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Voor de zevende maal wordt op Tweede 
Pinksterdag de Landelijke Dag van het Kas-
teel gehouden. Meer dan zestig eigenaren 
en beheerders openen de poorten van hun 
kasteel of buitenplaats voor het publiek. Dit 
is de gelegenheid om een kijkje te nemen 
op plekken, waar je anders niet binnen 
komt! Hoofdsponsor van de Dag van het 
Kasteel is Donatus.
Het thema is dit jaar leven op stand. In veel 
Nederlandse kastelen wordt er uitgebreid 
aandacht besteed aan dit thema met speur-
tochten, theater, rondleidingen, tentoon-
stellingen en andere feestelijke activiteiten. 
In kasteel Huis Bergh is het een drukte van 
belang op Tweede Pinksterdag. De graaf 
is juist teruggekeerd van een veldslag. Zijn 
schildknaap poetst in de wapenkamer het 
harnas voor de volgende strijd van zijn heer. 
De gravin maakt zich op voor een feest-
avond met dans en muziek, en de kok be-
reidt in de kasteelkelder heerlijke gerechten 
voor het welkomstdiner van de gasten. Ook 
op kasteel Ammersoyen krijgt de bezoeker 
het goede leven van de kasteelheren te 
zien. Tijdens rondleidingen wordt er verteld 
over eten, drinken en tafelmanieren in de 
middeleeuwen en de Gouden Eeuw. Muse-
umkasteel Wijchen schotelt bezoekers een 
ander soort vermaak voor: iedereen mag 
mee op vossenjacht. Op Slot Baarland is het 
de hofnar die jong en oud vermaakt, maar 
let op, er lopen ook bedelaars en ander ge-
spuis rond. Gelukkig zijn er op verschillende 
kasteelterreinen stoere ridders te vinden, 
dat geeft een veilig gevoel. Op kasteel 
Hoensbroek, Huis Dever en het Muiderslot 
leren bezoekers het zwaard te hanteren 
zoals een ridder dat doet. Bezoekers van de 
Menkemaborg kunnen zelf meemaken hoe 
het is om een echte kasteelheer of –dame te 
zijn: een kopje thee drinken in het theehuis, 
een dansje maken of spelletje spelen op het 
voorplein, of rustig zitten borduren in een 
van de kamers.
Maar niet alle activiteiten laten het luxe 
leven van de vroegere kasteelbewoners 
zien. Sommige deelnemende kastelen 

nemen je mee in de wereld van de bedien-
den. Zo kunnen bezoekers van Huis Doorn 
luisteren naar de verhalen van de keu-
kenmeid die vertelt hoe het is om voor de 
Duitse keizer te werken.
Weer andere deelnemende kastelen ver-
zorgen informatieve rondleidingen door 
huis en tuin, of geven leven op stand een 
hedendaagse dimensie door het organise-
ren van concertjes en streekmarkten op het 
kasteelterrein. Zo krijgen bezoekers van Mu-
seum de Gevangenpoort een bouwkundige 
rondleiding’, en vormt kasteel Hernen tij-
dens de Dag van het Kasteel het decor voor 
muziekfestival Muziek op Streek. Het belooft 
kortom weer een speciale dag te worden 
met activiteiten voor jong en oud. 
Kijk voor de deelnemende kastelen en de 
georganiseerde activiteiten op de website 
van de Nederlandse Kastelenstichting. Voor 
toegangsprijzen en openingstijden kunt u 
terecht op de websites van de deelnemende 
kastelen.  U kunt de Dag van het Kasteel ook 
volgen op twitter #KastelenDag, verzorgd 
door onze partner lfthenisnow.
Wij wensen u een mooie Landelijke Dag van 
het Kasteel toe!  n 

