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natuurmonumenten is bij het grote publiek vooral bekend als natuurbeheerder. Veel minder bekend is 
dat de vereniging een van de grootste erfgoedbeheerders van Nederland is. In de gebieden van Natuur-
monumenten bevindt zich een staalkaart aan typisch Nederlandse landschappen. Ook beheert de 
vere-niging vele honderden cultuurhistorisch bijzondere gebouwen zoals forten, landhuizen, kastelen en 
boer-derijen en vele archeologisch waardevolle terreinen. 
het landschap bewaard vestigt de aandacht op Natuurmonumenten als erfgoedbeheerder, met de na-
druk op het landschappelijke erfgoed. Vier gebieden van Natuurmonumenten staan centraal: het Eerder 
Achterbroek bij Ommen, onderdeel van landgoed Eerde, restanten van de Atlantikwall in de Hollandse en 
Zeeuwse duinen, het Zuid-Limburgse Geuldal en het Mantingerveld in Drenthe. Het boek beschrijft hoe 
Natuurmonumenten sinds 1945 met het erfgoed in deze vier heel verschillende landschappen is omge-
gaan. De lezer maakt kennis met landgoederen, kleinschalige cultuurlandschappen, uitgestrekte natuur-
ontwikkelingsgebieden en de schijnbaar ongerepte duinen.
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Woord vooraf

In 1918, dit jaar precies een eeuw geleden, kocht Natuurmonumenten een terreintje met 
een viertal oude lindes in Zeeland. Jac. P. Thijsse meldde op de algemene vergadering van 
10 mei 1919: ‘het heet de Voortrappen en, naar men zegt, heeft het ook historisch belang 
als uiterste Zuidgrens van het vroegere graafschap Holland.’ 

De lindes in kwestie bestaan al lang niet meer: het verhaal bleef wel bewaard en vormt 
een vroeg bewijs van de aandacht voor erfgoed bij Natuurmonumenten. Het intrigerende 
terreintje staat voor mij echter ook model voor de vele, soms kleine maar fijne ontdek-
kingen die het doen van onderzoek zo mooi maken. Met het schrijven van deze woorden 
sluit ik een lange periode van onderzoek af, wat gelegenheid biedt tot een korte terugblik 
en het uitspreken van dankwoorden.

De wens om tot een promotieonderzoek te komen koesterde ik al een geruime tijd. De 
historische geografie, waarin ik mij trachtte te bekwamen tijdens mijn studie sociale geo-
grafie aan de Universiteit Utrecht, had meer dan mijn belangstelling gewekt. Zij raakte 
een emotie, een passie aan.

Al sinds mijn prilste jaren koester ik een grote interesse voor het verleden. Dat uitte 
zich in mijn kinderjaren in bovenmatige interesse voor ruïnes uit een ver verleden en het 
verzamelen van scherven, munten en pijpenkoppen. Op de middelbare school werd mijn 
belangstelling voor de sociale geschiedenis gewekt en de universiteit opende mijn ogen 
voor het landschap als object voor historische studie. Het landschap bleek het complete 
erfgoedveld te omvatten: decor voor monumenten, vindplaats van archeologische objec-
ten en boeiend geschiedenisboek voor wie er de kennis en het geduld voor heeft het te 
lezen. Docenten Hans Harten en Hans Renes hebben met hun grote kennis en enthousi-
asme deze interesse alleen maar verder aangewakkerd.

Afgestudeerd kwam ik na enkele jaren in de praktijk van het werkveld terecht door 
een baan bij Natuurmonumenten. Het bleek een prachtige werkplek om kennis over de 
historische geografie te toetsen aan de praktijk van het natuurbeheer. Deze baan biedt 
mij nog altijd een veelzijdig, mooi en druk werkzaam leven. Het dagelijks werk liet soms 
wel te weinig tijd voor inhoudelijke verdieping. Na wat verkennende gesprekken met 
Hans  Renes, nooit aflatend in zijn steun om me verder te ontwikkelen in het vak, ontston-
den langzamerhand de contouren van het onderzoek waarvan dit boek de vrucht is. Een 
onderzoek dat mij de gewenste verdieping bood, zonder daarbij de praktische toepas-
baarheid van de resultaten in mijn werkpraktijk uit het oog te verliezen. Godfried  Bomans 
schreef eens: ‘Geschiedsbeoefening op zichzelf betekent niets. Zonder band met het 
 heden is het een bezigheid voor antiquairs en muntenverzamelaars.’ 
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Voor dit onderzoek geldt hetzelfde. Vier voorbeeldstudies vormen het hart van dit pro-
motieonderzoek en de resultaten hebben zonder uitzondering relevantie voor het beheer 
van Natuurmonumenten in het heden. Maar daarnaast leverde dit promotietraject mij de 
zo gewenste diepgang. Onderzoek doen is soms zwaar, soms frustrerend, maar bood 
mij toch bovenal voldoening. Ik zie dit proefschrift dan ook niet als een eindpunt, maar 
veeleer als een uitdagende kennismaking met de wetenschappelijke kant van historisch-
geografisch onderzoek en de praktische toepassing van die kennis in het landschapsbe-
heer. Ik hoop mij daar de komende jaren nog verder in te mogen bekwamen en verdiepen.

