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1. Inleiding 
 
Zo’n vijf maanden geleden maakte ik voor het eerst kennis met de term 
buitenplaatsbiotoop. Dit bleek een recent ontwikkeld instrument te zijn om de kwaliteiten 
van buitenplaatsen én van hun ruimtelijke context te beschermen en te versterken. Het 
accent werd hierbij gelegd op de belangrijkste ruimtelijke structuren en zichtrelaties, die de 
buitenplaats verbinden met zijn directe omgeving. Buitenplaatsbiotopen worden in de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht toegepast. 
De manier waarop dit instrument wordt toegepast in het erfgoedbeleid van de beide 
provincies vind ik erg interessant. Daarom heb ik mij in buitenplaatsbiotopen verdiept. De 
bufferwerking van het instrument, het compromis tussen geen bescherming en 
monumentenbescherming en de verbreding van het zicht tot de omgeving buiten de 
feitelijke grenzen van de buitenplaats trokken mij aan. De interdisciplinariteit van het 
onderwerp, de diversiteit aan invalshoeken, de aandacht voor het landschap en de 
verruiming van mijn eigen inzicht in het fenomeen buitenplaatsen trokken mij ten slotte over 
de streep. Dit was precies het soort onderwerp dat ik wilde voor mijn masterscriptie. 
Parallel aan mijn scriptieonderzoek heb ik stagegelopen bij het Gelders Genootschap in 
Arnhem. Dit was een hele leerzame en interessante tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat beide activiteiten invloed op elkaar hebben gehad. Zo vond de kennismaking met de 
term buitenplaatsbiotoop plaats in de context van mijn stage. Bovendien heb ik als 
onderzoeksgebied voor mijn scriptie de Graafschap gekozen. Dit gebied, samen met de 
gemeenten Voorst en Brummen, vormde het terrein dat ik tijdens mijn stage onderzocht. Ik 
wist weinig af van het buitenplaatsenlandschap in dit gedeelte van de Achterhoek en ik wilde 
mij graag in mijn scriptie hierin verder verdiepen. 
Buitenplaatsbiotopen worden niet in de provincie Gelderland toegepast. Dit vormde een 
bewust gekozen en interessante uitdaging voor mijn onderzoek. Uiteindelijk ben ik daarom 
gekomen tot de onderzoeksvraag ‘welke invulling zou het instrument van de 
buitenplaatsbiotoop kunnen krijgen in de Graafschap en op welke manier zou dit instrument 
hier kunnen worden toegepast?’. Deelvragen hierbij heb ik als volgt geformuleerd: 

1. Wat is een buitenplaatsbiotoop, waar komt het begrip vandaan en hoe wordt het 
toegepast? 

2. Wat zijn de karakteristieken van het landgoederenlandschap in de Graafschap? 
3. Welke invulling zouden buitenplaatsbiotopen kunnen krijgen bij toepassing in de 

Graafschap? 
a. Casestudy 1: landgoederenzone Baakse beek 
b. Casestudy 2: de landgoederen Ruurlo en de Wiersse 

4. Wat is de toekomst van het instrument van de buitenplaatsbiotoop in de 
Graafschap? 

 

1.1 Geografisch kader 
In tijd heb ik mij nauwelijks beperkt. Ik behandel processen en ontwikkelingen uit de periode 
tussen het Tertiair en 2014. Om mijn onderzoek toch binnen de perken te houden heb ik 
gekozen voor een wat strakker geografisch kader. De Graafschap1 is een relatief klein gebied. 

                                                      
1
 De Graafschap is de kern van het oude graafschap Zutphen, dat in het begin van de 11

de
 eeuw ontstond uit 

het graafschap Hamaland in het Karolingische rijk. Vanaf de 12
de

 eeuw vormde het graafschap Zutphen een 
personele unie met het graafschap Gelre. Het graafschap Zutphen bleef, onder andere, herkenbaar als de 
bestuurseenheid het kwartier van Zutphen. Dit kwartier was één van de vier kwartieren waaruit het hertogdom 
Gelre bestond. http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/zutphen/opkomst-zutphen.html [1 juli 2014]; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Zutphen [1 juli 2014]. Zie voor literatuurverwijzingen aldaar. 
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Het bestaat uit 4 gemeenten, namelijk Lochem, Zutphen, Bronckhorst en Berkelland. Het 
gebied kent een wat sterkere verstedelijking rondom Zutphen en heeft verder een vrij ruraal 
karakter. In dit landschap zijn relatief veel buitenplaatsen en landgoederen tot ontwikkeling 
gekomen, waardoor het een bruikbaar en interessant onderzoeksobject is.  
 

1.2 Onderzoeksmethode 
De resultaten van mijn onderzoek heb ik verkregen op drie manieren. De eerste is 
bronnenonderzoek. Ik heb gebruik gemaakt van literatuur, kaarten, tekeningen, 
ontwerpschetsen en dergelijke (archief)stukken. Omdat niet al mijn vragen via 
bronnenonderzoek beantwoord konden worden, heb ik een aantal mensen uit de 
erfgoedsector geïnterviewd. Op deze manier kreeg ik inzage in de praktijk van de 
bescherming van buitenplaatsen en landgoederen op gemeentelijk niveau. Ook hielp dit om 
een helder beeld te schetsen van de motieven van de provincies Zuid-Holland en Utrecht om 
buitenplaatsbiotopen toe te passen. Ik heb daarom de volgende mensen, via de e-mail, 
geïnterviewd: 

 Maarten Koenders, beleidsmedewerker cultureel erfgoed, bureau Cultuur en 
Vrijetijd, provincie Zuid-Holland. 

 Kees van Dam, SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen. Dit 
bureau heeft de buitenplaatsbiotopen voor de provincie Utrecht uitgewerkt. 

 Roy Oostendorp, specialist erfgoed voor gemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek. 

 Gert Hans, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, gemeente Berkelland.  

 Bernard Pasman, afdeling Ontwikkeling, Wonen en Werken, gemeente Bronckhorst.  

 Willem Hagens, adviseur Erfgoed, gemeente Bronckhorst.  

 Alexander de Bert, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, Afdeling Ruimte, 
gemeente Lochem.  

Ten derde heb ik onderzoeksresultaten verkregen via veldbezoek. Dit veldonderzoek heeft 
plaats gevonden in het kader van mijn twee casestudies. Ik heb de landgoederen Ruurlo en 
de Wiersse bezocht en heb een deel van het landgoederenlandschap rondom de Baakse 
beek verkend. Ook kon ik gebruik maken van mijn ervaringen, aantekeningen en foto’s van 
een aantal eerdere veldbezoeken aan landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap.  
De landgoederenzone van de Baakse beek is gekozen, omdat dit een goed voorbeeld is van 
een landgoederenconcentratie in de Graafschap. Net als bij bijvoorbeeld de 
landgoederenconcentratie langs de Oude IJssel, heeft ook hier een waterloop een grote rol 
gespeeld bij de locatie van de landgoederen. Verder is er voldoende spreiding in 
ontstaansperiode, oorsprong en ontwikkeling om een representatief beeld te geven. 
Bovendien doorsnijdt de Baakse beek drie verschillende landschappen uit de Graafschap. 
De landgoederen Ruurlo en de Wiersse zijn uit de landgoederenzone Baakse beek 
geselecteerd, omdat zij een representatief voorbeeld zijn voor de andere landgoederen in 
deze zone. Hierbij heb ik vooral gelet op een spreiding in oorsprong en ontwikkeling. Het 
huis Ruurlo is een kasteel en altijd een kasteel gebleven, net als bijvoorbeeld Vorden en 
Hackfort. De Wiersse had achtereenvolgens de functie van havezate en landhuis, net als 
bijvoorbeeld ’t Suideras. Bovendien is er voor deze landgoederen een voldoende 
hoeveelheid bronnenmateriaal beschikbaar.  
 

1.3 Historiografie en bronnen 
Om met het onderwerp bronnen verder te gaan, nu eerst een stukje historiografie. Wat is er 
eigenlijk nog meer geschreven over buitenplaatsbiotopen? Eigenlijk niet zoveel. Misschien 
een wat teleurstellend antwoord maar ook erg begrijpelijk. Het is immers een vrij recent 
thema. De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben beide rapporten (2010 en 2013) 
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uitgebracht over hun buitenplaatsbiotopen, hun motieven en het achterliggende onderzoek. 
Daarnaast heeft Mirjam van Brouwershaven in haar scriptie (2012), in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderzocht hoe het instrument van de 
buitenplaatsbiotoop op de meest praktische manier kan worden overgedragen aan 
gemeenten. Ten slotte behandelde Henk Jan Derksen de buitenplaatsbiotoop in zijn 
scriptieonderzoek (2013) over de bescherming van landgoederen en buitenplaatsen door de 
overheid.  
Over de Graafschap is een stuk meer geschreven. Heel belangrijk is het promotieonderzoek 
uit 1934 van de sociaal-geografe Tetje Heeringa geweest. Zij was de eerste die op dit gebied 
promoveerde en haar publicatie is erg belangrijk geweest voor verder onderzoek naar de 
Graafschap, met name rondom Winterswijk.2 Voor mijn onderzoek zijn de boeken 
Landgoederen en landschap in de Graafschap (2005), van de agrarisch- en sociaal-
economisch historicus P.J. van Cruyningen, en Hackfort huis & landgoed (1998), onder 
redactie van F. Keverling Buisman, erg behulpzaam geweest. Ook heb ik veel gehad aan de 
publicatie Landgoederenzone Baakse beek: ontwerpstudie waterbeheer. Cultuurhistorie als 
inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling (2006) door Vista Landscape en Urban Design (K. 
J. Wardenaar en M. Zondervan) in samenwerking met Bureau Lantschap (A.H. Haartsen en E. 
Storms-Smeets). 
Verder groeit de laatste decennia het aantal publicaties over individuele landhuizen en 
buitenplaatsen waarin bovendien de nadruk ligt op integraliteit.3 Niet alleen de 
bouwhistorische en/of kunsthistorische ontwikkeling wordt daarin beschreven maar ook 
thema’s als de bewonersgeschiedenis komen aan bod. Dergelijke publicaties zijn verschenen 
over bijvoorbeeld het al genoemde Hackfort (1998 en 2011), ’t Suideras (1994), Verwolde 
(1996) en de Voorst (1981). Ook over groepen landhuizen of kastelen zijn boeken 
uitgegeven, zoals over alle (middeleeuwse) kastelen in Gelderland (1984 en 2013) en de 
serie boekjes van J. Harenberg over landhuizen rond Lochem en Zutphen (1987, -88 en -89). 
In dezelfde reeks verder een boekje van door A. Tengbergen over de kastelen rondom 
Vorden (1988).  
 

1.4 Definities 
In deze scriptie gebruik ik voor buitenplaatsen de definitie die het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Verkeer, de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen en de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 1988 geformuleerd hebben: ‘Een historische 
buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel vormen van een landgoed. Het geheel wordt met 
name gevormd door een, eventueel thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis, kasteel, 
buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen, omgeven door tuinen en/of park met één of meer 
van de volgende onderdelen, zoals grachten, waterpartijen, lanen, boomgroepen, 
parkbossen, (sier)weiden, moestuinen, ornamenten. De samenstellende onderdelen, een 
ensemble vormend, van terreinen (met beplanting), lanen, waterpartijen en -lopen, 
gebouwen, bouwwerken en ornamenten zijn door opzet of ontwerp van tuin en park en het 
(utilitair) gebruik historisch en architectonisch met elkaar verbonden en vormen zo een 
onlosmakelijk geheel. Onderdeel van de historische buitenplaats vormen die gebouwen, 
bouwwerken en tuinornamenten, die compositorisch deel uitmaken van het ontwerp of 

                                                      
2
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Tetje_Heeringa [1 juli 2014]. Zie bij deze website de verwijzingen naar twee 

artikelen over Tetje Heeringa van Luuk Keunen uit 2007
 
en 2009 in respectievelijk het Tijdschrift over de historie 

van Zutphen en Omgeving en het Historisch-Geografisch Tijdschrift. 
3
 Keverling Buisman 1998, p. 9. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tetje_Heeringa
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opzet en inrichting van de tuin en/of parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang 
met de oorspronkelijke bestemming’.4 
Een historisch landgoed definieer ik, met behulp van de agrarisch-economisch historicus P.J. 
van Cruyningen, als volgt: ‘Een historisch landgoed is een centraal beheerd ruimtelijk 
complex met een combinatie van zowel economische grondgebonden functies, zoals land- 
en bosbouw, als recreatieve en residentiële functies. De band tussen huis, bossen en 
landerijen is cruciaal. Er kan sprake zijn van een sociaal systeem, zoals pachtrelaties. Ten 
slotte kan een buitenplaats deel uit maken van een landgoed’.5 
Het is niet mogelijk één gedetailleerde definitie te geven van een buitenplaatsbiotoop. Het 
instrument wordt op dit moment in de provincies Zuid-Holland en Utrecht toegepast, maar 
heeft in beide provincies een andere invulling gekregen. Het begrip is zo complex en 
veelzijdig, dat ik er een heel hoofdstuk aan heb gewijd. Wel zal nu een korte beschrijving van 
de herkomst van het begrip worden gegeven.  
 

1.4.1 Het begrip buitenplaatsbiotoop  
Het begrip buitenplaatsbiotoop bestaat uit twee delen: buitenplaats en biotoop. Een biotoop 
is een ‘milieu waarin een bepaalde diersoort gewoonlijk leeft’, aldus het Koenen 
woordenboek Nederlands. De term biotoop wordt in de ecologie gebruikt om het levens-, 
woon- of broedgebied van een bepaald dier of diersoort aan te geven.6 
Buiten de ecologie wordt het begrip toegepast bij molens: de molenbiotoop. Deze term 
werd voor het eerst geïntroduceerd in 1973 door Evert Smit, die zich sindsdien voor de 
bevordering van molenbiotopen heeft ingezet. Met een molenbiotoop wordt de ruimte om 
de molen bedoeld die noodzakelijk is voor een goede windvang.7 
Voortbordurend op de molenbiotoop is de buitenplaatsbiotoop ontstaan.8 In feite bestrijkt 
de buitenplaatsbiotoop de ruimte en de onderdelen daarin die van belang zijn voor de 
cultuurhistorische waarde van een buitenplaats. Met het aanwijzen van 
buitenplaatsbiotopen wordt geprobeerd aantasting van het gebied binnen de 
buitenplaatsbiotoop te voorkomen. De aanleiding hiervoor was het themajaar ‘Leve het 
Landgoed’ in 2008. De Provinciale Staten van Zuid-Holland wilden de ruimtelijke kwaliteit 
van de buitenplaatsen behouden en versterken en zagen in de buitenplaatsbiotoop een 
mooie mogelijkheid om een nieuw beleidsinstrument te creëren. Het begrip biotoop heeft 
een ruimtelijke betekenis en dat sloot hier goed bij aan.  
De Provinciale Staten kozen voor de naam landgoedbiotoop in plaats van 
buitenplaatsbiotoop omdat de term landgoed beter ingeburgerd was dan de term 
buitenplaats. Feitelijk wordt echter met landgoedbiotoop ook in Zuid-Holland een 
buitenplaatsbiotoop bedoeld.9 Ten behoeve van de helderheid van deze scriptie zal in het 
vervolg de Zuid-Hollandse landgoedbiotoop daarom gewoon buitenplaatsbiotoop genoemd 
worden, zoals ook Beek en Kooiman doen in hun rapport over de Zuid-Hollandse 
buitenplaatsbiotopen.10 
 

                                                      
4
 Derksen 2013, p. 19. 

5
 Van Cruyningen 2005, p. 11. 

6
 Boer, W. Th. de, Koenen woordenboek Nederlands, Utrecht-Antwerpen (Koenen Woordenboeken) 1999. 

7
 http://www.molenbiotoop.nl/content.php?page=1.1&menu=1 [1 juli 2014]. 

8
 Interview met Maarten Koenders , 2 juni 2014. 

9
 Interview Maarten Koenders, 2 juni 2014.  

10
 Beek en Kooiman 2010, p. 12. 
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1.5 Indeling 
Deze scriptie is ingedeeld in negen hoofdstukken. Op deze inleiding volgen twee 
hoofdstukken met een theoretisch karakter die de eerste twee deelvragen behandelen.  
Het vierde hoofdstuk sluit aan bij de derde deelvraag en behandelt de vorm en de invulling 
van het instrument van de buitenplaatsbiotoop in de Graafschap. Dit onderzoek ik, onder 
andere, in het vijfde hoofdstuk aan de hand van een casestudie over de landgoederenzone 
Baakse beek en een casestudy over twee landgoederen binnen die zone, namelijk Ruurlo en 
de Wiersse.  
Dan volgen twee hoofdstukken over de Nederlandse wetgeving en het beleid ten opzichte 
van buitenplaatsen en landgoederen.  
Het een-na-laatste hoofdstuk, met daarmee de laatste onderzoeksvraag, heeft een 
toekomstgericht karakter. Hierin zal gekeken worden door wie en op welke manier 
buitenplaatsbiotopen kunnen worden toegepast. 
Ik sluit deze scriptie af met een conclusie en aanbevelingen.  
 
De indeling kan als volgt samengevat en gecategoriseerd worden: 
Hoofdstuk 1 Inleiding 
Hoofdstuk 2 De buitenplaatsbiotoop in Zuid-Holland en Utrecht 
Hoofdstuk 3 De Graafschap 
Hoofdstuk 4 De Graafschap en de buitenplaatsbiotoop 1: het instrument zelf 
Hoofdstuk 5 2 casestudies 
Hoofdstuk 6 De wetgeving t.o.v. buitenplaatsen en landgoederen 
Hoofdstuk 7 Het beleid t.o.v. buitenplaatsen en landgoederen 
Hoofdstuk 8 De Graafschap en de buitenplaatsbiotoop 2: het gebruik van het instrument 
Hoofdstuk 9 Conclusie en aanbevelingen 
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2. De buitenplaatsbiotoop 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het begrip buitenplaatsbiotoop nader gedefinieerd. Er wordt 
uitgelegd wat buitenplaatsbiotopen zijn en op welke manier ze worden toegepast in de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht. Dit hoofdstuk eindigt met een korte analyse van de 
beide toepassingen en een conclusie.  
 

2.2 De buitenplaatsbiotoop in Zuid-Holland 
De provincie Zuid Holland gaf in 2008 de opdracht aan Beek en Kooiman Cultuurhistorie om 
buitenplaatsbiotopen te ontwikkelen. De aanleiding hiervoor was de toenemende stedelijke 
druk op het buitenplaatsenlandschap. De provincie waardeert het groene en 
cultuurhistorische karakter van de buitenplaatsen en wil graag hun ruimtelijke context 
beschermen tegen aantasting. In de buitenplaatsbiotoop geldt in eerste instantie dat er niet 
gebouwd mag worden en dat de ruimte open en vrij gehouden moet worden. Hierbij is het 
niet de bedoeling dat buitenplaatsen als museumstukken geïsoleerd worden tegen alle 
vormen van verandering, integendeel. Ontwikkeling is toegestaan, mits het de kernwaarden 
van de buitenplaats versterkt of verbetert.11  
Wat zijn die kernwaarden dan precies? Om dat helder gedefinieerd te krijgen is het 
instrument van de buitenplaatsbiotoop in het leven geroepen. De provincie Zuid-Holland 
beschrijft de functie ervan als volgt: het is een ‘middel om de cultuurhistorische en 
ruimtelijke waarden van de landgoederen te waarborgen en te versterken en waar mogelijk 
als uitgangspunt te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen’. Het gaat bij de 
buitenplaatsbiotopen om zowel de rijksbeschermde buitenplaatscomplexen als de niet-
rijksbeschermde buitenplaatscomplexen die wel cultuurhistorisch waardevol zijn. Deze 
laatste buitenplaatsen moeten als geheel herkenbaar zijn als buitenplaats, dus met een 
voldoende aanwezigheid van de historische groenaanleg en historische bebouwing.12 
Met de buitenplaatsbiotoop wordt een soort bufferzone om een buitenplaats getrokken. 
Beek en Kooiman spreken niet over een buffer maar over de ruimtelijke context van de 
buitenplaats. Bij een buffer denk je namelijk al gauw aan een omgrensd terrein rondom de 
buitenplaats waarin allerlei fysieke kenmerken van de buitenplaats te vinden zijn. Zoiets kan 
echter moeilijk onderbouwd worden omdat het vaak gaat om de ruimtelijke relaties die een 
buitenplaats aangaat met het landschap eromheen. Een voorbeeld hiervan is een zichtlijn. 
Zo’n lijn laat slechts marginale fysieke sporen achter in het landschap maar is een heel 
belangrijk onderdeel van een buitenplaats.13  
Zichtlijnen zijn één onderdeel van de buitenplaatsbiotoop. Welke buitenplaatseenheden 
heeft de provincie eigenlijk onderscheiden (fig. 1)? Allereerst de buitenplaats zelf, die 
gekenmerkt wordt door een huis en een tuin of park. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld de 
bijgebouwen en de interne relaties tussen alle onderdelen, zowel ruimtelijk (paden, 
beplanting etc.) als visueel (zichtlijnen etc.). Deze buitenplaats is gekoppeld aan een 
structuur, die kan bestaan uit een waterloop, een weg of beide. De basisstructuur is dus de 
tweede eenheid. De derde, vierde en vijfde eenheid hebben te maken met de visuele 
karakteristieken van een buitenplaats: de zichtlijnen, panorama’s en blikvelden. Zichtlijnen 
zijn zorgvuldig ingekaderde uitzichten vanuit het landhuis op de omgeving en vice versa. 
Panorama’s zijn zichtlijnen die niet strikt begrensd zijn maar eerder uitwaaieren. Van een 
                                                      
11

 Beek en Kooiman 2010, pp. 4,6; http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/c_landschap/ 
c_cultureel_erfgoed_en_erfgoedlijnen/c_e_thema_cultuur-landgoederen.htm [1 juli 2014]. 
12

 Beek en Kooiman 2010, pp. 6-8, 12. 
13

 Beek en Kooiman Cultuurhistorie 2010, p. 13. 
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panorama is bijvoorbeeld sprake als men vanuit het landhuis uitkijkt op een gazon dat leidt 
tot de openbare weg. Vanuit deze weg is er dan een breed zicht op het landhuis. Vaak heeft 
een panorama de vorm van een trechter. Met een blikveld wordt de ruimte bedoeld die 
nodig is om een buitenplaats als entiteit te kunnen herkennen in het landschap.14 Ten slotte 
is de grens van de complex rijksbeschermde buitenplaats aangegeven.15  
Deze vijf onderdelen van de buitenplaatsbiotoop moeten in de huidige buitenplaats 
herkenbaar zijn. Het gaat dus niet om verdwenen elementen die hersteld moeten worden. 
Het instrument is verder ingekaderd door de focus op ruimtelijke kenmerken. Het gaat om 
‘de elementen die in onderlinge samenhang de buitenplaats als historisch-landschappelijk en 
historisch-bouwkundig fenomeen ‘leesbaar’ maken’.16 
De buitenplaatsbiotoop geeft dus informatie over die onderdelen van een buitenplaats die 
de provincie Zuid-Holland waardevol acht en wil beschermen. Het instrument lokaliseert 
deze vijf eenheden zodat toekomstige schadelijke interventies in het terrein van de biotoop 
goed onderbouwd kunnen worden tegengegaan. Om de kernwaarden dusdanig te 
waarborgen is de buitenplaatsbiotoop opgenomen in de provinciale structuurvisie als artikel 
14 uit de Verordening Ruimte. Op deze manier maken buitenplaatsbiotopen deel uit van het 
provinciale beleid. De juridische basis maakt duidelijk dat het om een provinciaal 
erfgoedbelang gaat. Ten slotte maken de buitenplaatsbiotopen deel uit van de 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland.17 
  

                                                      
14

 De gemeente Zuid-Holland begrenst deze ruimte met de verhouding 1:1 tussen 1. de afstand tussen de 
massa (rand van de buitenplaats) en de waarnemer en 2. de breedte van die rand. Aangezien deze verhouding 
vrij willekeurig is, wordt in de praktijk de grens doorgetrokken tot de dichtstbijzijnde openbare ruimte (inclusief 
water) of tot de eerstvolgende perceelgrens.  
15

 Beek en Kooiman Cultuurhistorie 2010, pp. 13-14.  
16

 Beek en Kooiman Cultuurhistorie 2010, p. 14. 
17

 Beek en Kooiman Cultuurhistorie 2010, pp. 12; Interview Maarten Koenders, 2 juni 2014; http://www.zuid-
holland.nl/overzicht_alle_themas/c_landschap/c_cultureel_erfgoed_en_erfgoedlijnen/c_e_thema_cultuur-
landgoederen.htm [1 juli 2014]. 

Figuur 1 Buitenplaatsbiotopen Oostergeest (links) en Oud-Poelgeest (rechts). Bron: Tussen ‘Rust en Vreugd’ en ‘In de 
Werelt is veel Gevaar’ (zie literatuurlijst). Oranje vlak: de eigenlijke buitenplaats (huis met tuin/park); rode lijn: de 
grens aan van het rijksbeschermde deel; bruine lijn met aan beide uiteinden een pijl: de basisstructuur; zwarte pijlen: 
de zichtlijnen; waaier van pijlen: een panorama; raster: het blikveld; huis-symbool: het landhuis.  
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2.3 De buitenplaatsbiotoop in Utrecht 
De provincie Utrecht heeft een groot aantal buitenplaatsen. Deze buitenplaatsen ziet zij als 
een waardevol onderdeel van haar grondgebied. De kwaliteit ervan ligt vooral in de 
aantrekkelijkheid van het buitenplaatsenlandschap voor bewoning, vestiging en recreatie. In 
deze tijd is het echter niet makkelijk om een buitenplaats op de traditionele manier in stand 
te houden en aanpassing aan nieuwe economische dragers gaat dikwijls ten koste aan de 
kwaliteit. Om de belangrijke eigenschappen van buitenplaatsen te behouden en te 
versterken heeft de provincie verschillende instrumenten ontwikkeld. De 
buitenplaatsbiotoop is daar één van. Dit instrument is bedoeld om informatie te geven over 
de cultuurhistorische structuurdragers in de buitenplaatszones. Deze kennis moet 
planologen inspireren om op een kwalitatieve manier om te gaan met het 
buitenplaatsenlandschap. Dit landschap bestaat niet alleen uit de buitenplaatsen zelf, maar 
ook uit de directe omgeving en invloedsfeer ervan.18 
De provincie Utrecht heeft ervoor gekozen om buitenplaatszones als buitenplaatsbiotopen 
in te stellen (fig. 2). Deze zones zijn als attentiegebied opgenomen in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening en de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. In de provincie zijn 
namelijk een aantal buitenplaatsgordels te onderscheiden. Deze gordels kenmerken zich 
door gemeenschappelijke cultuurhistorisch-ruimtelijke structuren en elementen die 
onlosmakelijk verbonden zijn met de buitenplaatsen in de gebieden. Deze structuren en 
elementen worden wel in de volgende drie punten samengevat: de samenhang tussen park, 
hoofdhuis en bijgebouwen; de zichtrelaties tussen de buitenplaatsen en het omringende 
landschap; de relatie tussen het buitenplaatsenlandschap en het onderliggende landschap.19 
In de buitenplaatsbiotopen zijn deze drie punten opgenomen als de volgende eenheden (fig. 
3): (de locatie van) het landhuis en bijgebouwen, het park of de tuin, zichtpunten, -lijnen en 
–velden, waterpartijen en –lopen, laanstructuren, ontsluitingsstructuur20, het 
watersysteem21, de moestuinen en de begrenzing van de complex rijksbeschermde 
buitenplaats en de buitenplaatszone. Er is bewust besloten om geen niet-ruimtelijke of 
kleine buitenplaatsbouwstenen in de biotopen op te nemen, omdat dit een belemmering 
kan zijn voor de gebruiksvriendelijkheid van het instrument. Verdwenen 
buitenplaatseenheden zijn daarentegen wel opgenomen. Zij dienen als inspiratiebron en 
helpen om de conceptmatige opbouw van de buitenplaats te begrijpen. Dit geldt ook voor 
restanten van verdwenen buitenplaatsen. Het gaat dus om de belangrijkste ruimtelijke 
karakteristieken van de buitenplaatsen afzonderlijk en van de buitenplaatszones. De grenzen 
van deze karakteristieken vormen de grenzen van de invloedsfeer van de buitenplaatsen in 
de buitenplaatszone. De begrenzingen van de invloedsfeer van alle buitenplaatsen in de 
gehele buitenplaatszone zijn daarmee de begrenzing van de buitenplaatsbiotoop.22 
Buitenplaatsbiotopen dienen dus om de karakteristieken van de buitenplaatszones te 
lokaliseren en kenbaar te maken. Zij bieden handvatten om de buitenplaatsen als 
cultuurhistorische waarden in het provinciale beleid op te nemen. Bovendien zijn ze tot 
steun en inspiratie bij het verantwoord inpassen van het buitenplaatsenlandschap in de 
ruimtelijke ontwikkeling.23 Gemeenten mogen zelf beslissen op welke manier ze de 
buitenplaatsbiotopen gebruiken bij het opstellen van hun gemeentelijk beleid.  

