Klimaatverandering en verstedelijking hebben grote
gevolgen voor het beheer en de bescherming van cul
tuurhistorische landschappen. Vooral in historische
buitenplaatslandschappen vormt klimaatadaptatie
een belangrijke opgave. Daarbij gaat het om de over
vloed of juist het tekort aan water en de bedreiging van
de ooit nauwkeurig gekozen vegetatie als gevolg van de
temperatuurstijging. Tegelijkertijd neemt door de toe
nemende verstedelijking en de daarmee samenhan
gende recreatiebehoeften de druk toe. Ook hebben
deze landschappen als samenhangende ruimtelijke
eenheden te maken met versnippering als gevolg van
verstedelijking, verandering van eigenaar, verande
ring van functie enzovoort. Dergelijke opgaven vragen
om een ontwerpbenadering waarbinnen zorgvuldig
met historisch waardevolle landschappelijke karakte
ristieken wordt omgesprongen. Bij het waarborgen
van de ruimtelijke kwaliteit van buitenplaatsland
schappen dient een nieuwe balans te worden gevon
den tussen de gebruikswaarde (economische benut
ting), belevingswaarde (identiteit en herkenbaarheid)
en toekomstwaarde (ecologische duurzaamheid).1 Te
gelijkertijd vraagt de complexiteit van de opgaven om
een regionaal perspectief om de samenhang en de sys
temische relaties tussen de buitenplaatsen te begrij
pen en een gemeenschappelijke basis voor samenwer
king te vinden.
Deze bijdrage introduceert een dergelijke regionale
ontwerpbenadering voor toekomstbestendige buiten
plaatslandschappen. Op basis van het principe ‘behoud
door ontwikkeling’ worden de bestaande historische
landschapsstructuren en de beoogde ruimtelijke ont
wikkeling ingebracht in een participatief proces van
samenwerking en co-creatie met eigenaren, experts,
beleidsmedewerkers en anderen. Daarbij wordt ruim
telijk ontwerp op verschillende schaalniveaus ingezet
als middel om ontwikkelingsstrategieën te ontdekken
voor landschapsvorming in een specifieke context. Te
vens helpt het ontwerp om oplossingen in beeld te
brengen die historische buitenplaatslandschappen
toekomstbestendig kunnen maken.
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1. Vogelvlucht van een historisch buitenplaatslandschap
rondom het Westelijke Meer in de Chinese stad Hangzhou,
anoniem, 1760. Dit buitenplaatslandschap is sinds 2011
Unesco-werelderfgoed en beroemd om zijn vele
historische tuinen, paviljoenen en pagodes
(Historische Atlas van Hangzhou)

TOEKOMSTBESTENDIGE
BUITENPLAATSLANDSCHAPPEN
EEN REGIONALE ONTWERPBENADERING VOOR HISTORISCHE
BUITENVERBLIJVEN IN
LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT
Steffen Nijhuis

BUITENPLAATSLANDSCHAPPEN

In buitenplaatslandschappen wordt het landschaps
karakter bepaald door verschillende historische kas
telen, buitenplaatsen (inclusief hun tuinen en parken)
en landgoederen.2 Omdat deze vaak dicht bij elkaar
liggen, vormen ze landschappelijke zones die het aan
zien en de identiteit van een regio bepalen. Buiten
plaatslandschappen komen over de hele wereld voor.
Mooie voorbeelden zijn te vinden in België, Duitsland,
Engeland, Italië, Frankrijk, Denemarken, Portugal en
Spanje.3 Ook buiten Europa bestaan prachtige exem
plaren, zoals in Rusland, Japan en China (afb. 1). Ne
derland kent buitenplaatslandschappen in verschil
lende delen van het land: rond de steden Amsterdam,
Utrecht en Den Haag en in Gelderland, Overijssel, Zee

land, Groningen en Friesland, zoals Hans Renes in zijn
artikel in dit themanummer laat zien.4
Buitenplaatslandschappen werden eeuwenlang ge
domineerd door de adel, regenten en gegoede burgerij,
voor wie grondbezit een basis voor macht en inkom
sten was.5 Een buitenplaatslandschap is het resultaat
van de interactie van mensen met hun grondgebied
in een specifieke sociaal-culturele context. In dat op
zicht zijn buitenplaatslandschappen een uitdrukking
van de motieven en idealen van de eigenaren, in com
binatie met de ruimtelijke, functionele en economi
sche mogelijkheden van het grondgebied. Het buiten
plaatslandschap is daarmee een belangrijke culturele
expressie met soms emblematische betekenis (afb. 2).6
Er is dus een direct verband tussen de buitenplaatsen

