders wonen al tijden op het 

landgoed en hebben hierdoor nog contracten op basis van prijzen uit het verleden. Dit betekent dat ze 

relatief weinig betalen voor hetgeen ze huren. De contracten uit het verleden moeten gerespecteerd 

worden en kunnen niet verhoogd worden naar huidige prijzen. Natuurmonumenten kan echter wel 

plannen maken voor deze panden in de toekomst. Wanneer een pand vrijkomt kan 

Natuurmonumenten hier een andere invulling aangeven, waardoor er meer inkomsten uit kunnen 

komen en waardoor bovendien de beleefbaarheid en de recreatieve waarde van het landgoed vergroot 

kan worden.  

 

 

Bronnen van inkomsten 
 

     Bronnen van inkomsten die direct uit het landgoed voortkomen zijn erfpachten en huren,  jacht- en 

visserijrechten, en houtopbrengsten. Landbouw speelt op het landgoed nog maar een beperkte rol. 

Boeren hebben de behoefte aan schaalvergroting en op dit landgoed is het niet mogelijk. Landbouw 

hoort echter wel bij het beeld van een landgoed. Er is dus een cultuurhistorisch belang van de 
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landbouw. Om deze reden is het belangrijk te kijken naar mogelijkheden die ervoor zorgen dat het 

beeld behouden blijft. Wanneer een boer stopt kan het een optie zijn om de gebouwen te verhuren aan 

particulieren en de gronden onder te verdelen aan de andere pachters. Hiermee zijn de boeren voor 

een tijd gered, maar op een gegeven moment zullen ook deze boeren wegtrekken. Een andere optie 

kan zijn om op zoek te gaan naar een andere vorm van de invulling van landbouw, bijvoorbeeld door 

zorgboerderijen op het landgoed toe te staan. Met een zorgboerderij is de kans groter dat het 

kleinschalige beeld van de landbouw op een landgoed behouden blijft.  

     Ook de jacht hoort van oudsher bij landgoederen. De jachtrechten zijn echter niet een idee van 

Natuurmonumenten. Bij de aankoop van het landgoed hoorde een jachtcontract. Deze oude afspraak 

moet gerespecteerd worden, maar het is niet iets waar Natuurmonumenten zelf achterstaat. De 

houtoogst toont eveneens een ander inzicht en uitgangspunt van Natuurmonumenten. Hoewel de 

houtoogst wel een bron van inkomsten is, wordt niet alles gekapt wanneer het geld kan opleveren. In 

principe worden alleen bomen omgekapt als het goed is voor de bomen die bestaan blijven.  

     Deze keuzes zijn mogelijk doordat Natuurmonumenten niet-inkomsten gestuurd is. Alle 

gezamenlijke inkomsten gaan naar het centrale kantoor. Vanuit het kantoor komt er geld naar het 

landgoed in de vorm van een budget dat opgesteld is voor alle beheereenheden. De opbrengsten uit 

de gebouwen komen in een aparte pot; een deel van deze opbrengsten wordt gebruikt voor het 

onderhoud van de gebouwen. Natuurmonumenten is niet alleen afhankelijk van de inkomsten uit de 

bezittingen. Dit betekent dat ze niet genoodzaakt hoeft te zijn bepaalde ingrepen in het landgoed te 

doen uit financiële overwegingen, bijvoorbeeld het kappen van een stuk bos om een gebouw te 

onderhouden. Hoewel Natuurmonumenten niet-inkomsten gestuurd is en niet afhankelijk is van de 

inkomsten uit de bezittingen, kan niet zomaar van alles gerealiseerd worden. Dit blijkt wel uit de ruim 

vijftien jaar dat het kostte om de middelen voor het herstelplan van Voorstonden bij elkaar te krijgen. 

In dit geval was het belangrijk dat er een uitgebreid plan klaar lag, gebaseerd op een nauwkeurig 

cultuurhistorisch onderzoek. Op het moment dat een gunstige (subsidie)regeling voorbijkwam, 

hoefde dit niet nog ontwikkeld te worden.357 

 

 

Maatschappelijke activiteiten 

 

     Dat Natuurmonumenten niet afhankelijk is van de inkomsten uit de bezittingen komt mede 

doordat het een vereniging is met leden. Dit brengt voor de invulling van het beheer wel andere 

belangen en eisen mee. Het eerste is dat alle gebieden van Natuurmonumenten in principe 

opengesteld zijn voor publiek. Op landgoed Voorstonden is het gebied van Natuurmonumenten 

openbaar toegankelijk. De gebouwen en de directe omgeving rondom de gebouwen die in erfpacht 

zijn van de familie Hoogenberk, zijn niet openbaar toegankelijk. Hetzelfde geldt voor de boerderijen. 

Aangezien deze mensen wonen op het landgoed en Natuurmonumenten hiervoor geld ontvangt, is 

het belangrijk dat er een balans is tussen voldoende privacy en toegankelijkheid. Een manier om dit te 

bereiken is door mensen via bepaalde routes over het landgoed te leiden, die goede uitzichten bieden 

en tegelijkertijd voorkomen dat bewoners zich bespied voelen.  

                                                        
357 Voor het herstelplan van Voorstonden is uiteindelijk gebruik gemaakt van de regeling Investering Landelijk Gebied 
(ILG), waarmee tot 70% van het budget voor het herstelplan teruggekregen kon worden. 
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     Met de openstelling van het landgoed wil Natuurmonumenten tonen hoe mooi en bijzonder het 

landgoed is. Daarbij is het doel ook om mensen iets uit te leggen over het landgoed of over het beheer 

van het landgoed, bijvoorbeeld over het arbeidsintensieve beheer van stinzenplanten. Dit gebeurt via 

panelen of met verwijzingen naar de website. Hetzelfde geldt voor de Hollandse landschapsstijl, die 

niet alleen minder bekend is dan de Engelse landschapsstijl, maar ook wezenlijk anders is. Vanwege 

de onbekendheid en de uniciteit van parken in deze stijl hecht Natuurmonumenten er waarde aan dat 

de aanleg op Voorstonden weer beleefbaar wordt. Het is belangrijk dat een dergelijk aanleg weer 

beleefd kan worden, enige uitleg is om deze reden ook gewenst. 

    Voordat Voorstonden in het bezit kwam van Natuurmonumenten was het landgoed slecht 

beleefbaar. Vroeger was het slecht toegankelijk; alleen op de momenten dat de baronnesse niet zelf op 

het landgoed aanwezig was, werd het opengesteld voor publiek. Om het terrein te bezoeken moest 

een kaartje bij de boswachter aangeschaft worden. Tegenwoordig is het landgoed voor iedereen 

openbaar gebied en biedt Natuurmonumenten met het gekozen beheer iedereen de mogelijkheid om 

de bijzondere waarden van het landgoed te ervaren. 

  
 

4.4.4 Hoofdlijnen  

          Voor Natuurmonumenten spelen behalve de cultuurhistorische en natuurwaarden ook 

recreatieve en belevingswaarden een rol in de keuze om landgoederen te beheren. Op landgoed 

Voorstonden wordt het beheer in eerste instantie bepaald door de cultuurhistorie. Dit wordt 

gemotiveerd door de bijzondere waarde van het parkbos. Vanwege dit unieke - in Hollandse 

landschapsstijl aangelegde - park is het landgoed aangekocht. Dit park heeft een hoge 

cultuurhistorische waarde in zichzelf. Vanuit deze kwaliteit heeft het park ook een recreatieve of 

belevingswaarde. Natuurmonumenten hecht er veel waarde aan dat een park in deze relatief 

onbekende stijl weer beleefd kan worden. Om deze reden is het landgoed aangekocht, en vanwege 

deze reden wordt in dit deel van het landgoed het beheer bepaald door de cultuurhistorie. 