                                                      
18

 Van Dam, Blok en Blijdenstijn 2013, pp. 7,9. 
19

 Van Dam, Blok en Blijdenstijn 2013, pp. 7, 13 
20

 Wegstructuur die leidend is (geweest) voor de situering en oriëntatie van meerdere buitenplaatsen. 
21

 Waterstructuur die leidend is (geweest) voor de situering en oriëntatie van meerdere buitenplaatsen. 
22

 Van Dam, Blok en Blijdenstijn 2013, pp. 15-19. 
23

 Van Dam, Blok en Blijdenstijn 2013, p. 12.  
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Figuur 2 Begrenzing buitenplaatszone de Vecht. Bron: De Utrechtse buitenplaatsbiotoop: de zones Vecht, 
Stichtse Lustwarande en Langbroekerwetering (zie literatuurlijst). 

Figuur 3 Buitenplaatsbiotoop van een 
gedeelte van de Vechtzone. Bron: De 
Utrechtse buitenplaatsbiotoop: de zones 
Vecht, Stichtse Lustwarande en 
Langbroekerwetering (zie literatuurlijst). 
Enkele van de aangeduide elementen en 
structuren:  
rood omrand/niet omrand vlak: hoofdhuis 
(bestaand/verdwenen);  
geel omrand/niet omrand vlak: bijgebouw 
(bestaand/verdwenen);  
zwarte stippellijn (stippen kort op 
elkaar/ver uit elkaar):  
zichtlijn (bestaand/verdwenen);  
lichtblauwe lijn/stippellijn: water 
(bestaand/verdwenen);  
lichtgroen/grijs vlak: park 
(bestaand/verdwenen);  
oranje lijn/stippellijn: moestuin 
(bestaand/verdwenen).  
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2.4 Analyse: verschillen en overeenkomsten 
Om de landgoed- en buitenplaatsbiotoop van respectievelijk Zuid-Holland en Utrecht te 
vergelijken zal ik de bovenstaande informatie ordenen op de punten: doel, doelgroep, 
functie, toepassing, inhoud en inpassing in beleid.  
 
2.4.1 Doel 
Het doel van beide provincies komt op hetzelfde neer. Zowel Utrecht als Zuid-Holland 
gebruikt de buitenplaatsbiotoop om de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten, 
samenhang en structuren van buitenplaatsen te behouden en te versterken en waar 
mogelijk te gebruiken als inspiratiebron en uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen. 
 
2.4.2 Doelgroep 
Zuid-Holland: de provincie en haar partners. 
Utrecht: provincie, gemeenten, waterschappen, eigenaren en overigen die bij beleid en 
planontwikkeling zijn betrokken. 
Analyse: de doelgroepen van beide provincies lijken sterk op elkaar. 
 
2.4.3 Functie 
Zuid-Holland: een juridisch instrument om de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten, 
samenhang en structuren van buitenplaatsen in Zuid-Holland beter in te passen in het 
provinciale beleid en om de planologische verankering te vergroten. De biotoopgrenzen 
geven een ruimte aan waarbinnen niet gebouwd mag worden, tenzij de kernkwaliteiten van 
de buitenplaats en zijn ruimtelijke context verbeterd worden.  
Utrecht: een kennis- en inspiratie-instrument om de cultuurhistorische en ruimtelijke 
kwaliteiten, samenhang en structuren van de buitenplaatszones en van de individuele 
buitenplaatsen daarbinnen beter te kunnen inpassen in de ruimtelijke plannen.  
Analyse: hier komt een groot verschil tussen de buitenplaatsbiotopen van beide provincies 
aan de orde: de juridische basis. In Zuid-Holland is de buitenplaatsbiotoop een juridisch 
instrument, waarbij schadelijke invloeden ook effectief kunnen worden tegengegaan, terwijl 
in Utrecht de buitenplaatsbiotoop vooral gezien wordt als een kennis- en inspiratie-
instrument en daardoor veel milder werkt. Beide methoden kennen hun nadelen. Het is de 
vraag of de Utrechtse methode geen vrijblijvendheid in de hand werkt, terwijl bij Zuid-
Holland de buitenplaatsbiotoop als een te grote belemmering voor nieuwe ontwikkelingen 
gezien kan worden.  
 
2.4.4 Toepassing en criteria 
Zuid-Holland: het gaat om de huidige situatie. De focus ligt op ruimtelijke en zichtbare 
elementen en structuren en de samenhang ertussen. De buitenplaatsbiotoop is groter dan 
de beschermde buitenplaats omdat het de ruimtelijke context meeneemt. Buitenplaatsen 
zijn zowel complex rijksbeschermde buitenplaatsen als waardevolle niet-complex 
rijksbeschermde buitenplaatsen die als buitenplaats herkenbaar zijn.  
Utrecht: het gaat om de huidige situatie, de focus ligt op ruimtelijke en zichtbare elementen 
en structuren en de samenhang ertussen. Verdwenen buitenplaatsbiotoopeenheden worden 
wel aangegeven op de kaart evenals restanten van verdwenen buitenplaatsen. De 
buitenplaatsbiotopen worden ingericht op gebiedsniveau en vallen qua grenzen samen met 
de buitenplaatszones. Het gaat om alle buitenplaatsen in de buitenplaatszones. 
Analyse: beide provincies hebben aandacht voor het ruimtelijke en zichtbare aspect van de 
buitenplaats. De Utrechtse buitenplaatsbiotoop heeft daarnaast aandacht voor verdwenen 
zaken en buitenplaatsrestanten omdat die gezien worden als inspiratiebron en als 
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hulpmiddel bij het begrijpen van de opzet van de buitenplaats. Het grootste verschil zit hem 
echter in de begrenzing van de buitenplaatsbiotoop: in Zuid-Holland wordt gekeken naar een 
soort bufferzone rondom individuele buitenplaatsen, in Utrecht heeft men een soort 
bufferzone getrokken rondom een concentratie van buitenplaatsen: de buitenplaatszone. De 
provincie Zuid-Holland heeft ook buitenplaatszones aangemerkt maar die hebben geen 
directe relatie met het instrument van de buitenplaatsbiotoop.  
 
2.4.5 Inhoud 
Zuid-Holland: de buitenplaats (huis met tuin en/of park, de overige onderdelen en alle 
interne relaties), de basisstructuur (waterloop, weg of beide), zichtlijnen, panorama’s, 
blikveld en de begrenzing van de complex rijksbeschermde buitenplaats.  
Utrecht: (locatie van) het landhuis en bijgebouwen, het park of de tuin, lanen, zichtpunten, -
lijnen en –velden (hetzelfde als de panorama’s bij Zuid-Holland), waterpartijen en –lopen, 
moestuin, ontsluitingsstructuur, watersysteem, de begrenzing van de complex 
rijksbeschermde buitenplaats en de buitenplaatszone. 
Analyse: het is duidelijk dat de buitenplaatsbiotoop van Utrecht uitgebreider is dan de 
buitenplaatsbiotoop van Zuid-Holland. Ten dele is dit schijn: bij Zuid-Holland worden het 
landhuis, bijgebouwen, het park of de tuin, moestuinen, waterpartijen, zichtpunten en/of 
lanen binnen de buitenplaats onder één noemer gebracht: de buitenplaats. Enerzijds heeft 
dit als nadeel dat het minder duidelijk is wat er precies onder de ‘buitenplaats’ valt (het 
begrip ‘overige onderdelen’ is nogal vaag), anderzijds biedt dit ruimte voor 
buitenplaatsonderdelen die niet algemeen maar wel belangrijk zijn. Bij Utrecht, die alles 
benoemd heeft, is er geen ‘vrije ruimte’.  
Wat Utrecht verder onderscheidt van Zuid-Holland is de opname van zichtpunten en lanen 
die buiten de buitenplaatsgrenzen maar binnen de buitenplaatszone vallen.  
 

Tabel 1 Zuid-Holland Utrecht 

Hoofdhuis x x 

Bijgebouwen   

Park en/of tuin x x 

Zichtpunten  x 

Zichtlijnen  x x 

Zichtvelden/panorama’s x x 

Blikveld x  

Watersysteem en ontsluitingsstructuur/basisstructuur x x 

Waterpartijen en –lopen  x 

Lanen   x 

Moestuinen  x 

Begrenzing complex rijksbeschermde buitenplaats x x 

Buitenplaatszone   x 

 
2.4.6 Inpassing in beleid 
Zuid-Holland: buitenplaatsbiotopen zijn opgenomen in het Beleidskader Historische 
landgoederen Zuid-Holland en in de Provinciale Structuurvisie. 
Utrecht: de buitenplaatszones, die functioneren als attentiegebied, zijn in feite de 
buitenplaatsbiotopen. De provincie gebruikt buitenplaatsbiotopen in haar beleid. Het is aan 
de gemeentes hoe zij de informatie van de buitenplaatsbiotopen inpassen in hun beleid. 
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Analyse: de inpassing van beide buitenplaatsbiotopen in het provinciale beleid hangt nauw 
samen met hun functie. Zie voor meer hierover in paragraaf 2.4.3.  
 

2.5 Conclusie 
Het begrip ‘biotoop’ in ecologische zin heeft zich via de molenbiotoop ontwikkeld tot de 
buitenplaatsbiotoop. Het gaat hierbij om die ruimte waarin de ruimtelijke invloed van 
buitenplaatsen zichtbaar is. Deze ruimte strekt zich in veel gevallen uit tot buiten de 
feitelijke grenzen van de buitenplaatsen. De provincies Zuid-Holland en Utrecht vinden de 
buitenplaatsen en hun ruimtelijke context zo belangrijk dat zij een extra instrument 
ontwikkeld hebben om ze te beschermen tegen kwaliteitsverlies door stedelijke druk 
respectievelijk functieverandering of een problematische instandhouding. Zij willen de 
huidige cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten, en de samenhang daartussen, van de 
buitens behouden, versterken en eventueel kwalitatief verder ontwikkelen. 
In Zuid-Holland heeft men het begrip het eerst gebruikt. In deze provincie heeft het 
instrument de term ‘landgoedbiotoop’ gekregen omdat dat beter in de mond ligt bij de Zuid-
Hollanders. Het instrument heeft een juridische basis en is vastgelegd in de Provinciale 
Structuurvisie en het Beleidskader Historische landgoederen Zuid-Holland. 
Buitenplaatsbiotopen beslaan in de provincie Zuid-Holland de buitenplaats en zijn 
ruimtelijke context. Het gaat daarbij nadrukkelijk om de huidige situatie. Alleen 
buitenplaatsen die nog voldoende kenmerken hebben van een buitenplaats zijn daarom 
meegenomen.  
In Utrecht heeft de buitenplaatsbiotoop geen juridisch kader maar vooral de functie van 
kennis- en inspiratiebron. Buitenplaatsbiotopen worden aangewezen op gebiedsniveau (de 
buitenplaatszones zijn de buitenplaatsbiotopen) maar de provincie verliest daarbij de 
individuele buitenplaats niet uit het oog. Net als in de provincie Zuid-Holland valt onder de 
buitenplaatsbiotoop de buitenplaats zelf en zijn visuele en ruimtelijke relaties met de 
omgeving. Verdwenen zaken zijn meegenomen in de biotoop, evenals buitenplaatsen die 
niet meer volledig zijn maar nog wel restanten bezitten van een parkaanleg of iets dergelijks. 
Het instrument wordt toegepast in het provinciaal beleid en moet ook worden ingepast in 
het gemeentelijk beleid. Echter, op welke wijze de gemeenten dat doen mogen ze zelf 
bepalen.  
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3. Karakteristieken van de Graafschap 
 

3.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk ligt de focus op de karakteristieken van de buitenplaatsen in de Graafschap; 
het gaat om die eigenschappen die de buitens in deze omgeving laten zijn zoals ze zijn. De 
thema’s landschap, de mens in het landschap, de ontwikkeling naar buitenplaatsen en de 
ontwikkeling van de buitenplaatsen en landgoederen worden achtereenvolgens behandeld. 
Verder zal worden ingegaan op de complex rijksbeschermde buitenplaatsen in de 
Graafschap, hun locatie en hun karakteristieken.  
 

3.2 Het landschap 
Om bij het begin te beginnen, laten we kijken hoe het landschap in de Graafschap is 
opgebouwd (fig. 5). Hiervoor moeten we enkele tientallen meters vanaf het maaiveld naar 
beneden, tot de Tertiaire afzettingen. Deze laag klei en kleiig zand, die tijdens het Tertiair 
(ca. 67 miljoen – 2 miljoen jaar geleden) is gevormd, vormt de eerste laag die van invloed is 
op het huidige landschap. De afzettingen zijn namelijk slecht waterdoorlatend en spelen 
daarom een grote rol in de grondwaterstroming van het landschap. In de Graafschap is deze 
laag de bodem van het oude Rijndal. Tijdens een groot gedeelte van het Pleistoceen (ca. 2 
miljoen – 10.000 jaar geleden), dat het Tertiair opvolgde, stroomde de huidige Rijn via dit 
bekken richting het noorden. Vanaf de Veluwe loopt deze laag langzaam omhoog, om onder 
het Oost-Nederlands plateau (fig. 6) dicht bij het maaiveld te komen. In het dal liet de rivier 
allerlei sediment achter, zoals grind en grof zand.24 
 
3.2.1 Het Saalien, Eemien en Weichselien 
De volgende belangrijke periode voor de opbouw van de bodem in dit gebied is het Saalien 
(ca. 200.000 – 120.000 jaar geleden). Tijdens deze ijstijd werd een deel van Nederland 
bedekt met ijs. Via het Rijndal drong een gletsjer vanuit het noorden op en stuwde het zand 
aan de rand van de gletsjer op tot stuwwallen. Het zo ontstane bekken vormde de basis van 
het huidige IJsseldal. Ten westen ontstond de Veluwe, ten oosten een aantal kleinere 
stuwallen. De hogere zijn nu nog te zien in het landschap, zoals de Lochemerberg en 
Montferland. De kleinere stuwwallen zijn gedurende de tijd bedekt geraakt met jongere 
afzettingen, zoals de begraven stuwwal tussen de Lochemerberg en Montferland. Onder de 
gletsjer raakten de rivierafzettingen van de Rijn vermengd met de verpulverde stenen die de 
gletsjer meebracht uit Scandinavië; er vormde zich keileem. Met dat het ijs verdween zijn 
nog twee soorten afzettingen ontstaan, die in de bodem van de Graafschap te vinden zijn. 
Door het smeltwater, dat zich vaak in een hoog tempo voortbewoog, ontstonden 
fluvioglaciale afzettingen van grof zand. De fijnere deeltjes daarentegen bezonken daar waar 
in het tongbekken water bleef staan. Dit was vooral in het diepe gedeelte van het gletsjerdal, 
waar een soort meer overbleef nadat het ijs weg was. Deze afzettingen zijn de slecht 
waterdoorlaatbare lacustriene afzettingen.25 
De Rijn hervatte haar loop naar het noorden toen het na het Saalien warmer werd. Net als 
voor de ijstijd werden hierbij kleiige en zandige sedimenten afgezet, nu in het gebied tussen 
de stuwwal van de Veluwe en het Oost-Nederlandse plateau. Deze periode, het Eemien (ca. 
120.000 – 90.000 jaar geleden), werd opgevolgd door het Weichselien (ca. 90.000 – 10.000 
jaar geleden), een nieuwe ijstijd. In tegenstelling tot in het Saalien werd Nederland nu niet 
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door ijs bedekt. De ijstijd profileerde zich hier vooral als een koude en droge periode waarin 
slechts weinig wilde groeien. In de koudste perioden verdween de schaarse begroeiing zelfs 
geheel. Bovendien vielen sommige geulen van de Rijn droog. De wind kreeg op het 
losliggende zand vrij spel en verwaaide en verstoof het waar het maar heen wilde. Hierdoor 
ontstond een laag met dekzandruggen. In de wat warmere perioden, zoals rond de overgang 
tussen het Eemien en het Weichselien uitte de Rijn zich als een vlechtende rivier die in haar 
geulen grof zand en grind sedimenteerde. Dit wordt de formatie van Kreftenheye genoemd. 
Later in het Weichselein zijn deze afzettingen bedekt geraakt met de dekzandruggen.26 
 
3.2.2 Het Holoceen 
Het einde van het Weichselien viel samen met het einde van het Pleistoceen. Met het 
Holoceen (vanaf ca. 10.000 jaar geleden) begon een warmere periode die voortduurt tot op 
heden. In de overgang tussen beide perioden kwamen langzamerhand de contouren 
tevoorschijn van de huidige relatie tussen Rijn en IJssel. De westelijke loop van de Rijn, via 
het huidige rivierengebied naar de Noordzee, werd belangrijker. De zijarm naar de 
Zuiderzee, die we vanaf nu IJssel zullen noemen, werd steeds minder gevoed door de Rijn. 
Het water kwam nu hoofdzakelijk van de Oude IJssel en lokale beken. Het dekzand raakte 
begroeid waardoor minder erosie optrad en er bij buien veel water vastgehouden kon 
worden in de bossen. De waterafvoer werd daardoor regelmatig en er kwam minder 
sediment in de rivier terecht. Hierdoor verloor de IJssel zijn vlechtende loop en ging 
meanderen. Het rustige karakter van de rivier maakte dat er (oude) zware rivierklei werd 
afgezet rondom de IJsselbedding. De hogere plekken in het landschap waren waarschijnlijk 
begroeid met eiken-beukenbos. De lagere plekken waren vaak drassig en met 
ondoordringbare elzenbroek- of berkenbosjes begroeid. Soms ontstond hier ook veen, mede 
mogelijk gemaakt door de stijging van de zeespiegel en het warmere klimaat.27 
Vanaf de Romeinse tijd traden veranderingen op in deze situatie. Door een minder warm 
klimaat en mogelijk door de omvangrijke ontbossingsactiviteiten van de Romeinen gingen de 
rivieren, waaronder de IJssel, meer water afvoeren. De verbinding tussen de Rijn en IJssel 
werd weer hersteld. De ontbossingen en ontginningen vanaf de vroege Middeleeuwen 
versterkten dit. Regenwater vloeide sneller af vanuit het achterland en meer sediment werd 
meegenomen. In plaats van opnieuw een vlechtend karakter aan te nemen probeerde de 
IJssel het overtollige water af te voeren via overstromingen. Via de lokale beken kon het 
water tot diep in het achterland komen. De riviervloeden werden versterkt door de aanleg 
van rivierdijken vanaf de 11de eeuw. Bij een verhoogd rivierpeil kon het overtollige water nu 
helemaal niet meer weg en zette zo’n druk op de dijken dat die soms doorbraken. De IJssel 
was dus beslist geen passieve rivier. Dit is ook te zien in de meanderende loop van de IJssel. 
Doordat in de buitenbocht erosie optrad en in de binnenbocht sedimentatie plaatsvond, 
werden de bochten steeds extremer. Bij Cortenoever is dit goed te zien. Op sommige 
plaatsen werd bij een hoog rivierpeil zo’n grote bocht afgesneden en zocht het water als het 
ware een tussendoorweggetje. De oude bocht slibde langzaam dicht doordat de 
wateractiviteit daalde en de zware klei bezonk. Bij Baak is zo’n oude meander te vinden.28 

                                                      
26

 Baas 1999, pp. 15, 17; Haartsen 2009, pp. 78-79; Keunen 2001, pp. 12-13; Keverling Buisman 1998, pp. 15-16. 
27

 Baas 2010, p. 23; Baas 1999, pp. 15, 17; Haartsen 2009, p. 79; Keunen 2001, p. 13; Keverling Buisman 1998, 
pp. 16, 26-27. 
28

 Baas 1999, pp. 15-17; Haartsen 2009, Pp. 79-80; Keverling Buisman 1998, pp. 16-17. 



Contouren om cultuurhistorie  Karakteristieken van de Graafschap 

21 

 

 

Figuur 5 Dwarsdoorsnede van het gebied van de Graafschap en de overzijde van de IJssel. Bron: boek Hackfort huis & 
landgoed (zie literatuurlijst). 

 

Figuur 6 Kaart van de Graafschap en omgeving. Bron: boek Hackfort huis & landgoed (zie literatuurlijst). 
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Tot zover iets over de ontwikkeling van het landschap in de Graafschap. We zagen dat 
gedurende vele eeuwen het landschap opgebouwd en getransformeerd werd. Veel 
veranderingen werden in gang gezet door natuurlijke processen. We hebben we echter ook 
de invloed van de mens aangestipt. Laten we daar nu eens verder op inzoomen. 
 

3.3 De mens in het landschap 
De geschiedenis van de mens in het landschap wordt voor ons interessant vanaf het 
Neolithicum, de Jonge of Nieuwe Steentijd. (5300-2000 v. Chr.). Vanaf ca. 4000 v. Chr. begon 
namelijk de landbouw als dominante manier van voedselvoorziening zich in ons land te 
verspreidden. Met dominant wordt niet bedoeld dat het jagen en verzamelen als 
voedselbron ophield, maar wel dat men zich ging settelen in permanente woonplaatsen in 
de nabijheid van de akkers. Op verschillende plekken in de Graafschap werden zulke 
nederzettingen gevestigd, zoals op de Lochemerberg, bij Leesten en bij Hengelo. Over het 
algemeen betrof het hier de hogere plekken in het landschap, zoals de dekzandruggen, -
kopjes29 en stuwwallen. Voor de akkertjes werden stukken bos gerooid en platgebrand. 
Omdat er waarschijnlijk geen verder bemesting dan de vruchtbare as werd gebruikt, werden 
de akkers na uitputting verlaten en begon het proces een stukje verderop opnieuw. De 
verlaten cultuurgronden raakten voor een deel weer bebost met lichte begroeiing dat geen 
last had van de armere grond.30 
Met de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) en de IJzertijd (800-12 v. Chr.) intensiveerden de 
bewoning en de ontginningen door bevolkingstoename en breidden ze zich uit. 
Langzamerhand veranderde het dichtbeboste landschap in een parkachtig terrein met een 
afwisseling tussen stukken bos en open plekken. Dit onstond door het verlaten van 
gedegradeerde cultuurgronden en de begrazing van vee. Ook in deze perioden hadden de 
hogere plekken in het landschap de voorkeur voor bewoning en ontginning. De lagere natte 
plekken werden gebruikt om te voorzien in (drink)water.31 
De periode na de val van het Romeinse Rijk werd gekenmerkt door een terugloop in 
ontginningsactiviteiten en een bevolkingsafname. Veel nederzettingen werden verlaten en 
cultuurgronden raakten weer bebost. Het was een instabiele tijd die gekenmerkt werd door 
de volksverhuizingen in heel Europa. Vanaf de achtste eeuw trad langzamerhand weer 
herstel op. De dekzandruggen werden geleidelijk weer bewoond, ontbost en in cultuur 
gebracht. In tegenstelling tot de prehistorische nederzettingen werden middeleeuwse 
boerderijen niet meer bovenop, maar aan de rand van de hoger gelegen gronden gebouwd. 
Zij lagen daarmee tussen de twee belangrijkste agrarische landerijen in: de akkers op de 
hogere delen, de wei- en hooilanden in de lagere delen van het landschap (fig. 7-8). De 
akkers moesten droog liggen, terwijl het gras in de drassige gebieden prima voldeed als 
voedsel voor het vee. Vee werd ook geweid op de arme droge heide- en bosgebieden en in 
de natte broek- en veengebieden. Deze twee soorten gebieden werden gezien als de woeste 
gronden, maar waren erg belangrijk voor het agrarische bedrijf. Heidevelden werden 
gebruikt om plaggen te steken en bossen boden in de herfst loof dat als wintervoer diende 
voor het vee. In de broek- en veengebieden joeg men op eenden en andere watervogels en –
dieren en maakte men turf van veen. Zo werden bijna alle delen van het landschap gebruikt, 
zij het in een verschillende mate van intensiteit.32 
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Vanaf de twaalfde eeuw zien we een groei in de stichtingen van kastelen. Deze werden vaak 
juist in de beekdalen of bij ontoegankelijke moerassen gebouwd, omdat men daar kon 
beschikken over voldoende water voor de grachten en over een barrière tegen vijanden. Ook 
kon hier een watermolen worden aangedreven. Kastelen werden gesticht door 
grootgrondbezitters die behoefte hadden aan een meer representatief en beter 
verdedigbaar huis.33  
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 Keverling Buisman 1998, p. 39. 

Figuur 7 Hoogtekaart (huidige situatie) van landgoed Velhorst en omgeving. Duidelijk is zichtbaar dat het landhuis (de 
rode cirkel) op de overgang tussen de hogere en de latere plekken in het landschap is gebouwd. De waterloop is de 
Berkel. Bron: www.ahn.nl. 