2. Vogelvlucht van het zeventiende-eeuwse Honselersdijk, waar de tuin een weerspiegeling was van het polderlandschap als
ultieme uiting van controle over het water en de natuur, A. Bega en A. Blooteling, ca. 1680 (privécollectie)

3. Buitenplaatslandschappen vertegenwoordigen grote economische waarden door natuur en cultuur, maar ook mogelijkheden
voor toerisme, recreatie en land- en bosbouw (foto Leontine Lamers)
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landgoederen. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw
ligt de focus daarbij op het gebouw als monument en
niet op het gebouw in zijn landschappelijke context.9
Voor een duurzame instandhouding en ontwikkeling
is het echter cruciaal deze kastelen, buitenplaatsen en
landgoederen in hun landschappelijke context te be
grijpen. In historische buitenplaatslandschappen zijn
de gebouwen, tuinen, parken en andere elementen als
het ware verweven met het landschap. ‘Zij maken deel
uit van het geheel waaraan zij hun schilderachtige wer
king ontlenen, die zij op hun beurt weer gedeeltelijk
teruggeven aan het geheel’, zo verwoordde Henri van
der Wyck de opvatting van de negentiende-eeuwse
landschapsarchitect Fürst Pückler-Muskau.10
Het buitenplaatslandschap is een holistisch systeem
dat we alleen kunnen begrijpen door te kijken naar
verschillende ruimtelijke schalen en hun onderlinge
relaties: individuele landhuizen met hun tuinen, par
ken en terreinen vormen een buitenplaats of landgoed,
meerdere buitenplaatsen vormen een buitenplaats
landschap en buitenplaatslandschappen vormen sa
men een regio (afb. 4).11 Historische kastelen, buiten
plaatsen en landgoederen maken dus deel uit van een
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en het landschap dat ze vormen. De landschappelijke
context en grondposities waren belangrijke factoren
voor de locatiekeuze en bepalend voor het gebruik en
de landschapsarchitectonische vormgeving van de
tuinen en parken.7 Netwerken van water en wegen wer
den gebruikt of aangelegd om het buitengebied te ver
binden met stedelijke centra. Dit stelde de adel of nota
belen in staat gemakkelijk te reizen tussen de stad en
hun buitenverblijven.
Deze buitenplaatslandschappen vertegenwoordigen
nu grote erfgoedwaarden, die zich materialiseren in
monumentale gebouwen, tuinen en andere landschaps
elementen. Ook is hier vaak waardevolle natuur
geconcentreerd. Veel meer dan in andere landschap
pen hebben de traditionele agrarische cultuurland
schappen binnen deze zones hun identiteit behouden.
Door hun cultuurhistorische betekenis en natuurlijke
schoonheid bieden buitenplaatslandschappen volop
mogelijkheden voor toerisme, recreatie en sport. Ze
zijn daarmee ook van grote economische waarde
(afb. 3).8
Er bestaat in Nederland een lange traditie van be
houd en bescherming van kastelen, buitenplaatsen en
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4. Het buitenplaatslandschap als schaalcontinuüm
(Steffen Nijhuis en Elyze Storms-Smeets)

schaalcontinuüm waarin relaties worden vormgege
ven door de aanhechting, verbinding en inbedding van
een specifieke plek of locatie in de bredere context.
Deze relaties kunnen we op verschillende schaal
niveaus analyseren.
DE ANALYSE VAN BUITENPLAATSLANDSCHAPPEN
IN RUIMTE EN TIJD
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Er zijn in de loop van de tijd heel wat benaderings
wijzen ontwikkeld om buitenplaatslandschappen te
begrijpen. We moeten hier onder meer denken aan
sociaal-geografische, cultuurhistorische en landschaps
architectonische invalshoeken, zoals Hanneke Ron
nes elders in dit nummer treffend uit de doeken doet.12
Het buitenplaatslandschap vormt op verschillende
schaalniveaus een relationele structuur die ruimtelij
ke, ecologische, functionele en sociale aspecten met
elkaar verbindt en beïnvloedt.
Om een dergelijk complex systeem en de daarin be
sloten onderlinge relaties te kunnen analyseren, is het
nuttig om de verschillende functionele en structurele
aspecten en samenhangen in lagen te ontleden.13
Hierbij moeten we ons bewust zijn van het gevaar de
terministisch te worden en daarbij andere belangrijke