Colofon
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Kasteel Moermond (ZE), een van de deelnemers.
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Buitenplaatsen in het cultuurlandschap
Het is een open deur maar toch: het landschap in Neder-
land is grotendeels door de mens gecreëerd. Het heeft 
echter lang geduurd voordat het landschap ook op die 
manier werd beschouwd en als erfgoed werd benoemd. 
Een belangrijke categorie cultuurlandschap wordt 
gevormd door de buitenplaatsen. Deze zijn vaak zeer 
omvangrijk en hebben grote invloed gehad op onze leef-
omgeving. Om te onderzoeken of deze cultuurhistorisch 
belangrijke objecten goed zijn beschermd, zodat ook 
toekomstige generaties kunnen genieten van cultuur en 
natuur, zijn drie gevallen geselecteerd. Deze zijn gelegen 
in het gebied van de Stichtse Lustwarande en de Lang-
broekerwetering. Dit gebied heeft een hoge dichtheid 
aan buitenplaatsen, die vaak een historische en ruimte-
lijke relatie hebben met aangrenzende buitens.

De geselecteerde buitenplaatsen hebben een verschil-
lende karakteristiek: 
 Sparrendaal (Driebergen): aan de noordzijde van de 

oude weg over de Heuvelrug, deels opgegaan in de 
stedelijke bebouwing, met een herkenbare histori-
sche kern; daar tegenover ligt het park De Wildbaan. 

 Moersbergen (Doorn): in het overgangsgebied van 
de Heuvelrug naar het Weteringgebied, relatief gaaf 
bewaard buiten de stedelijke bebouwing; in bezit en 
beheer bij het Utrechts Landschap.

 Sandenburg (Langbroek): in het Weteringgebied, 
met uitloper naar het overgangsgebied naar de Heu-
velrug, gelegen in twee gemeenten, geheel buiten 
stedelijke bebouwing; in particulier bezit. 

Buitenplaats Sparrendaal grenst aan het centrum van 
Driebergen. Het is een redelijk omvangrijk restant van 
een veel groter landgoed. In 1754 werd op deze plek een 
nieuw buitenhuis met twee bouwhuizen (boerderijen) 
gesticht, aan een bestaande laan. De in formele stijl aan-
gelegde tuinen strekten zich uit vanaf de Langbroeker-
wetering tot aan het latere Austerlitz. Sparrendaal heeft 

Een buitenplaats bestaat uit een onlosmakelijke 
eenheid van huis en park. De vaak uitgestrekte 
parken vormen een door de mens gemaakt 
landschap. De huizen en bijgebouwen kunnen 
een monumentale status krijgen, voor tuin, 
park en omgeving is gebiedsgerichte bescher-
ming nodig. Als cultuurlandschap behoren 
buitenplaatsen tot ons cultureel erfgoed. Een 
buitenplaats kan worden beschermd als com-
plex, met de status van rijksmonument, of bin-
nen een beschermd dorpsgezicht, maar vooral 
met een bestemmingsplan. Is die bescherming 
adequaat geregeld en worden de mogelijkhe-
den daartoe goed gebruikt? 

Henk Jan Derksen is zelfstandig onderzoeker
 / adviseur erfgoed en ruimte en o.a.  

cursusleider/docent op Hogeschool Utrecht

Vooruitgang of
pas op de plaats? 