Figuur 8 De bodemkaart van de omgeving rondom landgoed Velhorst. Bruin=enkeerdgrond (hier lagen de akkers), 
olijfgroen=poldervaaggrond (hier lagen de wei- en hooilanden). Bron: maps.bodemdata.nl 
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3.4 Ontwikkeling naar buitenplaatsen 
Vanaf de 15de en met name vanaf de 16de eeuw nam de militaire waarde van kastelen af. De 
artillerie had zich ontwikkeld tot zwaar geschut dat met veel precisie en kracht kogels kon 
vuren. De dikste kasteelmuren waren hier niet tegen bestand. Daarnaast veranderde de 
politieke situatie in de Graafschap. De hertog van Gelre, de landsheer van de Graafschap, 
verloor met het verdrag van Venlo in 1543 zijn onafhankelijkheid aan de Habsburgse keizer 
Karel V. Bovendien beperkte het steeds sterker wordende centrale gezag de strijd tussen 
kasteelheren onderling en werd hun lokale of regionale macht verkleind. De nekslag voor de 
militaire waarde van kastelen was echter een verschuiving in de strategie van 
oorlogsvoering. Niet kastelen maar steden werden meer en meer het focuspunt van 
vijandelijke aanvallen. Met hun grote inwoneraantal en omvangrijkere reserves werden ze 
strategisch gezien het belangrijkst.34 
Toch was het niet gedaan met de kastelen. Ze bleven symbolen van een roemrijk verleden 
en representeerden status en eer. De militaire functie werd vervangen door een 
statussymbolische functie. Vooral daar waar kastelen binnen een adellijke familie vererfden 
kleefde aan de huizen een sterke emotionele waarde. 35  
De kastelen werden daarom, hoewel ze eigenlijk ouderwets waren geworden, niet gesloopt 
maar aangepast aan hun nieuwe betekenis. Omdat de residentiële functie nu voorop stond, 
werd de behoefte aan meer wooncomfort en representativiteit groter. De kastelen werden 
voorzien van meer en grotere ramen, grotere vertrekken, decoraties en uitbreidingen. In 
navolging van de nieuwste architectuurtheorieën werd geprobeerd de vaak organisch 
gegroeide kastelen te verbouwen tot een gelijkmatige en harmonieuze bouwmassa met een 
symmetrisch exterieur (fig. 9-10). Net als bij de nieuw gebouwde buitenplaatsen werden ook 
rond kastelen een formele tuinaanleg gerealiseerd, waarin oude onderdelen als grachten en 
bruggen werden meegenomen. Zo transformeerden kastelen van afschrikwekkende 
burchten naar uitnodigende lusthoven.36 
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Figuur 9 Kasteel Keppel. Situatie op 10 april 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman. 
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Ook een groot aantal boerderijen maakte een ontwikkeling door gedurende de late 
Middeleeuwen. Boerderijen maakten vaak deel uit van een hoevenzwerm, buurschap of hof. 
Een hoevenzwerm is een groep boerderijen die wel in een bepaald verband met elkaar stond 
maar verspreid lagen in het landschap. Dit in tegenstelling tot een buurschap of dorp, 
waarbij de boerderijen bij elkaar stonden, bijvoorbeeld rond een brink. Een hof of domein is 
een agrarisch complex van boerderijen en agrarische landerijen dat aan een heer behoorde. 
De boeren waren dus niet vrij. Vanuit de belangrijkste boerderij werd meestal het domein 
bestuurd. Hier werd ook de oogst opgeslagen in zogenaamde spiekers. Deze spiekers waren 
stenen schuren die vaak ook nog omgracht waren als bescherming tegen brand en diefstal. 
Een andere manier waarop sociale verschillen zichtbaar werden is het systeem van marken. 
Met marken werden de woeste gronden aangeduid. Deze waren, als ze niet toebehoorden 
aan de landsheer, aanvankelijk in gemeenschappelijk bezit en een ieder mocht ze gebruiken. 
Toen de bevolking toenam en de woeste gronden steeds schaarser werden, kwamen er 
regels. Er werden zogenaamde markengenootschappen opgericht die de marken binnen hun 
bestuursgrenzen beheerden. Het gebruik van de marken werd begrensd. Iedere boer kreeg, 
al naar gelang de grootte van zijn akkerland, een bepaald aantal rechten op het gebruik van 
de woeste gronden. Dit werden waardelen genoemd. De boer was dan een gerechtigde of 
gewaarde boer. Deze eigendomsrechten waren heel belangrijk, vooral later bij toename aan 
bosbouw op de woeste gronden. Aan het hoofd van de markengenootschap stond een 
markerichter. Dit markerichterschap kon een erfelijk ambt zijn, dan heette het een 
erfmarkerichterschap.37 
Gedurende de late Middeleeuwen en de zestiende eeuw lukte het een aantal boerderijen, 
vaak de belangrijkste in hun omgeving, om het recht van havezate te verwerven. De 
boerderij moest hiervoor versterkt zijn. Met het recht van havezate kwam een aantal 
voorrechten en plichten. Vaak ontwikkelden de spiekers zich tot zo’n havezate, waarbij ze de 
oude functie als opslagruimte verloren. Hun bouwmateriaal en hun omgrachtingen 
verleenden aan de spiekers een zekere status. Sommige later gebouwde landhuizen werden 
daarom ook spieker genoemd, ter referentie aan de status van de oorspronkelijke spiekers. 
De eigenaars van een havezate mochten, indien ze aan alle eisen voldeden, toetreden tot de 
ridderschap van Zutphen. Om hun nieuwe status te laten zien werden ook rondom 
havezaten vanaf de 17de eeuw steeds vaker formele tuinen aangelegd. De agrarisch functie 
van deze boerderijen bleef aanvankelijk echter vaak (voor een deel) bestaan. 
Zo zien we dat kastelen en boerderijen zich ontwikkelden tot buitenplaatsen. Zij werden niet 
zozeer als zomerwoning door stedelingen gesticht, maar pasten zich wel aan de nieuwe 
elitaire theorieën over het buitenleven en de verschijningsvorm van landhuizen en tuinen 
aan. Daarnaast bleven zij het economische centrum van een landgoed of agrarisch bedrijf. 
 

3.5 Locatie in het landschap 
Het voorgaande maakt duidelijk dat de locatie van de landgoederen en buitenplaatsen dus 
nauw verbonden is met het landschap. Bovendien zijn bijna alle buitenplaatsen en 
landgoederen in de Graafschap gesticht op de plaats van, met gebruik van of vlakbij een 
(voormalig) kasteel, havezate of boerderij. Het kiezen van een locatie die zijn waarde al had 
bewezen is dus erg belangrijk geweest bij het bouwen van een landhuis.  
Concluderend kan worden gezegd dat van oudsher woonplaatsen werden gesticht op de 
overgang tussen laag naar hoog. De lagere (klei)gebieden waren vruchtbaar maar werden 
bedreigd door overstromingen, terwijl de hogere gebieden droger maar minder vruchtbaar 
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waren. Verder was de nabijheid van water heel belangrijk, zowel voor de voedselvoorziening 
en verdediging als voor transport en verfraaiing.  
Daarnaast speelt de bodemgesteldheid van het landschap een grote rol in de locatiekeuze. 
Een kasteel kon bijvoorbeeld prima gesticht worden in of bij een moeras. De Wildenborch is 
hier een voorbeeld van. Boerderijen daarentegen waren gebaat met een vruchtbaarder 
landschap dat makkelijker te cultiveren was. Weilanden werden aangelegd op de drassige 
kleigebieden terwijl de wat drogere zandgronden gebruikt werden voor de akkers.  
 

3.6 De buitenplaats: huis en tuin 
Deze paragraaf behandelt de ontwikkeling van de landhuizen en de omringende tuinen en 
parken van de buitenplaatsen. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen huis en tuin/park.  
 
3.6.1 De Renaissance 

Deze eerste tuinen rondom de kastelen en versterkte 
huizen hadden geometrische vormen, meestal een 
vierkant of een rechthoek. Ze waren verdeeld in 
borders met paden ertussen en bestonden 
hoofdzakelijk uit moestuinen en boomgaarden. De 
tuinen waren over het algemeen buiten de 
huisgracht gesitueerd, waardoor ze een relatief open 
karakter hadden ten opzichte van het omringende 
landschap. Wel waren ze vaak omgracht of met een 
haag omgeven (fig. 10). Ze werden niet in een directe 
relatie met het huis aangelegd maar hun functie 
bepaalde hun ligging: op vruchtbare, niet te droge of 
te natte gronden en op een niet al te grote afstand 
van het huis. Hoewel deze renaissancistische tuinen 
voornamelijk werden aangelegd om hun 
voedselvoorziening werden ze wel degelijk 
beschouwd als een verfraaiing van het hele complex 
en ook zo aangelegd. De strakke lijnen en de vaak 

symmetrische verhoudingen binnen de tuin 
correspondeerden met de renaissancistische 
architectuurstijl die op dat moment modern was.38 Bij 
Ruurlo en Keppel was zo’n tuin te vinden (fig. 10, 32).  
De kastelen en versterkte huizen werden met hun 

omgeving verbonden door de aanleg van lanenstelsels. Soms waren dit functionele wegen of 
dijken die werden rechtgetrokken of recht werden aangelegd en waarlangs bomen werden 
geplant. Deze lanenstelsel droegen bij aan de lokale infrastructuur.  
De kastelen en versterkte huizen zelf werden gedecoreerd met versieringen uit de 
renaissancistische vormentaal. Vaak betrof dit alleen een verfraaiing van het exterieur en 
werd dit nog hoofdzakelijk beperkt tot de voorgevel. De renaissancistische architectuurstijl 
uitte zich in regelmatige verhoudingen, rijk versierde geveltoppen en een uitbundig gebruik 
van klassieke vormen, zoals pilasters en frontons.39 Dit is onder andere te zien bij kasteel 
Keppel (fig. 9).  
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Figuur 10 Gedeeltelijke plattegrond van kasteel 
Keppel (linksboven) met de (helft van de) tuin 
(linksmidden). De tuin is opgedeeld in borders 
met paden ertussen en is omgracht. De tuin ligt 
buiten de huisgracht. Situatie in 1645. Maker 
anoniem. Bron: www.geldersarchief.nl. 
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3.6.2 Het Hollands-classicisme 
Richting het midden van de 17de eeuw raakte de renaissancistische architectuurstijl 
verdrongen door het Hollands-classicisme. In het kielzog hiervan kwam de Hollands-
classicistische tuinstijl. De grootste vernieuwing hiervan was misschien wel te vinden in de 
relatie tussen huis en tuin die nu tot stand kwam. Nog steeds had men een voorliefde voor 
geometrische vormen en symmetrie maar dit werd nu veel strenger doorgewerkt. De 
symmetrische middenas van de tuin sloot daarbij recht aan op de middenas van het huis. Zo 
werden huis en tuin één geheel. De tuin was over het algemeen rechthoekig en werd 
omgracht of omringd door boomsingels of hoge hagen. Daardoor werd een besloten 
karakter gecreëerd; de tuinen zijn naar binnen gericht. Via paden op het assenstelsel werd 
de tuin verdeeld in tuinvakken met vierkante of rechthoekige vormen. Het was nog steeds 
gebruikelijk om de moestuinen en boomgaarden in de tuin te verwerken, maar daarbij 
kwamen allerlei decoratieve tuinelementen, zoals berceaus (loofgangen) en parterres, 
gevuld met bloemen of met ingewikkelde patronen van buxushagen en/of gekleurde 
steentjes. Het laatste wordt ook wel parterre de broderie genoemd: parterres met 
borduurwerk. Door deze lage parterres bij het huis aan te leggen werd er een groot contrast 
bereikt tussen de lage tuin en het hoog oprijzende huis. Ook visvijvers werden verwerkt in de 
tuinaanleg. De Ulenpas had een Hollands-classicistische tuinaanleg.40 
Met de Hollands-classicistische tuinstijl werden ook zichtlijnen populair. De oprijlaan kwam 
als een lange rechte laan op de middenas van het huis te liggen, waardoor er een lange 
zichtlijn ontstond (fig. 11). De oprijlaan sloot vaak aan op een lanenstelsel, dat de 
buitenplaats met zijn omgeving verbond. De lanen werden niet alleen ter decoratie 
aangeplant maar dienden ook een economisch doel: de houtproductie.  
De classicistische architectuurstijl vanaf de jaren ’30 van de 17de eeuw was een stuk strakker 
dan de renaissancistische ornamentiek. In plaats van klakkeloos en uitbundig werden 
decoraties nu sober en ingetogen toegepast volgens de regels van de klassieke architectuur. 
De nadruk lag op harmonische verhoudingen. Symmetrie en mathematische verhoudingen 
bepaalden de gevels en, bij nieuw gebouwde landhuizen, de bouwmassa.  
In de plattegrond van de laatste groep is de invloed van het classicisme zichtbaar in de 
symmetrische indeling van de vertrekken. Deze huizen bestonden vaak uit een souterrain 
met daarboven één of twee verdiepingen en een zolder onder een schilddak. Zelfs de 
schoorstenen werden geordend op het dak geplaatst. De entree werd midden in de gevel 
geplaatst zodat de symmetrie niet verstoord werd. Een middenrisaliet, bekroond met een 
fronton, gaf de gevel diepte en accentueerde de ingang.41 
Bij de bestaande buitenhuizen, meestal kastelen en havezaten, werd het classicisme vooral 
als verfraaiing toegepast. Een ongelijkmatige rooilijn of verschillende soorten aanbouwen 
werden tot een harmonisch geheel gesmeed (fig. 12). Classicistische decoraties 
moderniseerden de gevels. De bouw-, herbouw- en verbouwwoede kwam voorzichtig op 
gang in het Twaalfjarig Bestand, maar nam vooral toe na de vrede van Münster in 1648. De 
Tachtigjarige Oorlog had namelijk nog lange tijd flink gewoed in het oosten van ons land. 
Sommige landhuiseigenaren grepen de verwoesting van hun huis aan om bij herbouw hun 
huis uit te breiden, te verfraaien met de classicistische vormentaal en het wooncomfort te 
verhogen. 42 Kasteelachtige elementen bleven daarbij vaak bewaard. Torens, grachten, 
bruggen en poortgebouwen maakten deel uit van de identiteit van het huis en vaak van de 
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familie die het huis bewoonde. Hoewel deze vormentaal beslist niet modern was, bleek de 
functie als statussymbool belangrijker. De kasteelachtige onderdelen gaven het huis een 
adellijke betekenis, verwezen naar tijden van macht en eer en hield de herinnering aan een 
eventueel adellijk voorgeslacht levendig.43 
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Figuur 12 Oprijlaan naar de Wiersse. Situatie op 7 mei 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman. 

Figuur 11 Kasteel Keppel met gracht en oude donjon. De achtervleugel bestond oorspronkelijk uit een 
mengelmoes van aanbouwen van verschillende hoogte. Rond 1750 werden deze tot één harmonieuze vleugel 
getransformeerd. Situatie op 10 april 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman. 
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3.6.3 Het Frans-classicisme 
Met de verfransing van de architectuurstijl in het laatste kwart van de 18de eeuw kwam er 
ook een verfransing van de tuinstijl tot stand. In deze Frans-classicistische tuinen werd de 
beslotenheid van de Hollands-classicistische tuinen doorbroken. Zichtlijnen boden zicht op 
het omringende landschap van de tuin en een ingenieus gebruik van het perspectief moest 
deze tuin in het landschap doen overgaan en groter doen lijken dan dat de tuin in 
werkelijkheid was. De middenas in de tuin werd nog belangrijker en nog meer 
geaccentueerd. Deze as, gerealiseerd als zichtlijn, werd vaak doorgetrokken (of leek 
doorgetrokken te zijn) in het landschap buiten de grenzen van de buitenplaats. Grand canals 
en verschillende zijassen werden ook wel aangelegd als zichtlijn. Sommige zichtlijnen 
voerden de blik naar het oneindige, andere hadden een eindpunt, zoals een kerktoren. Er 
werd dus bewust een relatie gelegd tussen het huis, de tuin en de omgeving.44 
Ook de tuin en het huis werden meer met elkaar verbonden. Regelmatig liet men de 
middengang van het huis, van de voordeur naar de achterdeur, overlopen in de middenas 
van de tuin. Verder werden spiegelvijvers bij het huis aangelegd.45 
Ten slotte werd het decoratieve karakter van de tuin aangevuld met allerlei vijvers, 
fonteinen, tuinbeelden, koepeltjes, schelpengrotten en galerijen. De tuin was dus erg 
gefocust op beleving. Mooie voorbeelden hiervan waren te vinden bij de Voorst (fig. 14) en 
ook het niet uitgevoerde tuinontwerp voor Verwolde liet dit zien (fig. 13).46 
Hierboven is al kort de verfransing van de architectuurstijl genoemd. Vanaf eind 17de en 
begin 18de eeuw werd het Italiaans-geïnspireerde classicisme vervangen door een Frans-
geïnspireerd classicisme. Harmonie en symmetrie werden nog belangrijker. Bovendien werd 
de decoratie nog soberder en vaak beperkt tot een omlijsting en bekroning van de 
ingangspartij. In de 18de eeuw zijn de decoratietrends in te delen in drie fasen die 
samenhangen met de regeringsperioden van de Franse koningen: Lodewijk XIV-stijl (zwaar, 
decoratief, symmetrisch, ca. 1700-1740), Lodewijk XV-stijl (elegant, asymmetrisch, rococo, 
ca. 1740-1775) en Lodewijk XVI-stijl (sober, symmetrisch, ca. 1775-1800).47 
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Figuur 13 Verwolde. 
Ontwerptekening uit ca 1783. 
Door H. van Hooff. Bron: boek 
Huis Verwolde. 
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3.6.4 De landschapsstijl en de neo-stijlen 
Vanaf het midden van de 18de eeuw kwam er langzamerhand meer waardering voor het 
natuurlijke landschap. De formele tuinaanleg werd steeds meer als te gekunsteld gezien. Er 
werd geëxperimenteerd met meer vloeiende en gebogen vormen die natuurlijker aandeden. 
Inspiratie hiervoor kwam vanuit de Engelse landschapsstijl. Aanvankelijk werd deze stijl 
vooral zichtbaar in de aanleg van (hakhout)bosjes met slingerende wandelpaadjes en had 
het gedeelte een besloten karakter. Later werd de gehele tuin getransformeerd tot een 
landschappelijk park. De symmetrie en de geometrische vormen werden verlaten. In plaats 
van de hagen en parterres kwamen er gazons met hier en daar boomgroepen of solitaire 
bomen. Grachten, kanalen, visvijvers en molenkolken werden vergraven tot slingerende 
waterpartijen. De vrijgekomen grond werd gebruikt om reliëf aan te brengen in de tuin. De 
lange, rechte zichtlijnen werden voor het grootste gedeelte vervangen door kleinere 
doorkijkjes die verrassende perspectieven leverden op delen van het park en het huis. 
Zichtvelden waren grote open ruimtes die blik boden vanuit het huis op de tuin en het 
landschap daarachter. Vaak hadden zichtvelden een trechtervorm. Grensafscheidingen 
werden meestal gevormd door waterlopen of greppels (ha-ha), zodat er geen verticale 
barrière werd gevormd (fig. 16). Andere zichtvelden waaierden uit naar de doorgaande weg 
of naar een waterloop. Zien en gezien worden was hierbij het motto. Op allerlei manieren 
werd dus geprobeerd het landschapspark in het landschap te laten overlopen; men wilde 
opnieuw de tuin groter laten lijken dan dat hij daadwerkelijk was. Het karakter van het park 
veranderde opnieuw van gesloten naar open (fig. 15).48  
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Figuur 14 Tuinen van De Voorst. Prent uit ca. 1700. Maker anoniem. Bron: www.geldersarchief.nl 



Contouren om cultuurhistorie  Karakteristieken van de Graafschap 

31 

 
   

Figuur 15 Zicht vanuit landhuis Velhorst op de voormalige Berkel en het omringende agrarische landschap. Foto 
gemaakt door Elise Holtman op 7 mei 2014. 

Figuur 16 Zicht op het omringende landschap (westzijde) vanuit landhuis de Wiersse. Het gazon loopt, zorgvuldig 
omkaderd, over in de naburige weilanden. Om het optische bedrog te versterken, wordt tijdens de 
bezoekersdagen aan de boer gevraagd om in het voorste weiland koeien, in het middelste weiland pinken en het 
achterste weiland kalfjes te laten lopen.  
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Terwijl in de voorgaande eeuwen de tuin- en de architectuurstijl met elkaar verbonden 
waren, komt er in de 19de eeuw een scheiding. Terwijl de landschapsstijl populair bleef voor 
de tuinen, maakte de architectuur, onafhankelijk van de tuinstijl, een aantal snelle 
ontwikkelingen door. Het startschot werd gegeven met een hernieuwde waardering van de 
gotiek, wat de zogenaamde neogotische stijl opleverde. De gotische vormentaal werd hierbij 
op een nieuwe manier toegepast. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw kwamen daar de 
neorenaissance, het neoclassicisme en het eclecticisme bij. De laatste stijl is een 
mengelmoes van allerlei architectuurinvloeden. In de plattegrond kwam meer ruimte voor 
de hal. Asymmetrische plattegronden en bouwmassa’s kwamen ook steeds meer in trek.49 
 
3.6.5 Het begin van de 20ste eeuw 
Richting 1900 kreeg men weer oog voor de geometrische vormen van de classicistische 
tuinstijlen. Men mixte de formele stijl en de landschapsstijl door elkaar tot de zogenaamde 
gemengde tuinstijl. Hierbij behield men de natuurlijke vormen in het park en legde men bij 
het huis meer besloten moderne tuinen aan met geometrische en symmetrische vormen. 
Voorbeelden hiervan zijn verzonken grasparterres met stenen muurtjes, parterres de 
broderie, bloemen- en rozenperken en rotstuintjes. Deze moesten de overgang tussen het 
huis, met zijn vaak strakke lijnen en architecturale vormen, en het landschapspark 
verzachtten.50 De Wiersse (fig. 17), de Voorst, Verwolde en ’t Waliën hebben deze tuinen.  
In de eerste jaren van de 20ste eeuw werden er nog wel enkele nieuwe buitenplaatsen in de 
Graafschap aangelegd maar het nam snel af. De benodigde ruimte en financiën voor een 
buitenplaats werden steeds minder vanzelfsprekend. Villa’s en villaparken daarentegen 
werden steeds populairder. De villa kan dan ook voor een deel als opvolger van de 
buitenplaats worden gezien.51  
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Figuur 17 De lage tuin met de rozentuin erachter bij de Wiersse. Situatie op 7 mei 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman. 
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3.7 Het landgoed 
Dan nu iets over de landgoederen. Veel buitenplaatsen in de Graafschap vormen namelijk 
het centrum van een landgoed. Buiten de grenzen van de tuin of het park lagen akkers, hooi- 
en weilanden, woeste gronden en aangeplante bossen. Deze landerijen behoorden bij de 
buitenplaatseigenaar en werden bewerkt vanuit pachtboerderijen. Het landgoed leverde de 
inkomsten die nodig waren voor de instandhouding ervan én van de buitenplaats. Sommige 
grootgrondbezitters bekleedden daarnaast nog een politiek ambt of een andere aanzienlijke 
positie. Desondanks woonden de meeste landgoedeigenaren het grootste gedeelte van het 
jaar op hun buitenplaats om toezicht te houden.  
De formele tuinstijlen (renaissancistisch, Hollands- en Frans-classicistisch) hebben ook in de 
landgoederen een rol gespeeld. Boerenweggetjes werden, vooral in de directe nabijheid van 
de buitenplaats, veranderd in strakke lanen en met elkaar verbonden. Dit zo ontstane 
lanenstelsel vormde een bewust gezocht contrast met de onregelmatig gevormde agrarische 
landerijen en kronkelige beken en benadrukte daarmee de allure van de buitenplaats en de 
rijkdom of aanzien van de familie die het landgoed bezat. Ook dienden de lanen regelmatig 
als zichtlijn. De bomen werden soms gebruikt voor de houtproductie. 
Met de landschapsstijlen kwam er waardering voor de schoonheid van het boerenland. 
Vanuit het park werd actief een visuele relatie gezocht met de omringende landerijen. 
Weilanden en akkers konden ook deel uit maken van het landschapspark. Dit noemt men 
ferme ornée. Door weilanden, bossen en akkers af te laten wisselen werd er een spel 
gemaakt van licht en donker, van open en dicht. Net als bij de onderdelen in het 
landschapspark werden de landerijen gebruikt om een bepaalde sfeer op te roepen en om 
de beleving van het landschap te versterken.  
 