zaken uit het oog te verliezen. Het gaat om het begrij
pen van afzonderlijke lagen die elkaar in meer of min
dere mate beïnvloeden en waarvan de onderlinge rela
ties met de factor tijd kunnen veranderen. Kortom: de
ontleding in lagen moet niet worden gezien als een
hiërarchische en onveranderlijke ordening.
Laten we nu nader ingaan op de bovengenoemde la
gen. Het buitenplaatslandschap en zijn ontstaansge
schiedenis kan worden onderzocht door de volgende
drie lagen en hun onderlinge relaties te beschouwen:
de fysieke omgeving, ofwel de ‘hardware’; de mense
lijke aanpassingen of ingrepen hierin, ofwel de ‘soft
ware’; en de culturele, institutionele en conceptuele
ideeën, ofwel de ‘orgware’.14 Met de fysieke omgeving
bedoelen we de natuurlijke context: reliëf, water, bo
dem, geomorfologische structuur, klimaat en de daar
mee verbonden ecosystemen. Bij deze eerste laag ho
ren ook de mogelijkheden voor land- en bosbouw. De
fysieke omgeving vormt de basis voor het gebruik van
het landschap. Zoals op de kaart van Nederland goed
zichtbaar is, zijn buitenplaatslandschappen vooral te
vinden op overgangen tussen hoog en laag en gekop
peld aan stuwwallen, duinen, oeverwallen en zand
opduikingen (afb. 5). Hier waren, naast grondposities,
de gunstige ligging qua bodemgesteldheid (niet te nat,
niet te droog en stevig genoeg om op te bouwen) en
beschikbaarheid van voldoende water belangrijke fac
toren, evenals natuurlijke waterlopen zoals riviertjes
en beken.
De logica van het buitenplaatslandschap is niet te
begrijpen zonder de menselijke aanpassingen van de
natuurlijke context in ogenschouw te nemen: de twee
de laag. Denk hierbij aan de droogmakerijen als de
Beemster die zijn gemaakt voor landbouw, maar ook
voor de vestiging van buitenverblijven als refugium
vanuit de stad.15 Of aan trekvaarten en spoorlijnen die
de buitenplaatsen en landgoederen vanuit de omlig
gende steden bereikbaar maakten. Het in cultuur
brengen van het natuurlandschap voor wonen, wer
ken, voedselproductie, watervoorziening en recreatie
heeft in de loop van de geschiedenis geleid tot een op
eenvolging van soms ingrijpende, onomkeerbare ver
anderingen. Daarbij speelt de (derde) laag van cultu
rele, spirituele en religieuze opvattingen (inclusief de
stand van wetenschap en techniek, organisatievor
men, politieke stromingen, ontwerpconcepten en es
thetische idealen) een belangrijke rol, aangezien deze
onze omgang met de natuurlijke context voor een
groot deel bepalen.
Tijd is een essentiële factor in het begrijpen van bui
tenplaatslandschappen. Door de jaren heen onder
ging het buitenplaatslandschap ruimtelijke transfor
maties als gevolg van veranderingen en aanpassingen,
ingegeven door noodzaak of doordat ze moesten blij
ven voldoen aan de vereisten die eraan werden gesteld
(afb. 6). Sommige structuren, patronen en vormen ble
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5. De locatiekeuze van de buitenplaatsen hangt nauw samen met de landschappelijke ondergrond, transportnetwerken en
grondeigendom. Vooral geliefd waren overgangen van laag naar hoog, gekoppeld aan stuwwallen, duinen, oeverwallen en
zandopduikingen. Belangrijke factoren waren hier de gunstige ligging qua bodemgesteldheid en beschikbaarheid van
voldoende water, evenals natuurlijke waterlopen zoals riviertjes en beken (blauw is beneden de zeespiegel, bruin daarboven)
(Steffen Nijhuis, TU Delft)
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6. Onderhoudswerkzaamheden op De Wiersse. Klimaatverandering heeft gevolgen voor de instandhouding en het beheer van
tuinen en zal op den duur leiden tot veranderingen voor bijvoorbeeld soortenkeuze (foto Leontine Lamers)
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ven behouden, andere werden verder ontwikkeld of
vervangen door nieuwe. Dit resulteert in een rijke his
torische en typologische gelaagdheid.16 In dat opzicht
is een buitenplaatslandschap zo rijk aan betekenis dat
het kan worden ‘gelezen’ als een biografie, als een pa
limpsest die de belangrijkste activiteiten welke heb
ben bijgedragen tot de vorming ervan illustreert.17
Kennis van deze historische sporen is een van de uit
gangspunten voor nieuwe transformaties: het toevoe
gen van nieuwe functies die het buitenplaatsland
schap toekomstbestendig maken.18
Ecologische, sociaal-culturele en economische pro
cessen komen in de fysieke ruimte samen en geven er
vorm aan. Buitenplaatslandschappen zijn het resul
taat van die processen. De landschapsstructuur is de
fysieke grondslag die wordt gevormd door de samen
hangende dragende delen, zonder welke het land
schap niet kan functioneren.19 Door de gelaagdheid
van een buitenplaatslandschap op meerdere schaal
niveaus te analyseren en de gegevens met elkaar in
verband te brengen, wordt duidelijk welke landschaps
structuur met de daarmee samenhangende land
schappelijke patronen en elementen bepalend is voor
het karakter ervan. In een continu veranderende om
geving is de landschapsstructuur een sterke basis voor
enerzijds het behouden van de kenmerken van het ge
bied, en anderzijds het scheppen van condities voor