Al met al zijn er ruim zeven jaren verstreken tussen het aanmelden van dit onderwerp 
bij de Vrije Universiteit op 15 september 2011 en het afronden van dit boek. Het voltooien 
van dit werk was niet mogelijk zonder de hulp van velen, die elk op hun eigen manier bij-
droegen aan het onderzoek. Slechts enkelen wil ik bij naam noemen, maar hopelijk weten 
allen zich gewaardeerd en bedankt in de volgende woorden.

Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn promotor Hans Renes. Zijn immer deskundi-
ge oordeel en grote kennis hebben veel betekend voor dit boek en evenzeer voor mij per-
soonlijk. Ik beschouw het een voorrecht dit onderzoekstraject met hem samen te hebben 
mogen afleggen. Ook copromotor Jan Kolen ben ik veel dank verschuldigd. Zijn kennis 
en inzichten verrijkten niet alleen dit onderzoek maar ook mijn leven. Beide heren bedank 
ik hartelijk voor niet alleen hun inhoudelijke bijdrage, maar ook voor het zeer aangename 
contact. Ik bewaar warme herinneringen aan gezamenlijke bijeenkomsten op de meest 
uiteenlopende locaties, van Zweden tot Asperen en Amsterdam tot Leiden.

Daarnaast gaat mijn grote dank uit naar Natuurmonumenten. Mijn werkgever maakte 
het mij niet alleen mogelijk dit onderzoek deels in werktijd uit te voeren, maar ook werd 
ik met raad en daad terzijde gestaan door kundige en gepassioneerde collega’s. De bos-
wachter met wie ik het veld in ging, de bibliothecaresse die weer een onmogelijk boek 
moest opzoeken of de fondsenwerver die mij hielp de uitgave te financieren: de lijst van 
namen zou te lang zijn. Een drietal collega’s wil ik wel bij naam noemen. In Petra Ket, 
mijn huidige afdelingshoofd, wil ik ook haar voorgangers bedanken voor hun niet afla-
tende steun in de rol als mijn leidinggevende. Zonder deze steun was dit onderzoek niet 
uitvoerbaar geweest. Directeur Natuurbeheer Teo Wams is al sinds de start van dit project 
betrokken en daarmee misschien wel de meest continue factor bij Natuurmonumenten 
gedurende dit onderzoek. Ik wil hem daarvoor hartelijk danken. Bart van Tooren ben ik 
veel dank verschuldigd voor het nauwgezet becommentariëren van de meeste hoofdstuk-
ken, maar ook voor de gesprekken die we daarover voerden, inclusief relativerende op-
merkingen.

Naast academische begeleiders en collega’s wil ik graag iedereen danken die mij tij-
dens mijn onderzoek welwillend van informatie heeft voorzien. Ik denk dan vooral aan 
eenieder die ik mocht interviewen voor dit onderzoek. Hun namen zijn te vinden in de 
bijlage van dit boek.

Ik mag mij koesteren in de warmte van mijn gezin, familie en grote schare vrienden. 
De veiligheid en rust die dat de afgelopen jaren gaf, maakten het werk aan dit boek mo-
gelijk. Allen boden zij, op hun eigen manier, steun, relativering, verstrooiing, klankbord 
of een schouder om op uit te huilen. Mijn dank aan hen allen is dan ook groot.
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Mijn ouders en zus hebben steeds achter deze onderneming gestaan en boden daar-
mee steun. Vooral mijn vader was meer dan gemiddeld betrokken en enthousiast over dit 
promotieonderzoek. Het stemt mij droevig dat hij de voltooiing van dit boek niet meer 
mee heeft kunnen maken. Het eindresultaat zou hem ongetwijfeld trots hebben gemaakt. 
Mijn zus dank ik hartelijk voor haar hulp bij het schrijven van de Summary.

Mijn vrienden hebben vreugde en verdriet gedeeld. Ik dank hen allen voor hun geduld 
en begrip als het gesprek weer eens op het proefschrift kwam. Bij naam wil ik bedanken 
David Koren voor de vele discussies over erfgoed, Thor Smits voor de prachtige kaarten 
in dit boek en Maurice Willemsen en Guido den Dekker, die beiden mijn worstelingen 
van nabij meemaakten, voor de grote steun en de bereidheid als mijn paranimfen op te 
treden.