3.7.1 Landgoederen vanaf 1800 
De eeuwwisseling rond 1800 luidde een periode in van grote veranderingen voor het 
landschap in de Graafschap. Het gemeenschappelijke gebruik van de woeste gronden 
werden namelijk steeds meer als ouderwets betiteld. Moderne landbouwhervormers wilden 
deze, in hun ogen, onproductieve grond ontginnen en met de nieuwste landbouwmethoden 
rendabel genoeg maken voor akkers of weilanden. Er kwam dan ook steeds meer druk op de 
markengenootschappen om de gemeenschappelijke gronden te verdelen. Aanvankelijk 
boden de organisaties veel tegenstand, maar naarmate de tijd vorderde en er allerlei wetten 
kwamen die markendelingen moesten stimuleren, kwam er schot in de zaak. 
Landgoedeigenaren waren een drijvende kracht achter deze markendelingen. Zij waren 
immers met hun omvangrijke bezit de grootste gewaarden in de markengenootschappen. Zij 
zagen de markeverdelingen als een buitenkans om hun grondgebied flink te vergroten.52 
Delen van de grond werden geschikt gemaakt voor de landbouw, maar ook een groot 
oppervlak werd met (naald)bos beplant. In natte gebieden werd gebruik gemaakt van 
rabatten (fig. 18). De ontginningsgolf duurde tot ca. 1860.53  
De bossen dienden vooral voor de houtproductie maar werden ook zo gerangschikt dat ze 
actief deel uit maakten van de parkaanleg. Ze lagen vaak rondom de buitenplaatsen en 
werden doorsneden door kaarsrechte wegenstelsels.54 
Om de woeste gronden in cultuur te brengen waren ingrepen in het landschap noodzakelijk. 
Broek- en veengebieden moesten worden ontwaterd terwijl heidegronden bemest moesten 
worden. Ook in het cultuurlandschap was de afwatering slecht in delen van de Graafschap. 
Veel landgoedeigenaren waren dan ook de drijvende krachten achter de moderniseringen in 
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de waterhuishouding. Ook wat betreft de aanleg van wegen en spoorwegen waren 
landgoedeigenaren belangrijke spelers. Zo liet A.C.W. Staring van het landgoed de 
Wildenborch een deel van de Veengoot op eigen kosten graven en waren bij de aanleg van 
de Hummelo-Enschedesche Kunstweg in 1859 en van diverse spoorlijnen landgoedeigenaren 
betrokken.55 
Vanaf eind 19de eeuw kwam er een enorme stimulans voor de landbouw met de uitvinding 
van kunstmest. Voor de bemesting van akkers was een eigen veestapel nu niet meer 
noodzakelijk en ook de arme gronden konden productief worden gemaakt. Het areaal 
landbouwgrond breidde sterk uit. Ook bossen en houtwallen moesten het ontgelden. 
Regelmatig werden bossen die een halve eeuw eerder waren aangeplant gerooid ten 
behoeve van nieuwe agrarische landerijen. Landgoedeigenaren zagen dit echter met 
argusogen aan. Voor hen hadden bossen niet puur een economische functie, maar waren ze 
een deel van de landschappelijke aanleg op hun landgoederen. Bovendien, ook heel 
belangrijk, waren de bossen noodzakelijk voor de jacht. Op de landgoederen bleef daarom 
veel bos behouden. Ook tijdens de twee wereldoorlogen, toen hout zeer gewild was en 
waarin vele bossen sneuvelden, bleef het bos op de landgoederen behouden. Als je nu op de 
huidige topografische kaart kijkt zie je dat daarom zowat al het bos in de Graafschap aan de 
landgoederen toebehoort.56 
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Figuur 18 Rabattenbosbouw op 't Waliën. Situatie op 29 april 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman. 
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Ten slotte hadden landgoedeigenaren vaak een conserverende rol tijdens de 
ruilverkavelingen. Zij hadden wel oog voor de cultuurhistorische waarde van hun landerijen. 
Voor een deel hebben zij ernstige aantasting van de landgoederen en hun structuren kunnen 
voorkomen.57 
 

3.8 Complex rijksbeschermde buitenplaatsen 
Er is geen complete lijst van alle buitenplaatsen en landgoederen in de Graafschap. Wel 
kunnen we kijken naar alle complex rijksbeschermde buitenplaatsen. Als we deze buitens 
lokaliseren in Google Earth dan zien we het volgende (fig. 19). De buitenplaatsen zijn voor 
het grootste gedeelte gebouwd op de overgang tussen hoog en laag of in de lagere delen 
van het landschap. Verder liggen de meeste buitenplaatsen liggen aan of in de buurt van een 
waterloop. Dat is niet zo verrassend omdat beken en riviertjes meestal de lagere plekken van 
het landschap opzoeken. Kastelen liggen veelal aan de riviertjes de Berkel, de Baakse beek 
en de Oude IJssel.  
Ruim een derde van alle complex rijksbeschermde buitenplaatsen is een kasteel of stamt 
ervan af. Nog eens een derde is een landhuis afkomstig van een havezate of een boerderij. 
Een zesde is als nieuw landhuis bij of vanuit een boerderij gebouwd en een zesde is op een 
gehele nieuwe plek gebouwd.58  
 

 

Figuur 19 Hoogtekaart met de belangrijkste (gedeelten van) waterlopen en de locaties van de complex rijksbeschermde 
buitenplaatsen. Bron hoogtekaart: http://ahn.geodan.nl/ahn/#. Bron onderlaag: Google Earth. 
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3.9 Conclusie 
In dit hoofdstuk stonden de karakteristieken van de buitenplaatsen in de Graafschap 
centraal. We zagen hoe het landschap werd opgebouwd en hoe het in cultuur werd 
gebracht. Het zo ontstane landschap, met zijn hoge en lage, droge en natte delen, zijn 
patchwork van akkers, wei- en hooilanden, heidevelden en bossen, broek- en veengebieden, 
van boerderijen, kastelen en dorpjes, zijn lijnenspel van waterlopen en boerenweggetjes en 
zijn sociale, economische en politieke structuren, bleek een ideale voedingsbodem voor het 
ontstaan van vele tientallen buitenplaatsen. De karakteristieken van deze buitens zijn dan 
ook voor een groot deel te verbinden met dit landschap. Laten we hier eens verder op 
inzoomen.  
De eerste karakteristiek is dat de meeste buitenplaatsen werden gesticht op een locatie met 
een geschiedenis. Kastelen en havezaten kregen tuinen of werden verbouwd tot moderne 
landhuizen. Boerderijen werden vervangen door een landhuis of een landhuis werd bij een 
boerderij gesticht. Dit betekent dat bij de keuze voor een locatie hele andere dingen mee 
speelden dan bij een nieuw gestichte buitenplaats. De eigenschappen van de locatie hielden 
namelijk verband met de oorspronkelijke functie van de plek, zoals een versterking of een 
ontginning. Veel buitenplaatsen liggen daarom aan een waterloop, zij het een klein riviertje 
of een beek. Water had namelijk een belangrijke rol gespeeld in het vullen van grachten, het 
bevloeien van akkers en hooi- en weilanden en het laten draaien van watermolens. Later 
kwam al dat water goed uit voor de aanleg van decoratieve waterpartijen. Ook werden 
drassige stukken wel gebruikt voor de aanleg van rabattenbossen. Buitenplaatsen die bij een 
boerderij of havezate werden gesticht lagen bovendien op de overgang tussen de hogere en 
de lagere delen van het landschap. Buitenplaatsen waarbij een kasteel de kern of de basis 
vormde lagen in de beekdalen. Ten slotte was rondom Zutphen, waar vanaf de 17de eeuw 
een aantal nieuwe buitenplaatsen werden gesticht, de verbinding met de stad erg belangrijk. 
Hier zie je dat de relatie met het landschap minder meespeelt in de locatie van de 
buitenplaats. De ligging aan een waterloop om een watermolen aan te drijven vormde hier 
bijvoorbeeld nauwelijks een aandachtspunt. Wel belangrijk was de ligging aan een weg die 
naar de stad voerde.  
Nog een karakteristiek van de buitenplaatsen in de Graafschap, is dat velen het centrum 
waren van een landgoed. Dit landgoed bestond aanvankelijk vooral uit agrarische landerijen 
met hier en daar hakhoutbosjes voor de houtproductie. Het landgoed werd doorsneden 
door strakke lanenstelsels die vooral een decoratief doel dienden. De bomenrijen konden 
daarnaast gekapt worden ten behoeve van de houtproductie. De lanenstelsels, die vooral 
rondom de buitenplaats voorkomen, gaven het landgoed allure en boden een representatief 
ontsluitings- en wegenstelsel. Met de markendelingen in de 19de eeuw zagen veel 
landgoedeigenaren kans om hun grondgebied uit te breidden. Daarnaast werden nieuwe 
landgoederen gesticht op deze voormalig woeste gronden. De nieuwe ontginningen kregen 
regelmatig een agrarische functie maar werden ook veelal beplant met bomen. Deze bossen 
werden doorsneden met lange rechte wegenstelsels. Nu nog zijn landgoederen voor een 
relatief groot deel beplant met bos. Als zodanig zijn ze zeer herkenbaar in het omringende 
landschap.  
Ten slotte is ook in de Graafschap de opeenvolging van de verschillende architectuur- en 
tuinstijlen te zien. Niet zo puur en overdadig als in bijvoorbeeld het westen van ons land, 
maar soberder, aangepast aan de permanente woon- en werkfunctie van de buitenplaatsen 
en het landschap. De ontwikkelingsgeschiedenis van de tuin- en architectuurstijlen laat zien 
dat het landgoederenlandschap sterk gelaagd is en dat bij elke nieuwe laat die toegevoegd 
werd, iets van de oude laag zichtbaar bleef. Hergebruik van oude tuin- en 
landschapselementen was een zeer algemeen fenomeen. Al deze cultuurhistorische lagen en 
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syntheses tussen die lagen zijn zeer bepalend voor de waarde en kwaliteiten van de 
landgoederen en buitenplaatsen.  
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4. De buitenplaatsbiotoop en de Graafschap 
 

4.1 Inleiding 
In het tweede hoofdstuk is gefocust op de bestaande toepassingen van de 
buitenplaatsbiotoop in provincies Utrecht en Zuid-Holland. In het vorig hoofdstuk zagen we 
hoe het buitenplaatsenlandschap in de Graafschap is opgebouwd en wat de karakteristieken 
hiervan zijn. Al deze dingen komen samen in dit hoofdstuk. We gaan namelijk nu kijken in 
hoeverre buitenplaatsbiotopen kunnen worden toegepast in de Graafschap. In dit hoofdstuk 
staan de vorm en de inhoud van de buitenplaatsbiotoop centraal; het gaat om het 
instrument zelf. Door wie het gebruikt kan worden en op welke manier komt in latere 
hoofdstukken ter sprake.  
 

4.2 De inhoud 
Laten we beginnen met een korte herinnering aan de inhoud van de buitenplaatsbiotopen in 
respectievelijk Zuid-Holland en Utrecht. 

 Zuid-Holland: de buitenplaats (huis met tuin en/of park, de overige onderdelen en 
alle interne relaties), de basisstructuur (waterloop, weg of beide), zichtlijnen, 
panorama’s, blikveld en de begrenzing van de complex rijksbeschermde buitenplaats.  

 Utrecht: (locatie van) het landhuis en bijgebouwen, het park of de tuin, lanen, 
zichtpunten, -lijnen en –velden (de panorama’s bij Zuid-Holland), waterpartijen en –
lopen, moestuin, ontsluitingsstructuur en watersysteem (de basisstructuur bij Zuid-
Holland), de begrenzing van de complex rijksbeschermde buitenplaats en de 
buitenplaatszone. 

Als we de buitenplaatsen in de Graafschap hiermee vergelijken krijgen we het volgende. De 
buitenplaatsen bestaan uit een huis met tuin en/of park, bijgebouwen, moestuinen, 
waterpartijen, paden- en laanstructuren en overige onderdelen. Ze zijn vaak gekoppeld aan 
een basisstructuur; meestal is dit een waterloop en regelmatig een doorgaande weg. De 
oprijlaan van de buitenplaats komt meestal uit op een lanenstelsel, behorende bij de 
buitenplaats en het omringende landgoed. Verder zijn er vanuit het landhuis vaak zichtlijnen 
en zichtvelden/panorama’s. Zichtlijnen komen soms uit op een zichtpunt, zoals een 
kerktoren of een (pacht)boerderij. Lastiger wordt het bij de blikvelden. Omdat 
buitenplaatsen vaak de kern zijn van een landgoed en omringd worden door bossen is het 
moeilijk om de buitenplaats zelf als eenheid te ervaren van buitenaf.  
Tot zover de toetsing van de buitenplaatsen in de Graafschap aan de inhoud van de 
buitenplaatsbiotopen van Zuid-Holland en Utrecht. Zoals blijkt hebben de buitenplaatsen de 
test doorstaan. Op de blikvelden na kunnen buitenplaatsbiotopen op de buitens in de 
Graafschap worden toegepast. Is dit voldoende? 
Laten we terugkeren tot de genoemde karakteristieken in het vorige hoofdstuk. Als we deze 
lijst goed bekijken zie we dat niet alle karakteristieken terugkomen in de bovenstaande 
vergelijking. Dit komt omdat in de Graafschap buitenplaatsen vaak de kern vormen van een 
landgoed. Dit landgoed is niet zomaar een aanhangsel of een secundair gebied; buitenplaats 
en landgoed vormden een onlosmakelijk geheel. De buitenplaats was bovendien afhankelijk 
van het landgoed omdat de laatste (een groot deel van) de benodigde inkomsten moest 
leveren.  
Verder werden de agrarische landerijen en de bossen van even groot belang geacht als de 
tuinaanleg. Wel was er een verschil in functie. Lag bij het landgoed de nadruk op een 
economische functie, bij de tuinaanleg lag de nadruk op een recreatieve en decoratieve 
functie. Beide functies zijn echter op beide gebieden van toepassing. De tuin, vooral de 
moestuin, de boomgaard en de visvijvers, diende ook tot voedselvoorziening. Het landgoed 
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werd op zijn beurt bij de decoratieve tuinaanleg betrokken, of beter gezegd, de tuinaanleg 
liep door tot in het landgoed. Kaarsrechte lanenstelsels vervingen kromme boerenweggetjes 
en dienden als zichtlijn. Akkers, weilanden, houtwallen, -singels en bossen werden 
afgewisseld voor een parkachtig effect. Zichtlijnen hadden regelmatig een pachtboerderij als 
zichtpunt. Weilanden dienden als zichtveld. Hakhoutbosjes werden doorsneden door 
slingerpaadjes en vijvers terwijl de grote bosaanplanten op de woeste gronden doorsneden 
werden door kaarsrechte lange wegen. Landgoederen functioneerden dus vaak als ferme 
ornée: een combinatie van een parkaanleg en landerijen met een (agrarisch-)economische 
functie.  
Daarnaast maken pachtboerderijen, met de kleuren van (het wapen van) de pachtheer op 
hun luiken, evenzeer deel uit van het landgoed als bijgebouwen van de buitenplaats. En wat 
te denken van rabattenbossen en vloeiweiden? Deze vormen van watergebruik zijn heel 
typerend voor dit gebied en herbergen een belangrijke cultuurhistorische waarde. 
Jachtvoorzieningen in de bossen maakten nog eens duidelijk dat de houtaanplant zowel een 
economische als een recreatieve functie had.  
Ten slotte, vanuit het omringende agrarische open land is het landgoed wél te ervaren als 
eenheid, dus wat betreft het landgoed is er wel sprake van een blikveld. 
Concluderend kan dus gezegd worden dat buitenplaatsbiotopen zeker op de buitenplaatsen 
in de Graafschap van toepassing zijn, maar dat zij niet de hele lading dekken.  
 

4.3 De landgoedbiotoop 
Om de belangrijke cultuurhistorische samenhang tussen buitenplaats en landgoed én de 
cultuurhistorische waarde van beiden te waarborgen, is in dit scriptieonderzoek gezocht 
naar een manier om het instrument van de buitenplaatsbiotoop aan te passen, zodat het 
ook in een gebied als de Graafschap gebruikt kan worden. Uit deze zoektocht is de 
landgoedbiotoop ontstaan. Hiermee wordt niet de Zuid-Hollandse landgoedbiotoop bedoeld 
want daar gaat het alsnog alleen om buitenplaatsen. In de landgoedbiotoop wordt nu het 
geheel van landgoed en buitenplaats samengenomen. De buitenplaats is immers deel van 
het landgoed. De landgoedbiotoop kan dus gezien worden als een uitbreiding van de 
buitenplaatsbiotoop en omvat het gehele landgoed met daarin de buitenplaats. Als er echter 
alleen sprake is van een buitenplaats, kan logischerwijs het landgoedaspect van de 
landgoedbiotoop niet worden toegepast. In dat geval is een buitenplaatsbiotoop voldoende.  
 
4.3.1 De inhoud van de landgoedbiotoop 
De inhoud van de landgoedbiotoop is dan als volgt. 

 De buitenplaats: een in oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis met 
(moes)tuinen en/of parken, grachten, waterpartijen en -lopen, bijgebouwen, lanen- 
en padenstelsels en overige (kleine) onderdelen. Verder de basisstructuur; meestal is 
dit een waterloop en regelmatig een doorgaande weg. Ten slotte de zichtlijnen, -
punten en velden 

 Het landgoed: de lanen-, paden- en dijkenstelsels, de opstallen (zoals watermolens, 
pachtboerderijen met bijbehorende schuren en hooibergen, boswachtershuisjes, 
bruggen et cetera.), vloeiweiden en daarbij behorende watersystemen, de 
watersystemen voor de aandrijving van watermolens, rabattenbossen, decoratieve 
waterpartijen, zichtlijnen, -punten en –velden, kerkenpaden, landschapselementen 
als houtwallen en –singels, de ferme ornée, de houtopstanden (variërend van 
grootschalige productiebossen tot hakhoutbosjes) en het kleinschalige agrarische 
landschap met zijn historische relaties tussen grondgebruik en het reliëf/de bodem.  
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Een belangrijke opmerking hierbij is dat voor alle genoemde elementen en structuren 
logischerwijs geldt dat zij een cultuurhistorische waarde moeten bezitten om aangemerkt te 
worden als landgoedbiotoopeenheid. Niet elk bosje of elke brug in een landgoed bezit een 
cultuurhistorische waarde. Dit zal dus per landgoed geanalyseerd moeten worden. 
 

4.4 De toepassing en criteria 
Nu we de landgoedbiotopen hebben ingevuld is goed om te kijken naar de omkadering 
ervan. Ook de buitenplaatsbiotopen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht zijn omkaderd. 
Opnieuw een korte herinnering: 
Zuid-Holland:  

 Het gaat om de huidige situatie. 

 De focus ligt op de belangrijkste ruimtelijk en zichtbare elementen en structuren, en 
de samenhang daartussen, van de buitenplaats. 

 Het gaat om individuele buitenplaatsen.  

 Het gaat zowel om complex rijksbeschermde buitenplaatsen als waardevolle niet-
complex rijksbeschermde buitenplaatsen die als buitenplaats herkenbaar zijn.  

Utrecht:  

 Het gaat om de huidige situatie. 

 De focus ligt op de belangrijkste ruimtelijk en zichtbare elementen en structuren, en 
de samenhang daartussen, van de buitenplaats. Verdwenen 
buitenplaatsbiotoopeenheden worden aangegeven op de kaart. 

 Het gaat om buitenplaatszones met aandacht voor de individuele buitenplaatsen 
daarbinnen. Restanten van buitenplaatsen die aan de criteria voldoen zijn in de 
buitenplaatszones meegenomen. 

Het is logisch dat de provincies uitgaan van de huidige situatie. De buitenplaatsbiotoop is 
immers een beleidsinstrument, zodat gerichtheid op het heden en de toekomst belangrijk is. 
De focus op de belangrijkste ruimtelijke en zichtbare structuren en elementen (en de 
samenhang daartussen) zal gekozen zijn omdat de buitenplaats moet passen in het 
ruimtelijke beleid. Er zou echter ook een bredere invalshoek gekozen kunnen worden. Juist 
een instrument als de buitenplaatsbiotoop biedt hiertoe mogelijkheden omdat het niet 
streeft naar een officiële monumentenstatus maar naar een bewustwording, een stukje 
extra bescherming. Aspecten als kerkenpaden vormen evenzeer deel van de identiteit van 
een landgoed als de lanen en het coulisselandschap. Juist zulke kleine dingen worden vaak 
over het hoofd gezien of als onbelangrijk geacht. Zij verwijzen echter naar bepaalde 
gebruiken die niet alleen ruimtelijk en/of zichtbaar met een landgoed verweven zijn maar 
ook belangrijke culturele en sociale waarden uitstralen. 
Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de invloed van de landgoedeigenaren in de 
omgeving. In de Graafschap hebben veel grootgrondbezitters zich intensief ingezet voor de 
verbetering van zaken als infrastructuur en de waterhuishouding en voor de komst van 
bijvoorbeeld een openbaar spoorwegnet. Deze zaken vormen wel een belangrijke 
ruimtelijke, zichtbare én cultuurhistorisch waardevolle uiting van de elitecultuur in deze 
streken die een sterke stempel op het landgoederenlandschap heeft gedrukt. Hoewel een 
uitbreiding van de infrastructuur of een verbetering van de waterhuishouding op het eerste 
oog weinig met buitenplaatsen en landgoederen te maken lijken te hebben, zijn ze wel 
degelijk van belang geweest. Niet alleen voor de ontwikkeling van het gebied maar ook voor 
de spreiding van zowel de stichting als de uitbreiding van landgoederen en buitenplaatsen. 
Dit onderwerp en de eventuele positie ervan in de landgoedbiotoop wordt later uitgebreider 
behandeld.  
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De provincie Utrecht kiest ervoor om verdwenen buitenplaatsbiotoopeenheden te 
vermelden op de kaart, in tegenstelling tot de provincie Zuid-Holland. Utrecht geeft aan dat 
deze elementen en structuren dienen tot inspiratie en helpen om het concept van de 
buitenplaats beter te begrijpen. Inderdaad wordt hiermee een helderder beeld gegeven van 
de buitenplaatsen en kan de opzet en de bedoeling van de opdrachtgever en ontwerper 
beter worden begrepen. Een vervolgstap zou kunnen zijn om, vooral daar waar het om 
complex rijksbeschermde buitenplaatsen gaat, de uitvoering van makkelijk reverserende 
ingrepen te stimuleren en eventueel te faciliteren. Een dichtgegroeide zichtlijn, een 
verdwenen moestuin of een gedempte vijver kan, indien het niet veroorzaakt is door een 
zorgvuldig uitgevoerd tuinontwerp maar door bijvoorbeeld verwaarlozing, gemakkelijk 
ongedaan worden gemaakt waardoor de kernwaarden van de buitenplaats ook 
daadwerkelijk worden versterkt en verbeterd. Dat is immers het doel van de provincies.  
Ook in het laatste criterium is de provincie Utrecht in het voordeel. Omdat zij zich richt op 
buitenplaatszones is er ook ruimte voor buitenplaatsen waar alleen restanten van over zijn. 
Deze restanten bieden mogelijk niet meer het beeld van een volledige buitenplaats, maar 
verwijzen daar wel naar. Zij verdienen misschien niet de bescherming die een meer volledige 
buitenplaats krijgt, maar representeren net zo goed de cultuurhistorische waarde die men 
aan buitenplaatsen in het algemeen toekent. Ook een buitenplaats waarvan de tuin 
verdwenen is door bebouwing, maar waarvan, bijvoorbeeld, de lanenstructuur nog rest als 
openbare infrastructuur, heeft zeker zijn stempel op de omgeving gedrukt. De vorm en 
laanbeplanting van die infrastructuur zijn immers een manifestatie van de buitenplaats en 
draagt daarom bij aan de beleving van het gebied. Hetzelfde geldt voor een landschapspark 
zonder landhuis en bijgebouwen. Ook dat behoort een plaatsje te krijgen in een 
buitenplaatszone omdat het, net als alle andere buitenplaatsen, de buitenplaatszone vorm 
en identiteit geeft en zijn deel van het hele verhaal vertelt. Voor buitenplaatszones geldt dan 
ook: de uitkomst is meer dan de som der delen.  
 

4.5 Landgoederenzones als landgoedbiotoop 
Met landgoedbiotopen is het daarom goed om te werken met zones, waar dat mogelijk is. 
Een landgoederenzone wordt gekenmerkt door één of meerdere structuren of elementen 
waaraan de buitenplaatsen in die zone gekoppeld zijn. Dit kan bijvoorbeeld een waterloop, 
een weg, een stad of een bepaald reliëf zijn. In een landgoederenzone als landgoedbiotoop 
kunnen zowel landgoederen als buitenplaatsen gelegen zijn; beide worden in dezelfde 
biotoop opgenomen. Het gaat om de bovenliggende gemeenschappelijke basisstructuur of –
element. Een meer uitgewerkte begrenzing van zonegerichte landgoedbiotopen wordt in 
hoofdstuk acht behandeld.  
Voor het gebruik van landgoedzones als landgoedbiotopen pleit ook dat de samenhang 
tussen zowel het landschap en het landgoed als tussen de landgoederen onderling zichtbaar 
wordt. Wanneer er een hele rits landgoederen aan een bepaalde waterloop of weg ligt, is dit 
een heel belangrijk kenmerk van elk individueel landgoed én van alle deze landgoederen 
samen. De samenhang met andere landgoederen en met bepaalde delen van het landschap 
wordt zichtbaar bij het gebruik van een landgoederenzone. Zo wordt ook de valkuil van een 
te grote objectgerichtheid voorkomen. 
Het nadeel van het gebruik van een landgoederenzone is het risico dat er teveel 
veralgemeniseerd wordt. Elk landgoed is uniek. Hoewel vele externe factoren een rol 
gespeeld kunnen hebben in de vestiging en ontwikkeling van een buitenplaats of landgoed, 
hebben de eigenaren hun persoonlijke stempel op het huis, de tuinen en de economische 
landerijen gedrukt. Elke buitenplaats en elk landgoed heeft een eigen 
ontstaansgeschiedenis, eigen kenmerken, eigen waarden en een eigen verschijningsvorm. 
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Deze uniekheid moet worden onderkend en zichtbaar worden gemaakt. Daarom moet bij de 
landgoedbiotopen specifiek aandacht worden geschonken aan de individuele landgoederen 
en buitenplaatsen in de zones.  
 
4.5.1 De toepassing en criteria van de landgoedbiotoop 
Concluderend kan dus gezegd worden dat de landgoedbiotoop in de Graafschap zich vooral 
moet focussen op de huidige situatie, omdat het immers een beleidsinstrument is, maar 
daarbij de geschiedenis niet uit het oog moet verliezen. Ook in gedeeltelijk verdwenen 
landgoederen en buitenplaatsen kan nog een rijke cultuurhistorische erfenis gevat zijn. 
Tevens is belangrijk om de juiste prioriteiten te stellen. Kleine landgoed- en 
buitenplaatseenheden kunnen een net zo waardevol verhaal vertellen als de grote. Hun 
onooglijke verschijning zou geen reden moeten zijn om ze daarom als minderwaardig te 
beschouwen.  
Verder zijn landgoederenzones heel belangrijk om lokale of regionale kenmerken van een 
concentratie landgoederen aan het licht te brengen maar daarbij moet de eigenheid van 
ieder landgoed niet vergeten worden. Buitenplaatsen zonder landgoed passen daarnaast 
prima in een zonegerichte landgoedbiotoop, zodat zowel de landgoederen als 
buitenplaatsen in een bepaald gebied meegenomen kunnen worden in één biotoop. Ook 
wanneer een landgoed versnippert is geraakt is een zonegerichte landgoedbiotoop 
praktisch, tenzij de snippers op een te grote afstand van elkaar liggen en buiten de zone 
vallen. In het laatste geval kan beter een objectgerichte landgoedbiotoop gebruikt worden, 
zodat de samenhang tussen de snippers helder is.  
Daar waar mogelijk is moeten landgoedbiotopen dus als zone worden ingezet. Wanneer een 
landgoed niet gekoppeld is aan een bepaalde gemeenschappelijke structuur of element, en 
dus buiten een landgoederenzone valt, moet de landgoedbiotoop objectgericht worden 
toegepast, dus per landgoed een landgoedbiotoop.59  
Aan de hand van twee casestudies zullen nu de gegevens uit dit hoofdstuk, namelijk de 
invulling en omkadering van landgoedbiotopen, aan de praktijk worden getoetst. In 
hoofdstuk acht zullen de landgoedbiotopen en hun gebruik verder worden uitgewerkt. 
 
  

                                                      
59

 Bij buitenplaatsen die niet gekoppeld zijn aan zo’n gemeenschappelijke structuur of element wordt dan 
natuurlijk een buitenplaatsbiotoop toegepast. 
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5. Casestudies 
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen twee casestudies behandeld worden. Zij gaan in op de 
ontwikkelingsgeschiedenis van respectievelijk een landgoederenzone en twee individuele 
landgoederen daarin. Het gaat erom de belangrijkste karakteristieken en cultuurhistorische 
kwaliteiten van de zone en van de landgoederen te achterhalen. Deze vormen de essentiële 
basis voor eventuele toekomstige landgoedbiotopen. De twee casestudies zijn dus niet 
omgezet in kant-en-klare landgoedbiotopen. Dit zou het scriptieonderzoek te grootschalig 
hebben gemaakt. In dit hoofdstuk gaat het er om de bouwstenen voor landgoedbiotopen 
aan te geven. Dit is congruent met het eerste deel van de onderzoeksvraag die centraal staat 
in deze scriptie.  
In de casestudies wordt gekeken naar de ontwikkelingsgeschiedenis, omdat de 
cultuurhistorische waarde van een landgoed grotendeels bepaald wordt door zijn historische 
ontwikkeling. De reden dat gekozen is voor een landgoederenzone en enkele individuele 
landgoederen in die zone is omdat zo zowel de kwaliteiten van het hele gebied als van elk 
uniek landgoed daarin kan worden achterhaald, zoals in het vorige hoofdstuk betoogd is. Het 
zou in deze scriptie echter te ver voeren om alle landgoederen in de zone te behandelen. 
 

5.2 Casestudy 1: landgoederenzone Baakse beek 
In de Graafschap zijn meerdere concentraties van buitenplaatsen en landgoederen te 
vinden. Eén zo’n concentratie bevindt zich rondom een stelsel van beken in het midden van 
het gebied. De Baakse beek is de belangrijkste waterloop in dit stelsel en is de naamgever 
van de landgoederenzone.  
De volgende buitenplaatsen zijn te vinden in dit gebied: Ruurlo, de Wiersse, ’t Medler, de 
Wildenborch, Wientjesvoort, Vorden, Hackfort, ’t Suideras, het Onstein, ’t Zelle, de 
Kieftskamp en Huis te Baak. Allen maken zij deel uit van een landgoed. Verdwenen 
landgoederen zijn Stapelbroek en Venhorstink. 
 