het aanbrengen van samenhang en toevoegen van
ruimtelijke kwaliteiten bij het aanpakken van de eer
der geschetste opgaven.
NAAR EEN LANDSCHAPPELIJKE,
GEBIEDSGERICHTE AANPAK

Klimaatverandering, ruimtelijke fragmentatie, toene
mende recreatieve druk en andere functiewijzigingen
veroorzaken problemen die de gelaagdheid en lees
baarheid van het buitenplaatslandschap aantasten.
Het gevaar bestaat dat hierdoor de samenhang en cul
turele identiteit verdwijnen. Sterker nog: als er geen
oog is voor de landschappelijke draagkracht neemt
het risico op schade en kapitaalvernietiging toe.20 Om
dit te voorkomen is een zorgvuldige aanpak nodig, in
de vorm van een gebiedsgerichte ruimtelijke strategie
die is gebaseerd op grondige kennis van het landschap
en zijn ontstaansgeschiedenis. Dit vraagt om management of change, gericht op het creëren van veerkrachti
ge buitenplaatslandschappen waarin het verleden een
belangrijke rol blijft spelen.21 Het behelst ook een ‘ver
ticale aanpak’ waarbinnen bij situering en vormge
ving van veranderingen en toevoegen van nieuwe
functies wordt ingespeeld op de variatie in het bodemen watersysteem.22 De verscheidenheid en herken
baarheid van het buitenplaatslandschap is immers
voor een groot deel een weerspiegeling van de diversi
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7. Vergelijking van de
ruimtelijke ontwikkeling
en landschappelijke
ligging van de Wiersse
langs de Baakse Beek bij
Vorden en Rosendael op
de stuwwal bij Arnhem
(Steffen Nijhuis en
Michiel Pouderoijen op
basis van data van Topografische Dienst Kadaster
en Rijkswaterstaat)