     Behalve door de cultuurhistorie wordt het beheer van landgoed Voorstonden ook bepaald door 

natuurwaarden. Het is volgens Natuurmonumenten namelijk de combinatie van het gebouw en park, 

en de natuurterreinen die landgoederen de bijzonder waarde geven. Het uitgangspunt voor het 

beheer van natuurwaarden wordt echter niet gevormd door de bedreiging, maar door de plek en de 

stijlkenmerken en kwaliteiten van de plek. In het parkbos wordt het beheer bepaald door de 

Afb. 4.22 en 4.23 Sfeerbeelden die de sfeer van het park aangeven na het opruimwerkzaamheden, geschilderd 
door I.J.J. Jansen. De sfeerbeelden geven enigszins de openheid weer, die kenmerkend is voor de Hollandse 
landschapsstijl. 
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cultuurhistorie. De natuurwaarden bepalen gedeeltelijk het beheer buiten deze kern. Hier geldt echter 

wel het uitgangspunt dat er wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke natuurwaarden, zonder dat er 

afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden. Wanneer dit dreigt wordt er gezocht naar 

een compromis. Binnen het beheer van het landgoed is er sprake van een hiërarchie waarin de 

cultuurhistorie boven aan staat, en zelfs in gebieden waar natuurwaarden in het beheer een 

belangrijke rol spelen, is de cultuurhistorie uiteindelijk beslissend. 

     Het landgoed is namelijk niet alleen een op zichzelf staand fenomeen, maar ook een van de vele 

terreinen binnen de organisatie. Dit speelt ook een rol in het beheer. Een landgoed is bij uitstek een 

gebied dat een verbinding kan maken met mensen, doordat de lokale geschiedenis goed beleefbaar is. 

Daarnaast zijn landgoederen geschikt om mensen op te vangen. Landgoederen kunnen op deze 

manier een aanvullende rol spelen in het totale bezit van Natuurmonumenten. Het beheer van 

Voorstonden is gericht op recreatie: zo worden bijvoorbeeld extra paden aangelegd en routes 

aangepast. Door mensen op te vangen binnen de door cultuurhistorie beheerde gebieden, kunnen 

kwetsbare natuurwaarden in relatieve rust blijven. 
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5. Actueel landgoedbeheer: de verschillen & overeenkomsten 

     De informatie uit de gesprekken met landgoedeigenaren en beheerders staan aan de basis van dit 

hoofdstuk. Gezien het kleine aantal landgoederen dat behandeld is, kunnen er geen algemeenheden 

worden vastgelegd. Bovendien moet er rekening meegehouden worden dat ieder landgoed en iedere 

situatie uniek is. 

     Het is wel mogelijk om op basis van de gesprekken een eerste analyse op te maken. Aanvullende 

gesprekken met mensen van Staatsbosbeheer, de stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe en van 

het rentmeesterkantoor ‟t Schoutenhuis b.v. ondersteunen dit. 

 

 

 

5.1 Bestaande beelden van en over elkaar 

     Zowel terreinbeherende organisaties als particuliere landgoedeigenaren beheren hun bezit met als 

doel het te behouden voor toekomstige generaties. De manier waarop dit invulling krijg, is echter wel 

verschillend. In de gesprekken werd duidelijk gemaakt dat dit vooral afhankelijk is van de middelen 

die een beheerder heeft en het aanvullende doel die hij voelt of voor zichzelf gesteld heeft.  

 

5.1.1 Doel van het beheer 

Terreinbeherende organisaties 
     Het belangrijkste doel van terreinbeherende organisaties bij het beheer van landgoederen is om de 

cultuur- en natuurwaarden van het terrein door te geven aan de volgende generaties. De continuïteit 

van de bijzondere waarden moeten bewaakt en gegarandeerd worden. De economische opbrengsten 

van landgoederen hebben hieraan een ondergeschikte rol. Niet zozeer in dit doel als wel in de 

uitvoering en de keuzes, zien terreinbeherende organisaties een onderscheid wanneer ze zich 

vergelijken met particuliere landgoedeigenaren. Hoewel ook zij als uitgangspunt hebben om het bezit 

door te geven aan de volgende generaties, maken particuliere eigenaren volgens terreinbeherende 

organisaties andere keuzes in de manier waarop dit doel moet worden volbracht. Zo neemt de 

landbouw vaak een prominente rol in bij particuliere landgoedeigenaren, terwijl terreinbeherende 

organisaties hier niet snel voor zullen kiezen. Terreinbeherende organisaties zien bovendien hun taak 

breder dan zij de taak van particuliere landgoedeigenaren zien. De organisaties voelen dat ze met het 

beheer van landgoederen een verplichting naar de maatschappij hebben. Ze ontvangen steun van 

bijvoorbeeld de overheid, of van leden. Daar komt bovenop dat met name Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten landelijk gevolgd worden.   

     Het doel dat terreinbeherende organisaties bij het beheer van landgoederen voor zichzelf gesteld 

hebben omvat dus meer dan de zorg voor het voortbestaan van de cultuur- en natuurwaarden. De 

verplichting van een extra inspanning naar de maatschappij, zien ze niet bij particuliere 

landgoedeigenaren. Deze eigenaren kunnen - zolang ze het financieel kunnen bedruipen - het beheer 

ten behoeve van zichzelf invullen. Ze hoeven zich van de maatschappij niets aan te trekken. 

Particuliere landgoedeigenaren kunnen zelfs hun bezit volledig afschermen; iets dat tegenstrijdig is 

aan de toegangseisen die gesteld worden aan terreinbeherende organisaties. De door terreinbeherende 

organisaties gevoelde maatschappelijke taak komt tot uiting in de aandacht voor recreatie en beleving. 

De organisaties hechten waarde aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de geschiedenis van het 

gebied. Alleen al om deze reden kunnen extra projecten of nieuwe ingrepen op landgoederen van 
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start gaan. Vanuit deze maatschappelijke verplichting maken zij soms andere afwegingen dan 

particuliere eigenaren zullen doen. Bovendien vormt bij particuliere landgoedeigenaren de eigenaar 

zelf de belangrijkste factor in de keuze voor bepaalde ingrepen. Zolang hij de middelen heeft en er 

aardigheid in heeft, zal hij zich inzetten om projecten op te zetten die financieel gezien (te) weinig 

opleveren. De noodzakelijkheid ontbreekt hier echter. 

 

Particuliere landgoedeigenaren 

     De particuliere landgoedeigenaren zien dit anders. Zij begrijpen de maatschappelijke druk die 

terreinbeherende organisaties voelen met betrekking tot het beheer van hun bezit, aangezien de steun 

van subsidiegevers en leden voor hen onmisbaar is. Vanuit het particuliere bezit wordt echter 

eveneens de noodzaak gevoeld om een maatschappelijke rol op te pakken. Dit komt tot uiting in het 

openstellen van het bezit, organiseren van excursies en het informeren van mensen over het 

landgoed(beheer). Deze maatschappelijke rol is deels een gevolg van de NSW-voorwaarden, maar 

daarnaast zien veel landgoedeigenaren het ook als iets noodzakelijks. Wanneer een landgoedeigenaar 

het beheer puur voor zichzelf houdt en bij wijze van spreke een hek om zijn landgoed zet zonder iets 

aan te trekken van de maatschappij, zal het snel voorbij zijn met het bezit. Het doel dat particuliere 

landgoedeigenaren met het beheer voor zichzelf stellen kan dan niet behaald worden. Voor 

particuliere landgoedeigenaren vormt het doorgeven van het bezit aan de volgende generatie het 

belangrijkste uitgangspunt van het beheer. Het bezit moet binnen de familie blijven voortbestaan. 

