
Zo’n bescherming van de ruimtelijke samenhang is mogelijk als 

een complex. Gebiedsgerichte bescherming is ook goed moge-

lijk binnen een beschermd dorpsgezicht, maar moet dan vooral 

komen van het bestemmingsplan. 

Of buitenplaatsen goed worden beschermd met gebruik van 

deze mogelijkheden is door de auteur onderzocht in het kader 

van een masterscriptie Erfgoedstudies aan de VU in 2013. Hij 

vraagt zich tevens af of deze mogelijkheden blijven bestaan 

met de komende Omgevingswet. 

Buitenplaatsen in het cultuurlandschap  Bescherming van 

erfgoed was jarenlang voornamelijk gericht op objecten. Ruim-

telijk samenhangend erfgoed werd dan beschermd in stads- en 

dorpsgezichten. Landschap was in die tijd  het domein van de 

natuurbeschermers, die zich richten op ecologische waarden, 

zoals soortenrijkdom. Het duurde langer voordat het door de 

mens gecreëerde landschap werd gezien als cultuurlandschap, 

dus als cultureel erfgoed. 

Met de aanleg van buitenplaatsen is een bijzonder deel van het 

Nederlandse cultuurlandschap gevormd. Tuinen, parken en bos-

sen op landgoederen en buitenplaatsen maken dat cultuurland-

schap zo waardevol. Een buitenplaatsenlandschap is niet één 

vast landschapstype. Buitenplaatsen hebben een woon- en  

recreatiefunctie en zijn voornamelijk toegevoegd aan een  

bestaand landschap, dat reeds was gevormd door ontginning. 

De buitens in een landschap kunnen worden gezien als een 

nieuwe tijdlaag in een bestaand cultuurlandschap.

Gezicht of complex 

Gebiedsgerichte bescherming 
van de historische buitenplaats

Op buitenplaatsen bestaat een 

ontworpen samenhang van het 

huis met de parkaanleg.  

De gebouwen werden al langer 

beschermd als monument. 

Noodzakelijke bescherming 

van het omliggende park met 

karakteristieke zichtassen en 

open ruimtes is later pas op 

gang gekomen.

Afbeelding 2: Voorbeeld van een landgoed

biotoop en een kasteelbiotoop bij Warmond, 

binnen een landgoedzone.  

(Bron: geo.zuidholland.nl/geoloket/ html/

atlas.html?atlas=chs, geraadpleegd 0104

2013)
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Buitenplaatsen zijn voor een belangrijk deel te vinden in een 

klein aantal concentraties. De bij elkaar gelegen buitens heb-

ben onderlinge relaties en relaties met het omringende land-

schap. Diverse onderdelen uit verschillende perioden bevinden 

zich in de nabijheid van het hoofdgebouw, in het park, of in 

het agrarische productiegebied: siertuin, park met sprengen 

en vijvers, lanen en zichtassen, bruggen en follies. 

De historische en geografische ontwikkeling van buitenplaatsen 

rechtvaardigt een bescherming van meer dan alleen het hoofd-

gebouw met eventuele bijgebouwen. Daarom is onderzocht hoe 

en in welke mate de bescherming van historische buitenplaat-

sen is geborgd. 

Bescherming van ensembles: complex en/of beschermd 
gezicht   Gebouwen van een buitenplaats kunnen met de 

gehele parkaanleg als ensemble beschermd worden met de 

status van rijks- of gemeentelijk monument. Voor een buiten-

plaats met zijn omgeving is zowel objectgerichte als planologi-

sche bescherming mogelijk. 

Objectgerichte bescherming van ensembles kan gebeuren met 

aanwijzing van een gebied als complex (rijksmonument), of als 

door het rijk beschermd stads- en dorpsgezicht. 

Het rijksbeschermde gezicht biedt planologische bescherming 

van de onderdelen van een buitenplaats in hun samenhang, 

omdat daarvoor een beschermend bestemmingsplan verplicht 

is. Hierbinnen is echter tegenwoordig bouwen achter niet-mo-

numenten vergunningvrij.

Bij een door het rijk beschermd complex is er geen verplichting 

tot borging van de bescherming in een bestemmingsplan. Alle 

aanpassingen, dus ook achter gebouwen die zelf geen monu-

ment zijn, zijn hier vergunningplichtig. Vanuit het oogpunt van 

integrale bescherming van het gebied biedt een complex der-

halve meer waarborgen dan een beschermd gezicht.

Aantallen ingeschre

ven beschermde 

stads en dorpsge

zichten en complexen 

beschermde buiten

plaats, per jaar. 

(bron: Gegevens van 

de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, 

Gezichten dec. 2012, 

Buiten plaatsen apr. 

2013)

Uit een gevalstudie is gebleken dat soms maar een klein deel 

van een buitenplaats als complex is beschermd. Zichtlijnen en 

zichtvlakken zijn nogal eens dichtgebouwd of beplant. Een 

landgoed-, kasteel- of buitenplaatsbiotoop is dan een goed 

middel voor planologische bescherming van het park en verder 

weg gelegen structuren. De biotoop is een lichtere vorm van 

bescherming dan een consoliderend bestemmingsplan en biedt 

voor complexen historische buitenplaats een buffer voor de di-

recte omgeving. 