teit van de fysieke ondergrond (afb. 7).23 In het rivieren
gebied met kleiafzettingen, oeverwallen en rivierdui
nen ziet het buitenplaatslandschap er anders uit dan
op de zandige stuwwallen.
Het is hoog tijd deze landschappelijke logica te gaan
volgen bij ruimtelijke ontwikkelingen die te maken
hebben met opgaven voor klimaat, natuur, waterbe
heer en landbouw. De natuurlijke ondergrond geeft
dan richting aan het ruimtegebruik, dat de structuur
van hoogteligging, bodem en water volgt. Het tekort
en teveel aan water kan bijvoorbeeld worden aange
pakt door water op te slaan in natuurlijke laagten, zo
als beekdalen. Rabatbossen en vloeiweiden kunnen
een rol spelen in het vasthouden van het water en tege
lijkertijd als cultuurhistorische elementen een nieuwe
betekenis krijgen.24 Oude beeklopen en sprengen kun
nen weer dragers worden van biodiversiteit en ruimte
lijke variatie, waarbij ruimte wordt geboden aan na
tuurlijke dynamiek in het watersysteem.
HET PROCES: NIEUWE SAMENWERKINGSVERBANDEN
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Voor een gebiedsgerichte aanpak is het ook nodig een
nieuwe balans te vinden in de verhouding tussen ex
perts, burgers en overheden. Dit vraagt om een proces
dat zich niet beperkt tot het domein van de land
schapsdeskundigen, maar waarin ook landgoedeige
naren, bestuurders, bedrijfsleven en andere belang
hebbenden actief worden betrokken.25 Het idee is dat
door participatie van al deze partijen in visievorming,
ontwerp en besluitvorming de veerkracht en het aan
passingsvermogen van historische buitenplaatsland
schappen worden vergroot; niet alleen in fysiek op
zicht, maar ook sociaal-economisch. Veerkracht wordt
gedefinieerd als het vermogen van een systeem om te
reageren op verandering of verstoring zonder de pri
maire toestand te veranderen.26 Het aanpassingsver
mogen (of adaptiviteit) is de mate waarin bepaalde ge
bruiken, processen of structuren kunnen worden
aangepast aan veranderende sociale, economische of
ecologische omstandigheden. Aanpassingen als zoda
nig kunnen spontaan nodig zijn of van tevoren ge
pland, uitgevoerd als reactie of anticiperend op derge
lijke veranderingen. Dit impliceert een gezamenlijk
begrip van het functioneren van het landschappelijke
systeem bij alle deelnemers. Maar ook een toekomst
gerichte, proactieve aanpak waarbij de wisselwerking
tussen burgers, bedrijven, kennis en overheid centraal
staat.
Praktisch kan dit worden bereikt door het opzetten
van ‘living labs’ (of ‘communities of practice’). Hierin
staan het samen nadenken en het genereren en imple
menteren van duurzame oplossingen op verschillende
schaalniveaus centraal. Dit proces wordt ondersteund
door een combinatie van onderzoek, ontwerp, betrok
kenheid en verbeelding.27 Een ‘living lab’ kan zowel
met een gebied als met een gezamenlijke aanpak aan

de slag gaan. Burgers, academici, ontwerpers, onder
nemers en beleidsmakers werken samen aan een be
staande situatie, afgebakend door geografische en in
stitutionele grenzen.28 Door gezamenlijk verantwoord
te experimenteren, te monitoren en te leren van fouten
ontstaat een informele ruimte waarin iedereen gelijk
waardig is. Dit sluit goed aan bij de sociale en politieke
omstandigheden die nodig zijn om te komen tot oplos
singen op beleidsmatig en praktisch niveau. Succes
volle voorbeelden van deze aanpak zijn onder andere
te vinden in Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht. In
Gelderland werken de provincie, Waterschap Rijn en
IJssel, landgoedeigenaren, natuurbeschermers en boe
ren op deze manier samen aan opgaven rondom het
buitenplaatslandschap van de Baakse Beek.29 Het re
sultaat is dat historische structuren worden behouden
en verder ontwikkeld ten behoeve van duurzaam wa
terbeheer, biodiversiteit en recreatie, terwijl tegelijker
tijd lokale aanpassingen mogelijk worden om aan de
behoeften van individuele landgoedeigenaren te vol
doen.
In een op het landschap gebaseerde ruimtelijke stra
tegie wordt inhoud dus gekoppeld aan een proces om
sociaal-ecologische inclusiviteit, diversiteit en flexibi
liteit te bevorderen; voorwaarden voor het ontstaan en
het voortbestaan van een veerkrachtig systeem.30 Deze
aanpak schept als het ware condities voor veranderin
gen en leidt deze in goede banen door de ontwikkeling
van robuuste landschapsstructuren die ruimtelijke
schaalniveaus verbinden en ruimte bieden voor indivi
duele invulling op lokaal niveau. Ruimtelijke kwaliteit
is leidend om een nieuwe balans te vinden tussen iden
titeit, herkenbaarheid, economische benutting en eco
logische duurzaamheid. Bovendien zijn multifunctio
naliteit, toegankelijkheid, erfgoed en biodiversiteit
enkele van de ecologische, economische, sociale en
culturele belangen die behartigd moeten worden.
Door het gebruik van een op het landschap gebaseerde
ruimtelijke aanpak kunnen de opgaven in het buiten
plaatslandschap bijdragen aan een integrale aanpak
van sectorale activiteiten en leiden tot gecoördineerde
duurzame resultaten waar iedereen beter van wordt.
Het is een ontwerpgerichte en transdisciplinaire aan
pak die veranderingen stuurt, harmoniseert en vorm
geeft door:
• het nemen van de regionale landschapsstructuur en
de daaraan gekoppelde processen als fundament
(verticale aanpak) en het natuurlijke landschap als
leidraad voor het vormgeven van ruimtelijke
transformaties van het buitenplaatslandschap op
alle schaalniveaus;
• het creëren en regenereren van levende ecologische
en sociale systemen; (bio)diversiteit, cultuurhisto
rie en multifunctionaliteit als basis voor sociaalecologische inclusieve en watergevoelige buiten
plaatslandschappen;