Planologische bescherming

van de historische buitenplaats

d o o r  H e n k  J a n  D e r k s e n

Begrippen 

De begrippen landgoed, buitenplaats en kasteel worden 
nogal eens door elkaar gebruikt, wat  grotendeels is te ver-
klaren uit de historische ontwikkeling. 
Een landgoed  omvat gronden voor uiteenlopende agra-
rische productie: weiland, akkerland, bosbouw, met even-
tueel een of meer daarbij behorende pachtboerderijen. 
Daarbij hoort vaak, maar niet in alle gevallen,  een buiten-
huis. Bij oude landgoederen kan dat buitenhuis vaak een 
kasteel zijn geweest.
Buitenplaatsen kunnen nieuw zijn aangelegd, maar vaak 
zijn kastelen omgevormd tot een moderner buitenhuis. Dan 
werd veelal ook de directe omgeving van het huis aange-
pakt: een tuin of park werd aangelegd. Huis en tuin vorm-
den samen de buitenplaats.
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dit omvangrijke particuliere landgoed, de buitenplaats, is 
niet openbaar toegankelijk. Het hoofdgebouw (kasteel) 
wordt nog particulier bewoond. De bijgebouwen heb-
ben een woonfunctie of commerciële functie, als kan-
toor. Het eerste Sandenburg was een woontoren uit het 
laatste kwart van de dertiende eeuw. Deze is sindsdien 
uitgebouwd tot een kasteelcomplex van zes verdiepin-
gen en twee zijvleugels. Dat is eind achttiende eeuw 
gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw met een 
vierkante toren. 
Een landschappelijke aanleg ten westen van het kasteel, 
met slingerpaden en boomgroepen, heeft waarschijn-
lijk al aan het einde van de achttiende eeuw plaatsge-
vonden. Een nieuwe zichtas in oostelijke richting werd 
aangelegd tussen twee bouwhuizen, die een oud poort-
gebouw vervingen. De oorspronkelijke verkavelingsrich-
ting bleef hierbij intact. Een belangrijke wijziging was de 
omvorming rond 1860 naar een rijpere landschapsstijl, 
door architect van Lunteren, die tevens het hoofdge-
bouw en drie bijgebouwen ingrijpend aanpaste. De kas-
teelgracht werd grotendeels gedempt en de omliggende 
gracht vergraven tot vijver. Slingerende paden door ga-
zons verbonden de gebouwen met elkaar. De oprijlaan 
vanuit het noordoosten kreeg een bochtig verloop. 

Cultuurhistorische bescherming
Hoe zijn deze drie buitenplaatsen beschermd? Bui-
tenplaatsen en landgoederen bestaan uit diverse 
onderdelen met een ruimtelijke relatie en historische ge-
laagdheid. Diverse elementen uit verschillende perioden 
hebben hierin vaak een nieuwe samenhang gekregen: 
grote en kleine hoofd- of bijgebouwen, een siertuin, een 
park met waterpartijen zoals sprengen en vijvers, lanen 
en zichtassen, bruggen, koepels en follies. Deze ensem-
bles maken deel uit van het cultuurlandschap.  
De bescherming van cultuurlandschap kwam relatief 
laat op gang, vergeleken met bescherming van monu-
menten en stads- en dorpsgezichten. Het landschap was 
bovendien het domein van de natuurbeschermers. De 
cultuurhistorische achtergrond van het landschap telde 
nauwelijks mee, de bescherming was primair gericht 
op ecologische waarden, zoals soortenrijkdom. Bij bui-
tenplaatsen speelt veel meer mee. Het zijn complexen 
van gebouwen en terreinen met beplantingen, lanen, 
waterpartijen, waterlopen, en andere bouwwerken zoals 
bruggen. Naast de hoofd- en bijgebouwen van een bui-
tenplaats kan dan ook de parkaanleg beschermd worden 
met de status van rijks- of gemeentelijk monument. 
Voor de groene onderdelen van buitenplaatsen zijn 
waarderingscriteria voor groen erfgoed van toepassing. 
Op basis van een waardestelling - de onderbouwing van 
de cultuurhistorische waarde - kan besloten worden tot 
bescherming van een buitenplaats met zijn omgeving. 