5.2.1 Het landschap 
Laten we kijken hoe het landschap is opgebouwd. Zoals eerder beargumenteerd is het 
landschap met zijn dynamiek heel belangrijk voor het ontstaan en de ontwikkeling van de 
buitenplaatsen en landgoederen in de Graafschap. Dit geldt ook voor dit gebied. De 
landgoederezone maakt deel uit van een landschap dat in drie delen kan worden opgedeeld: 
oost, midden en west (fig. 6). Deze drie delen stroken met de hoogte van de gebieden ten 
opzicht van het NAP (fig. 20). Het oostelijke gedeelte is het hoogst. Dit ligt op het Oost-
Nederlands plateau. Vanaf hier daalt het landschap richting het westen langzamerhand af 
tot de monding van de beken in de IJssel, waar het laagste punt bereikt wordt.  
In het midden ligt het dekzandlandschap. Hierin ligt de landgoederenzone. Vanaf Vorden 
loopt dit landschap geleidelijk over in het rivierkleilandschap langs de IJssel.  
De beken, die zo kenmerkend zijn voor de landgoederenzone, lopen in noordwestelijke 
richting (fig. 21). Het hoge oosten is hun brongebied. De dekzandlaag is hier heel ondiep 
terwijl de ondergrond gevormd wordt door pleistocene laag van slecht waterdoorlatend 
leem: de hydrologische basis. Regenwater dat hier valt wordt daarom niet meteen 
opgenomen in de bodem maar stroomt via pleistocene smeltwatergeulen richting het 
noordwesten naar beneden. Deze beekjes met ijzerrijk grondwater kwamen onder aan het 
plateau uit in het oostelijke dekzandlandschap. Kenmerkend voor dit terrein zijn grote 
dekzandvlaktes. In het westen wordt dit gedeelte van het dekzandlandschap afgesloten door 
lange smalle noord-zuidgerichte dekzandruggen. Deze barrière in het landschap zorgde 
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ervoor dat het water zich verzamelde in de lagere delen van het landschap, vaak aan de voet 
van de ruggen, zodat veen- en broekgebieden ontstonden. Bovendien werden deze 
moerassige gebieden gevoed met kwelwater. Het beetje regenwater dat wel op het plateau 
kon inzijgen had namelijk enkele grondwaterstromen in eveneens westelijke richting 
gevormd. De bodemlaag waarin deze stromen zich voortbewogen lag op de hydrologische 
basis en bestaat uit de grove Pleistocene Rijnafzettingen. Deze laag wordt het 
watervoerende pakket genoemd. In de laagtes kwelde dit grondwater naar boven. Het 
Ruurlose broek is hier een voorbeeld van.60 
Aan de andere kant van de smalle dekzandruggen is het dekzandlandschap veel dynamischer 
en kleinschaliger. Het gebied wordt gekenmerkt door allerlei kleine dekzandruggen die in 
vele vormen (smal en langgerekt, rond, trechtervormig) voorkomen. Tussen de 
dekzandruggen liepen kleinere en grotere waterlopen en lagen drassige valleien. Deze 
broekgebieden werden ook gevoed door zowel lokaal als regionaal kwel. Doordat het 
landschap zoveel reliëf had kon het regenwater, dat op de hogere gebieden viel en als 
grondwater in de bodem verdween, in de lagere delen van het landschap weer aan het 
maaiveld komen.  
Om het landschap verder te beschrijven, kijken we naar de loop van de Baakse beek. Deze 
ontsprong in het Ruurlose broek. De begraven stuwwal tussen de Lochemerberg en 
Montferland, ten oosten van Vorden en Hengelo, functioneerde als een nieuwe 
hydrologische barrière voor de waterafvoer uit het gebied. Deze stuwwal bestaat uit diverse 
lagen waarvan sommige slecht waterdoorlatend zijn. Grondwater wordt hierdoor 
gedwongen omhoog te komen. Hierdoor ontstond het Wiersserbroek tussen de 
buitenplaatsen Wiersse en Medler. Omdat het water over de landschappelijke drempel heen 
moest lag het debiet hoger. De Baakse beek meandert dan ook sterk op dit punt. Aan de 
andere kant van de begraven stuwwal leidde het verval van het opgestuwde water tot kleine 
overstromingen, zodat hier beekklei werd afgezet (fig. 23). De dekzandruggen hebben in dit 
gebied meer een trechtervorm. Hierdoor ontstonden plekken waar makkelijk water 
verzameld werd. De slecht waterdoorlatende lacustriene afzettingen en keileem werkten als 
nieuwe barrière zodat ook in dit gebied kwelwater omhoog kwam.61 
Ten slotte komen we geleidelijk uit bij het rivierkleigebied. De diverse beken die onderhand 
ontstaan waren mondden hier uit in de IJssel. Het gebied ligt laag en werd dan ook in 
Middeleeuwen regelmatig overstroomd. Ook nadat er dijken waren aangelegd kwamen 
overstromingen en dijkdoorbraken nog regelmatig voor. Direct langs de IJssel werden bij 
riviervloeden zanderige en licht kleiige sedimenten afgezet: de oeverwallen. Verder in de 
richting van het dekzandlandschap, daar waar het water tot stilstand kwam, bezonken de 
zware kleideeltjes. Dit zijn de komgebieden. Hoger gelegen dekzandkopjes steken hier en 
daar boven deze kleilaag uit. Dat de IJssel een dynamische rivier was kwam ook tot uiting in 
de vele meanderbochten. De mooie kronkelwaard bij Cortenoever is al genoemd, evenals de 
afgesneden meander bij Baak. De dynamiek van de rivier maakte dat het landschap 
grenzend aan de IJssel steeds opnieuw veranderingen onderging zodat het bovenste 
bodemlagen hier uit jonge lagen bestaat.62 
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Figuur 20 Hoogtekaart met de belangrijkste hoogten en laagten. Bron hoogtekaart: http://ahn.geodan.nl/ahn/#. 

 

Figuur 21 Hoogtekaart met de belangrijkste waterlopen. Bron hoogtekaart: http://ahn.geodan.nl/ahn/#. 

 

Figuur 22 Locatie van de landgoederen behorende bij de landgoederenzone Baakse beek. Rood: kasteel (van kasteel naar 
landhuis); paars: van havezate naar landhuis; lichtblauw: landhuis bij boerderij; groen: van boerderij naar landhuis; wit: 
verdwenen landgoed. Bron hoogtekaart: http://ahn.geodan.nl/ahn/#. 
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5.2.2 De locatie 
Oostelijk van de smalle noord-zuidgerichte dekzandruggen vinden we geen enkel landgoed 
met buitenplaats (fig. 22). De broek- en veengebieden waren te nat, de hoge zandruggen en 
dekzandvlaktes te droog. Bovendien was op de laatste twee terreinen te weinig water 
beschikbaar voor grachten en waterpartijen. Als we helemaal naar het westen kijken, naar 
het rivierkleilandschap, vinden we landgoed Baak. Hoewel dit landgoed aan de Oosterwijkse 
Vloed ligt, die niet tot het stroomgebied van de Baakse beek behoort, ligt Baak geografisch 
gezien wel in landgoederenzone Baakse beek. De oostelijke kwelstroom, die hier opnieuw 
boven het maaiveld kwam, was zeer kalkrijk. Samen met de vruchtbare klei was de bodem 
dus zeer geschikt voor de landbouw.63 Wel was hier het risico van overstromingen lange tijd 
hoog waardoor vestiging mogelijk wat werd afgeschrikt. Met hoge waterstanden van de 
IJssel overstroomden bovendien ook de beken omdat zij hun water niet konden lozen. De 
grote meanders bij Baak en Cortenoever laten zien hoe dynamisch het landschap hier was. 
Dit blijkt ook uit het feit dat de twee eerste kerken van Wichmond verzwolgen zijn door de 
meanders van de IJssel bij Cortenoever. De eerste kerk uit ca. 800 verdween in de 
Middeleeuwen, de tweede kerk rond 1582. Tot in de 17de eeuw meanderde de IJssel actief. 
Daarom zijn hier maar weinig buitenplaatsen en landgoederen gesticht.64  
Het dekzandlandschap in het midden ten slotte was het meest aantrekkelijk voor vestiging 
en ontginning. Hier bevindt zich dan ook het grootste gedeelte van onze landgoederenzone. 
Het kleinschalige reliëf en de nabijheid van water waren gunstig voor landbouw en veeteelt. 
Mens en dier waren hier veilig voor de IJssel. Het kwel bovendien, dat hier en daar omhoog 
kwam, bevatte zeer mineraalrijk water. Het debiet rond de begraven stuwwal was voordelig 
voor de aanleg van watermolens, een belangrijke energievoorziening die we bij zeker vijf 
landgoederen aan de Baakse Beek aantreffen. De smalle lagen beekklei die we hier en daar 
rond Vorden tussen het dekzand vinden waren ten slotte zeer vruchtbaar.65 
 
5.2.3 Ontwikkeling 
Aan de basis van bijna alle landgoederen stond een boerderij met ontginningen. Ook 
kastelen ontstonden regelmatig uit een havezate of boerderij. Toen er verschillen 
ontstonden in grondbezit, geld en sociaal aanzien (bijvoorbeeld met het 
(erf)markerichterschap) werden sommige boerderijen vervangen door een versterkt huis. 
Vaak gebeurde dit in de late Middeleeuwen.  
Ook in onze landgoederenzone gold het systeem van akkers op de hogere delen, wei- en 
hooilanden op de lagere delen van het landschap en de boerderijen ertussen in. Op de 
armste en/of droogste gebieden groeide meestal heide terwijl in de drassige broek- en 
veengebieden, gevoed met kwel- en regenwater, elzenbroekbos te vinden was. De 
Wildenborch lag in zo’n moerassig gebied (fig. 24). Deze omgeving was excellent voor de 
verdediging van het kasteel. Daarnaast werden de broek- en veengronden economisch 
gebruikt. In het Ruurlose broek waren bijvoorbeeld twee eendenkooien geplaatst. 
Broeklanden waren ook te vinden op de overgang tussen het dekzandlandschap en het 
rivierkleilandschap.66 
Vanaf de 13de eeuw werd begonnen met de ontwatering van deze drassige gebieden. Dit 
gebeurde op een kleinschalige manier. Niet alle drooggelegde terreinen werden bovendien 
meteen in gebruik genomen. Gedurende de eeuwen die volgden was dit eigenlijk de norm. 
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Een uitzondering hierop waren de kleinschalige, deels illegale ontginningen van heide of 
broekland door keuterboertjes. Dit werd af en toe oogluikend toegestaan.67 
Eigenlijk gebeurde het ontginnen en in cultuur brengen van de woeste gronden pas echt 
grootschalig en efficiënt vanaf de 19de eeuw met de markendelingen. Deze markedelingen 
vonden vooral plaats na de eerste Nederlandse kadastrale opmeting, die in de eerste 
decennia van de 19de eeuw tot stand kwam. Hierdoor was het makkelijker om de woeste 
gronden nauwkeurig op te delen. Vooral grootgrondbezitters waren de motor achter de 
markendelingen. Zij konden hierdoor niet alleen hun bezit flink uitbreidden maar hadden 
ook het geld en de kennis om deze woeste gronden te ontginnen. Op de nieuwe 
cultuurgronden kwam landbouw of werd bos geplant. Niet overal ging dat even snel. Vooral 
die percelen die ver in de marke lagen bleven aanvankelijk nog in hun oude situatie. Rond 
1900 was een groot deel van het Ruurlose broek dan ook nog een nat heideveld terwijl het 
gebied al vanaf 1834 was verdeeld.68  
In de twintigste eeuw werd het agrarische landschap op twee manieren sterk veranderd. In 
de eerste helft van de eeuw werd bijna al het bos gekapt. Ook landschapselementen als 
houtwallen, -singels en hakhoutbosjes moesten eraan geloven. In de tweede helft van de 
20ste eeuw, vooral rond de jaren ’70, werd het landschap getransformeerd door 
ruilverkavelingen en drastische ingrepen in de waterhuishouding. Hierover volgt zo meer. In 
de landgoederen daarentegen was de invloed van de ruilverkavelingen relatief klein; de 
landbouw bleef hier kleinschalig en de bossen werden niet of nauwelijks gerooid. Het 
coulisselandschap bleef dus vrij goed intact. 69 
Tegenwoordig zie je dat een steeds groter wordend aantal boerderijen, ook binnen de 
landgoederen, hun agrarische functie opgeven of op een laag pitje zetten. Alleen de 
grootschalige moderne boerenbedrijven kunnen hun hoofd boven water houden. Op de 
landgoederen wordt daarom gezocht naar nieuwe economische dragers, die men onder 
andere vindt in de horeca, recreatie, natuurbeheer en toerisme.70 
 
5.2.4 Water 
De waterhuishouding 
Het water, dat zo belangrijk is in dit landschap, werd vanaf de ontginningen steeds meer 
beïnvloed door de mens. Aanvankelijk bestonden er geen aaneengesloten waterlopen, zoals 
nu wel het geval is. Moerassige delen waren hier en daar met elkaar verbonden door kleine 
beekjes maar hadden ook regelmatig geen duidelijke afwatering. Door verschillende beken 
en moerassige delen met elkaar te verbinden ontstond bijvoorbeeld pas in 1750 de huidige 
Baakse Beek. Niet in de huidige bedding maar wel met de huidige lengte. Vóór 1750 was er 
namelijk sprake van een Ruurlose, een Vordense, een Hackfortse en een Baakse beek. Zoals 
eerder gezegd, ontsprong de Ruurlose beek in het Ruurlose broek.71 Doordat de beek door 
natuurlijke beekdalen liep en er een natuurlijk afwateringssysteem bleef bestaan, ging de 
beek als vanzelf meanderen. De beken in deze landgoederenzone hebben dan ook vaak een 
half-kunstmatig karakter; de mens hielp de natuur slechts een handje. Nog een paar 
voorbeelden. De Hissinkbeek werd in 1835 verlengd naar het oosten en vormde daarmee de 
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Figuur 23 Bodemkaart met de belangrijkste waterlopen. Duidelijk te zien zijn het Ruurlose broek (lichtgroene vlak bij 
'Oost-Gelre'), het Wiesserbroek (felgroene vlak), het moeras rondom de Wildenborch (lichtgroen), de enkeerdgronden 
op de dekzandruggen (bruin), de beekdalen (lichtgroen) en de kleiige grond rondom de Baakse beek bij Vorden 
(geelgroen). Ook is te zien dat de Van Heeckerenbeek en het oostelijke deel van de Veengroot gegraven zijn omdat daar 
geen beekeerdgronden zijn. Bron bodemkaart: http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp. 

 
 

 

Figuur 24 De locatie van de landgoederen in relatie tot de bodemgesteldheid. Bron bodemkaart: 
http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp. 
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basis voor de huidige Veengoot. Bij Hackfort werd al in de Middeleeuwen de loop van de 
Hackfortse beek verlegd in de richting van ’t Suideras. Deze toenamalige havezate had tot de 
vijftiende eeuw een watermolen en waarschijnlijk werd de Hackfortse beek verlegd om deze 
beek te voeden. Later werd de watermolen verplaatst naar het Hackfort waar ’t Suideras op 
dat moment bij hoorde. Waarschijnlijk liep de Hackfortse beek oorspronkelijk in 
noordwestelijke richting en mondde hij uit in het gebied waar nu de Vierakkerse laak loopt. 
Ook deze waterloop heeft men een handje geholpen. Een dekzandrug vormde lange tijd een 
lastige barrière voor de afvoer naar de IJssel zodat hier de Leestense broek ontstond. 
Mogelijk is in de dekzandrug een doorgang gegraven zodat het broekgebied ontwaterd en 
ontgonnen kon worden.72 
Andere pogingen om het water de baas te worden, laten de dijken bij ’t Hackfort en de 
poldermolen bij de Wildenborch zien. Bij ’t Hackfort had men regelmatig last van 
overstromingen van de Hackfortse beek bij hoge IJsselstanden. Hierdoor kon het water niet 
goed geloosd worden. De dijken losten dit probleem op73 
In de 19de eeuw werden de broek- en veengebieden ontwaterd om ze in cultuur te kunnen 
brengen. Hiervoor werd bijvoorbeeld een verbinding gemaakt tussen de oude Hissinkbeek 
en het Ruurlose broek: de Veengoot. Doordat de broek- en veengebieden nu minder water 
konden bergen werd het regenwater sneller afgevoerd richting de IJssel. Het bekenstelsel 
benedenstrooms kon de toename in waterafvoer niet aan, waardoor regelmatig 
wateroverlast ontstond. Daarom werd in de eerste helft van de 20ste eeuw besloten tot 
verbetering van diverse beken, zoals de Baakse beek en de Veengoot.74  
Verder werd vooral in tweede helft van de 20ste eeuw met de ruilverkavelingen intensief 
ingegrepen in de waterhuishouding. Beken werden recht gemaakt, verdiept, verbreed, 
verlegd en met elkaar verbonden. Opnieuw een aantal voorbeelden. De Veengoot werd 
verdiept in 1964. Door de aanleg van het Stroomkanaal van Hackfort, in diezelfde tijd, werd 
de waterlozing van de Baakse beek en de Veengoot verbeterd. De Van Heeckerenbeek 
verbond in 1967 de Baakse beek met de Veengoot zodat de Baakse beek een deel van haar 
water kon lozen in de verdiepte Veengoot. Verder werden de kleine waterstroompjes die 
overal het gebied doorsneden vervangen door enkele grote beken. Door dit alles werd de 
ontwatering en afwatering van het hele gebied versneld en had de landbouw nergens 
problemen meer met teveel water.75 
Enkele decennia later kwamen echter de nadelige consequenties van de drastische 
beekverbeteringen aan het licht. Doordat regenwater minder inzeeg, verminderde het kwel 
in de lagere gebieden. Het regenwater dat er wel in slaagde om in te zijgen, werd snel 
afgevoerd door de diepe brede sloten. Hierdoor ontstonden er juist watertekorten. Dit was 
niet alleen nadelig voor de landbouw maar voor alle natuur in dit gebied. Ook de 
landgoederen kampten met verdroging van zowel grachten en waterpartijen als de natuur. 
Daarom zijn vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw allerlei projecten opgestart om de 
gevoelige waterhuishouding in het gebied te herstellen.76 Hierover later nog meer.  
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Het watergebruik 
Het water in de landgoederenzone van de Baakse beek werd door de eeuwen heen op 
diverse manieren gebruikt. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de voedselvoorziening. In de 
Baakse beek, maar ook in andere beken, werd volop gevist. Zoveel zelfs dat er vanaf de 17de 
eeuw allerlei regels werden opgesteld om overbevissing tegen te gaan. Een agrarisch 
voorbeeld van watergebruik zijn de vloeiweiden. Met stuwen, kades en houtwallen werd 
geprobeerd om in de winter delen van het beekwater over wei- en hooilanden te laten 
lopen. Ook werden er wel kleine zijtakken van beken gegraven om wat van het water af te 
voeren. Op andere plekken gebeurde bevloeiing op een natuurlijke manier. Door de tijdelijke 
overstromingen bezonken voedingsstoffen uit het mineraalrijke (kwel)water op de 
graslanden, waardoor de vruchtbaarheid ervan positief werd beïnvloed. Bovendien ging het 
water bevriezing en verzuring van de grond tegen. Resten van vloeiweides zijn aangetroffen 
bij het Medler en de Wiersse.77 
Een andere manier van watergebruik is de aandrijving van watermolens. Met stuwen werd 
het beekwater, soms uit speciaal hiervoor gegraven molenbeken (bij bijvoorbeeld Ruurlo), 
opgestuwd om zo een watermolen aan te drijven. De stuw veroorzaakte een wijerd, een 
waterreservoir, zodat de molen ook bij lage waterstanden voldoende water had. Vaak is te 
zien dat de stuw aansloot op een kade of een verhoogde laan dwars op de beek (Ruurlo, 
Wiersse, ’t Medler/Onstein en Hackfort). Hierdoor werd voorkomen dat het opgestuwde en 
daardoor overstroomde water naar de woonkern van het landgoed stroomde. Het water 
kwam na de molen terecht in de molenkolk. Watermolens waren in ieder geval te vinden bij 
Ruurlo, de Wiersse, Vorden, Hackfort en ’t Suideras (tot 1500). Mogelijk heeft ook 
Wientjesvoort een molen gehad en bij het buurschap Mossel (noordelijk van de Baakse 
beek) stond er ook één.78 Met de grootschaligere ontwatering en ontginning van het 
Ruurlose broek in de 19de eeuw kreeg de Baakse beek steeds minder water. Daarom raakten 
de watermolens in onbruik. Dit proces was al eerder begonnen doordat een andere 
waterloop, de Groenlosche Slinge, vanaf het midden van de 18de eeuw steeds meer water uit 
het Ruurlose broek leidde.79 
In diezelfde 19de eeuw werd water ook gebruikt bij de houtproductie, namelijk in de 
rabattenbossen (fig. 25). Bij deze bossen werd in wat nattere, en daardoor vrij onbruikbare 
gebieden, een structuur aangelegd van greppels en parallelle, met het vrijgekomen zand 
opgeworpen, dijkjes. De greppels dienden voor de ontwatering terwijl op de dijkjes bomen 
(eiken-, naaldbomen en populieren) werden geplant.80  
Ten slotte werd water gebruikt voor de grachten, visvijvers, fonteinen, watervallen, 
spiegelvijvers, grand canals (Onstein en de Wildenborch), slingervijvers en andere 
decoratieve waterpartijen (fig. 26). Dit watergebruik was op alle buitenplaatsen in de 
landgoederen aanwezig en ontwikkelde zich met de veranderende tuinstijlen mee. Hierop is 
in het vierde hoofdstuk al uitvoerig ingegaan.81 
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Figuur 25 Rabattenbos (bij Gietelo, dus niet in de Graafschap). Bron: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rabat_%28bosbouw%29 [1 juli 2014]. 

Figuur 26 Landgoed de Wiersse. Slingervijver bij de plek van de oude wijerd. Situatie op 7 mei 2014. Foto gemaakt 
door Elise Holtman. 
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5.2.5 Karakteristieken 
De hechte verbinding met water is de allerbelangrijkste karakteristiek voor de landgoederen 
in dit gebied. Tot de 19de eeuw was men vooral afhankelijk van water. Water vormde het 
landschap. Water bepaalde de locatie van de woningen en de ontginningen. Water dreef 
watermolens aan en ‘bemestte’ de vloeiweiden. Water vulde grachten, visvijvers en 
decoratieve waterpartijen. Water voorzag in voedsel in de vorm van vis, waterdieren en -
vogels. Maar ook: water zorgde voor overstromingen en maakte bepaalde gebieden 
onproductief. Door de eeuwen heen leerde men zowel met het water te leven, van het 
water te leven als het water te controleren. Dit laatste nam in de 19de en 20ste eeuw sterk 
toe. Met de grootschalige ontwatering van de broek- en veengebieden, de aanleg van brede 
diepe beken in plaats van een fijnmazig waterlopennetwerk en de bouw van stuwen en 
gemalen kon men eindelijk het water controleren. Beekvloeden waren verleden tijd en alle 
soorten terreinen kon men agrarisch benutten. De controle van het water in plaats van de 
aanpassing aan het water maakte echter dat de waterhuishouding van het gebied uit zijn 
balans raakte. De onnatuurlijke waterafvoer leidde tot verdrogingsproblemen. Daarom 
wordt sinds de laatste twee decennia geprobeerd om oude watersystemen te herstellen en 
te hergebruiken, terwijl enkele van de grootschalige ingrepen ongedaan worden gemaakt.  
Belangrijke cultuurhistorische landgoedonderdelen die van het watergebruik afgeleid zijn, 
zijn onder andere: watermolens, vloeiweiden, rabattenbossen, waterpartijen met een 
economisch, militair of decoratief doel, kunstmatige waterlopenstelsels, dijken en 
houtkades. 
De tweede karakteristiek is het landschap met zijn kleinschalige reliëf van dekzandruggen.  
Ten derde kan de verbinding tussen landbouw en landgoed als karakteristiek genoemd 
worden. Landbouw was lange tijd de hoofdbron van bestaan voor de landgoederen en nu 
nog bepaalt het agrarische karakter voor een groot deel het landschap van de landgoederen. 
Het boerenland werd ook met de buitenplaats verbonden door lanenstelsels, zichtlijnen en -
velden en het gebruik van een ferme ornée.  
Ook bossen zijn een karakteristiek voor de landgoederen. Buiten de landgoederen is amper 
bos te vinden terwijl in de landgoederen de houtproductie nog steeds actueel is.  
Als laatste kan het coulisselandschap genoemd worden. Doordat ruilverkavelingen bij de 
landgoederen weinig invloed hebben gehad zijn veel oude landschapselementen hier nog te 
vinden en is de kleinschalige landbouw relatief goed behouden gebleven. Ook met de 
nieuwe economische dragers en met herbestemmingen wordt geprobeerd het 
coulisselandschap en de kleinschaligheid in stand te houden. 
 
5.2.6 Landgoederenzone als landgoedbiotoop 
Zoals blijkt uit het voorgaande is de geschiedenis van het gebied nog goed zichtbaar in de 
landgoederenzone. Om een landgoedbiotoop op te stellen is het dus nodig om een 
gedetailleerde beschrijving te hebben van de historische ontwikkeling van de zone. Zo 
kunnen structuren en elementen worden ontdekt die de zone vorm hebben gegeven en 
karakteristiek zijn voor dit gebied. Water is bijvoorbeeld een heel ordenend element in het 
landschap.  
Eén van de voornaamste functies van zo’n verzameling karakteristieken voor een 
landgoedbiotoop is informatie te geven over het gebied, de zone begrijpelijk maken en de 
kwaliteiten van het gebied laten zien. Zou men alleen naar de huidige situatie kijken, dan ziet 
men niet het hele plaatje. Om de zone en zijn cultuurhistorische waarden echt goed te 
begrijpen, is het nodig om ook de verdwenen landgoederen en buitenplaatsen mee te 
nemen in het verhaal, evenals de verdwenen structuren en elementen. Het landschap 
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zonder watermolens, zonder drassige gebieden, met een vervaagde structuur tussen 
hoog/laag, akker/grasland en met droge rabattenbossen, is als een incomplete legpuzzel.  
De landgoederenzone als landgoedbiotoop kan dus heel goed gebruikt worden om de lokale 
en regionale kenmerken én samenhang van een concentratie landgoederen te laten zien. De 
grote lijnen, de belangrijke structuren en de kwaliteiten van een heel gebied kunnen zo in 
kaart worden gebracht, iets dat met individuele landgoedbiotopen veel moeilijker is.  
Een voordeel van de laatste groep is dat ze de uniekheid van ieder landgoed recht doen. 
Daarom volgen nu twee casestudies van individuele landgoederen in de landgoederenzone 
Baakse beek.  
 

  

Figuur 27 De Baakse beek bij de Wiersse. Situatie op 7 mei 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman. 
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5.3 Casestudy 2: Huis Ruurlo en de Wiersse 
 

 
Figuur 28 De locaties van Huis Ruurlo en de Wiersse. Situatie 2005. Bron: Google Earth.  