• het ontwikkelen van veerkrachtige en adaptieve
ruimtelijke kaders; robuuste landschapsstructuren
voor de coherente ontwikkeling van de regio
(langetermijnstrategie) en tegelijkertijd voorwaar
denscheppend en flexibel voor lokale projecten
(kortetermijninterventie);
• het nastreven van een ontwerpgerichte, meer
voudige en transdisciplinaire aanpak; op kennis
gebaseerd ruimtelijk ontwerp als integrerende
aanpak, waarbij eigenaren, academici, onderne
mers, professionals en overheidsfunctionarissen
worden betrokken.
DE ROL VAN ONTWERPEND ONDERZOEK

DRIE SOORTEN KENNIS
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Het ontwerpproces is niet rechtlijnig maar doorloopt
verschillende cycli van ideevorming, het maken van
voorstellingen en het evalueren hiervan. Tijdens dit
proces kunnen drie soorten kennis worden verwor
ven: projectmatig, vormgebonden en conceptueel.35
Projectmatige kennis die door het ontwerpen wordt
gegenereerd, heeft betrekking op de situatie en de ge
ïntegreerde oplossingen die daarvoor worden aange
dragen. Een voorbeeld: in het buitenplaatslandschap
rondom de Baakse Beek in Gelderland hielp ontwer
pend onderzoek om de systemische relaties tussen de
afzonderlijke buitenplaatsen te begrijpen, de vast
houdcapaciteit van het watersysteem te vergroten, his
torische landschapselementen te reactiveren en het
ecosysteem en de ruimtelijke ervaring binnen het
landschap een impuls te geven. Ogenschijnlijk tegen
strijdige agenda’s, zoals waterbeheer en erfgoedbe
scherming, bleken elkaar te kunnen versterken.
Bij vormgebonden kennis gaat het om visuele com
municatie en materialisering van het ontwerp; hoe
kan het worden gemaakt. Door ruimtelijk ontwerp
worden mogelijkheden verkend en oplossingen onder
zocht. Ontwerpprincipes, dat wil zeggen basisideeën
of -regels die verklaren of voorschrijven hoe iets ge
beurt of werkt, staan hierbij centraal. Voorbeelden zijn
ontwerpprincipes voor duurzaam waterbeheer, op de
natuur gebaseerde oplossingen (‘nature-based soluti
ons’) en historische ecologie. Deze ontwerpprincipes
kunnen worden afgeleid uit veldonderzoek, preceden
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Wat is de rol van het ontwerp in zo’n aanpak? De ruim
telijk ontwerper zet zijn of haar denk- en ontwerp
kracht in voor ideevorming en vormgeving. Hierbij
wordt kennis vanuit andere vakgebieden, zoals cul
tuurhistorie, ecologie en waterbeheer, ruimtelijk ver
taald en geïntegreerd: ‘Ontwerpen is een activiteit die
tot doel heeft het verbeelden van een in de denkwereld
van de ontwerper nog niet bestaande, innovatieve op
lossing van een gestelde opgave of probleem.’31 In de
finities als deze wordt verwezen naar een proces of
actie waarbij werkwoorden als vinden, produceren en
vertalen de boventoon voeren.32 Ontwerpen speelt
daarom een rol als een denk-technisch hulpmiddel
waarmee men gestructureerd denkt en handelt om
ideeën te genereren en mogelijke oplossingen te ver
kennen. Deze methode wordt ontwerpend onderzoek
genoemd.33 Bij het ontwerpend onderzoek staat doel
gericht zoeken centraal in een proces waar denken en
produceren hand in hand gaan. Mechanismen van on
derzoek en ontwerp worden gecombineerd met ver
beelding, creativiteit en innovatie. Tijdens dit proces
vindt een bewuste of onbewuste synthese plaats die op
een bepaalde manier neerslaat in een visuele vorm;
door te tekenen, zaken in kaart te brengen of te model
leren met analoge of digitale media.34
Ontwerpend onderzoek is daarom een krachtige on
derzoeksmethode waarmee complexe ruimtelijke op
gaven integraal en creatief worden benaderd. Het gaat
hier niet om het tegengaan van veranderingen of het
op slot zetten van het bestaande landschap, maar om
het creëren van landschapskwaliteiten door goede
vormgeving van nieuwe ontwikkelingen. Er wordt ge
werkt met een gestructureerd ontwerpproces waarin
belangrijke aspecten duidelijk naar voren komen en
de opgaven verder ruimtelijk worden vertaald en ge
concretiseerd. Ruimtelijk ontwerp wordt ingezet om
mogelijke oplossingen vanuit verschillende invalshoe
ken te verkennen. Maar ook om door ontwerpend on
derzoek op nieuwe oplossingen te komen en die met
een te visualiseren.
Verschillende co-creatieve rondes worden tezamen
met eigenaren, regionale en lokale overheden, land