geen ridderhofstad of kasteel als voorganger. Het lag te 
midden van een lint van boerderijen, waarvan er in de 
negentiende eeuw meerdere zijn getransformeerd tot 
buitenplaats. In 1995 is een deel van het overgebleven 
parkgebied verstedelijkt, maar vormt nog steeds het 
groene hart van het dorp en is openbaar gemeentelijk 
eigendom. Het wordt gebruikt als wandelgebied en 
evenemententerrein en wordt doorsneden door enkele 
geasfalteerde fi etspaden in de historische laanstructuur.  
In 1857 werd een landschappelijke aanleg gerealiseerd 
in de overtuin van Sparrendaal voor de nieuwe buiten-
plaats De Wildbaan. Naast Sparrendaal werden gronden 
afgestaan voor de bouw van een Groot-Seminarie. Rond 
1900 zijn de gronden ten noorden van de Arnhemsebo-
venweg, met de sprengen en het voormalige sterrenbos, 
afgesplitst. Er verschenen enkele kleinere buitens, die 
in het interbellum opgingen in de verkaveling voor een 
woonwijk. Sparrendaal met berceau, waterpartij, brug en 
slangenmuur is sinds 2000 in eigendom van vereniging 
Hendrick de Keyser.
Buitenplaats Moersbergen ligt ten westen van het dorp 
Doorn. Moersbergen heeft vanwege de omvang en de 
aanwezigheid van agrarische gronden en gebouwen, het 
karakter van een tamelijk omvangrijk landgoed. Op het 
landgoed heeft geen verstedelijking plaatsgevonden, af-
gezien van een geïsoleerde woonbuurt in het noordwes-
ten. Het is sinds 1962 in bezit van Utrechts Landschap. 
De gebouwen, het kasteel en (voormalige) boerderijen, 
worden verhuurd of verpacht aan particulieren. 
Het kasteel Moersbergen wordt in 1435 voor het eerst 
genoemd. Kasteel en voorplein lagen in het midden van 
een geometrische aanleg, zoals blijkt uit een kaart van 
1707. Vóór 1824 al zijn vijvers gegraven en is het voor-
plein aangepast. In 1824 is het kasteel aanzienlijk veran-
derd met nieuwe daken en vensters. De gevels werden 
gepleisterd en voorzien van imitatievoegen. Daarnaast 
is toen begonnen met een landschappelijke aanleg met 
slingerpaden, waarbij de dubbele gracht werd omge-
vormd tot serpentinevijver met eiland. Bouwhuizen wer-
den gesloopt en vervangen door een verdiepte weide. 
Rond 1866 werd het kasteel verder in neogotische stijl 
verbouwd. Grote wijzigingen in het park vonden niet 
meer plaats. In 1927 is het kasteel ingrijpend teruggeres-
taureerd in Hollandse renaissancestijl. 
Op landgoed Sandenburg, ten oosten van het dorp 
Langbroek, heeft geen verstedelijking plaatsgevonden. 
Sandenburg is gelegen in een lint van boerderijen en rid-
derhofsteden aan de Langbroekerwetering. De kern van 

Linksboven: Kasteel Moersbergen (Utrecht). Foto G.L. Hasseleij 
Kirchner uit 1894.
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Zulke ruimtelijke relaties met hun omgeving zijn even-
eens typerend voor buitenplaatsen. Zo hebben de 
historische huizen in het park vaak zichtassen ver het 
landschap in. Zulke  zichtlijnen en zichtvlakken zijn nogal 
eens dichtgebouwd of beplant. Daarom is ook daarvoor 
het begrip biotoop geïntroduceerd. Een landgoed-, 
kasteel- of buitenplaatsbiotoop is een goed middel voor 
planologische bescherming van buitenplaatsen, met 
park en verder weg gelegen structuren, die buiten het 
eventueel beschermde complex vallen of buiten een 
beschermd stads- en dorpsgezicht. De provincie Zuid-
Holland heeft hier beleid voor ontwikkeld, terwijl in de 
provincie Utrecht daaraan wordt gewerkt. De biotoop is 
een lichtere vorm van bescherming dan een consolide-
rend bestemmingsplan en biedt historische buitenplaat-
sen een beschermende buff er in de directe omgeving. 