 

5.3.1 Huis Ruurlo 
 
 
  

Figuur 29 Huis Ruurlo. Situatie op 15 april 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman.  
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Korte geschiedenis tot de achttiende eeuw 
Bossen, moeras en een beek, dat kenmerkte het middeleeuwse landschap waarin huis 
Ruurlo of Roderlo ontstond. De naam Roderlo is vroegmiddeleeuws en betekent gerooid bos 
of gerooide (open) plek in het bos. De stichting van huis Ruurlo stond dus waarschijnlijk in 
verband met een vroegmiddeleeuwse ontginning. Net als van zoveel andere huizen in die 
tijd is het niet precies bekend wanneer het gebouwd is. We zullen het moeten doen met de 
eerste schriftelijke vermelding van de naam en die dateert uit 1326. Steven van Roderlo had 
toen een ‘hoff te Roderlo’. Het woord ‘hoff’ betekent hier hofstede, boerderij dus.82  
Het huis ligt aan de Baakse beek. 83 Dit is niet zonder reden. De beek ontsprong in de 
Ruurlose broek, een moerasgebied ten zuidoosten van Ruurlo, en stroomt vanaf daar naar 
het westen, waar de waterloop ten slotte uitmondt in de IJssel. Langs de gehele loop van 
deze beek werden boerderijen en kastelen gesticht. Ook ten opzichte van het reliëf is de 
locatie van dit eerste huis Ruurlo bewust gekozen. Het ligt op de overgang tussen hoog en 
laag. Zoals al eerder beschreven werden op de dekzandruggen, de hoger gelegen delen in 
het landschap, de akkers aangelegd. De lager gelegen delen tussen de ruggen en langs de 
Baakse beek waren over het algemeen drassiger en werden als wei- en hooiland gebruikt. 
Waarschijnlijk stond het huis Ruurlo niet geïsoleerd in zijn omgeving maar vormde de 
boerderij met nog een aantal andere boerderijen een hoevenzwerm: een nederzetting die 
bestond uit een aantal boerderijen op enige afstand van elkaar. Ruurlo zelf werd beschreven 
als een havezate, een versterkte riddermatige hofstede dus. Waarschijnlijk was het de 
belangrijkste boerderij van de buurschap. De heren van Ruurlo hadden dan ook het 
erfmarkerichterschap in handen.84 
Mogelijk zijn van de oude havezate nog bouwresten bewaard gebleven in het oudste 
gedeelte van het kasteel; dit is de rechthoekige zuidvleugel. Deze woontoren wordt 
gedateerd in de 15de eeuw (fig. 31). Waarschijnlijk is de bouw ervan te verbinden met de 
verwisseling van eigenaar die in 1420 plaatsvond. De familie Van Heeckeren mocht zich nu 
de trotse bezitter van Ruurlo noemen. Zij hebben mogelijk de havezate verbouwd tot of 
vervangen door dit rechthoekige gebouw. In de daaropvolgende eeuwen is deze kern diverse 
malen uitgebreid, waardoor een organisch gegroeid geheel is ontstaan. Aanvankelijk betrof 
dit een L-vormig complex, waarbij een vierkant bouwblok tegen de noordoostelijke zijde van 
de rechthoekige kern werd aangebouwd. Tevens werd er een grote toren tegen de 
zuidwesthoek van de oude vleugel gezet. Rond 1627, ruim een eeuw later, werd de 
plattegrond van het complex uitgebreid tot een U-vorm. Naar het zuidoosten toe werd de 
16de-eeuwse vleugel uitgebreid met een rechthoek en een kleine toren. De bouwdatum van 
deze uitbreiding is echter omstreden. Mogelijk is er sprake van een herbouw van een al 
bestaande vleugel en toren.85 
Door het zo ontstane kasteelachtige uiterlijk onderscheidde Ruurlo zich heel duidelijk van de 
andere boerderijen in de omgeving. Het statusvolle ambt van erfmarkerichterschap dat de 
heren van Ruurlo bekleedden had hier waarschijnlijk mee te maken, evenals het feit dat het 
kasteel het recht van havezate bezat. 
Er wordt geen sprake gemaakt van tuinen of een bewuste aanleg rondom het huis. 
Waarschijnlijk waren er wel moestuinen en boomgaarden en mogelijk ook visvijvers. Het 
huis zal omringd zijn geweest door grachten. Rondom het complex lagen de agrarische 
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landerijen. Verder lag er bij het kasteel een watermolen langs de Ruurlose beek. Deze beek 
ontsprong, zoals we al eerder gezien hebben, in het Ruurlose broek, een moerassig broek- 
en veengebied ten zuiden en oosten van het kasteel.86  
Vanaf Ruurlo liep een oude weg naar Vorden. Deze weg is al getekend op de oudste kaarten 
en dateert mogelijk uit de late Middeleeuwen. Het is niet met zekerheid te zeggen of de weg 
al bestond vóór de bouw van huis Ruurlo. Het tracé bestaat nu nog als zandweg langs de 
huidige provinciale Vordenseweg. Het was mogelijk een belangrijke verbindings- en/of 
handelsroute tussen Ruurlo en Vorden en tussen alle andere woonplaatsen en ontginningen 
die langs deze lijnen werden gesticht.87 
In 1326 was er ook sprake van een parochie te Ruurlo. Zo’n 25 jaar later werd hier een 
stenen kerk gebouwd, mogelijk op de plaats van een houten voorganger.88 Opvallend is dat 
de zijas van het kasteel precies uitkomt op de kerktoren. Mogelijk is dit bewust gedaan; dan 
wel dat de stenen kerk gericht is op het kasteel, dan wel dat het kasteel gericht is op de 
voorganger van de stenen kerk.  
 
Korte geschiedenis van de achttiende eeuw 
Na een korte onderbreking, waarbij het kasteel enige tijd in handen was van de familie 
Schimmelpenninck van der Oye kwam het kasteel door Jacob van Heeckeren in 1727 weer 
terug in deze familie. Hij liet het kasteel verfraaien en moderniseren met decoraties in de 
classicistische architectuurstijl en liet grote delen van het metselwerk vernieuwen. Ook wilde 
hij mogelijk een, nooit uitgevoerde, noordvleugel laten bouwen en liet hij de watermolen 
verdubbelen. Verder liet hij een symmetrisch voorplein creëren tussen twee bouwhuizen in. 
De lage, vlakke gracht die het kasteel omringde benadrukte de hoogte van het kasteel.89 
Over de directe omgeving van het kasteel in de 18de eeuw is gelukkig meer bekend. Een 
tekening die Jan de Beijer in de eerste helft van de 18de eeuw maakte van het kasteel (fig. 
30) sluit goed aan bij de situatie die de anonieme kaart laat zien (fig. 32-33). Deze kaart uit 
ca. 1700 laat een geometrische aanleg zien met een uit drie delen bestaande moestuin, een 
menagerie en op z’n minst twee visvijvers. Langs de tuinen waren berceaus aangelegd. 
Duidelijk is te zien dat geprobeerd is om symmetrie en regelmaat in het eigenlijk heel 
onregelmatig gevormde complex aan te brengen. Wandelpaden over het kasteelterrein 
boden zowel zicht op het huis als op de omgeving. Een lange kaarsrechte laan langs de oude 
weg naar Vorden, die uitkomt op de middenas van het huis, laat zien dat er geïnvesteerd is 
in een verbinding tussen kasteel en omgeving. Ditzelfde geldt voor de zichtlijnen naar een 
pachtboerderij en een visvijver. Het huis werd dus actief in de aanleg betrokken.  
De kaart van deze omgeving door J. Hottinger, uit het laatste kwart van de 18de eeuw, laat 
het landschap rondom de buitengrachten zien: een landschap bestaande uit agrarische 
landerijen, hakhoutbosjes en woeste heide- en moerasgronden. Bij het landgoed behoorden 
bovendien een aantal pachtboerderijen. 90  
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Figuur 30 Kasteel Ruurlo. Door Jan de Beijer, 1743. Bron: www.rijksmuseum.nl  

 

Figuur 31 Plattegrond van kasteel Ruurlo. Ondergrond 
gemaakt door Architectenbureau Heineman, Vos, Ten 
Broecke b.v. Bron: www. rijksmonumenten.nl. De gekleurde 
delen zijn gemaakt door Elise Holtman en geïnspireerd op 
een plattegrond uit Kasteel Ruurlo. Bouwhistorische opname, 
zie literatuurlijst. 

Rood: 15de eeuw 
Oranje: 16de eeuw 
Groen: 17de eeuw 
Paars: 18de eeuw 
Blauw: 19de eeuw 
Lichtgele vlak: 20ste eeuw 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uIUX_yoZrScpRM&tbnid=Bv7l0_Q2YNp2wM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-T-1907-61&ei=HYiJU9i9GoPwPM_FgLgJ&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEgz4WE0yWrJAM4TgExWaTdVbbIGw&ust=1401608397140316
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dx7Ls_N1n_LRKM&tbnid=gHcMLWlOvvJa5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://rijksmonumenten.nl/monument/529502/kasteel%2B%2Bbuitenplaats/ruurlo/&ei=8p2JU83wNIWiO-jCgYgM&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEinbgJUzVUebI-_Fnt1rCgzxO0gA&ust=1401613344497949
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Figuur 32 Kasteel Ruurlo met zichtlijnen; het oosten is boven. Situatie rond 1700. Overlay: anonieme kaart, bron: 
www.geldersarchief.nl. Bron onderlaag: Google Earth.  

 

Figuur 33 Kasteel Ruurlo; het oosten is boven. Situatie rond 1700. Overlay: anonieme kaart, bron: www.geldersarchief.nl. 
Bron onderlaag: Google Earth. Roze: tuin; lichtroze: boomgaard; blauw: water; donkergroen: bos; lichtgroen: weiland; 
bruin: bouwland; oranje: bijgebouwen; rood: huis. Zwarte lijnen: paden, lanen en wegen.  
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Figuur 34 Kasteel Ruurlo. Situatie rond 1832. Overlay: kadastrale minuutplan van 1832 (zie bronnenlijst). Bron onderlaag: 
Google Earth. Zie voor legenda bovenstaande figuur, met als toevoeging: lichtgeel: terrein van vermaak.  

Korte geschiedenis van de 19de eeuw 
Willem van Heeckeren van Kell, die het kasteel aan het begin van de 19de eeuw in zijn bezit 
heeft, had grootse plannen met het kasteel, met name met de tuinen. Het kasteel zelf liet hij 
van binnenuit uitbreiden: tussen de beide vleugels, aan het middendeel, kwam een uitbouw. 
Voor de tuinen schakelde hij de hulp in van de tuinarchitect J.P. Posth. Deze ontwierp in 
1801 een vroeg-landschappelijke aanleg voor Ruurlo dat in een aangepaste vorm werd 
uitgevoerd (fig. 34). De visvijvers en de grachten werden vergraven tot een slingervijver en 
de geometrische tuinen werden omgevormd tot een landschappelijke tuinaanleg met 
slingerende wandelpaadjes. Opnieuw werden hier nut en vermaak met elkaar 
gecombineerd: moestuinen en boomgaarden werden afgewisseld met gronden van vermaak 
en decoratieve waterpartijen. Ook werd er een zichtveld gecreëerd ten noorden van het 
huis, over een groot weiland.91  
Delen van de classicistische structuur bleven bewaard, zoals de lange rechte oprijlaan en 
zichtlijnen. Wel werden bij de ingang van het kasteelterrein boomgroepen en solitaire 
bomen in een parkachtige sfeer geplant om de overgang tussen het park in landschapsstijl 
en de kaarsrechte oprijlaan te verzachten. Een asymmetrisch geplaatste brug op deze plek 
markeerde de toegang tot de laan naar Vorden en de weg richting het dorp Ruurlo, dat ten 
noordoosten van het kasteel lag. Dit dorp was in de 18de eeuw een kleine nederzetting 
geworden. Het lag dan ook gunstig. Bij het kasteel kruisten een aantal wegen. Dit in 
combinatie met de handels- en nijverheidsactiviteiten die een kasteel aantrok maakten deze 
locatie tot een goede plek voor een dorp.92  
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Na het overlijden van Willem van Heeckeren van Kell in 1847 vererfde Ruurlo op Willem van 
Heeckeren van Kell II. De vroege landschapsstijl was op dat moment al weer ouderwets en 
hij vroeg de tuinarchitecten J.D. Zocher jr. en L.P Zocher in 1868 een nieuw ontwerp maken 
voor de tuinen in de late landschapsstijl. Wat hiervan is uitgevoerd is niet helemaal duidelijk. 
Waarschijnlijk betreft het vooral de bouw van de oranjerie. Blijkbaar was de heer van Ruurlo 
niet helemaal tevreden met het tuinontwerp. Ruim tien jaar later gaf hij C.E.A. Petzold de 
opdracht om een nieuw plan te maken. Hierin werd een groot deel van het landgoed 
opgenomen. De bossen en agrarische landerijen werden dus actief opgenomen in de 
decoratieve aanleg van Ruurlo. Er werd gespeeld met open en beboste percelen, 
pachtboerderijen, bosranden, slingerpaadjes, zichtlijnen, zichtvelden en doorkijkjes. Ruim 
tien jaar later werd het amusement van Ruurlo uitgebreid met een groot doolhof, naar 
voorbeeld van die bij het Hampton Court Palace, bij Londen. Het doolhof van Ruurlo is het 
grootste heggendoolhof van Nederland en mogelijk van de hele wereld.93 
Met de markendelingen in de eerste helft van de 19de eeuw werd ten slotte het landgoed 
fors vergroot. Een deel van de nieuwe gronden werd ontgonnen voor agrarische doeleinden 
maar ook een groot gedeelte werd vanaf de jaren ’20 van de 19de eeuw beplant met bos.94  
 
Korte geschiedenis vanaf 1900 
In 1914 wordt het belangrijkste gedeelte van Ruurlo geërfd door Willem van Heeckeren van 
Kell III. Een ander deel komt in handen van Robert van Heeckeren van Kell, die zijn erfenis 
omvormt tot een nieuw landgoed. Later wordt zowel dit landgoed als grote delen van het 
oorspronkelijke landgoed Ruurlo in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw gekocht door 
Staatsbosbeheer. Het kasteel en directe omgeving worden verkocht aan de gemeente Ruurlo 
die het kasteel laat restaureren en daarna het in gebruik neemt als nieuw gemeentehuis. 
Ook wordt de verbindingsvleugel met de kleine noordoostelijke toren met een verdieping 
verhoogd. In 2002 laat de gemeente verder een nieuwe oranjerie bouwen (de oude was 
verwoest in de Tweede Wereldoorlog), zij het op een andere plek. Met de fusie van 
verschillende gemeenten tot één gemeente Berkelland werd de functie van gemeentehuis 
overbodig en stond het lange tijd leeg. Zo’n twee jaar geleden is het echter aangekocht door 
Hans Melchers die het op dit moment laat restaureren om het in te richten als museum (fig. 
36). Daarmee wordt er een nieuwe historische laag aan het kasteel toegevoegd.95 
 
5.3.2 Karakteristieken 
De karakteristieken van landgoed Ruurlo zijn: de oude Vordense weg, de nieuwe Vordense 
weg als ex-oprijlaan en zichtlijn, mogelijk de (verdwenen) zichtlijn op de kerktoren, het 
zichtveld richting de boerderij Pasman en het zichtveld over het voorplein (fig. 35), het 
lanenstelsel, de dubbele watermolen met wijerd en molenkolk, de kunstmatige molenbeek, 
de slingervijver, de parkaanleg, de asymmetrische ontsluiting, de nieuwe oranjerie, het 
doolhof, het bos, pachtboerderijen met de typische kleuren van Ruurlo en ten slotte het 
gebruik van een ferme ornée.  
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Figuur 35 Kasteel Ruurlo en omgeving. Midden- en zijas (witte lijnen), zichtlijnen (gele lijnen) en zichtvelden (lichtblauwe 
vlakken). Situatie in 2005. Bron onderlaag: Google Earth. 

 
  

Figuur 36 Kasteel Ruurlo. Situatie op 7 mei 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman. 
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5.3.3 De Wiersse 

 
Korte beschrijving van de geschiedenis tot de 18de eeuw 
Er is weinig bekend over de vroegste geschiedenis van de Wiersse. In 1288 is er voor het 
eerst sprake van een huis ‘de Wedersche’. Dit was het huis van abdis Godelinde van het 
adellijke vrouwenklooster in Elten. Verder wordt in 1482 melding gemaakt van een huis en 
hof in de Wiersse maar het is niet zeker of dit huis en hof hetzelfde is als het huis uit de 13de 
eeuw. Met de naam Wiersse werd in dit geval namelijk een heel gebied van zowel in cultuur 
gebrachte als nog woeste gronden aangeduid. Bovendien was dit terrein in handen van 
meerdere eigenaren en werd de naam op meerdere manieren gespeld.96 
In 1600 krijgen we eindelijk meer duidelijkheid wanneer er sprake is van een havezate met 
de naam Wiersche. Deze havezate kan bovendien met zekerheid gelinkt worden aan het 
huidige landgoed.97 Wel blijft nog onzeker waar dit gebouw precies gestaan heeft. Een 
aantal kaarten uit het midden van de 17de eeuw laten namelijk twee locaties zien: de huidige 
locatie en een locatie ten noorden van de Baakse beek (fig. 38-40). Waarschijnlijk moeten 
we dit niet interpreteren als een verplaatsing van het huis maar als een verlegging van de 
beek in die tijd. Aan de beek bij het huis stond namelijk een watermolen. Heel goed mogelijk 
is dat de beek te weinig waterkracht had om deze molen voldoende aan te drijven. Het 
omleiden van de beek zou dit probleem kunnen hebben opgelost. Op de kaart waarop de  
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Figuur 37 De Wiersse. Situatie op 7 mei 2014. Foto gemaakt door Elise Holtman. 
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Figuur 38 De Wiersse met de Wiersserbroek (links). Op deze kaart is de Wiersse ten noorden van de beek getekend. 
Situatie in 1651. Door J. van Lindt. Bron: www.geldersarchief.nl. 

Figuur 40 De Wiersse met de Wiersserbroek (links). Op deze kaart is de Wiersse ten zuiden van de beek getekend. Situatie 
in 1651. Door Nicolaes van Geelkercken. Bron: www.geldersarchief.nl 

Figuur 39 De Wiersse met de Wiersserbroek (links). Op deze kaart is de Wiersse ten noorden van de beek getekend. 
Situatie in 1627, gekopieerd in 1651. Door Nicolaes van Geelkerkcken. Bron: www.geldersarchief.nl. 
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Wiersse ten zuiden van de beek is getekend, ligt de watermolen namelijk tussen een wijerd 
en een molenkolk in. Op de kaarten waarop de Wiersse aan de noordkant van de beek ligt is 
hier nog geen sprake van. In ieder geval is de relatie met de Baakse beek belangrijk, zoals we 
ook al eerder hebben gezien bij huis Ruurlo.  
Ten noorden van de beek lag een smalle en langgerekte dekzandrug (fig. 41). Hierop lagen 
de akkers. Deze hoogte in het landschap was een aantrekkelijke pull-factor voor vestiging. 
De Wiersse maakt dan ook in ruimtelijk opzicht deel uit van een kring van boerderijen die 
rondom deze dekzandrug zijn gebouwd (fig. 42). Het zou daarom ook logisch zijn dat het huis 
de Wiersse aanvankelijk aan de noordzijde van de Baakse beek lag. Boerderijen lagen over 
het algemeen op de overgang tussen de hogere en de lagere delen in het landschap. Een 
locatie van de Wiersse tussen de akkers en de hooi- en weilanden bij de beek zou een hele 
praktische plek zijn.  
Voor het verleggen van de beek in plaats van het verplaatsten van het huis pleiten ook de 
aangetroffen bouwresten van de oude havezate in het huidige gebouw. Het gebouw werd 
namelijk rond 1678 drastisch verbouwd als de Wiersse in handen komt van Enno Matthias 
ten Broeck. Hij was burgemeester van Zutphen en wilde mogelijk een wat meer statusvol 
huis. Voordat de Wiersse onder deze eigenaar kwam was er jarenlang juridisch gestreden 
over de vererving van het huis en de bijbehorende gronden. Het is goed mogelijk dat het 
huis hierbij onbewoond was en vervallen is geraakt. Waarschijnlijk was rondom het nieuwe 
huis een tuinaanleg in classicistische stijl gerealiseerd.98  
Een kaart van J. Hottinger laat de Wiersse zien in het laatste kwart van de 18de eeuw (fig. 43). 
Het huis is dan ondertussen aan de achterkant uitgebreid met een vleugel. Het T-vormige 
huis dat op deze manier is ontstaan kreeg aan de voorkant een halfcirkelvormige zandstenen 
bordestrap.99 Direct rondom het kasteel zijn op de kaart geometrische tuinvakken te zien, 
evenals vier rechthoekige, vrij symmetrisch aangelegde (vis)vijvers. Verder is de al 
genoemde watermolen met wijerd en molenkolk te zien. Haaks op de watermolen is een 
lange laan getekend die mogelijk een waterkerende functie had. Sowieso liggen alle lanen 
die op de Hottingerkaart getekend zijn ook nu nog hoger dan het omringende landschap.  
De kaart laat verder zien dat het landschap direct rondom de Wiersse in cultuur was 
gebracht terwijl ten oosten en ten noorden woeste gronden zijn ingetekend. Het gebied 
tussen de Wiersse en het Medler werd het Wiersserbroek genoemd. De organisch gevormde 
bouwlanden, de kronkelende beek en de slingerende paden door de velden vormen een 
contrast met het strakke lanenstelsel dat rondom de Wiersse was aangelegd. De oprijlaan 
vormde een lange zichtlijn naar het zuiden, in de richting van de huidige Wiersserallee.  
Samen met de lanenstelsels van het Medler, Onstein en kasteel Ruurlo brachten deze 
Wiersser lanen structuur aan in het landschap en maakten ze de buitenplaatsen herkenbaar.  
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Figuur 41 De Wiersse en omgeving. Overlay: bodemkaart en een kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1651. Groen: zavel 
met homogeen profiel; oranje: zwak lemig fijn zand; bruin: enkeerdgrond; lichtgroen: sterk lemig fijn zand. Bron bodemkaart: 
maps.bodemdata.nl. Bron kaart: www.geldersarchief.nl. Bron onderlaag: Google Earth. 

Figuur 42 De Wiersse. Overlay: hoogtekaart en de kadastrale minuutplan van 1832 (zie bronnenlijst). Hoe geler hoe hoger; 
hoe blauwer hoe lager. Ondergrond: situatie in 1832 (lijnen van de kadastrale minuutplan) en 2005. Bron hoogtekaart: 
www.ahn.nl. Bron onderlaag: Google Earth. 
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Figuur 44 De Wiersse en omgeving. Situatie in 1832. Overlay: kadastrale minuutplan van 1832 (zie bronnenlijst). Bron 
onderlaag: Google Earth.  

Figuur 43 De Wiersse en omgeving. Situatie in het laatste kwart van de 18de eeuw. Door J. Hottinger. Bron: De Hottinger-
atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794 (zie literatuurlijst). 
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Korte geschiedenis vanaf de 19de eeuw.  
Aangezien de geschreven bronnen ons tot de vorige eeuw weinig informatie hebben 
nagelaten over de ontwikkeling van de buitenplaats de Wiersse, moeten we ons vooral op 
kaarten baseren. De volgende kaart die meer licht laat schijnen op de geschiedenis is de 
kadastrale minuutplan van dit gebied uit 1832 (fig. 44). Allereerst valt op dat de formele 
geometrische tuin vervangen is door een meer landschappelijke aanleg. De vijvers rechts van 
het huis en de molenkolk zijn vergraven tot een slingervijver. Links van het huis zijn een tuin 
en een boomgaard in golvende vormen gecreëerd. De terreinen achter het huis en onder de 
slingervijver worden aangeduid als gronden van vermaak en hadden waarschijnlijk een 
parkachtige aanleg met slingerpaadjes. De gracht rondom het huis kreeg een golvende 
oeverlijn en direct rechts van het huis was een opvallend vierkante moestuin. Waarschijnlijk 
is deze moestuin een overblijfsel uit de classicistische periode van de buitenplaats en wilde 
men deze zo houden. Ook de oprijlaan als zichtlijn is bewaard gebleven. Aan weerszijden 
hiervan lagen wei- en bouwlanden.  
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw ging het langzamerhand bergafwaarts van de 
buitenplaats. Hoewel er diverse ontwerpen gemaakt werden voor verandering van zowel het 
huis als de tuinen, kwam hier door geldgebrek niets van terecht. Sterker nog, het landgoed 
raakte verwaarloosd en versnipperd. Rond 1900 kwam hier gelukkig verandering in. Victor 
de Stuers trouwde met de erfgename van de Wiersse en hij interesseerde zich in grote mate 
voor het landgoed. Hij liet het huis restaureren en nam ook de tuinen onder handen.100 
Verdere modernisering en uitbreiding van de tuin kwam tot stand door zijn dochter Alice, die 
onder andere de rozenparterre en de lage tuin ontwierp en aanlegde. De moestuin, die 
plaats moest maken voor de rozenparterre, werd verder naar rechts, uit het beeld, opnieuw 
aangelegd. Haar echtgenoot, de Engelse William Edward Gatacre, had ook grote 
belangstelling voor de tuinarchitectuur van de Wiersse. Hij vormde de vroegere gronden van 
vermaak om tot de huidige ‘ wilde tuin’ met Engelse invloeden. Kenmerkend zijn de 
verwilderende beplanting en de strakke zichtlijnen die de verder organisch gegroeide tuin 
doorkruisen. De buitenplaats werd van het omringende agrarische landschap afgescheiden 
door beplanting. Verder liet het echtpaar aan de voorkant van het huis een uitbouw creëren, 
waardoor de ingang naar voren werd verplaatst (fig. 37). Er kwamen nieuwe bouwhuizen in 
dezelfde stijl als diegenen die er vroeger hadden gestaan.101  
Onder de nieuwe generatie Gatacre, Victor Edward Gatacre en zijn vrouw, werd de tuin 
verder ontwikkeld. De tuin werd verjongd en hier en daar aangevuld met nieuwe doorkijkjes. 
Delen van de groene muren van de buitenplaats werden opengebroken en er zijn zichtlijnen 
naar het agrarische landschap gemaakt. Nu werd het landgoed dus actief bij de buitenplaats 
betrokken. Ook de rest van het landgoed werd aangepakt. Net als bij Ruurlo werden de 
verschillende functies van het landgoed zo ingedeeld dat er een fraai landschappelijk decor 
ontstond. Er werden allerlei zichtlijnen gecreëerd door bosranden plaatselijk open te breken 
en weilanden en akkers hier en daar met elkaar te verbinden.102  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het oostelijke bouwhuis opgeblazen en niet meer 
herbouwd. Verder werd alle oorlogsschade hersteld. Ook nu nog wordt het landgoed niet 
onder een glazen stolp geplaatst. 
Verjonging en hier en daar vernieuwing houden de buitenplaats en het landgoed levendig en 
up-to-date.103 
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5.3.4 Karakteristieken 
De karakteristieken van de Wiersse zijn: het lanenstelsel, de Wiersserallee, de slingervijver, 
het zichtveld naar het oosten, de zichtlijnen over het landgoed, de parkaanleg, de moestuin, 
de geometrische tuinen bij het huis, de oprijlaan, het bos, de pachtboerderijen met de 
typische kleuren van de Wiersse en ten slotte het gebruik van een ferme ornée.  
 
