Buitenplaatsen als bouwstenen voor een nieuw landschap
Historische verkenning
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1 Inleiding

Sinds lange tijden woont de mens in hoofdzaak in
min of meer grote woonkernen: gehuchten, dorpen,
steden, metropolen. De groei van de bevolking vindt
over het algemeen schoksgewijs plaats en daarom
groeien de woonkernen ook schoksgewijs. In de perioden van deze versnelde groei, gepaard gaande
met nieuwe technische ontwikkelingen in bijvoorbeeld
fabricage en vervoer, ontstaat door de geschiedenis
heen een vergrote belangstelling voor allerlei vormen
van buitenverblijven, permanente of tijdelijke, eerste
of tweede woningen. Dit hangt enerzijds samen met
de verdichting in de steden (meer drukte, minder
ruimte), anderzijds met een betere ontsluiting van
het landschap buiten de steden (meer ontginningen
en betere vervoersmogelijkheden op land en water)
en een verhoogde welvaart, welke tot meer luxe-investeringen in grond en goed verleidt.
Ons landschap heeft door de eeuwen heen van deze
buitenplaatsactiviteiten de vruchten geplukt. Immers,
er ontstonden niet alleen vele fraaie bouwwerken,
maar daar rondom ook parken en bossen welke met
het ouder worden steeds meer het landschap verrijkten. Het intact houden van deze buitenplaatslandschappen is veelal een moeilijke opgave, omdat het kostbaar is en blijkbaar modegevoelig. Vele
fraaie landschappen zijn daardoor na een bloeiperiode weer grotendeels verloren gegaan, zoals bijvoorbeeld op de Hollandse kleigronden in Beemster en
langs Amstel, Oude Rijn, Vliet en Vecht Ook zijn vele
buitenplaatslandschappen verloren gegaan door
stadsuitbreidingen (Watergraafsmeer, Den Haag) of
onoordeelkundige behandeling van het landgoed na
de overgang tot openbaar, stedelijk park.
In het algemeen hebben de buitenplaatsen echter
door de tijden heen onze mooiste parkachtige landschappen tot stand gebracht, waarvan we nu ten volle
profiteren als recreatie- en woonomgeving.
2 Historische ontwikkeling, enige hoofdlijnen

In de Middeleeuwen spreidde zich een patroon van
steden over het gehele land uit. Vooral de grensmilieus langs wateren (rivieren, beken, binnenzeeën)
en plateauranden (duinen, stuwwallen) waren echter