Er is een bijzonder onderscheid tussen de twee soorten 
beschermde gebieden. Binnen rijksbeschermde stads- 
en dorpsgezichten is bouwen achter niet-monumenten 
vergunningvrij. Met een vergunningstelsel wordt be-
oogd veranderingen binnen een beschermd gezicht op 
een goede manier in te passen. Een beoordeling van 
zulke veranderingen kan echter niet plaatsvinden bij ver-
gunningvrije activiteiten. Een complex historische bui-
tenplaats is als geheel een monument en valt onder de 
bescherming op basis van de monumentenwet. Binnen 
het complex vallen daarmee alle aanpassingen - dus ook 
achter de gebouwen die geen afzonderlijk monument 
zijn - onder de van toepassing zijnde vergunningsregels. 
Dat betekent dat ook de historische interieurs bescher-
ming genieten.
Vanuit het oogpunt van integrale bescherming van het 
gebied biedt een complex derhalve meer waarborgen 
dan een beschermd gezicht. De bescherming van bui-
tenplaatsen door aanwijzing als complex is veel later 
op gang gekomen dan de aanwijzing van beschermde 
stads- en dorpsgezichten. 

De objectgerichte bescherming van ensembles is 
mogelijk door aanwijzing van een gebied als complex 
(rijksmonument), of als door het rijk beschermd stads- en 
dorpsgezicht. Voor echte ensemblebescherming is een 
beschrijving en aanduiding op kaarten van belang voor 
de ruimtelijke relaties in een gebied. Lang niet alle toe-
lichtingen bij de besluiten tot aanwijzing voldoen hier-
aan.
Het beschermde stads- en dorpsgezicht biedt op papier 
goede mogelijkheden voor planologische bescherming 
van de onderdelen van een buitenplaats in hun samen-
hang, en wordt daarvoor al incidenteel toegepast wan-
neer een buitenplaats onderdeel is van zo’n beschermd 
gezicht. Dat kan door de verplichte vaststelling door de 
gemeente van een beschermend bestemmingsplan. De 
waarden kunnen worden vastgelegd in cultuurhistori-
sche waardenkaarten, structuurvisies en uiteindelijk in 
bestemmingsplannen.
Een risico ontstaat wanneer de ruimtelijke relaties bij een 
besluit tot aanwijzing wel zijn beschreven maar niet in 
kaart zijn gebracht. Dan kan het gebeuren dat de struc-
turen en samenhang niet juist worden vertaald op de 
verbeelding (plankaart), of dat de ruimtelijke relaties on-
voldoende meewegen bij de beoordeling van aanvragen 
voor aanpassingen van een complex of gezicht. 

Buff erzones 
Voor windmolens bestaat al langer de zogenoemde 
molenbiotoop. Dat is een zone rondom de molen die 
via een bestemmingsplan is vastgelegd als open gebied, 
zodat de windvang behouden blijft. 

Bevindingen onderzochte buitenplaatsen 

Buitenplaats Sparrendaal heeft het hoogste sectorale be-
schermingsniveau, maar niet de hele buitenplaats is daarin 
opgenomen. Bovendien zijn de mogelijkheden van planolo-
gische bescherming onvoldoende benut. 
Buitenplaats Moersbergen heeft eveneens het hoogste 
sectorale beschermingsniveau. De mogelijkheden van 
planologische bescherming met bestemmingen en dubbel-
bestemming zijn hier wel benut, maar de samenhangende 
onderdelen zijn niet in kaart gebracht en niet met een af-
zonderlijke bestemming of aanduiding geborgd. 
Ook de buitenplaats Sandenburg heeft het hoogste sec-
torale beschermingsniveau, maar die bescherming geldt 
slechts  voor een klein gebied. De mogelijkheden van plano-
logische bescherming zijn niet optimaal benut.
In alle drie gevallen is er enig of hoog risico dat de park-
aanleg wordt aangepast op een wijze die de cultuurhistori-
sche waarde aantast, bijvoorbeeld doordat vergunningen 
worden beoordeeld vanuit de invalshoek van natuur- of 
bosbeheer. 
Ruimtelijke relaties, zoals zichtlijnen en zichtvlakken, die er 
zijn met aangrenzende buitenplaatsen, zijn wel in kaart ge-
bracht door de provincie, maar niet duidelijk opgenomen in 
de bestemmingsplannen. 
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gemeentelijke bestemmingsplan onderzocht. Hieruit 
is het volgende gebleken: 
 Er is een groot verschil in het gedeelte van de 

buitenplaats dat als complex wordt beschermd. 
Soms is dat slechts een klein deel, soms bijna het 
gehele landgoed. 