     Volgens terreinbeherende organisaties komt het belang van het familiebezit ook tot uiting in de 

wijze waarop particuliere landgoedeigenaren hun beheer invullen. Particuliere landgoedeigenaren 

zouden hun besluiten vaker op keuzes uit het verleden baseren. Aangezien terreinbeherende 

organisaties niet die emotionele band met het landgoed hebben, zouden ze beter in staat zijn zakelijke 

beslissingen te nemen. De particuliere landgoedeigenaren die ik heb gesproken voelen zich in het 

beheer echter niet gehinderd door de eventuele familieband. In de praktijk wordt het beheer door hen 

ingevuld in de geest van het beheer uit het verleden. Kenmerkend voor het beheer uit het verleden 

zijn de nieuwe ingrepen en lagen die opeenvolgende eigenaren aan het landgoed toevoegden. 

Ontwikkeling wordt om deze reden dan ook niet direct tegengehouden. Wel moeten deze nieuwe 

ingrepen passen in het beeld van het landgoed. Daarentegen wordt door particuliere 

landgoedeigenaren juist gezegd dat terreinbeherende organisaties soms teveel inzetten op het tonen 

van één beeld uit het verleden. Terreinbeherende organisaties kunnen hier vanuit hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid soms voor kiezen. Gezien de hoge beheerkosten van zo‟n 

keuze zijn terreinbeherende organisaties door hun financiële mogelijkheden ook beter in staat om 

dergelijke tijdsbeelden terug te brengen. 

     Hoewel er in de algemeenheid door zowel terreinbeherende organisaties als particuliere 

landgoedeigenaren dezelfde taak wordt gevoeld ten aanzien het beheer van hun landgoed, kunnen de 

invullingen en motivaties dus verschillen. Deze verschillen kunnen ook voortkomen uit verschil in 

uitgangssituaties tussen de beheerpartijen. 

 

 

5.1.2 Middelen en mogelijkheden 

     Particuliere landgoedeigenaren dragen nog een belangrijk verschil aan in het beheer van 

landgoederen tussen terreinbeherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren. Dit is het 

gevolg van de directe (historische) betrokkenheid met het landgoed. Het beheer van landgoederen 

kan door terreinbeherende organisaties goed worden ingevuld, maar toch ontbreekt er voor 

particulieren vaak een bepaalde finesse. Het beheer van landgoederen is voor particuliere 

landgoedeigenaren niet een taak van negen tot vijf, maar een taak die vierentwintig uur per dag 
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doorgaat. Daar komt bovenop dat er vaak geen afstand is tussen de eigenaar en zijn bezit; de eigenaar 

woont in veel gevallen op zijn landgoed. Bij terreinbeherende organisaties wordt daarentegen het 

beheer van een landgoed uitgevoerd door een persoon die meestal meerdere projecten heeft. 

Bovendien is het nooit langdurig dezelfde persoon die belast is met het beheer en toeziet op de 

dagelijkse gang van zaken. Wisseling van de beheerder wordt  als ongunstig beschouwd voor de 

continuïteit van het landgoed. Particuliere eigenaren zien de gevolgen van deze situatie met name in 

het ontbreken van details. Hiervoor is namelijk zowel de historische kennis als de directe 

betrokkenheid bepalend. 

     Terreinbeherende organisaties vinden echter dat ze uitstekend in staat zijn om het beheer van 

landgoederen te vervullen. De afstand tot het bezit maakt het voor hen juist eenvoudiger om 

onontbeerlijke zakelijke ingrepen in het landgoed te doen. Bovendien gaan deze beheerders uit van de 

organisatie die echter hen staat. Wanneer ze niet kunnen terugvallen op eigen historische kennis 

kunnen ze terugvallen op de organisatie waarbinnen,  middelen en kennis aanwezig zijn.  

     De kennis binnen terreinbeherende organisaties bestaat niet alleen uit landschappelijke, ecologische 

en cultuurhistorische kennis, maar ook kennis omtrent financiële regelingen, subsidies en 

planprocessen. Dit kan mogelijkheden bieden voor toekomstige beheerplannen en ingrepen. Om 

financiële redenen kunnen bepaalde (noodzakelijke) ingrepen en plannen niet altijd direct uitgevoerd 

worden. Deze plannen worden dan tijdelijk in de wacht gezet, terwijl ondertussen binnen de 

organisatie alle mogelijke nieuwe subsidie- of andere steunmaatregelen in de gaten worden gehouden. 

Wanneer een nieuwe regeling van start gaat, kunnen gespecialiseerde mensen de uitgewerkte plannen 

direct indienen. Particuliere landgoedeigenaren moeten dan vaak nog beginnen met het opstellen van 

projectplannen. De reden dat terreinbeherende organisaties hiertoe in staat zijn, komt deels door de 

schaalgrootte van de organisaties, maar daarnaast vooral door hun financiële situatie. 

Terreinbeherende organisaties hebben door steunmaatregelen van de overheid, gelden uit 

lidmaatschap en gelden uit sponsoring (bijvoorbeeld de Nationale Postcodeloterij bij 

Natuurmonumenten) een geheel andere economische uitgangssituatie dan particuliere 

landgoedeigenaren. 

     De keuzes die particuliere landgoedeigenaren maken in het landgoedbeheer worden gedeeltelijk 

bepaald door de financiële haalbaarheid. Niet alles hoeft geld op te leveren, maar uiteindelijk moet het 

economische systeem van het landgoed wel positief blijven functioneren. Een groot verschil zien 

particuliere eigenaren op dit terrein met de terreinbeherende organisaties. De inkomsten uit het 

landgoed komen hier namelijk niet direct terug in het landgoed, maar gaan naar het centrale kantoor. 

Van hieruit wordt geld in het landgoed gestoken in de vorm van beheereenheid. De directe invloed 

van ontwikkelingen op het landgoed zijn volgens particuliere landgoedeigenaren hierdoor niet goed 

in kaart te brengen. Volgens terreinbeherende organisaties kan door deze constructie daarentegen  

juist in de taak worden voorzien om het landgoed met de aanwezige natuur- en cultuurwaarden te 

behouden voor de volgende generaties. De consequentie is namelijk dat ook wanneer de urgentie 

hoog is, nooit stukken grond verkocht hoeven te worden om in het noodzakelijke onderhoud te 

voorzien. Het verschil in middelen en mogelijkheden lijkt zo een duidelijke relatie te hebben met het 

verschil in doel, taakopvatting en invulling van het beheer.  

     Voor wat betreft de toekomst zien particuliere landgoedeigenaren het gelijk aan hun kant. Ze 

verwachten dat wanneer de financiële middelen verdwijnen terreinbeherende organisaties 

gedwongen worden het landgoed meer vanuit de economische situatie te beheren. Ook 

terreinbeherende organisaties verwachten in het toekomstige beleid meer deze kant op te schuiven.  
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5.1.3 Samenwerking en toekomst 

     Iedereen is het over eens dat het te danken is aan de landgoedeigenaren in het verleden, dat we 

tegenwoordig kunnen genieten van de prachtige terreinen. Juist door het eigenwijze karakter van 

landgoedeigenaren is er een brede diversiteit ontstaan. Terreinbeherende organisaties hebben op het 

moment dat particulieren het beheer van hun bezit niet meer konden volbrengen (of bijvoorbeeld bij 

verervingen) de taak van het beheer op zich genomen. Ook aan hen is het te danken dat nog altijd 

landgoederen bewaard gebleven zijn. Behoudens deze eensgezindheid zijn er wel verschillen te zien 

in de ideeën over de invulling van het beheer in de toekomst. 

     Terreinbeherende organisaties hechten waarde aan het beheer door verschillende beheerpartijen. 

Dit resulteert namelijk in een verscheidenheid in zowel beeld als in beheerkeuzen. Deze 

verscheidenheid kan resulteren in landgoederen die nauwkeurig onderhouden worden en naar een 

bepaald tijdsbeeld worden beheerd tot landgoederen die juist de gelaagdheid tonen. Bovendien zien 

terreinbeherende organisaties als voordeel dat wanneer landgoederen ook beheerd worden door deze 

organisaties een generatiewisseling van eigenaren niet leidt tot de verandering of verdwijning van 

zaken, zoals dat bij particuliere eigenaren wel het geval kan zijn. Uiteindelijk resulteert deze 

diversiteit in beheer ook in een divers beeld. Bovendien kan hierdoor de pluriformiteit van het beheer 

worden getoond. 