schapsontwerpers, deskundigen, studenten en andere
deelnemers doorlopen. Ontwerpresultaten leveren
een context voor gesprekken en observaties over het
belang van landschapsstructuren en elementen en
maken het mogelijk om oplossingen en maatregelen
met hun ruimtelijke kwaliteiten te bespreken.
Ruimtelijk ontwerp helpt bij het benoemen van pro
blemen waarmee buitenplaatslandschappen te ma
ken krijgen en het aandragen van mogelijke oplossin
gen. Dat geschiedt door zaken met tekeningen te
expliciteren en de context te schetsen waarin ze tot
stand kunnen komen. In die zin identificeert het ont
werpend onderzoekproces hoe belanghebbenden
denken over toekomstige ontwikkelingen op verschil
lende schaalniveaus. Door ideeën en programma’s van
eisen te verbeelden en in de ruimte te positioneren,
kunnen we de mogelijkheden en beperkingen in beeld
brengen en vragen formuleren die verder moeten wor
den uitgezocht. Ontwerpend onderzoek wordt in dit
verband ingezet als een systematische zoektocht naar
mogelijke oplossingen voor een ruimtelijk probleem.
Maar het onderzoek maakt ook duidelijk welke land
schappelijke structuren en elementen, bijvoorbeeld
vanuit cultuurhistorisch oogpunt, in het buitenplaats
landschap behouden dienen te blijven.
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8. Ontwerpspeculatie over de regionale ruimtelijke en ecologische samenhang van een buitenplaatslandschap waarin ecologie,
waterbeheer, erfgoed en bosbouw samengaan (Yangjiao Wang, afstudeerwerk Landschapsarchitectuur, TU Delft)
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tenstudie en gesprekken met deskundigen op het ge
bied van erfgoed, water en ecologie. Door middel van
ontwerpverkenningen en ‘teken- en reken-’procedures
worden de mogelijkheden van de ontwerpprincipes
gecontextualiseerd en getest in het buitenplaatsland
schap.
Als derde kan ontwerpend onderzoek leiden tot con
ceptuele kennis. Deze bestaat uit creatieve, intuïtieve
en speculatieve ideeën die ruimtelijk worden vertaald
om voor de belanghebbenden een wenkend vergezicht
te schetsen. Aan de hand hiervan kunnen lokale pro
jecten met elkaar in verband worden gebracht en ge
ëvalueerd op hun bijdrage aan de regionale samen
hang op de lange termijn. Tegelijkertijd kan hiermee
een specifieke context worden verduidelijkt, waarbin
nen wordt gewerkt aan zowel systemische oplossingen
voor het buitenplaatslandschap als geheel als de ont
wikkeling van individuele buitenplaatsen.
Bij ontwerpend onderzoek gaat het dus niet om het
maken van ontwerpen die direct kunnen of moeten
worden verwezenlijkt. Ontwerpend onderzoek kan
mensen samenbrengen en hun inzicht in de ruimtelij
ke samenhang tussen buitenplaatsen vergroten, wat
dan in een later stadium tot een concrete ontwerpgave
kan leiden. Het kan het potentieel laten zien van in
tegrale ontwikkeling waarbij historische structuren
op verschillende schaalniveaus samengaan met inno
vatieve contextuele oplossingen voor water, ecologie,
recreatie en landbouw (afb. 8). Kennis van het land

schappelijke systeem is daarbij onontbeerlijk; het
moet het uitgangspunt zijn voor nieuwe transforma
ties die het buitenplaatslandschap toekomstbesten
dig maken.
BESLUIT