in trek. Met de groei van de steden binnen de wallen
en de voortgang van de ontginning van woeste gronden tot cultuurlandschappen (esdorpen-, hoeven-,
terpen-, rivieren- en slagenlandschappen) ontstonden
met name na 1300 vele min of meer versterkte buitenplaatsen in het ontsloten landschap rondom de
steden: kloosters, kastelen, ridderhofsteden, havezathen, stinsen, enz. Deze behuizingen van bevoorrechte edelen, religieuzen en burgers lagen aanvankelijk binnen de wallen, maar met de verdichting in
de stad verhuisden ze grotendeels naar buiten. Rondom de gebouwen ontstonden tuinen, boomgaarden,
parken en bossen. Aanvankelijk klein van oppervlakte
en meest tuin of boomgaard, later deels groter en
met meer park en bos.
Een tweede hausse ontstond in de 17e eeuw onder
invloed van de toenemende welvaart in onze gouden
eeuw. De steden ontwikkelden zich verder in aanzien
en omvang (Amsterdam, Haarlem, Utrecht e.d.) en
buiten de steden werden vele waterrijke gebieden
ingepolderd (droogmakerijen als Beemster en Schermer, landaanwinningen bij Dordrecht en in Zeeland).
Ook nu weer ging deze ontwikkeling gepaard met een
plotselinge opleving van de buitenplaatsactiviteit.
Met name rondom de welvarende Hollandse delta
langs Amstel, Vecht, 's-Gravenlandse Vaart, Vliet,
Oude Rijn en Kromme Rijn, langs de randen van de
duingebieden van Kennemerland en rondom Den
Haag. Daarbuiten langs 'tGooi en in de nieuw aangewonnen polders van Beemster, Diemermeer en op
Walcheren.
De grote stimulans tot deze activiteiten, werd gegeven door stadhouder Frederik Hendrik. Op inspiratie van de Franse voorbeelden van Hendrik IV zoals Fontainebleau, bouwde hij omstreeks 1630 Honselaersdijk bij Naaldwijk (afb. 1), Huis ten Bosch te
's-Gravenhage en Huis ter Nieuwburg te Rijswijk.
De tuin- en parkaanleg strekte zich in alle drie voorbeelden over ca. 50 ha uit. Goede bekenden van de
stadhouder als Constantijn Huygens en Jacob Cats
volgden diens voorbeeld en stichtten de aanzienlijke
buitenplaatsen Hofwijck te Voorburg en Zorgvliet te
's-Gravenhage.
Na 1670 gaat Willem III initiatieven in deze richting
ontplooien naar de Franse voorbeelden van Lodewijk
XIV en diens hovenier Le Nötre (Vaux-le-Vicomte,
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Versailles en Sceaux). Zo groeien het Hof te Dieren,
Het Loo en Soestdijk. Voor gunstelingen als Arnold
van Keppel en Johan van Arnhem ontstaan De
Voorst (afb. 2) bij Zutphen en Rozendaal bij Arnhem.
In de aanleg domineren de lange assen van de barok,
in ons land veelal ontworpen door een leerling van
genoemde Le Nótre, nl. Daniël Marot.
Na 1670 ontstonden door al deze vorstelijke voorbeelden steeds meer nieuwe buitenplaatsen voor
edellieden en burgers. Enkele grote van 20 a 50 ha
zoals Goudenstein en Nijenrode langs de Vecht voor
de rijksten, maar ook vele kleinere van 1000' m2 a
2 ha met een theekoepel of een klein buiten erop
zoals langs de Vecht (afb. 3) en in de Diemermeer
langs de Maliebaan (afb. 4).
Het Is opvallend, dat op vele buitenplaatsen van
1630 tot 1670 de fruitteelt een grote rol speelt zoals
bijvoorbeeld op Vredenburg in de Beemster, op vele
goederen langs de Vecht (afb. 5) en op Watervliet
in Zeeland (afb. 6).
Na 1670 wordt de plaats van de fruitteelt steeds
meer ingenomen door bosplantages zoals op het
buiten Sion onder Delft (afb. 7). Vergelijking van
deze afbeelding met afb. 8, welke een vogelvluchtets laat zien van het zelfde buiten, doet wel uitkomen
dat de kunstenaars van die tijd hun broodheren een
grootser buiten gunden dan ze zich in werkelijkheid
konden veroorloven. De aanleg van al deze parken
was zeer gekunsteld met een geometrisch patroon
van lanen, vijvers, broderies en daarbij passende
geschoren vormen van hoge beukenhagen, taxuspyramiden en buxusrandjes (afb. 9).
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Een dergelijke aanleg kost veel onderhoud en geld.
Het valt daarom niet te verwonderen dat een dergelijke stijl niet kon blijven bestaan. Na 1700 is dan
ook een nieuwe stijl in aantocht onder invloed van
Engelse landschapsarchitecten als Addison, Pope,
Brown en Repton.De meer heuvelachtige zandgronden komen als avontuurlijk milieu in de mode. De
goedkopere en gemakkelijker bewerkbare grond
maakt, dat langs de plateau- en duinranden vele
grote buitens gaan verrijzen, met name na 1750. De
randen van 't Gooi, Utrechtse Heuvelrug, zuidelijke
Veluwe, Twente en Hollandse duinen komen zeer in
de belangstelling. Aanvankelijk is de aanleg nog
geometrisch met enkele kronkelende paden, zoals bij
Velzerhooft (afb. 10), Angerenstein (1767) en Zijpendaal (1783) te Arnhem (afb. 11 en 12).
Vele bestaande barokparken worden in deze periode van 1750 tot ± 1850 ook omgebouwd tot landschapsparken, zoals een Haarlemmerhout onder leiding van Michaël.
Na 1850 neemt de belangstelling voor het bouwen
van landgoederen op de zandgronden zo'n grote
vlucht, dat vrijwel alle plateauranden bezet worden
door min of meer grote buitens met rondom parken
en bossen in landschappelijke stijlen, o.a. door landschapsarchitecten als de Zochers, von Petzold en
Springer. De ombouw van het zandgebiedenlandschap wordt dan voorlopig voltooid na ± 1890 (Markenwet, oprichting Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer), wanneer vele heidegronden en stuifzanden
worden omgevormd tot plantages van in hoofdzaak
grovedennen. Zowel de rijks- a!s gemeentelijke over-

Foto 13. Kaart van de omgeving van Arnhem in 1725.

Foto 14. Kaart van de omgeving van Arnhem in ± 1825.
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Foto 15*). Menkemaborg
bij Uithuizen (Gron.), kasteel In de 15e eeuw gebouwd, tuinen aangelegd
In ± 1750.

heden riemen nu het initiatief in handen, de invloed
van de vorsten en edelen neemt af.
Welk een veranderingen zandlandschappen in de
laatste 200 jaar ondergaan hebben kan men goed
zien door een vergelijking van een oude kaart van
1725 (afb. 13) en één van ± 1825 (afb. 14) van de
omgeving van Arnhem. Legt men hiernaast een huidige topografische kaart, dan bemerkt men dat sinds
1725 de vele nieuwe buitenplaatsen van Arnhemse
regenten en burgers het Veluwezoom-parklandschap
hebben gevormd. De bosrijke Veluwe is vooral na
1890 in de huidige staat gekomen. Het bestaande
parklandschap van de Veluwezoom is nu een prachtig milieu voor wonen en recreëren, zo mooi dat
het wonen zich er steeds verder in wil uitbreiden
waardoor delen van dit milieu weer verdwijnen.
Geen landschap is statisch! Hetzelfde kan men constateren voor de randen van bijvoorbeeld Utrechtse
Heuvelrug, duingebied, 'tGooi en Hondsrug.
3 De erfenis van het verleden