De bestaande planologische mogelijkheden  Er blijken ruim 

voldoende mogelijkheden te bestaan om alle onderdelen van 

buitenplaatsen planologisch te beschermen op een gedetail-

leerd of globaal niveau. Belangrijk is de zogenoemde Dubbelbe-

stemming – Waarde die prioriteit heeft bij afwegingen tegen 

andere bestemmingen. Onderdelen zoals zichtassen en zicht-

vlakken kunnen ook ‘gewoon’ worden bestemd als laan of een 

Gelaagdheid: Twee bochten in de Sandenburgerlaan, onderdeel van de 

landschappelijke aanleg, gelegen tussen wegdelen in de structuur van 

de oude verkaveling.  De weg kruist een sloot die onderdeel is van de 

middeleeuwse kavelstructuur. Dit deel van het landgoed valt buiten de 

als complex beschermde buitenplaats.

Zichtas op kasteel Moersbergen. Voor de gehele als complex beschermde 

historische buitenplaats geldt wel een dubbelbestemming. Met de 

onderliggende bestemming groen worden de structuren echter niet in 

hun samenhang beschermd.
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vorm van open ruimte. Het Besluit Omgevingsrecht biedt de 

mogelijkheid voor het instellen van een biotoop.

Wanneer er delen van buitenplaatsen niet zijn beschermd, dan 

is dat geen lacune in de wet- en regelgeving, maar in de toe-

passing van de mogelijkheden. 

Bedreigingen  Recente wetgeving verbetert de mogelijkheden 

van planologische borging van het cultureel erfgoed. Maar 

tegelijkertijd vindt er een algemene vereenvoudiging en vermin-

dering van regelgeving plaats. Er worden meer activiteiten ver-

gunningvrij, ook wordt er minder toezicht gehouden. Hierdoor is 

er sprake van verhoogd risico op bewust of onbewust verloren 

gaan van cultuurhistorische waarden. 

Decentralisatie betekent dat het rijk aan gemeenten een maxi-

mumniveau aan bescherming voorschrijft. Er mag wel minder 

worden beschermd: een beschermend bestemmingsplan wordt 

niet meer getoetst, vergunningverlening wordt overgelaten aan 

de gemeenten, provincies houden nog slechts generiek toe-

zicht. Tegelijkertijd is sprake van centralisatie: gemeenten mo-

gen van het rijk voor hun gemeentelijke monumenten en bin-

nen hun gemeentelijke gezichten niet dezelfde regels hanteren 

als bij rijksmonumenten en in rijksbeschermde gezichten, waar 

het gaat om vergunningvrij bouwen en om termijnen. 

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 rui-

me bestemming vooraf, waarbij sturingsmogelijkheden ont-

breken. Het is nog onzeker hoe de nieuwe Omgevingswet en 

Erfgoedwet zullen bijdragen aan de borging van het erfgoed in 

ruimtelijk beleid. 

Het moet niet zo zijn dat bescherming van cultureel erfgoed 

wordt ondergebracht in de ruimtelijke ordening, en dat vervol-

gens een degelijke ruimtelijke ordening wordt afgeschaft, waar-

mee en passant (onbedoeld?) beleid voor cultureel erfgoed ver-

dwijnt of verschraalt. 

Aanbeveling voor de Omgevingswet  Om cultuurhistorische 

waarden te kunnen blijven waarborgen in de nieuwe Omge-

vingswet, en tevens te werken aan de beoogde integratie, har-

monisatie, deregulering en vereenvoudiging van regelgeving, 

wordt aanbevolen: 

•  Beschouw (als uitvloeisel van de SvIR) beschermde gezichten 

en complexen als prioriteit van cultuurhistorie in de ruimtelij-

ke ordening en neem de daarvoor in het bestemmingsplan 

bestaande mogelijkheden (eventueel vereenvoudigd) over in 

de Omgevingswet. 

•  Stel in de Omgevingswet voor door het rijk beschermde ge-

zichten en complexen opname in provinciale en gemeentelij-

ke structuurvisies en op waardenkaarten, evenals een be-

schermend omgevingsplan, verplicht. 

•  Behoud de mogelijkheid om een erfgoedbiotoop in te stellen 

om overgangszones te beschermen en op te nemen in het 

beschermende omgevingsplan.   

Henk Jan Derksen is zelfstandig onderzoeker/adviseur erfgoed 
en ruimte en o.a. cursusleider/docent op Hogeschool Utrecht

De verhouding tus

sen complex histo

rische buitenplaats 

en het NSWlandgoed 

waar het deel van 

uitmaakt(e), of met 

de grens van het Nati

onaal Park Utrechtse 

Heuvelrug, is zeer uit

eenlopend. 

Buitenplaats Moers

bergen wordt met 

naastgelegene gebie

den beschermd door 

de dubbelbestemming 

Waarde  Landgoed en 

buitenplaats.

(Bron: www.ruimtelij

keplannen.nl, geraad

pleegd 01052013)  

Het zichtvlak voor buitenplaats Sparrendaal, de voormalige overtuin, valt 

buiten het door het rijk beschermde complex. Het is wel aangewezen als 

gemeentelijk monument.

Het sprengensteldel van Sparrendaal valt grotendeels buiten het door het rijk 

beschermde complex historische buitenplaats, net als het grootste deel van het 

parkbos. Instellen van een erfgoedbiotoop is aan te bevelen.
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