     Particuliere landgoedeigenaren hechten eveneens waarde aan het pluriforme beeld dat ontstaat als 

gevolg van diverse beheerders. Ze waken er wel voor dat al het beheer in de handen komt van één 

organisatie. Dit is in hun optiek namelijk funest voor het unieke landschappelijk beeld van elk 

landgoed. De typische inbreng van de eigenaren zal in dat geval verdwijnen en plaatsmaken voor het 

beeld van een eigenaar, de algemene organisatie. 

     Particuliere landgoedeigenaren zijn verder van mening dat landgoederen heel goed beheerd 

kunnen worden door particulieren. Dit betekent dat wanneer er vanuit particulieren belangstelling is 

om een landgoed te verwerven, hier serieus op ingegaan moet worden. Vanuit de waarde en de 

historie van de landgoederen wordt het belangrijk geacht dat terreinbeherende organisaties 

uiteindelijk afstand doen van hun bezittingen ten voorkeur van geïnteresseerde particulieren. Huidige 

particuliere landgoedeigenaren zien de taak van terreinbeherende organisaties eerder in het beheren 

van moeilijk te beheren natuurterreinen zoals de Wadden, heidevelden of andere terreinen. 

Landgoederen en kleinschalige terreinen kunnen goed aan particulieren overgelaten worden, wanneer 

die hierin geïnteresseerd zijn. Voor terreinbeherende organisaties speelt dit niet. Landgoederen 

hebben voor deze organisaties namelijk niet alleen een belangrijke natuurlijke, culturele en 

maatschappelijke betekenis, maar hebben ook binnen het totaal aan bezittingen een betekenis. Binnen 

deze ketting aan verbindingen vormen landgoederen de kralen. 

 
 
 

5.2 Analyse van het huidige beheer 

     De hoofdstukken 3 en 4 en ook paragraaf 5.1 zijn een weergave van de gesprekken die ik gevoerd 

heb met landgoedeigenaren en beheerders, zonder een analyse of vergelijking van de uitkomsten. In 

dit komende deel staat juist de analyse centraal. De basisinformatie is afkomstig uit de gesprekken. 

Gesprekken met mensen van Staatsbosbeheer, de stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe en van 

het rentmeesterkantoor ‟t Schoutenhuis b.v. hebben een ondersteunende rol. 
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5.2.1 Vergelijking  van de uitgangspunten van het beheer 

     Uit de gesprekken blijkt dat bij alle beheerpartijen de cultuurhistorie het uitgangspunt vormt van 

het beheer. Het belang van de cultuurhistorie wordt in het algemeen erkend en benoemd. Wel kan er 

geconcludeerd worden dat dit telkens vanuit verschillende invalshoeken wordt gemotiveerd. Bij 

landgoed Vilsteren moet het beheer vanuit de cultuurhistorie er voor zorgen dat het landgoed als 

economische eenheid en eenheid in beeld behouden blijft. Bij de Hof te Dieren moet het beheer vanuit 

de cultuurhistorie erin resulteren dat de gelaagdheid van het landgoed zichtbaar en behouden blijft. 

Bij landgoed Eerde wordt voor beheer vanuit de cultuurhistorie gekozen omdat op deze wijze het 

lokale verleden zichtbaar en beleefbaar wordt. Tenslotte moet de cultuurhistorie als uitgangspunt van 

het beheer op landgoed Voorstonden erin resulteren dat de unieke kwaliteiten van het parkbos 

zichtbaar worden en behouden blijven. 

     Hoewel de cultuurhistorie aan de basis staat van het beheer, wordt het begrip verder weinig 

ingevuld. Bij Vilsteren en de Hof te Dieren moet de cultuurhistorie er toe leiden dat „het beeld‟, of „het 

karakter‟ van het landgoed behouden blijft. Dit kan vervolgens het beste omschreven worden als de 

visuele eenheid van het landgoed die vanuit het verleden ontwikkeld is. De eenheid van het landgoed 

wordt gevonden in de combinatie van het huis en de tuin of het park, met landbouw- en bosgronden. 

Het historische aspect van de eenheid komt terug in de gelaagdheid van het landgoed. Hierdoor 

worden de ingrepen van opeenvolgende eigenaren getoond. Bij landgoed Eerde en Voorstonden 

wordt het begrip cultuurhistorie ingevuld als een vorm van beheer waarin teruggewezen wordt naar 

een bepaalde periode. Bij landgoed Eerde is dit de periode vanaf de invloed van de familie van 

Pallandt (vanaf de achttiende eeuw). In het beheer van landgoed Voorstonden wordt nadrukkelijker 

verwezen naar een expliciete periode, namelijk de negentiende eeuw: de periode van de parkaanleg in 

Hollandse landschapsstijl. 

     Wanneer we dit met elkaar vergelijken, wordt er een verschil duidelijk tussen de landgoederen die 

beheerd worden door Natuurmonumenten en de particuliere landgoederen. Vilsteren en de Hof te 

Dieren worden beheerd vanuit het nu. Nieuwe ontwikkelingen zijn er mogelijk, zolang ze passen 

binnen de visuele eenheid van het landgoed en ingegeven worden door de economische 

noodzakelijkheid. Daarbij worden de keuzes wel ingegeven door het beheer van landgoedeigenaren 

in het verleden, zonder dat hiervoor een bepaald beeld is vastgelegd. De wijze van beheer is een 

voortzetting van het beheer uit het verleden in zoverre dat er een eigenaar is die het beheer bepaald en 

dat ontwikkelingen mogelijk zijn, om het voortbestaan van het landgoed te verzekeren.358 Bij landgoed 

Eerde en landgoed Voorstonden is de wijze van het beheer daarentegen niet zo zeer ingegeven door 

het historische beheer, als wel door het beeld dat behouden moet worden. Voor een vereniging als 

Natuurmonumenten is het bovendien nauwelijks mogelijk om de historische wijze van het beheer 

voort te zetten, aangezien de specifieke historische verbinding ontbreekt en er andere en aanvullende 

doelstellingen met het te beheren landgoed bestaan.  Deze landgoederen worden meer beheerd vanuit 

een of meerdere beelden van een bepaalde periode. Dat hier bewust voor gekozen wordt, blijkt uit de 

motivatie. Vanwege de maatschappelijke doelstelling die Natuurmonumenten heeft en zichzelf stelt, 

hecht ze er waarde aan om het lokale verleden, of een specifiek onderdeel van het verleden zichtbaar 

en beleefbaar te maken voor het grote publiek.  