5.3.5 Landgoederen als landgoedbiotoop 
In de bovenstaande ontwikkelingsgeschiedenissen en karakteristieken komt al veel naar 
voren. Volledig zal het echter nog lang niet zijn. Omdat het onderwerp van deze scriptie het 
onderzoek naar buitenplaatsbiotopen was, en niet onderzoek naar alle karakteristieken van 
de Ruurlo en de Wiersse, heeft er geen uitgebreid onderzoek kunnen plaatsvinden. Vooral 
wat betreft verdwenen of slecht zichtbare landgoedbiotoopeenheden zullen er daarom 
gaten zijn gevallen in de beschrijvingen.  
Karakteristieken zoals die bij deze twee landgoederen naar voren zijn gekomen, vormen de 
bouwstenen voor landgoedbiotopen. Zij vertegenwoordigen een groot deel van de 
cultuurhistorische waarde van een landgoed.  
Ook is met deze casestudy duidelijk gemaakt dat landgoed en buitenplaats een 
onlosmakelijke eenheid vormen en dat dit zo ook was bedoeld. Ten slotte is te zien dat de 
landgoederen, hoewel ze voor een deel dezelfde processen en moderniseringsgolven mee 
maakten, zich toch op een unieke manier hebben ontwikkeld. Daarom is het belangrijk 
aandacht te houden voor de eigenheid van elk landgoed.  
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6. De bescherming van buitenplaatsen en landgoederen in de 
Nederlandse wetgeving 
 

6.1 Inleiding 
Cultureel erfgoed wordt in Nederland beschermd door wetgeving. Hieronder vallen diverse 
instrumenten, die in twee categorieën kunnen worden gedeeld: sectoraal en planologisch. 
Met sectorale wetgeving (monumentenzorg) wordt die bescherming vanuit overheden 
bedoeld die vooral objectgericht is, zoals de rijks-, provinciale en gemeentelijke 
monumenten, het beschermde stads- en dorpsgezicht en de complex bescherming. Bij zowel 
de complex bescherming als de beschermde stads- en dorpsgezichten gaat het om een 
combinatie van een object en zijn ruimtelijke context.  
Planologische bescherming heeft te maken met het ruimtelijke beleid en is gebiedsgericht. 
Hierover meer in de derde paragraaf. We gaan nu eerst dieper in op de sectorale 
bescherming.  
 

6.2. De sectorale bescherming 
De Monumentenwet werd ingesteld in 1961. Aanvankelijk was het erfgoedbeleid vooral een 
kwestie van het rijk. Vanaf de herziene Monumentenwet in 1988 werd meer 
verantwoordelijkheid bij de lagere overheden gelegd.104 
In 2009 werd de monumentenzorg geüpdatet met de Modernisering Monumentenzorg 
(MoMo). Hierin werd besloten dat cultuurhistorische belangen voortaan mee moeten wegen 
in de ruimtelijk ordening, dat de regelgeving krachtiger en eenvoudiger moet worden, dat 
herbestemmingen bevorderd moeten werden en dat er een kennisinfrastructuur moet 
worden opgezet. Consequenties van deze wijzigingen zijn, onder andere, een grotere 
verantwoordelijkheid voor de planologische bescherming terwijl de sectorale bescherming, 
vooral op rijksniveau, wordt afgebouwd. De MoMo leidde in 2012 tot een wijziging in de 
Monumentenwet.105  
De trend naar een grotere verwevenheid tussen monumentenbescherming en de ruimtelijke 
ordening werd al eerder in gang gezet door de beleidsnota ‘Belvedere’ in 1999 en doorgezet 
in de beleidsnota ‘Kiezen voor Karakter, Visie erfgoed en ruimte’ in 2011.106 
De Monumentenwet zal in 2016 opgaan in de Erfgoedwet, die een integraal onderdeel 
vormt van de Omgevingswet.107 
Welke bescherming biedt het sectorale instrumentarium de buitenplaatsen en 
landgoederen? Hiervoor moeten we vooral kijken naar de bescherming van ensembles, zoals 
de beschermde stads- en dorpsgezichten en de complex rijksbeschermde buitenplaatsen. 
Het eerste instrument biedt in theorie een goede bescherming voor een buitenplaats of 
landgoed met ruimtelijke context. Bovendien moet er een beschermend bestemmingsplan 
worden opgesteld. De effectiviteit wordt echter bepaald in de praktijk. Om de ruimtelijke 
samenhang tussen buitenplaats en landgoed, binnen landgoederen, tussen landgoederen en 
tussen landgoederen en het omringende en onderliggende landschap te waarborgen, moet 
er een goede, gedetailleerde en volledige toelichting zijn én moeten de samenhangen 
worden aangegeven op de bijbehorende kaart. Daarnaast moet het beschermd gezicht 
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correct in het bestemmingsplan worden opgenomen en moet dat bestemmingsplan worden 
nageleefd. In de praktijk blijkt het aan deze voorwaarden regelmatig te schorten. Verder is er 
geen aandacht voor de directe omgeving van het beschermde gezicht, zodat deze al 
nadrukkelijk de ruimtelijke context van landgoederen en buitenplaatsen moet omvatten. 
Bovendien komt het nauwelijks voor dat buitenplaatsen, laat staan landgoederen, als 
beschermd gezicht worden opgenomen en op deze manier worden beschermd.108 
De complex rijksbeschermde buitenplaatsen waarborgen de cultuurhistorische waarden van 
buitenplaatsen op zich goed, maar zijn nauwelijks effectief buiten de feitelijke grenzen van 
de buitenplaats. Wanneer er sprake is van een landgoed wordt het landgoedgedeelte dus 
niet beschermd en het buitenplaatsgedeelte wel. Dit is onlogisch aangezien het landgoed en 
de buitenplaats een onlosmakelijk geheel vormen. Ruimtelijke structuren en samenhangen 
worden daarnaast niet op kaarten aangegeven en worden daarom ook niet vertaald naar 
gemeentelijke bestemmingsplannen. Het is duidelijk dat dit instrument vooral objectgericht 
en veel minder gebiedsgericht is. Een buitenplaats heeft echter een ruimtelijk karakter en 
hetzelfde geldt voor de relatie tussen de buitenplaats en zijn omgeving.109 
Voor landgoederen kan een beroep worden gedaan op de Natuurschoonwet uit 1928. 
Hoewel hiermee bosopstanden prima gewaarborgd kunnen worden, geldt dit niet voor 
cultuurhistorie. Deze wet legt dan ook, zoals de naam al aangeeft, de nadruk op het 
natuurschoon en niet op erfgoed. Cultuurhistorische structuren en elementen worden er 
niet door beschermd.110 
Een gebiedsgericht instrument dat dit wel zou kunnen doen, is het beschermde 
landschapsgezicht. Dit instrument valt onder de Natuurbeschermingswet uit 1998. Ook 
hierbij is een beschermend bestemmingsplan verplicht. In de praktijk blijkt dit instrument 
echter nog nooit te zijn toegepast. De aanwijzing van beschermde landschapsgezichten is 
bovendien voorbehouden aan de colleges van de Gedeputeerde Staten. De meerderheid van 
de provincies gebruikt dit instrument bewust niet omdat er, naar hun mening, voldoende 
mogelijkheid tot bescherming van cultuurlandschappen is via de planologie.111 
Het is bovendien de vraag of de ruimtelijke context van landgoederen en buitenplaatsen 
gebaat is bij sectorale bescherming. Deze vorm van waarborging is vrij zwaar en het is 
ondoenlijk om, bijvoorbeeld, een gehele landgoederenzone als beschermd gezicht aan te 
wijzen. Dan wordt er een te zware last gelegd op alle toekomstige ontwikkelingen in een 
gebied, dat niet alleen maar landgoederen en buitenplaatsen herbergt.  
Ten slotte lijkt de sectorale bescherming op zijn retour. Steeds meer initiatief wordt gelegd 
bij de planologische bescherming, zoals ook de nieuwe Omgevingswet laat zien. 
 

6.3. De planologische bescherming 
De planologische bescherming heef te maken met het ruimtelijke beleid. Henk Jan Derksen 
beschrijft heel helder de relatie tussen planologie en cultuurhistorie als volgt in zijn scriptie: 
‘In planologisch beleid dient de integrale afweging te worden gemaakt van de schaarse 
ruimte die moet worden verdeeld over de sectoren die een ruimtevraag hebben. Onroerend 
cultureel erfgoed, zoals historische bebouwing, vraagt echter geen nieuwe ruimte. Op de 
ruimte waarin waardevolle oude gebouwen en cultuurlandschappen zich bevinden zijn 
echter wel ruimteclaims gekomen. Wanneer cultureel erfgoed niet als zodanig in beeld is 
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gebracht en gewaardeerd, kan deze sector ook bestaande ruimte moeilijk claimen bij de 
verdeling van de schaarste.’112 
De cultuurhistorische structuren en elementen van landgoederen en buitenplaatsen moeten 
dus duidelijk beschreven worden en als zodanig worden opgenomen in het ruimtelijk beleid.  
Decentralisatie heeft ervoor gezorgd dat gemeenten ook op dit gebied een steeds grotere 
verantwoordelijkheid hebben gekregen. Twee instrumenten die met name van belang zijn 
voor het gemeentelijke ruimtelijke beleid zijn de structuurvisie en het bestemmingsplan. De 
structuurvisie dient vooral om de te varen planologische koers van de gemeente uiteen te 
zetten. Ook het rijk en provincies kunnen dergelijke structuurvisies laten vervaardigen. 
Landgoedbiotopen zijn bijvoorbeeld door de provincie Zuid-Holland meegenomen in de 
Provinciale Structuurvisie. Een gemeente kan in zijn structuurvisie cultuurhistorie integraal 
laten meewegen, zodat het erfgoedbeleid en de ruimtelijke ontwikkeling samen ontwikkeld 
kunnen worden.  
Een structuurvisie geeft geen juridische bescherming. Een bestemmingsplan, dat gebaseerd 
wordt op de structuurvisie, doet dat wel. Met MoMo moet cultuurhistorie in het 
bestemmingsplan zijn meegenomen. Dit gebeurt door de cultuurhistorische waarden in het 
gebied aan te geven en vervolgens te beschrijven hoe er met die waarden wordt omgegaan. 
In het bestemmingsplan worden vervolgens alle functies van een gemeente gevat in een 
bestemming. Voorbeelden hiervan zijn: groen, water, wonen of verkeer. Binnen zo’n 
bestemming worden dan weer aanduidingen gegeven waarin de specificaties van de 
bestemming worden vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn: bouwvlak, bouwaanduiding, 
functieaanduiding en gebiedsaanduiding.113 
Cultuurhistorie kan op twee manieren in het bestemmingsplan worden vastgelegd: 
objectgericht en gebiedsgericht. De eerste manier is als dubbelbestemming ‘cultuurhistorie’. 
Dat betekent dat er naast de eerste bestemming, bijvoorbeeld wonen, nog een tweede 
bestemming, cultuurhistorie, wordt toegekend. Deze tweede bestemming heeft prioriteit 
boven de eerste bestemming. De tweede manier is als gebiedsaanduiding. In dit gebied 
gelden dan speciale regels. Bij de aanwijzing van bijvoorbeeld een molenbiotoop wordt 
gebruik gemaakt van een gebiedsaanduiding.114 
In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de rol van buitenplaatsbiotopen in het 
beleid. 
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7. De buitenplaatsbiotoop in het beleid 
 

7.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over de toepassing van buitenplaats- en landgoedbiotopen in het beleid. 
Waarom kozen de provincies Zuid-Holland en Utrecht voor buitenplaatsbiotopen? Wat leert 
de praktijk? Wat is het bestaande gemeentelijke en provinciale beleid in de Graafschap? Dit 
soort vragen komen in dit hoofdstuk aan bod. De antwoorden zijn voor een deel verkregen 
door middel van interviews en een dienovereenkomstig karakter heeft dit hoofdstuk dan 
ook gekregen.  
 

7.2 Motieven van Zuid-Holland en Utrecht 
Wat waren de redenen voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht om het instrument van 
de buitenplaatsbiotoop bij hun bestaande beleid te voegen? Bij de provincie Zuid-Holland 
was de aanleiding de toenemende druk op de open ruimte in het stedelijke gebied. De 
ruimtelijke context van de buitenplaatsen is hier niet goed tegen bestand, waardoor 
waardevolle kwaliteiten van de buitenplaatsen en hun relatie met de omgeving verloren 
gaan. Om dit tegen te gaan is de buitenplaatsbiotoop opgezet.115 
De provincie Utrecht ziet het gevaar voor de buitenplaatsen op haar grondgebied vooral in 
de problematiek rondom de instandhouding van de buitenplaatsen. Het onderhoud is 
veelomvattend, complex en kostbaar. Vaak zijn buitenplaatseigenaren niet meer in staat om 
hun bezit vanuit hun eigen portemonnee te bekostigen en zoeken daarom naar nieuwe 
economische dragers en herbestemmingen. Dit kan echter nadelig zijn voor de ruimtelijke 
kwaliteit van de buitenplaats. Andere buitenplaatsen vinden geen nieuwe financiële bronnen 
en raken verwaarloosd. Om deze twee negatieve effecten tegen te gaan heeft de provincie 
buitenplaatszones en buitenplaatsbiotopen opgezet.116 
 

7.3 De buitenplaatsbiotoop in de praktijk 
Hoe werken buitenplaatsbiotopen in de praktijk? Laten we opnieuw beginnen met die 
provincie die buitenplaatsbiotopen voor het eerst toepaste. In 2008 werd in deze provincie 
het themajaar ‘Leve het Landgoed’ georganiseerd. Hieruit is het instrument van de 
buitenplaatsbiotoop ontstaan.117 
Volgens Maarten Koenders, beleidsmedewerker cultureel erfgoed bij de provincie Zuid-
Holland, is aan het instrument een juridische basis gegeven omdat het nadrukkelijk om een 
provinciaal erfgoedbelang met een sterke ruimtelijke component gaat. Het voordeel hiervan 
is dat de gemeenten verplicht en expliciet rekening moeten houden met de 
cultuurhistorische belangen van buitenplaatsen in hun bestemmingsplannen. Het blijkt ook 
uit de praktijk dat het instrument goed werkt. Zowel overheden als eigenaren worden 
gestimuleerd om bij beslissingen een zorgvuldige afweging te maken en die inhoudelijk goed 
te beargumenteren. Daarnaast stimuleren de landgoedbiotopen tot creatieve en bijzondere 
oplossingen bij het behoud en de ontwikkeling van de buitenplaatsen.118 
De buitenplaatsbiotoop is een toevoeging op het bestaande beleid omdat er hiermee meer 
aandacht en een zorgvuldigere besluitvorming is gekomen voor historische buitenplaatsen in 
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het ruimtelijke provinciale en gemeentelijke beleid. Met het instrument worden de waarden 
van de buitenplaatsen integraal meegewogen in de ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
ontwikkeling in Zuid-Holland. Daarnaast is er een goed vooroverleg met de eigenaren. 
Doordat het instrument is opgenomen in de provinciale Verordening Ruimte wordt het 
provinciaal erfgoedbelang gewaarborgd. Doordat eventuele nieuwbouw of landschappelijke 
aanpassing aan regels is gebonden en alleen is toegestaan als het de ruimtelijke kwaliteit van 
een buitenplaats verhoogd, worden de cultuurhistorische kwaliteiten en kenmerken van de 
buitenplaatsen versterkt en/of verbeterd. De buitenplaats gaat dus niet op slot.119 
De provincie Utrecht onderkent de voordelen van het instrument van de 
buitenplaatsbiotoop, met name die van de planologische duidelijkheid, de zeggingskracht 
over ontwikkelingen in de omgeving en de inzet op een publieke beleving van de 
buitenplaats. Dit stelt Kees van Dam van SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en 
landschappen, die voor de provincie de buitenplaatsbiotopen heeft opgesteld. Daarom heeft 
ook Utrecht gekozen voor de toepassing van dit instrument.120 
Aan het instrument is in deze provincie geen juridische basis gegeven, omdat Utrecht liever 
wil inspireren dan dwingen. Voor buitenplaatszones als begrenzing van de biotoop is 
gekozen omdat het instrument zo minder objectgericht is en omdat er nu goed gekeken kan 
worden naar de ruimtelijke configuratie van de gehele zone. De individuele buitenplaatsen 
met hun structuren en elementen geven deze zone identiteit.121 
Er zijn echter nog geen resultaten bekend. Van de negen buitenplaatsbiotopen zijn er nu drie 
uitgewerkt. De andere zeven worden dit jaar gerealiseerd.122 De tijd zal dus moeten 
uitwijzen of de buitenplaatsbiotoop als inspiratie-instrument werkt of dat deze aanpak 
vrijblijvendheid in de hand werkt. 
 

7.4 De provincie Gelderland 
Hoe zit het dan met de provincie Gelderland? In de commentaarnota van de Omgevingsvisie 
en Omgevingsverordening uit januari 2014 stelt de provincie Gelderland: “Ook in Gelderland 
beschermen we de historische buitenplaatsen. De Omgevingsvisie maakt het gemeenten 
mogelijk ruimtelijk maatwerk aan te bieden, waarbij gewenste ontwikkelingen getoetst 
worden aan de kwaliteiten van de omgeving van de buitenplaatsen. In combinatie met de 
bescherming die uit gaat van de monumentenwet zijn de buitenplaatsen afdoende 
beschermd. Er is voor de provincie geen aanleiding om aanvullende regelgeving op te gaan 
stellen.”123 In een ander deel van diezelfde nota stelt de provincie dat er een verschil is 
tussen de situatie in Zuid-Holland en Gelderland. In de eerstgenoemde provincie is er sprake 
van buitenplaatsen in een zeer verstedelijkt gebied waardoor de druk op de open ruimte 
groot is. In Gelderland liggen de buitenplaatsen overwegend in landelijk gebied. Gemeenten 
kunnen met de huidige regeling in de Omgevingsvisie een ruimtelijk beleid op maat maken 
voor de omgeving van de buitenplaatsen.124 
De provincie Gelderland vind buitenplaatsbiotopen dus geen noodzakelijke aanvulling op 
haar bestaande cultuurhistorische beleid omdat er geen sprake is van stedelijke druk en 
omdat in haar visie de gemeenten genoeg vrijheid hebben om het cultuurhistorisch beleid 
op maat te maken.  
 

                                                      
119

 Interview met Maarten Koenders , 2 juni 2014. 
120

 Interview met Kees van Dam, 18 juni 2014. 
121

 Interview met Kees van Dam, 18 juni 2014. 
122

 Interview met Kees van Dam, 18 juni 2014. 
123

 Commentaarnota 2014, p. 167 
124

 Commentaarnota 2014, p. 167 



Contouren om cultuurhistorie  De buitenplaatsbiotoop in het beleid 

74 

7.5 Het gemeentelijk beleid 
Welk gemeentelijk beleid voor erfgoed, en in het bijzonder landgoederen en buitenplaatsen, 
hanteren Gelderse gemeenten dan? Deze vraag is gesteld aan de drie grootste gemeenten in 
de Graafschap die samen zo’n 90 procent van het hele gebied bestrijken.  
 
7.5.1 De gemeente Bronckhorst 
De gemeente kent op dit moment geen speciaal landgoederen- en buitenplaatsenbeleid. De 
huidige bestemmingsregels zoals opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen zijn van 
toepassing. Rondom de woningen van deze landgoederen hangt een inrichtingsplan, zoals 
woning, schuur, bos, waterpartijen etc. Dat wordt met de genoemde aanduidingen in het 
bestemmingsplan benoemd.125 
De gemeente heeft wel een cultuurhistorische gebiedsbeschrijving laten maken. Dit vormt 
de basis voor een nog te nog op te stellen beleid over het culturele erfgoed op het 
gemeentelijke grondgebied. 126 
 
7.5.2 De gemeente Berkelland 
De gemeente Berkelland kent geen apart erfgoedbeleid maar er is een erfgoedverordening. 
Hierin is cultuurhistorie volwaardig meegenomen bij de ontwerpplannen. In het 
bestemmingsplan buitengebied, vastgesteld in juni vorig jaar, hebben de beschermde 
dorpsgezichten en de buitenplaats Ruurlo als dubbelbestemming ‘cultuurhistorie’ gekregen. 
Verder is cultuurhistorie niet in het beleid opgenomen. De gemeente is op dit moment wel 
bezig om cultuurhistorie bij elke herziening volwaardiger mee te nemen in het 
bestemmingsplan.127 
 
7.5.3 De gemeente Lochem 
De gemeente Lochem kent niet echt een belangrijk erfgoedbeleid. Wel is er een 
erfgoedverordening waarin de aanwijzing en bescherming van de gemeentelijke 
monumenten geregeld is. Er is geen cultuurhistorische visie of iets dergelijks en ook is er 
geen speciaal beleid voor landgoederen en buitenplaatsen.  
Wel is specifiek voor landgoederen een dubbelbestemming ‘Waarde Cultuurhistorie’ 
geregeld in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’. Hierdoor hebben 
landgoederen meer mogelijkheden tot ontwikkeling mits deze de cultuurhistorische 
waarden niet aantast.128 
 
7.5.4 Analyse 
Alle drie de gemeenten kennen geen specifiek erfgoedbeleid. Wel is er een 
erfgoedverordening die de belangrijkste zaken regelt rondom de gemeentelijke 
monumenten. Wat betreft landgoederen en buitenplaatsen is er veelal sprake van de 
dubbelbestemming ‘cultuurhistorie’, waardoor er een aantal extra zaken geregeld kunnen 
worden, zoals meer mogelijkheden voor ontwikkeling. De gemeente Bronckhorst is het verst 
op het gebied van erfgoedbeleid. Er is een cultuurhistorische gebiedsbeschrijving en er 
wordt gewerkt aan een specifiek erfgoedbeleid.  
De provincie Gelderland stelt dan wel dat gemeenten genoeg vrijheid hebben om hun 
erfgoedbeleid op maat in te richten, maar de drie gemeenten in de Graafschap hebben daar 
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tot nu toe weinig tot geen gebruik van gemaakt, hoewel in de gemeente Bronckhorst 
daartoe nu wel stappen gezet worden. In de gemeenten is ook geen landgoederen- en 
buitenplaatsenbeleid.  
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8. Landgoedbiotopen in de Graafschap 
 

8.1 Inleiding 
Op welke manier kunnen landgoedbiotopen gebruikt worden om bedreigingen voor 
landgoederen te weerstaan? Wat is de toekomst van dit instrument in de Graafschap? 
Deze vragen staan in dit hoofdstuk centraal.  
 

8.2 Het nut van landgoedbiotopen in de Graafschap 
Bij de uitleg van de provincie Gelderland waarom zij geen buitenplaatsbiotopen toepassen, 
richtte zij zich vooral op de situatie in Zuid-Holland. De bedreigingen voor de buitenplaatsen 
in Utrecht gelden echter ook voor de buitenplaatsen en landgoederen in Gelderland. Ook 
hier is sprake van een moeizame aanpassing aan nieuwe functies, een hobbelige zoektocht 
naar nieuwe economische dragers en het gevaar van kwaliteitsverlies, verwaarlozing of zelfs 
versnippering en vernietiging door te weinig geld, mogelijkheden, kennis of visie.  
Landgoedbiotopen zijn geen geldboom, noch kunnen ze alle problemen oplossen. Wel 
kunnen deze instrumenten bijdragen aan de vermeerdering van kennis over de 
buitenplaatsen en de buitenplaatszones, zodat bij nieuwe ontwikkelingen de kwaliteiten van 
dit bijzondere erfgoed bewaard kunnen blijven. Vermeerdering van kennis is nodig omdat 
gemeenten en andere belanghebbenden vaak niet precies weten wat zij aan 
cultuurhistorische waarden in huis hebben. Zoals in deze scriptie gebleken is, kan zelfs een 
relatief klein gebied als de Graafschap veel erfgoedkundige schatten herbergen. De 
landgoederenzone Baakse beek vormt hier slechts een klein gedeelte van. Voor bijvoorbeeld 
een goed gemeentelijk erfgoedbeleid is kennis van de cultuurhistorische waarden op het 
grondgebied essentieel. Als het hieraan schort, weet men ook niet wat men beschermen, 
versterken of ontwikkelen moet. Is erfgoed eenmaal verloren, dan is het voor altijd verloren.  
Een recent initiatief dat zich richt op het vermeerderen van kennis over de landgoederen en 
buitenplaatsen is het landgoederenproject Langs IJssel en Berkel, uitgevoerd door een 
samenwerking tussen het Gelders Genootschap en de gemeenten Voorst, Brummen, 
Lochem, Zupthen, Bronckhorst en Berkelland.129 
Landgoedbiotopen kunnen ook helpen bij het opstellen van allerhande visies die beter 
passen bij het betreffende gebied of het betreffende landgoed. Een voorbeeld kan dit 
verduidelijken. De schade die in de waterhuishouding van de landgoederenzone Baakse beek 
ontstaan is door de ruilverkavelingen in de tweede helft van de 20ste eeuw, laat zien dat de 
visie op dit gebied onvolledig was. Natuurlijk is het niet mogelijk om altijd alle kennis te 
bezitten over een gebied en foutloos te opereren bij transformaties en nieuwe 
ontwikkelingen. Bij de verbeteringen van de waterhuishouding zijn echter alleen de 
belangen van de landbouw meegenomen en is niet gekeken naar de gevolgen voor de 
natuur en de cultuurhistorie. Hierdoor zijn ook de landgoederen en buitenplaatsen 
benadeeld. Was bekend geweest hoezeer water het landschap gevormd heeft, dan waren de 
ingrepen misschien meer aangepast geweest aan de specifieke noden én eigenschappen van 
het gebied.  
Dit laatste is precies wat er gelukkig nu gebeurt. Er zijn allerlei plannen én allerlei al 
uitgevoerde projecten om de kwetsbare waterhuishouding in het stroomgebied van de 
Baakse beek te herstellen en te versterken. De nadelige impact van de grootschalige 
waterwerken uit de vorige eeuw wordt verminderd door bijvoorbeeld de Veengoot in belang 
te laten afnemen en de Baakse beek meer water af te laten voeren. Hierdoor krijgt het 
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landgoederengebied meer water en kunnen bijvoorbeeld zelfs watermolens in ere worden 
hersteld. Dit is gebeurd op landgoed Hackfort.130  
Een ander voorbeeld is de oprichting van het Bronkhorster Kroonjuwelen Beraad. Een aantal 
buitenplaats- en landgoedeigenaren in de gemeente Bronckhorst hebben de handen ineen 
geslagen en hebben, onder andere, aan de landschapsarchitecten van Strootman gevraagd 
om het gebied met zijn kwaliteiten en historische ontwikkeling in kaart te brengen. 
Bovendien zijn er zes ambities voor het landgoederenlandschap opgesteld, die de 
buitenplaatseigenaren in samenwerking met de overheden en het waterschap willen 
realiseren, zodat er met goede moed de toekomst in gegaan kan worden.131  
Zijn landgoedbiotopen dan nog wel nodig? Ja, want zij zijn een heel praktisch instrument om 
de cultuurhistorische kwaliteiten, van zowel landgoederenzones als de individuele 
landgoederen daarin, zichtbaar te maken en kunnen daardoor bij alle initiatieven een 
bruikbaar hulpmiddel zijn.  
Daarnaast worden de samenhang en de ruimtelijke elementen en structuren van 
buitenplaatsen en landgoederen nauwelijks op een afdoende manier beschermd. Gebouwde 
objecten kunnen met een monumentenstatus worden beschermd en groene gebieden met 
beschermingsmaatregelen voor natuur. De bescherming van bijvoorbeeld de historische 
gelaagdheid van een park of de ruimtelijke samenhang tussen landhuis en het park plaatsen 
zowel de sectorale als de planologische bescherming voor een uitdaging, terwijl aan deze 
zaken een grote cultuurhistorische waarde wordt toegekend.132 Zichtlijnen bijvoorbeeld zijn 
vaak niet in een bestemmingsplan opgenomen. De landgoedbiotoop biedt hiervoor een 
oplossing door zijn focus op visualisatie van juist de samenhang en de ruimtelijke elementen 
en structuren. Bovendien slaat het een brug tussen zowel de bebouwde als de groene 
onderdelen van buitenplaatsen en landgoederen door ze samen te voegen in één 
instrument. Alle belangrijke cultuurhistorische informatie over de buitenplaats of het 
landgoed staat dus bij elkaar.  
Als laatste argument kunnen de manco’s in het gemeentelijk erfgoedbeleid worden 
genoemd. Zoals de drie gemeenten Lochem, Bronckhorst en Berkelland hebben laten zien, 
valt er nog veel te verbeteren op dit gebied. Zij, en met hen veel andere gemeenten, weten 
soms zelfs niet precies wat er aan buitenplaatsen en landgoederen op hun grondbezit te 
vinden is, laat staan dat voor elk een beschrijving van de cultuurhistorische kwaliteiten te 
vinden is. Het gaat hierbij niet over de complex rijksbeschermde buitenplaatsen, maar over 
de kleinere buitenplaatsen en landgoederen, restanten daarvan en verdwenen exemplaren. 
Lacunes in kennis van het eigen erfgoed wordt vaak veroorzaakt door de grootte van het 
grondgebied en de onvoldoende verwevenheid van de afdelingen cultuurhistorie en 
ruimtelijke ordening. Dit laatste is riskant, omdat juist buitenplaatsen en landgoederen als 
ruimtelijke entiteit een ruimtelijke bescherming nodig hebben, naast een objectgerichte 
bescherming. Daarom moet cultuurhistorie goed in het beleid van de ruimtelijke ordening 
worden ingepast.133  
Door landgoedbiotopen op te stellen worden de cultuurhistorische waarden van de 
buitenplaatsen en landgoederen beschreven én gevisualiseerd. Met het instrument kunnen 
vervolgens keuzes worden verantwoord.134 Bovendien kan het instrument door meerdere 
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gemeentelijke afdelingen worden gebruikt, waaronder cultuurhistorie en ruimtelijke 
ordening. Dit bevordert de samenwerking en de helderheid in communicatie tussen de 
afdelingen én maakt het eenvoudiger om cultuurhistorie op een vroeg moment in 
ontwerpplannen mee te nemen.  
 