 De redengevende omschrijvingen zijn van hoge 
kwaliteit, maar een (waarderings)kaart die de 
ruimtelijke samenhang inzichtelijk maakt, ont-
breekt. 

 De planologische mogelijkheden worden lang 
niet optimaal benut: onjuiste begrenzing, inade-
quate bestemmingen, ontbreken van structuren, 
zichtlijnen, hoogteverschillen en open ruimten op 
de verbeelding. 

 Met bestemmingen zoals groen, natuur, bos, of een 
dubbelbestemming is het niet goed mogelijk struc-
turen te beschermen die niet in kaart zijn gebracht. 
Toetsing van aanvragen wordt dan afhankelijk van 
bijvoorbeeld een tuinhistorisch onderzoeksrapport. 

Conclusies
Er blijken ruim voldoende mogelijkheden te bestaan om 
alle onderdelen van buitenplaatsen planologisch te be-
schermen. Wanneer er delen van buitenplaatsen niet zijn 
beschermd, dan is dat geen lacune in de wet- en regelge-
ving, maar blijken meestal de mogelijkheden die er zijn 
niet goed te worden benut. 
Alle samenhangende onderdelen van buitenplaatsen 
kunnen worden beschermd. De daadwerkelijke bescher-
ming wordt echter bepaald door de juiste toepassing 
van de mogelijkheden. De toepassing van planologi-
sche bescherming door gemeenten is vrijblijvender en 
globaler en geeft  minder zekerheid op langere termijn. 
Sectorale bescherming vanuit de Monumentenwet door 
bescherming als rijksmonument biedt nog altijd een 

Met een bestemmingsplan kunnen buitenplaatsen wor-
den beschermd op een gedetailleerd of op een globaal 
niveau. Een belangrijk instrument is de zogenoemde 
Dubbelbestemming – Waarde. Een dubbelbestemming 
Waarde – Landgoederen heeft – in theorie - prioriteit 
boven andere geldende (detail)bestemmingen. 
Zichtassen en zichtvlakken kunnen ook zonder dubbel-
bestemming worden bestemd als laan of een vorm van 
open ruimte. Een andere toepassing is gebiedsaandui-
ding Vrijwaringszone – landgoedbiotoop.  

Dilemma’s en onvolledige bescherming 
Er bestaat een duidelijk dilemma voor de lokale overheid: 
om het voortbestaan van de ruimtelijke cultuurhistori-
sche karakteristieken van buitens te borgen, is bescher-
ming noodzaak. Maar voor de materiële instandhouding 
met geringe of afnemende fi nanciële overheidssteun, 
moeten soms voor eigenaren (economische) mogelijkhe-
den worden gecreëerd. Die economische mogelijkheden 
brengen het gevaar van aantasting van de cultuurhisto-
rische waarden met zich mee. Er is een risico dat daarbij 
wordt gekozen voor korte termijn oplossingen met lange 
termijn nadelen. 
Een planologische bescherming, met koppeling aan 
een vergunning waarbij de overheid bereid is mee te 
denken en ruimte te geven voor economische ontwik-
keling onder voorwaarden, is een betere borging dan 
een ruime bestemming vooraf, waarbij sturingsmoge-
lijkheden ontbreken. Mede daarom is van belang dat de 
ensemblewaarden goed in kaart zijn gebracht. 
Van Sparrendaal, Moersbergen en Sandenburg, door het 
rijk als complex beschermde historische buitenplaatsen 
aangewezen, zijn de redengevende omschrijving en het 