     Wanneer er uitgebreider gekeken wordt naar de uitgangspunten van het beheer wordt duidelijk 

dat cultuurhistorie niet het enige uitgangspunt van het beheer van landgoederen vormt. Het beheer 

van landgoed Eerde en landgoed Voorstonden wordt behalve door cultuurhistorie ook bepaald door 

de natuurwaarden van het gebied. Dit kan gemotiveerd worden vanuit de doelstellingen die de 

                                                        
358Bij zowel landgoed Vilsteren als de Hof te Dieren is de eigenaar niet langer een persoon. Het bezit is in handen van  
meerdere personen, in de vorm van een stichtingsbestuur en aandeelhouders. Toch kunnen zij relatief gezien nog 
eenvoudig eigen keuzes maken, aangezien ze geen verantwoording aan een vereniging, leden of de overheid hoeven af 
te leggen. 
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vereniging Natuurmonumenten heeft. Natuurmonumenten wil natuur, landschap en de daarmee 

samenhangende cultuurhistorie veiligstellen voor de volgende generaties.359 Het tonen van het lokale 

verleden is daarmee niet de enige doelstelling die de beheerder in dit gebied heeft. Het beheer van 

landgoed Vilsteren en de Hof te Dieren wordt daarentegen behalve door cultuurhistorie ook bepaald 

door de economie. De economische mogelijkheden vormen de randvoorwaarden van het beheer van 

deze landgoederen. Om de landgoederen te behouden is het essentieel dat het economische systeem 

op het landgoed in balans is. Dit betekent dat ingrepen ook altijd vanuit de economische 

mogelijkheden worden gemotiveerd. De wijze waarop een ingreep vervolgens wordt uitgevoerd, 

wordt bepaald door het beeld of het karakter van het landgoed. Dit gebeurt op een manier waardoor 

de visuele eenheid in stand blijft en het passend is binnen het landschap van het landgoed. Aangezien 

Natuurmonumenten een andere economische uitgangssituatie heeft, spelen de economische 

mogelijkheden hier een andere rol, zoals ook in het vervolg zal blijken. 

 

 

5.2.2 Vergelijking van de consequenties en gevolgen van het gekozen beheer 
 
    Na inzicht te hebben in de uitgangspunten van het beheer is het vervolgens de vraag hoe en waar 

we de gevolgen van het beheer in de praktijk terug kunnen zien. Bij alle landgoederen vormt de 

cultuurhistorie het uitgangspunt van beheer. Op de landgoederen zelf kan dit hoofdzakelijk 

teruggevonden worden in het kerngebied. Dit gebied is bijvoorbeeld het huis en de tuin, het park, het 

parkbos of een combinatie van deze onderdelen. In deze kern wordt er een nauwkeurig beheer 

toegepast waarbinnen de cultuurhistorie het uitgangspunt vormt. Dit betekent een regelmatig beheer, 

waarbij niet de natuurwaarden vooropstaan, maar de esthetiek. Het beheer van deze kern heeft 

financiële consequenties, aangezien het een dure én continu terugkerende vorm van beheer betreft. 

Met name in het geval van particuliere eigenaren betekent dit dat in een ander gebied of onderdeel 

van het landgoed deze kosten terugverdiend moeten worden.  

     Alle gesproken personen dichten landgoederen diverse waarden en kwaliteiten toe: van 

cultuurhistorische, esthetische, natuurlijke, ecologische, economische tot recreatieve waarden. Deze 

waarden zijn in meer of minder mate te vinden binnen het terrein van de landgoederen. Dit heeft als 

consequentie dat het gekozen beheer kan leiden tot knelpunten in de gebieden waar verschillende 

waarden door elkaar bestaan. Op deze plekken kunnen we de belangrijkste uitgangspunten van het 

beheer terugzien, waardoor de eventuele verschillen tussen beheerpartijen én de landschappelijke 

gevolgen eveneens waarneembaar kunnen zijn. 

     De aanwezige natuurwaarden hebben voor Natuurmonumenten een belangrijke betekenis binnen 

hun bezit. Het behouden en beheren van natuurwaarden botst echter met het beheren vanuit de 

cultuurhistorie. Om deze reden wordt in de praktijk regelmatig voor een compromis gekozen. In 

bepaalde onderdelen  - zoals het huis of het park - wordt het beheer vanuit de cultuurhistorie 

ingevuld. Dit kan consequenties hebben voor de natuurwaarden. Oude vervallen bomen in een 

parkaanleg zullen gekapt moeten worden, waardoor natuurwaarden verloren kunnen gaan. In andere 

gebieden buiten de kern krijgen natuurwaarden een belangrijkere rol in het beheer. Dit kan in de 

praktijk neerkomen op het behouden van bepaalde elementen die onder cultuurhistorisch beheer al 

lang verwijderd zouden zijn. De keuze van het beheer wordt echter niet alleen bepaald door de plek, 

maar ook door de betekenis en uitstraling van de plek. In een parkaanleg in Engelse landschapsstijl 

kan door de kenmerken van deze stijl langer een beheer plaatsvinden waarbij aandacht is voor zowel 

de cultuurhistorische waarden, als de natuurwaarden.  

                                                        
359 Natuurmonumenten, (2010), p.13 
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     Ook natuurwaarden en recreatieve waarden vormen duidelijke knelpunten. Dat 

Natuurmonumenten op bepaalde plekken bewust kiest voor natuurwaarden blijkt uit de invulling 

van de toegankelijkheid van het hele terrein. In bepaalde gebieden wordt de routing zo aangelegd dat 

het publiek niet in de nabije omgeving van (kwetsbare) natuur kan komen. Natuurwaarden botsen 

naast recreatieve waarden ook met economische waarden. Om deze reden kiest Natuurmonumenten 

binnen de landgoederen er bewust voor om weinig ruimte te geven aan de landbouw. De landbouw 

die nog wel aanwezig is binnen de landgoederen heeft bovendien niet zozeer een economische functie, 

als wel een maatschappelijke of visuele functie. De aanwezigheid van de landbouw toont de 

bezoekers van het landgoed welke rol de landbouw in het verleden had. Daarnaast ondersteunt 

Natuurmonumenten boerenbedrijven die op een andere manier (bijvoorbeeld duurzaam, of biologisch) 

produceren. Op landgoed Eerde stimuleert Natuurmonumenten bijvoorbeeld de pachters van 

boerderij de Meulenhorst, die een biologische melkveehouderij, ijsboerderij en streekwinkel willen 

combineren met een bierbrouwerij.360  Het landschappelijke gevolg van de keuze om weinig ruimte te 

geven aan de landbouw, is dat het binnen het geheel van het landgoed een ondergeschikte rol heeft 

gekregen. 

     De grootste knelpunten binnen particuliere landgoederen worden gevormd op plekken waar 

cultuurhistorische waarden botsen met (noodzakelijke) economische activiteiten. Net als bij 

Natuurmonumenten wordt voor de keuze van het beheer in eerste instantie gekeken naar de plek en 

naar de invulling die deze plek in het verleden heeft gehad. Wanneer deze plek in het verleden een 

esthetische invulling heeft gehad, wordt in het huidige beheer vaak voor gekozen om dit voort te 

zetten. Echter, uiteindelijk geldt wel de randvoorwaarde dat het geheel economisch in balans moet 

zijn. Onderdelen of gebieden die in het verleden een economische functie hebben gehad, maar door 

het historische beheer tegenwoordig ook een cultuurhistorische waarde hebben, kunnen om deze 

reden toch een economische invulling krijgen.  

     In het landschap is dit vooral te zien aan de rol van de landbouw in het geheel van het landgoed. 

De betekenis van de landbouw is groot, omdat dit voor een belangrijk deel de economie van het 

landgoed voedt. Hoewel er wel een aantal restricties wordt opgelegd aan boerenbedrijven die 

landbouwgronden van het landgoed pachten, en het gebied zelf vaak een aantal belemmeringen kent 

(met name wat betreft de verkaveling) krijgt de landbouw wel de ruimte. Landbouw voor de 

wereldmarkt is niet mogelijk op percelen die binnen het terrein van landgoederen liggen. Om de 

landbouw als economische activiteit wel binnen het landgoed een toekomst te bieden, stimuleren 

landgoedeigenaren boeren om iets extra‟s toe te voegen aan hun productie, waardoor bijvoorbeeld 

duurzame of streekgebonden producten worden ontwikkeld. Dit stimuleren vindt plaats door middel 

van het scheppen van de juiste randvoorwaarden, of het bieden van bepaalde informatie. Verder kan 

deze stimulans niet gaan. Uiteindelijk hebben de boerenbedrijven op het landgoed een eigen 

verantwoordelijkheid.  