8.3 De uitwerking van landgoedbiotopen 
Zoals hierboven betoogd is, zijn landgoedbiotopen dus een handig en belangrijk instrument 
om landgoederen en buitenplaatsen een betere bescherming te bieden. Dan rijzen vragen 
op als: hoe moeten landgoedbiotopen in de Graafschap worden vormgegeven en begrensd? 
Welke positie moeten zij innemen in bijvoorbeeld een gemeentelijk beleid? Hoe moet de 
inhoud van de landgoedbiotopen worden uitgewerkt? Hier gaat deze paragraaf over. 
 
8.3.1 De begrenzing 
Bij zonegerichte landgoedbiotopen zijn de grenzen van de landgoederenzones een goede 
begrenzing van de landgoedbiotopen. Zonegerichte landgoedbiotopen hebben een lokale of 
regionale basisstructuur en/of basiselement waaraan de landgoederen en buitenplaatsen in 
dat gebied gekoppeld zijn, zoals we in hoofdstuk vier hebben gezien. De landgoederenzones 
bestaan hoofdzakelijk uit de landgoederen en buitenplaatsen binnen dat gebied. Zo kan 
alvast een ruwe lijn worden getrokken. Om die grens te detailleren moet worden gekeken 
naar de verschillende biotoopeenheden, met name naar die eenheden die buiten de 
feitelijke grenzen van landgoederen en buitenplaatsen vallen, zoals zichtlijnen, zichtvelden 
en lanen buiten de landgoed- of buitenplaatsgrenzen en de al genoemde basisstructuur of -
element.  
Ook moet gekeken worden naar de invloed van de landgoederen en buitenplaatsen op het 
omringende landschap. Is bijvoorbeeld een uitgebreid lanenstelsel of waterwegenstelsel tot 
stand gekomen door een landgoedeigenaar, dan zou het logisch zijn als in ieder geval het 
belangrijkste en meest nabije deel hiervan binnen de landgoederenzone werd getrokken. 
Hetzelfde geldt voor dergelijke zaken die duidelijk te verbinden zijn met de cultuur van 
buitenplaatsen en landgoederen. Deze structuren of elementen hoeven niet te worden 
beschermd met dezelfde bescherming als de biotoopeenheden, maar kunnen met een 
attentiesymbool als attentiegebied of -object worden aangeduid.  
Hetzelfde geldt voor de landschapselementen die de landgoederenzones vorm hebben 
gegeven. Zoals we in het vorig hoofdstuk hebben gezien, zijn de ingrepen in de 
waterhuishouding van het stroomgebied van de Baakse beek desastreus geweest voor de 
evenzo genoemde landgoederenzone. Het zou echter te ver voeren om het gehele 
bekenstelsel, vanaf het Oost-Nederlands plateau tot aan de IJssel, te betitelen als 
landgoedbiotoop. Een oplossing hiervoor is om het bekenstelsel naast de biotoop in de tekst 
op te nemen als attentiegebied of -object. De beken kunnen benoemd worden als 
waardevolle eigenschap van het gebied en eventueel op de bij de biotoop behorende kaart 
worden ingetekend. Hierbij kunnen ze vergezeld worden door een attentiesymbool. Zo is het 
duidelijk dat ontwikkelingen aan deze beken een impact hebben gehad op de 
landgoederenzone in het verleden en nog steeds kunnen hebben.  
De zonegerichte landgoedbiotoop kan dus met de volgende stappen begrensd worden:  

1. Het vaststellen van de basisstructuur en/of het basiselement die het landgoederen- 
en buitenplaatsengebied aldaar kenmerkt.  

2. Het vaststellen van de grenzen van de landgoederen en buitenplaatsen die aan deze 
structuren of elementen verbonden zijn. 

3. Het vaststellen van de landgoedbiotoopeenheden die buiten de grenzen van de 
landgoederen en buitenplaatsen vallen. 
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4. Het vaststellen van andere belangrijke cultuurhistorische waarden in het gebied die 
met de landgoederen en buitenplaatsen in dat gebied verbonden zijn. 

Wanneer al deze stappen op een kaart zijn ingetekend kan een duidelijke grens om alle 
onderdelen worden getrokken. Dit is de grens van de zonegerichte landgoedbiotoop. 
Bij de begrenzing van een objectgerichte landgoedbiotoop kan van dezelfde opzet worden 
uitgegaan: 

1. Het vaststellen van de grenzen van het landgoed 
2. Het vaststellen van de landgoedbiotoopeenheden die buiten de grenzen van het 

landgoed vallen. 
3. Het vaststellen van andere belangrijke cultuurhistorische waarden in de omgeving 

van het landgoed die met dit landgoed verbonden zijn. 
Wanneer er geen sprake is van een landgoed maar van een buitenplaats, kunnen dezelfde 
stappen als hierboven gebruikt worden. Het landgoed moet dan vervangen worden door de 
buitenplaats en er hoeft alleen gekeken te worden naar de buitenplaatsbiotoopeenheden. 
Zo ontstaat een buitenplaatsbiotoop.  
De volgende stap is dan het aangeven van attentiegebieden en –objecten. Dit zijn structuren 
en objecten die wel een cultuurhistorische waarde in relatie met de buitenplaatsen en 
landgoederen bezitten, maar om praktische redenen niet als biotoopeenheid beschermd 
kunnen worden of niet genoeg waarde hebben om als biotoopeenheid beschermd te hoeven 
worden.  
 
8.3.2 De bescherming 
De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat er binnen de landgoedbiotopen niet 
gebouwd mag worden, tenzij nieuwe bebouwing de kwaliteiten van de buitenplaats 
versterkt en verbeterd. De ruimte van alle biotoopeenheden moet vrij en open worden 
gehouden. In de provincie Utrecht geldt zoiets niet. De buitenplaatszones gelden daar als 
attentiegebied maar de buitenplaatsbiotoopeenheden krijgen geen structurele bescherming. 
Beide methoden kennen hun voor- en nadelen. In Utrecht zijn er voor de 
buitenplaatseigenaren meer ontwikkelingen mogelijk, zoals realisering van nieuwe 
economische dragers. De buitenplaatsbiotoop kan helpen om die ontwikkelingen met 
aandacht voor de cultuurhistorische kwaliteiten van de buitenplaats uit te voeren. Het 
nadeel van de buitenplaatsbiotoop als puur kennis- en inspiratie-instrument is de 
vrijblijvendheid die erdoor ontstaat. Planologen en ontwikkelaars hoeven niet per se iets te 
doen met de kennis en inspiratie die het instrument biedt.  
De bescherming die Zuid-Holland geeft aan de biotoopeenheden is een stuk groter. Doordat 
ontwikkelingen zorgvuldig afgewogen worden, kunnen transformaties binnen de 
buitenplaatsbiotoop worden gecontroleerd. Zo is er minder risico op kwaliteitsverlies. Het 
nadeel is dat ontwikkeling moeilijker wordt in de buitenplaatsen en hun ruimtelijke context. 
Hoewel de biotopen niet op slot gaan, zal door de grotere rol van de bureaucratie elke 
poging tot verandering of vernieuwing moeizaam worden gemaakt. Dit wordt versterkt 
doordat voor elke biotoopeenheid dezelfde beperking is toegekend: ruimte vrij en open 
houden, niet bebouwen. Echter, niet elke biotoopeenheid stelt dezelfde eis aan het vrij en 
open houden van de ruimte. Een zichtlijn naar een kerktoren heeft bijvoorbeeld geen last 
van lage bebouwing, wel van een flatgebouw. Een zichtveld daarentegen moet helemaal 
onbebouwd blijven.  
In deze scriptie wordt bij het gebruik van landgoedbiotopen door gemeenten aanbevolen 
om de landgoedbiotopen op te nemen in het bestemmingsplan. Op deze manier wordt de 
vrijblijvendheid die kan ontstaan door de Utrechtse visie op buitenplaatsbiotopen 
vermeden. Ontwikkelingen blijven mogelijk, maar worden goed afgewogen tegen de 
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cultuurhistorische waarden in het gebied. Met de informatie uit de landgoedbiotoop kunnen 
keuzes worden verantwoord. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 8.3.3. 
Om de nadelen die de Zuid-Hollandse methode kan oproepen tegen te gaan, is het goed om 
voor elke biotoopeenheid een aparte uitwerking te maken, zodat rekening gehouden kan 
worden met de specifieke eisen en de specifieke cultuurhistorische waarden van elk 
onderdeel. De bescherming van een biotoopeenheid kan dan veel gerichter en daardoor veel 
efficiënter worden toegepast. Het maken van uitwerkingen voor individuele 
biotoopeenheden zal meer tijd kosten dan het maken van één uitwerking voor alle 
biotoopeenheden, maar het resultaat hiervan is dat procedures in de toekomst veel sneller 
en gemakkelijker kunnen worden afgehandeld en dat het beleid voor iedereen duidelijker is. 
Als voorbeeld is voor een aantal landgoedbiotoopeenheden een korte uitwerking gemaakt: 

 Zichtpunten: een boom als zichtpunt kan, mocht dat nodig zijn, vervangen worden 
door een nieuw exemplaar. Eventueel kan gekozen worden voor de beperking om 
dezelfde boomsoort terug te laten keren, als die bijvoorbeeld bewust door de 
tuinarchitect geselecteerd is voor die plek. Een beeld of follie is daarentegen 
onvervangbaar als zichtpunt. 

 Lanenstelsels: zandlanen die in een 19de-eeuws productiebos zijn aangelegd kunnen, 
mocht daar gegronde redenen voor zijn, verhard worden. Een kerkepad moet echter 
onverhard blijven.  

 De relatie tussen grondgebruik en de bodem/het reliëf: graslanden bij een beek 
moeten geen akkers worden, noch moeten de hoger gelegen gronden de functie van 
wei- of hooiland krijgen. Akkers op een 19de-eeuwse heideontginning kunnen 
daarentegen wel bebost worden en vice versa. Voorwaarde voor functieverandering 
is dat de percentages bos en agrarisch land in verhouding blijven. Bos is immers een 
belangrijke kwaliteit van de landgoederen. Een andere voorwaarde is dat rekening 
gehouden moet worden met een eventuele ferme ornée. Wanneer er een bewuste 
afwisseling is gemaakt van open en beboste gebieden, moet dit in acht worden 
genomen.  

 Bossen: hakhoutbosjes en productiebossen zijn per definitie dynamisch en mogen 
ook zo behandeld worden. Parkbossen hebben daarentegen een veel statischer 
karakter en hebben meer bescherming nodig.  

 (Pacht)boerderijen: nieuwe agrarische bedrijven mogen, als daar noodzaak toe 
bestaat, ontwikkeld worden op de overgang tussen de hoge en lage delen van het 
landschap. Het gaat daarbij om die plekken die van oudsher geschikt geacht werden 
voor het stichten van een boerenbedrijf. Eventueel kan ook gekeken worden naar de 
gebieden met de 19de-eeuwse ontginningen.  

Op deze manier kan voor elke landgoedbiotoopeenheid een uitwerking met bijbehorende 
bescherming gemaakt worden. Doordat elke biotoopeenheid een op maat gemaakte 
bescherming krijgt, is er veel meer mogelijk binnen een landgoed dan met de Zuid-Hollandse 
methode. Bovendien hebben onderdelen met relatief weinig cultuurhistorische waarde 
alleen een attentiesymbool nodig, zoals in de paragraaf hierboven besproken is.  
 
8.3.3. De positie in het beleid 
De landgoedbiotoop kan het beste in het bestemmingsplan worden opgenomen als 
gebiedsaanduiding. Nadelig is dat bestemmingsplannen voor een bepaald aantal jaar vast 
staan. Hierdoor zouden oude bestemmingen alsnog ervoor kunnen zorgen dat 
biotoopeenheden worden aangetast of verstoord. Dit kan opgelost worden door 
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landgoedbiotopen te koppelen aan een beschermend bestemmingsplan, zoals ook het geval 
is met beschermde dorps- en stadsgezichten.  
Landgoedbiotopen opnemen in een bestemmingsplan geeft niet zo’n zware bescherming als 
sectorale bescherming dat zou doen. Dit is positief, want toekomstige ontwikkelingen 
moeten in de biotoop mogelijk blijven. Het gaat erom dat de kennis die landgoedbiotopen 
bieden meegenomen worden in het ruimtelijke beleid. De opname in een bestemmingsplan 
biedt die garantie. Hoe gedetailleerder de landgoedbiotoop is, zowel qua beschrijving als 
qua visualisatie, hoe beter de cultuurhistorische kwaliteiten van landgoederen en 
buitenplaatsen gewaarborgd kunnen worden.  
 
8.3.4 De particuliere sector 
Het gebruik van het instrument is natuurlijk niet voorbehouden aan de overheden. Ook 
particulieren en particuliere organisaties en bedrijven kunnen het instrument gebruiken om 
de kwaliteiten van een landgoed of een landgoederenzone op een heldere en overzichtelijke 
manier in kaart te brengen. Op deze wijze kan het instrument bijvoorbeeld gebruikt worden 
bij het opstellen van een landgoedvisie.  
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9. Conclusie en aanbevelingen 
 
Welke invulling zou het instrument van de buitenplaatsbiotoop kunnen krijgen in de 
Graafschap en op welke manier zou dit instrument hier kunnen worden toegepast? Dat is de 
onderzoeksvraag die centraal stond in deze scriptie. Terugkijkend op wat hierboven 
geschreven is, kan geconcludeerd worden dat in de Graafschap landgoedbiotopen eerder 
van toepassing zijn dan buitenplaatsbiotopen. Een groot deel van de buitenplaatsen in dit 
gebied maakt namelijk deel uit van een landgoed. Dit landgoed met zijn agrarische 
landerijen en bossen heeft net zozeer een cultuurhistorische waarde als de buitenplaatsen 
en is daar op allerlei manieren mee verbonden, zowel in ruimtelijke en visuele als in 
culturele en sociale zin.  
Daar waar het in de Graafschap gaat om een buitenplaats zonder landgoed moet natuurlijk 
een buitenplaatsbiotoop als equivalent van de landgoedbiotoop worden toegepast. Omdat 
er echter nog geen landgoedbiotopen bestaan, terwijl in de Graafschap voornamelijk 
landgoederen voorkomen, werd in deze scriptie vooral ingegaan op de landgoedbiotoop.  
In hoofdstuk twee zijn de buitenplaatsbiotopen van Zuid-Holland en Utrecht geanalyseerd 
op zes punten: doel, doelgroep, functie, toepassing en criteria, inhoud en inpassing in beleid. 
Om een uitgebreider antwoord te geven op de hoofdvraag zal nu de landgoedbiotoop voor 
de Graafschap op deze punten, met als extra punten de begrenzing en een aanbeveling voor 
de uitwerking in beeld, uiteengezet worden.  
 

9.1 Het doel 
De cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren, de ruimtelijke context en 
samenhangen, de historische gelaagdheid en de identiteit en belevingswaarde van 
landgoederen in de Graafschap te behouden, te versterken en te gebruiken als 
inspiratiebron en uitgangspunt bij toekomstige ontwikkelingen. 
 

9.2 De doelgroep 
In deze scriptie is met name gefocust op de gemeenten in de Graafschap. Zij bezitten een 
grote verantwoordelijkheid voor het cultuurhistorisch erfgoed op hun grondbezit, maar 
hebben nog niet altijd de juiste weg gevonden om hier op een goede manier mee om te 
gaan. Landgoedbiotopen kunnen hierbij helpen. 
Het gebruik van dit instrument is echter niet voorbehouden aan gemeenten, integendeel. 
Zowel in de collectieve als in de particuliere sector kunnen landgoedbiotopen gebruikt 
worden.  
 

9.3 Functie 
Voor gemeenten in de Graafschap kan een landgoedbiotoop functioneren als een 
beleidsinstrument om landgoederen te onderzoeken, te beschrijven, te waarderen, te 
verbeelden, te beschermen, te versterken en te ontwikkelen. Landgoedbiotopen helpen om 
de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van landgoederen in de Graafschap beter in 
te passen in het gemeentelijke ruimtelijke beleid, zodat bij toekomstige interventies in de 
biotoop een heldere, nauwkeurige en goed onderbouwde afweging en besluitvorming tot 
stand kan komen. 
 

9.4 Toepassing en criteria 
Landgoedbiotopen in de Graafschap kunnen worden toegepast op landgoederenzones en op 
individuele landgoederen. Wanneer er sprake is van een landgoederenzone biedt de 
zonegerichte landgoedbiotoop mogelijkheden om de ruimtelijke samenhangen tussen 
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landgoederen, binnen landgoederen en tussen landgoederen en het onderliggende en 
omringende landschap zichtbaar en kenbaar te maken. De regionale of lokale 
karakteristieken van de landgoederenzone komen zo duidelijk in beeld. Bij de casestudy over 
de Baakse beek werd bijvoorbeeld de nauwe samenhang tussen het bekenstelsel en het 
landgoederenlandschap duidelijk. Dit zou niet zo helder naar voren zijn gekomen als alleen 
was gefocust op individuele landgoederen.  
De valkuil van het gebruik van landgoederenzones als landgoedbiotopen is een te grote 
aandacht voor de overeenkomsten tussen de landgoederen binnen die zone. Daarom moet 
het unieke van ieder landgoed geaccentueerd worden in landgoedbiotopen. Door gebruik te 
maken van zowel algemene als individuele invalshoeken kan het karakter van zowel de zone 
als de landgoederen in kaart worden gebracht en beter begrepen worden. 
Bij het gebruik van zowel de objectgerichte als de zonegerichte landgoedbiotoop moet 
aandacht geschonken worden aan landgoederenrestanten en verdwenen landgoederen. Ook 
zij dragen bij aan de identiteit van het landgoederenlandschap. De logica van de opbouw van 
het gebied, de leesbaarheid van het landschap en de context van de nog bestaande oude 
landschapselementen zijn ver te zoeken als karakteristieke, maar verdwenen 
landgoedonderdelen niet in een landgoedbiotoop worden opgenomen.  
Omdat landgoedbiotopen een relatief milde vorm van bescherming zijn, is er ruimte om 
kleinere elementen en structuren op te nemen in de biotoop. Ook kan enige aandacht 
geschonken worden aan de ruimtelijke invloed van landgoedeigenaren of van de 
buitenplaatscultuur in de omgeving buiten de feitelijke grenzen van het landgoed. Deze 
zaken kunnen met een attentiesymbool als attentiegebied of -object worden aangeduid.  
 

9.5 Inhoud 
De inhoud van landgoedbiotopen in de Graafschap kan worden opgedeeld in twee 
categorieën: het buitenplaatsgedeelte en het landgoedgedeelte.  
Wel moet nog eens benadrukt worden dat er tussen landgoed en buitenplaats een 
onlosmakelijke samenhang bestaat. Wanneer er alleen sprake is van een buitenplaats, kan 
alleen het deel over de buitenplaats gebruikt worden. Daarnaast is belangrijk om te 
onderkennen dat het opstellen van landgoedbiotopen maatwerk vereist. Elk landgoed en 
elke landgoederenzone is uniek en bezit eigen kwaliteiten. Daarom moet het instrument van 
de landgoedbiotoop een zekere mate van flexibiliteit behouden. De volgende opsommingen 
zullen daarom zeker niet compleet zijn.  

 De buitenplaats: een in oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis met 
(moes)tuinen en/of parken, grachten, waterpartijen en -lopen, bijgebouwen, lanen- 
en padenstelsels en overige (kleine) onderdelen. Verder de basisstructuur; meestal is 
dit een waterloop en regelmatig een doorgaande weg. Ten slotte de zichtlijnen, -
punten en velden. 

 Het landgoedgedeelte: de lanen-, paden- en dijkenstelsels, de opstallen (zoals 
watermolens, pachtboerderijen met bijbehorende schuren en hooibergen, 
boswachtershuisjes, bruggen et cetera.), vloeiweiden en daarbij behorende 
watersystemen, de watersystemen voor de aandrijving van watermolens, 
rabattenbossen, decoratieve waterpartijen en grachten, zichtlijnen, -punten en –
velden, kerkenpaden, landschapselementen als houtwallen en –singels, de ferme 
ornée, de houtopstanden (variërend van grootschalige productiebossen tot 
hakhoutbosjes) en het kleinschalige agrarische landschap met zijn historische relaties 
tussen grondgebruik en het reliëf/de bodem. 

Voor de rest kan gekeken worden naar cultuurhistorisch waardvolle structuren en 
elementen in het omringende landschap, zoals al eerder besproken is. Dit zal per 



Contouren om cultuurhistorie  Conclusie en aanbevelingen 

84 

landgoedbiotoop onderzocht moeten worden. Bij zonegerichte landgoedbiotopen moeten 
ten slotte de bovenliggende structuren, karakteristieken en ruimtelijke relaties aangegeven 
worden.  
 

9.6 Begrenzing 
In hoofdstuk acht is een stappenplan gemaakt voor de begrenzing van landgoedbiotopen. 
Voor zonegerichte landgoedbiotopen gelden de volgende stappen:  

1. Het vaststellen van de basisstructuur en/of het basiselement die het landgoederen- 
en buitenplaatsengebied aldaar kenmerkt.  

2. Het vaststellen van de grenzen van de landgoederen en buitenplaatsen die aan deze 
structuren of elementen verbonden zijn. 

3. Het vaststellen van de landgoedbiotoopeenheden die buiten de grenzen van de 
landgoederen en buitenplaatsen vallen. 

4. Het vaststellen van andere belangrijke cultuurhistorische waarden in het gebied die 
met de landgoederen en buitenplaatsen in dat gebied verbonden zijn. 

Voor objectgerichte landgoedbiotopen gelden de volgende stappen: 
1. Het vaststellen van de grenzen van het landgoed 
2. Het vaststellen van de landgoedbiotoopeenheden die buiten de grenzen van het 

landgoed vallen. 
3. Het vaststellen van andere belangrijke cultuurhistorische waarden in de omgeving 

van het landgoed die met dit landgoed verbonden zijn. 
Wanneer al deze stappen op een kaart zijn ingetekend kan een duidelijke grens om alle 
onderdelen worden getrokken.  
 

9.7 Inpassing in het beleid 
Voor gemeenten in de Graafschap wordt aanbevolen de landgoedbiotoop op te nemen in 
het bestemmingsplan. Dit kan door middel van een dubbelbestemming maar beter nog als 
gebiedsaanduiding. Als een landgoedbiotoop gekoppeld wordt aan een beschermend 
bestemmingsplan, kunnen de kansen van dit instrument nog eerder worden benut.  
Landgoedbiotopen opnemen in een bestemmingsplan geeft een minder zware bescherming 
dan sectorale bescherming. Hierdoor blijven toekomstige ontwikkelingen in het gebied 
mogelijk. Het is zeker niet de bedoeling dat landgoederen op slot gaan. Wel moeten 
toekomstige interventies goed getoetst worden. Hierbij is kennis nodig en daarin kunnen 
landgoedbiotopen voorzien. Hoe gedetailleerder de landgoedbiotoop is, zowel qua 
beschrijving als qua verbeelding, hoe beter de cultuurhistorische kwaliteiten van 
landgoederen en buitenplaatsen gewaarborgd kunnen worden. Hierbij moet natuurlijk 
gestreefd worden naar een compromis tussen gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit.  
De uitwerking van landgoedbiotoopeenheden vereist ook maatwerk. Niet voor elke eenheid 
hoeven dezelfde regels te gelden. Daarom moet voor elk van de biotoopeenheden van 
tevoren een uitwerking gemaakt worden, zodat op het moment van raadpleging helder is 
wat het advies is bij een bepaalde interventie. Nogmaals, het gaat erom dat bij toekomstige 
ontwikkelingen de kwaliteiten van de landgoederenzone of het landgoed beschermd, 
versterkt en eventueel verbeterd worden. De landgoedbiotoop gaat dus niet op slot.  
 

9.8 Uitwerking in beeld 
Landgoedbiotopen bestaan uit zowel tekst (een beschrijving) als beeld (bijvoorbeeld een 
kaart). In de combinatie van deze twee onderdelen schuilt veel kracht van de 
landgoedbiotoop. Aanbevolen wordt daarom dat niet alleen aan de inhoud maar ook aan de 
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vormgeving van landgoedbiotopen deskundige aandacht wordt besteed. Een goed 
uitgewerkte visualisatie kan boekdelen spreken.  
 

9.9 Tot slot 
De landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap dragen in grote mate bij aan de 
aantrekkelijkheid en schoonheid van het landschap. Hun groene karakter, hun 
cultuurhistorie, hun kleinschaligheid, hun pracht en praal en al hun verdere kwaliteiten zijn 
het zeker waard om behouden te blijven voor de toekomst. Niet onder een glazen stolp 
maar als een levendig, gelaagd, inspirerend en motiverend landschap dat volop meedoet in 
deze 21ste eeuw.  
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