Boven: Moersbergen op een kaart van Justus van Broeckhuysen 
uit 1706.
Rechtsonder: Sandenburg, foto van Doriann Kransberg uit 1979.
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Eind 2005 werden de eerste plannen bekend voor de uit-
breiding van het spoortraject tussen Utrecht en Arnhem 
en de hier aansluitende herinrichting van de stationsom-
geving van treinstation Driebergen-Zeist.1  Volgens de 
betrokken gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug 
moet station Driebergen-Zeist in 2019 omgevormd zijn 
tot een OV-knooppunt van hoge kwaliteit. Echter, de 
omgeving rondom het station is al van zeer hoge kwa-
liteit door de verschillende buitenplaatsen die in het 
gebied liggen. Deze buitenplaatsen met hun parken in 
de Engelse landschapstijl vormen samen een uniek lint. 
Dit buitenplaatsenlandschap gaat fl ink lijden onder de 
herinrichtingsplannen; de nu volop aanwezige ensem-
blewaarde zal onherroepelijk worden aangetast. 
In de eerste plaats gaan de buitenplaatsen terrein inleve-
ren ten gunste van de uitbreiding van de infrastructuur 
rondom het station. Niet alleen wordt er grond afgehaald 
aan de randen van de buitenplaatsen die het station 
omringen. Met het snijden in de zomen van de buiten-
plaatsen wordt de begrenzing van het terrein aangetast, 
waardoor de zorgvuldig geënsceneerde compositie 
waaruit de buitenplaatsen opgebouwd zijn, schade on-
dervindt. Maar ook staat in het plan dat toegangswegen 
en paden op het terrein van de buitenplaatsen verlegd 
worden. Deze verschuivingen schaden de structuur van 
de buitenplaatsen; zorgvuldig ontworpen zichtlijnen en 
aangeplante groenstroken zullen worden aangetast.
In de derde plaats zetten de gemeenten tegelijkertijd 

betere borging dan planologische bescherming. Een 
planologische bescherming, met koppeling aan een 
vergunning waarbij de overheid bereid is mee te denken, 
ruimte te geven en voorwaarden te stellen, is een betere 
borging dan een ruime bestemming vooraf, waarbij stu-
ringsmogelijkheden ontbreken. 
De buiten het beschermde gebied gelegen structuren 
kunnen aanvullend worden beschermd door het instel-
len van een biotoop. Het daadwerkelijke resultaat van 
bescherming op langere termijn is afhankelijk van het 
toepassen van de beschikbare instrumenten, maar ook 
van de eventuele politieke bereidheid af te wijken van 
vastgesteld beleid. 

Aanbevelingen voor een betere bescherming 
Geef ook het complex historische buitenplaats planolo-
gische bescherming, door net als bij stads- en dorpsge-
zichten een beschermend bestemmingsplan verplicht te 
stellen. 
Geef de geïnventariseerde en gewaardeerde onderdelen 
van de buitenplaatsen aan op kaarten, zodat samenhang 
van bebouwing, structuren, zichtlijnen en open ruimten 
wordt vastgelegd. Neem in kaart gebrachte structuren 
over op de kaart van het (beschermende) bestemmings-
plan. Maak optimaal gebruik van de dubbelbestemming 
en andere planologische mogelijkheden om samenhang 
in het bestemmingsplan te borgen.
Maak gebruik van de mogelijkheden zodat ook aanpas-
singen in de groene ruimte vergunningplichtig zijn. 
Benut de mogelijkheden om beschermde gezichten en 
buitenplaatsen te beschermen met buff erzones zoals 
een kasteel – of landgoedbiotoop.  Integreer zulke en 
andere vormen van buff erzones tot één begrip erfgoed-
biotoop. 
Op die wijze kunnen ook de generaties na ons genieten 
van de vele prachtige buitenplaatsen in ons land, die zulk 
een ingrijpende invloed hebben gehad op ons cultuur-
landschap.  n

Herinrichting stationsomgeving 

Driebergen-Zeist: de omliggende 

buitenplaatsen in gevaar

W e r k g r o e p  B e d r e i g d e

K a s t e l e n  e n  B u i t e n p l a a t s e n
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Sparrendaal, foto Peter van der Wielen 1998.