     Het verschil in de rol van de landbouw op landgoederen van particuliere eigenaren en 

terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten resulteert in het grootste landschappelijke 

onderscheid. Aan de basis van de andere rol die de landbouw op de landgoederen speelt, staat een 

financieel verhaal, zoals in de volgende paragraaf duidelijk wordt. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
360 Programma Eerde, (2010), p. 8 
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5.2.3 Vergelijking van de economische en maatschappelijke activiteiten binnen het 

landgoed 
 

Economische activiteit 

     Er bestaat een duidelijk verschil in economische activiteit tussen de landgoederen die beheerd 

worden door particuliere eigenaren en landgoederen die beheerd worden door terreinbeherende 

organisaties, in dit geval Natuurmonumenten. De economische activiteit speelt als uitgangspunt en in 

de praktijk een veel grotere rol in het beheer van bijvoorbeeld landgoed Vilsteren en de Hof te Dieren, 

dan in het beheer van bijvoorbeeld landgoed Eerde en landgoed Voorstonden. Landgoed Vilsteren en 

de Hof te Dieren vinden in de landbouw een belangrijke bron van inkomsten. Ze verdienen geld aan 

het verpachten van de gronden. Dit geld vormt een essentieel onderdeel in het economische systeem 

van het landgoed. Behalve pachtgeld uit landbouwgronden wordt ook uit het erfpacht geld verdient. 

Deze inkomsten - met daarnaast eventuele inkomsten uit het bosbeheer of de jachtverhuur - moeten 

gezamenlijk de kosten van het beheer en onderhoud van het landgoed dekken. Landgoed Vilsteren 

heeft nog een belangrijke aanvullende inkomstenbron in de vorm van het compressiestation van de 

Gasunie. Deze nieuwe inkomstenstroom maakt  het mogelijk om bij knelpunten in het beheer soms te 

kiezen om voorrang te geven aan de esthetiek en het behouden van het beeld van het landgoed, in 

plaats van de anders noodzakelijke keuze voor economische opbrengsten. 

     Op de Hof te Dieren worden uit vergelijkbare bronnen inkomsten gehaald. Het economische 

systeem werkt hier echter wel anders. De inkomsten uit alle bezittingen van de stichting Twickel 

komen bij elkaar, waar vanuit de kosten voor het beheer en onderhoud van alle bezittingen worden 

betaald. Binnen dit systeem hebben echter ook alle onderdelen elkaar nodig om de kosten te kunnen 

voldoen. Het economische systeem achter de landgoederen van Natuurmonumenten gaat nog weer 

een stap verder. Aan de basis van dit systeem staan alle inkomsten die de bezittingen van 

Natuurmonumenten opleveren. Deze inkomsten worden net als bij landgoed Vilsteren en de Hof te 

Dieren gehaald uit onder andere pachtgronden en erfpacht, maar ook bijvoorbeeld uit 

steunmaatregelen van de overheid, lidmaatschapsgelden en een samenwerkingsverband met de 

Nationale Postcodeloterij.361 Doordat Natuurmonumenten deze aanvullende inkomstenbronnen heeft, 

is het niet noodzakelijk alle kosten van het beheer van het landgoed te halen uit de opbrengsten van 

het landgoed. Om deze reden kan Natuurmonumenten ook de keuze maken voor het beheren vanuit 

natuurwaarden, in plaats van beheer waarbij sterk rekening gehouden wordt met de economische 

opbrengsten.  

     Een gevolg van deze economische situatie kan zijn dat grote, miljoenenkostende ingrepen een 

mogelijkheid worden op landgoederen van Natuurmonumenten. Zowel de situatie op landgoed 

Eerde als op landgoed Voorstonden laten echter zien dat dit niet zomaar binnen een korte termijn een 

begroting van een aantal miljoenen op tafel ligt. In het geval van landgoed Voorstonden heeft het zelfs 

ruim vijftien jaar geduurd voordat de begroting voor het herstelplan van het park rond was. De steun 

van bijvoorbeeld de Nationale Postcodeloterij betekent echter wel dat zo‟n proces relatief eenvoudiger 

kan worden. Aangezien het altijd eenvoudiger fondsen te benaderen wanneer er al een deel van de 

begroting rond is. Als deze grote ingrepen uiteindelijk plaatsvinden, betekent dit vaak een grote 

verandering van de landschappelijke situatie. Het kan gaan om enorme herstelwerkzaamheden (zoals 

op landgoed Voorstonden), of bijvoorbeeld om nieuwbouwsituatie (zoals uiteindelijk op landgoed 

Eerde moet plaatsvinden). Ingrepen op een dergelijke schaal zijn bij particuliere eigenaren niet of 

nauwelijks aan de orde, aangezien zij de benodigde middelen niet bijeen kunnen brengen. Deze 

ingrepen kunnen bovendien duiden op een breuk van het beheer met het verleden. Ook dit zal bij een  

particuliere eigenaar niet zomaar aan de orde zijn. Bij een terreinbeherende organisatie als 

                                                        
361 Natuurmonumenten, (2010), p. 118 en verder 
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Natuurmonumenten kan dit wel spelen, bijvoorbeeld op het moment dat een landgoed wordt 

aangekocht en het in de voorafgaande jaren niet of nauwelijks beheerd is. 

     Op landgoederen die beheerd worden door terreinbeherende organisaties bestaat uiteindelijk ook 

altijd een vorm van economische activiteit. In veel gevallen, zoals ook bij landgoed Eerde en landgoed 

Voorstonden, heeft Natuurmonumenten een constructie waarbij er sprake is van huurder of pachter 

van het hoofdgebouw van het landgoed. Dit vormt dan de belangrijkste directe bron van inkomsten. 

Wanneer in de toekomst - door bijvoorbeeld dalingen van het aantal leden of teruglopende 

steunmaatregelen van de overheid - de aanvullende inkomstenbronnen kleiner worden, zal ook 

Natuurmonumenten genoodzaakt zijn de economische activiteit op de landgoederen te intensiveren. 

Nieuwe ingrepen zijn dan niet uitgesloten. In de praktijk kan dan gedacht worden aan de bouw van 

bijvoorbeeld eetgelegenheden. Dit kan gemotiveerd worden vanuit het oogpunt van de recreatieve 

waarde die landgoederen voor Natuurmonumenten vervullen. Natuurmonumenten ziet dan vooral 

toekomst in de erfpacht als belangrijke bron van inkomsten. De rode componenten zijn nu al 

belangrijk, maar zullen in de toekomst nog belangrijker worden voor het voortbestaan van 

landgoederen. Ook voor particuliere landgoedeigenaren zal de erfpacht in de toekomst een nog 

belangrijkere rol gaan spelen. 

 

 

Maatschappelijke activiteit 

     Natuurmonumenten benoemt bij haar doelstelling expliciet haar maatschappelijke verantwoording 

met het beheer van landgoederen. De vereniging voelt hierdoor een extra verplichting naar de 

samenleving. Dit is een verplichting die consequenties heeft voor het beheer van landgoederen en de 

kosten van het beheer. Er moeten bijvoorbeeld paden, parkeerplaatsen, bankjes en informatiepanelen 

aangelegd en onderhouden worden. Daarnaast kunnen extra inkomsten worden misgelopen doordat 

bepaalde panden niet in erfpacht uitgegeven kunnen worden, maar openbaar toegankelijk moeten zijn. 

Bovendien kiest Natuurmonumenten er bijvoorbeeld voor om als uiting van haar maatschappelijke 

verplichting elementen uit een bepaalde periode te herstellen. Niet alleen een dergelijke ingreep, maar 

ook het onderhoud en beheer dat hierdoor noodzakelijk wordt, zal extra kosten met zich meebrengen. 