Om tot toekomstbestendige buitenplaatslandschap
pen te komen, is het noodzakelijk om individuele kas
telen, buitenplaatsen en landgoederen in een regio
naal perspectief te plaatsen. Neem bijvoorbeeld de
droogte die tuinen en parken van buitenplaatsen aan
tast: dat probleem kan alleen worden opgelost door
een regionale aanpak, aangezien het watersysteem
een regionaal systeem is. Ook toerisme vraagt meer
dan een individuele buitenplaats kan faciliteren. Hier
voor is een bovenlokale aanpak nodig die interessante
plekken via aantrekkelijke routes aan elkaar verbindt
en zorgt voor spreiding van bezoekers.
Dergelijke opgaven vragen om een op het landschap
gebaseerde regionale ontwerpbenadering waarbij
zorgvuldig met historisch waardevolle landschappe
lijke karakteristieken wordt omgesprongen en tegelij
kertijd ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd door
veranderingen vorm te geven. Deze strategie kan wor
den ingezet om historische kastelen, buitenplaatsen
en landgoederen in samenhang met elkaar – en in hun
sociale en ecologische context – te begrijpen. Het is
een vorm van kennisgedreven ruimtelijk ontwerp
waarbij kennis van de verticale en horizontale samen

hang (de structuur) van het buitenplaatslandschap als
basis dient voor behoud en ontwikkeling. In deze aan
pak versterken kennis van landschappelijk erfgoed en
ruimtelijk ontwerp elkaar. Nieuwe opgaven rondom
water, natuur, erfgoed, recreatie en landbouw worden
niet gezien als bedreiging, maar als een mogelijkheid
om de structuur van het buitenplaatslandschap te ver
sterken en ruimtelijke kwaliteiten toe te voegen die te
maken hebben met identiteit, beleving, gebruik en
duurzaamheid.
Ontwerpend onderzoek op lokale en regionale schaal
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FUTURE-PROOFING ESTATE LANDSCAPES
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Climate change and urbanization have substantial
ramifications for the management and protection of
cultural-historical landscapes. This is especially true
for historical estate landscapes – landscapes whose
character is defined by several historical castles, coun
try houses (along with their gardens and parks), and
landed estates – where climate change adaptation con
stitutes a major task. Issues of concern include an ex
cess or shortage of water and changes to vegetation as
a result of rising temperatures. That pressure is com
pounded by increasing urbanization and the associat
ed recreational needs. These landscapes are also sus
ceptible to spatial fragmentation due to urbanization,
changes in ownership, changes in function, and so on.
Combatting these pressures calls for a future-oriented
design approach that deals sensitively with historically
valuable landscape characteristics. It involves safe
guarding the spatial quality of estate landscapes by
striking a new balance between utility value (economic
exploitation), amenity value (identity and familiarity),
and future value (ecological sustainability). Such is the
complexity of the task that a regional perspective is re
quired in order to fully comprehend the cohesion and
systemic relations between individual country estates
and to develop a common basis for collaboration.
This article proposes a landscape-based regional de

sign approach aimed at understanding and designing
future-proof estate landscapes. It details a preserva
tion-through-development strategy based on spatial
development in sympathy with historical landscapes
structures in a process of meaningful stakeholder in
volvement. Key to this process is collaboration and
co-creation with owners, experts, policy advisers and
others. Design-based research is employed as a meth
od for addressing the complex spatial tasks facing es
tate landscapes in an integrated and creative manner.
Spatial design, at every level of scale, becomes an in
strument for working out development strategies and
principles for context-specific landscape formation.
But also for highlighting possible solutions that can
contribute to the protection and development of his
torical estate landscapes. In other words, this is not
about opposing change or locking up the existing land
scape, but about creating new landscape qualities
through well-designed new developments. This coin
cides with a collaborative process in which stakehold
ers jointly weigh the pros and cons, learn and come up
with solutions. The combination of substance, involve
ment and process makes the landscape-based regional
design approach a powerful method for increasing the
resilience and adaptability of the estate landscape and
in so doing making this landscape future-proof.