Uit het voorgaande is gebleken welke waarde de
diverse vormen van buitenplaatsen hebben gehad
voor het landschapsbeeld van onze water- en heuvelrijke gronden. Een belangrijke hoofdstructuur van
ons landschap is er door gevormd. Vele buitenplaatsen verdwijnen weer eens, maar overal komt in een
volgende periode dan wel weer iets dergelijks terug.
*) Foto's 15 t/m 19: KLM Aerocarto N.V.
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De erfenis van het verleden kan het beste nog
eens gedemonstreerd worden door het afbeelden
van een aantal mooie, nog bestaande voorbeelden
uit verschillende stijlperioden.
Allereerst de Menkemaborg met parkomgeving, een
aanleg in een kleilandschap te Uithuizen in Groningen (afb. 15). Het kasteel dateert uit de 15e eeuw,
tuin en park uit ± 1750.
Vervolgens het kasteel Middachten op de grens
van IJsseldal en Veluwezoom te Ellecom (afb. 16).
De aanleg dateert van 1694-1697.
Dan het landgoed Duinbeek op de binnenduinrand
bij Oostkapelle in Zeeland, daterend van ±1715
(afb. 17). De landschappelijke tuinaanleg dateert uit
de 19e eeuw, Afb. 18 laat een vogelvlucht zien van
het kasteel Hillenraadt uit 1775 te Swalmen, op de
grens van Maasdal en Ruhrplateau.
Afb. 19 tenslotte vertoont de sprookjesachtige bouw
van het kasteel De Haar te Haarzuilens uit 1891.
De romantiek en de landschapsstijl vieren nu hoogtij.
De bomen zijn veelal niet jong geplant, maar door
de fa. Copijn als oudere exemplaren van elders aangevoerd, waardoor het park tegelijk met de bouw al
indruk kon maken. Dit zijn we lang vergeten, nu proberen we het weer te bereiken bij de aanleg van onze
nieuwe steden!
Onze erfenis is nog groot, zowel in bouwwerken,
aanleg van parken als in fraaie oude bomen. Het is
opvallend, dat een goede inventarisatie van deze
erfenis op het parkgebied nog ontbreekt. We weten
wel, dat het een landgoed is, dat onder de Natuurschoonwet valt en dergelijke, maar niet wat de rela-

Foto 16. Middachten bij de Steeg, gebouwd 1694-1697.

Foto 17. Duinbeek bij Oostkapelle, gebouwd in ± 1715.
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Foto 19. De Haar bij Haarzuilen, gebouwd in 1891.
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tieve historische en esthetische waarden zijn. Gezien de veie aanslagen op onze landgoederen door
o.a. bouw van wijken, wegen en recreatiecentra
(Berbice, Duinreil) lijkt een dergelijke inventarisatie
hoogst urgent.
4 Mogelijkheden voor de toekomst

In het verleden hebben de buitenplaatsen een belangrijke bijdrage geleverd tot de landschapsvorming.
Nu we in een periode komen welke gekenmerkt
wordt door groter technisch kunnen, grote verstedelijking en bevolkingsgroei, grotere welvaart en mobiliteit, maar duidelijk afnemend welzijn (toenemende
verontreinigingen van bodem, water en lucht, verlies
aan milieuwaarden en sociaal gedrag) lijkt als in de
tweede helft van de 17e eeuw de tijd weer rijp voor
een bewust bouwen door overheden én particulieren aan een rijker milieu in stad en landschap. Een
van de mogelijkheden hiertoe ligt verscholen in het
bouwen van buitenplaatsen in het landschap. Zowel
collectieve door overheden, naamloze vennootschappen, stichtingen, vakbonden, industrieën en
dergelijke als individuele door particuliere burgers

uitvnl. de steden. Het creëren van grote goederen
voor welvarende burgers vindt altijd wel een weg in
onze maatschappijvorm, maar het stichten van kleine
buitenverblijven stuit vaak op weerstanden omdat ze
landschapsontsierend zouden zijn. Ik denk aan terreinen met statische caravans, tenten, zomerhuisjes,
ligplaatsen voor boten en volkstuincomplexen. De
eerste ontwikkelingen in een bepaalde richting zijn
nooit de fraaiste, mogelijk wel de friste. We moeten
durven ook de kleine luiden een buitenverblijf te
gunnen als de welvarende burgers wel een weg weten
te vinden. Dit geldt te meer daar de minder welvarende groep in de steden toch al vaak minder behuisd is.
Ik ben van mening dat een negatief beleid in deze niet
werkt, terwijl een positieve begeleiding van het fenomeen grote kansen biedt voor de opbouw van een
gevarieerd landschap rondom onze stedelijke gebieden, iets waaraan we met name in het westen van
het land echt wel behoefte hebben.
We hebben in ons land een rijke ervaring in het
bouwen en verzorgen van ons landschap. Laten we
dit niet vergeten, want deze ervaring kan ons bij de
durf tot vernieuwing van nut worden.
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