     Deze maatschappelijke verantwoording is - hoewel minder expliciet benoemd - ook aanwezig bij 

landgoed Vilsteren en de Hof te Dieren. Buiten de NSW-voorwaarden hebben ze niet een dergelijke 

maatschappelijke verplichting, maar nemen die wel. Dit vanuit de overtuiging dat landgoederen geen 

bestaansrecht meer hebben in de huidige maatschappij wanneer ze geïsoleerd van de samenleving 

komen te staan. De op de maatschappij gerichte activiteiten van deze landgoederen uit zich wel op 

een andere wijze. Een particuliere eigenaar zal bijvoorbeeld niet zo snel een deel van de eenheid 

opofferen om ruimte te bieden voor een bepaalde periode uit het verleden, of voor bepaalde 

natuurwaarden. De maatschappelijke activiteiten van landgoed Vilsteren en de Hof te Dieren richten 

zich hoofdzakelijk op het uitdragen van de betekenis van een landgoed en het particulier 

landgoedbezit en –beheer. In de praktijk zijn hiervan bovendien weinig of geen gevolgen voor het 

beheer of  landschappelijke gevolgen van terug te vinden. Hoewel deze activiteiten voor een gebied en 

de samenleving in dat gebied, en de kennis (van het beheer) van het buitengebied belangrijk zijn, gaat 

het op vrijwillige basis, en kunnen landgoedeigenaren hier  niet op afgerekend worden. 

 

 

. 
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6. Conclusies & aanbevelingen 

6.1 Conclusies  

     Aan het einde van dit onderzoek dienen antwoorden gevormd te worden op de volgende 

onderzoeksvragen: 

 

- Op grond van welke keuzes beheren huidige landgoedeigenaren hun landgoed en het daarin aanwezige 

erfgoed? 

- Welke verschillen bestaan hierin tussen particuliere landgoedeigenaren én de grote terreinbeherende 

organisaties? 

- Welke rol speelt de historisch gegroeide traditie van het beheer van het landgoed in de keuze van beheer?       

 

 

Onderzoeksvraag 1 

     Met dit onderzoek wenste ik de motivaties en doelstellingen van beheerders bloot te leggen die 

verder gaan dan beheren om het behouden alleen. Tijdens de laatste gesprekken realiseerde ik me dat 

deze vraagstelling misschien wel niet geschikt was. De landgoedeigenaren en –beheerders konden zelf 

vaak moeilijk duidelijk maken waarop keuzes gebaseerd worden, verder dan op het behoud van 

cultuurhistorie, of het behoud van natuurwaarden. Keuzes en motivaties hebben veel te maken met 

een gevoel en zijn niet eenvoudig in woorden begrijpelijk te maken. Veelvuldig zijn bijvoorbeeld de 

woorden “passend in het beeld van het landgoed”, of “landschappelijke inpasbaarheid” 

voorbijgekomen. Dit vormen in veel gevallen de randvoorwaarden voor de uitvoering van ingrepen.  

     De keuzes voor het beheer van landgoederen worden natuurlijk bepaald door het doel dat de 

eigenaar met het bezit heeft. Het doel wordt - zoals bij de behandeling van onderzoeksvraag 3 zal 

blijken – voor groot deel bepaald door de historisch gegroeide traditie van het beheer. Daarnaast 

spelen ook andere elementen een rol. Landgoederen kunnen veel verschillende waarden 

vertegenwoordigen. Deze waarden (bijvoorbeeld cultuurhistorische, natuurlijke, ecologische, 

economische en recreatieve waarden) en de eventuele uniciteit van deze waarden kunnen ook het doel, 

en daarmee de invulling van het beheer bepalen. 

     Een complicerende bijkomstigheid is dat zowel het begrip landgoed als de waarden die een 

landgoed kan vertegenwoordigen niet eenduidig te omschrijven zijn. Uit de gesprekken blijkt dat de 

cultuurhistorie telkens het eerst genoemde uitgangspunt is waarop beheerkeuzes worden gebaseerd. 

In eerste instantie lijkt hieruit een grote homogeniteit te spreken ten aanzien van de motieven waarop 

de beheerkeuzes gebaseerd zijn. Echter, wanneer vervolgens wordt gekeken naar de invulling van het 

begrip cultuurhistorie blijkt dit overal verschillend te zijn. Het overeenkomende aspect is dat het 

telkens gaat om door mensenhanden gevormde elementen uit het verleden. Daartegenover staat dat 

veruit het grootste gedeelte van landgoederen bestaan uit door mensenhanden gevormde elementen 

uit het verleden. Beheer dat ingevuld wordt vanuit de cultuurhistorie biedt daarom maar beperkt 

inzicht in de motieven van het beheer, want waarom worden bepaalde elementen en tijdsbeelden wel 

behouden en andere niet?  

     Aangezien landgoederen bestaan uit diverse waarden en onderdelen, wordt de keuze voor het 

beheer in de praktijk ook ingegeven door de plek op het landgoed of de bijzondere waarde van een 

bepaald onderdeel van het landgoed. In alle landgoederen bestaat er een kern die gevormd wordt 

door het huis, de tuin, het park, het parkbos of een combinatie van deze elementen. In deze kern, die 

in het verleden gevormd is door mensenhanden vanuit hoofdzakelijk esthetische motieven, vindt 
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tegenwoordig beheer vanuit de cultuurhistorie plaats. Buiten deze kern wordt het beheer vaak op een 

andere wijze ingevuld, waardoor ook andere waarden vertegenwoordigd blijven. Ook dit beheer 

wordt bepaald door het doel dat de eigenaar heeft met zijn bezit en de waarde die het gebied of het 

onderdeel in de ogen van de eigenaar vertegenwoordigt. Wanneer we hier dieper op inzoomen kan de 

tweede onderzoeksvraag worden beantwoord. 

 

 

Onderzoeksvraag II 

     Het belangrijkste verschil tussen het beheer van landgoederen door particuliere landgoedeigenaren 

en de grote terreinbeherende organisaties wordt gevormd door een verschil in betekenis van het 

begrip landgoed. Dit staat in essentie aan de basis van zo ongeveer alle verschillen in het beheer 

tussen terreinbeherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren. Particuliere 

landgoedeigenaren beschouwen een landgoed als economische en cultuurhistorische eenheid in het 

buitengebied. In het beheer gaan ze uit van deze eenheid, waarbij de economische mogelijkheden de 

randvoorwaarden vormen. Uiteindelijk is het niet de cultuurhistorie die aan de basis staat van het 

beheer, maar het voortbestaan van het landgoed als eenheid. Alle onderdelen gezamenlijk vormen 

deze eenheid. Voor het beheer heeft dit als gevolg dat alle onderdelen de ruimte moeten krijgen en 

behouden moeten blijven. 

     Terreinbeherende organisaties beschouwen landgoederen ook wel als een geheel in het 

buitengebied, maar dan als een geheel dat hoofdzakelijk een combinatie is van cultuurhistorische 

waarden (het huis, de tuin, het park, en het parkbos) en natuurwaarden (die te vinden zijn in de 

natuurterreinen binnen dit geheel). In het beheer gaan zij dan ook uit van de cultuurhistorische en 

natuurwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het onderdeel landbouw een dusdanige ondergeschikte 

rol krijgt dat de eenheid van het landgoed en in het bijzonder de economische eenheid komt te 

vervallen. 

     Vanwege deze verschillende betekenissen (of invullingen) van het begrip landgoed, bestaat er ook 

een verschil in economische uitgangssituatie. Dit wordt nog eens versterkt doordat terreinbeherende 

organisaties, aanvullende inkomstenbronnen hebben, waardoor de noodzaak van het economische 

systeem ook wegvalt. Dit heeft als consequentie dat de ruimte die anders voor bijvoorbeeld de 

landbouw zou worden gebruikt, nu ingevuld wordt vanuit een natuurlijk beheer. Hierdoor hebben 

terreinbeherende organisaties de mogelijkheid bepaalde natuurwaarden te behouden, terwijl aan de 

andere kant het onderdeel landbouw verloren gaat. Bij particuliere landgoedeigenaren speelt juist de 

landbouw een belangrijke rol als bron van inkomsten, van waaruit overige beheerkosten betaald 

moeten worden. De landbouw behoudt hier ruimte, ook als dit als gevolg heeft dat natuurwaarden 

verloren kunnen gaan. 

     Wanneer aan beide beheerpartijen gevraagd wordt wat het grootste verschil is tussen het beheer 

van landgoederen door terreinbeherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren, wordt 

overigens ook de rol van de landbouw genoemd. 

 

 

Onderzoeksvraag III 

     Bij onderzoeksvraag I is al kort aangestipt dat het doel dat de landgoedeigenaar heeft met zijn bezit 

uiteindelijk de keuzes van het beheer bepaalt. Dit doel kan zowel afhankelijk zijn van de afzonderlijke 

situatie van het landgoed (bijvoorbeeld de aanwezigheid van unieke stijlkenmerken) als van de 

voorkeuren van de eigenaar. Om deze reden is het moeilijk iets in de algemeenheid te concluderen 

over het doel van het landgoedbeheer. Wel bestaat er globaal genomen een verschil in het doel tussen 
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particuliere landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties. Aan de basis hiervan staan de 

historisch gegroeide beheertradities en uitgangspunten. 

     Particuliere landgoedeigenaren hebben een eeuwenlange beheertraditie. Afhankelijk van de 

ouderdom van het bezit kunnen de landgoederen al eeuwenlang in het bezit zijn binnen een familie. 

Dit heeft consequenties voor het huidige bezit en beheer. De belangrijkste doelstelling van het beheer 

is het doorgeven van de historisch gegroeide eenheid van het landgoed aan de volgende generatie. 

Het particuliere landgoedbezit is in principe het belangrijkste doel. Dit betekent echter niet dat de 

huidige particuliere landgoedeigenaren zich vanuit een dwangmatigheid vast dienen te houden aan 

het historische beeld van het landgoed. De huidige particuliere eigenaren hebben als doel de eenheid 

van het landgoed te behouden en het geheel door te geven aan de volgende generaties. Juist om 

hieraan te voldoen kunnen nieuwe ingrepen van essentieel belang zijn om het landgoed levendig te 

houden. Het beheer wordt dan wel ingevuld vanuit de historisch gegroeide beheertradities, maar toch 

ook deels tot grotendeels aangepast aan de nieuwe economische, maatschappelijke en 

landschappelijke context.  

     Terreinbeherende organisaties vormen in vergelijking tot particuliere landgoedeigenaren een veel 

jongere beheerpartij. Deze organisaties kennen een beleids- en beheertraditie van maximaal een eeuw 

oud. Door maatschappelijke invloeden zijn bepaalde aspecten bovendien gewijzigd of zelfs recentelijk 

toegevoegd. Aan de basis van deze beheertraditie staat nog altijd het doel natuurwaarden te 

behouden. In de tweede helft van de twintigste eeuw is hier ook het behoud van de landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden bijgekomen. Recentelijk is de belevingswaarde toegevoegd. De 

belangrijkste doelstellingen van het beheer van landgoederen door terreinbeherende organisaties 

wordt gevormd door het behoud van deze waarden. In eerste instantie zijn dit de natuurwaarden, 

maar gezien het terrein en de historie van het terrein vormt het behoud van de cultuurwaarden 

eveneens een zeer belangrijk doel. Dit wordt bovendien versterkt door de positie die landgoederen 

binnen het geheel aan bezittingen van terreinbeherende organisaties innemen. Het zichtbaar maken en 

behouden van belevingswaarden is als laatste doelstelling erbij gekomen. Dit staat nog grotendeels in 

de kinderschoenen en kan nog weinig getoetst worden. 

 

 

6.2 Aanbevelingen 

     Dit onderzoek is van beperkte schaal en is bovendien grotendeels gebaseerd op gesprekken met 

landgoedeigenaren, -beheerders en andere betrokken personen. Het is om deze reden interessant om 

een vervolgstudie te verrichten naar de landschappelijke consequenties van het gekozen beheer. In dit 

onderzoek heb ik de landschappelijke consequenties alleen als zijtak meegenomen in de gesprekken. 

Concrete voorbeelden kwamen hier echter niet uit. Deze aanpak kan ook omgedraaid worden. Vanuit 

landschappelijke verschillen - die niet het gevolg zijn van verschillende landschappelijke condities – 

kan onderzoek verricht worden naar verschillen in beheer. De landschappelijke consequentie moeten 

in kaart gebracht worden, om ze te kunnen analyseren vanuit de vraag wat voor betekenis dit heeft 

voor het landelijk gebied en ons perceptie op en behoud van het erfgoed. 

 

    Een andere aanbeveling is om onderzoek te verrichten dat zich richt op een geheel ander aspect van 

het beheer van landgoederen. In deze studie heb ik mij gericht op het beheer van landgoederen in 

Nederland. Interessant zal het zijn om een vervolgstudie te verrichten waarin een vergelijking wordt 

gemaakt tussen het huidige landgoedbeheer in Nederland (door zowel de terreinbeherende 

organisaties en particuliere landgoedeigenaren) met de wijze waarop landgoederen in Groot-

Brittannië worden beheerd en de rol die de National Trust hierin speelt. Het beheer van landgoederen 

in Groot-Brittannië verschilt in zoverre van de Nederlandse situatie dat de grootste kostenpost 
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namelijk het huis in het beheer van de National Trust komt. De landbouwgronden blijven in eigen 

beheer. Daarnaast wordt er een regeling getroffen waardoor de eigenaar nog in (een gedeelte van) het 

huis kan blijven wonen. Mijns inziens is het interessant en belangrijk voor de huidige status van en de 

omgang met ons erfgoed om de landschappelijke consequenties en de betekenis van dit erfgoed te 

analyseren en te vergelijken met de situatie in Nederland. 

 

     Tenslotte is het wenselijk om onderzoek te verrichten naar de toekomstmogelijkheden van het 

beheer in het buitengebied waarbij het beheer van landgoederen door particuliere landgoedeigenaren 

als uitgangspunt wordt genomen. Op een landgoed komen veel verschillende zaken bijeen. 

Particuliere landgoedeigenaren hebben een manier gevonden om dit in eenheid te beheren. Het 

buitengebied heeft net als landgoederen te maken met veel verschillende en soms tegenstrijdige 

waarden. Voor de kwaliteit van het buitengebied is het essentieel dat het beheer vanuit een brede 

interdisciplinaire benadering wordt uitgevoerd.  
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Bijlage 1 

Thema’s voor de gesprekken: 

 

 Algemeen: 

- Beschrijving van functie 

- Beschrijving begrip/ fenomeen landgoed 

- (waarom) moeten landgoederen behouden worden? Moet de maatschappij daarin een rol 

spelen? 

 

 Uitgangspunten: 

- Wat zijn de uitgangspunten van beheer? 

- Wat is het doel van het beheer? 

- Rol van het verleden 

- Hiërarchie in uitgangspunten van beheer  

- Knelpunten in beheer – niet stroken met verleden 

 

- Aanpassingen  

- Gevolgen/ resultaten/ effecten  van gekozen beheer (met voorbeelden) 

Indirect of direct? 

 

 Ondernemen: 

- Functionaliteit van landgoederen 

- Economische activiteit (in historische lijn, nieuw)  

- (Positie van landgoed binnen terreinbeherende organisatie) 

 

 Gebied: 

- Betekenis van landgoed voor omliggend gebied (statisch/ dynamisch/ voorbeeldfunctie) 

 

 Vergelijking met particuliere beheerders/ terreinbeherende organisatie 

- Alledaagse beheer 

- Resultaat van keuzes van beheer (landschappelijke vergelijking) 

- Verbondenheid (historie – kennis) 

- Financiële mogelijkheden - gevolgen 

- Afstand tot bezit 

- Onderlinge relatie  

 

- Actuele discussies 
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