Speciale dank gaat natuurlijk uit naar mijn vrouw Marlies, voor haar geduld, liefde en 
nooit aflatende steun om dit project tot een goed einde te brengen. Ik ben me er terdege 
van bewust dat niet alleen zij, maar ook mijn kinderen Francien en Joris mij heel wat uren 
hebben moeten missen. Bovendien zijn ze letterlijk meegesleept in mijn onderzoek door 
bezoeken aan bijzondere veldwerklocaties. Hopelijk hebben die uitstapjes ook goede her-
inneringen achtergelaten. Mijn gezin bood mij de afgelopen jaren het rustpunt in de hec-
tiek. Ik prijs mij gelukkig deze woorden te kunnen schrijven omringd door hun liefde.

Utrecht, juli 2018



14 Woord vooraf Inhoudsopgave 14

Terreinbordje van Natuurmonumenten, vermoedelijk voor de Tweede Wereldoorlog.  
Collectie auteur.



1 Inleiding

1.1 Natuur en cultuur in het landschap

Het kleine Ecological Park nabij het dorp Alert Bay biedt een merkwaardige aanblik. Al-
lerlei aan moeras gebonden soorten leven er te midden van tientallen dode bomen. Op 
het eerste gezicht een natuurlijke situatie; invloed van de mens lijkt in dit landschap te 
ontbreken. 

Een folder met wandelroutes in het kleine reservaat geeft echter meer informatie.1 Een 
visverwerkende fabriek had zoet water nodig voor het bedrijf: door het aanleggen van een 
dam in 1886 ontstond een zoetwaterbekken in het bestaande bos, gevoed door een zoet-
waterbron. In het wassende water verdronken de bomen van het oorspronkelijke bos en 
in de loop van de volgende 130 jaar ontstond zo het huidige landschapsbeeld. Het moe-
ras is nu rijk aan vogels en moerasplanten: de afgestorven boomstammen raakten bedekt 
met mos en bieden na ruim honderd jaar een bijzondere aanblik.

Door toedoen van de mens ontstond hier een nieuw landschapsbeeld. Alle kernbegrip-
pen uit dit boek – landschap, erfgoed en natuur – komen in dit bescheiden Ecological 
Park samen. Ook illustreert dit kleine reservaat de grote dynamiek waaraan landschap-
pen onder invloed van menselijk ingrijpen blootstaan en hoe gelaagd landschappen kun-
nen zijn. Maar hoe wegen we de invloed van de mens op het landschap? Hoe kunnen we 
het natuurlijk en cultureel erfgoed hier waarderen? In dit boek bestudeer ik deze vragen 
door onderzoek naar gebieden in beheer bij Natuurmonumenten. Aan de hand van vier 
voorbeeldstudies wil ik de samenhang van landschap, erfgoed en natuur voor de Neder-
landse context bestuderen. Doel is een bijdrage te leveren aan de actuele discussie over de 
verhouding tussen mens en natuur in het Nederlandse landschap.

1.2 Een symposium in Kortenhoef en de twintig jaar daarna

1.2.1 Het symposium in Kortenhoef

Op vrijdag 27 juni 1997 vond in het oude kerkje van Kortenhoef, Noord-Holland, een bij-
zonder minisymposium plaats. Ter gelegenheid van het afscheid van Piet Bakker had zijn 

1 Alert Bay Visitor Centre, z.j.
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Afb. 1.1 Ecologisch reservaat nabij Alert Bay, British Columbia, Canada. Foto auteur, juli 2017.
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werkgever, Vereniging Natuurmonumenten, een bijeenkomst georganiseerd met veel 
muziek en een aantal sprekers. Victor Westhoff (1916-2001), een prominent natuurbe-
schermer van de naoorlogse generatie, sprak naast tuinfilosoof Rob Leopold en Piet Bak-
kers’ opvolger Sandra van Lochem. Het symposium was getiteld ‘Natuurmonumenten als 
erfgoedorganisatie’ en de teksten van de sprekers verschenen gebundeld in een boekje.2 
De titel is veelzeggend. In de eerste plaats zegt deze iets over de interesses van Bakker, die 
beschouwd kan worden als de eerste cultuurhistorisch specialist in dienst van Natuurmo-
numenten. In de tweede plaats verwijst deze naar de rol van erfgoed bij Natuurmonumen-
ten. Een symposium onder deze titel was waarschijnlijk een twintigtal jaren eerder nog 
ondenkbaar geweest, maar kennelijk was eind jaren negentig de tijd rijp om de erfgoed-
kant van het werk van Natuurmonumenten eens naar voren te brengen.

Piet Bakker was in 1963 in dienst gekomen op uitnodiging van Westhoff en had zich 
nadien lange tijd met botanie beziggehouden. Wel was zijn belangstelling voor, zoals hij 
dat zelf noemde op het symposium, ‘de verweving van natuur en cultuur’ in de gebieden 
van Natuurmonumenten vanaf het begin aanwezig.3 Maar, zo zei Bakker: ‘Vanwege de 
grote achterstand in de behartiging van de belangen van de cultuurhistorie ben ik in de 
loop van jaren daaraan meer aandacht gaan schenken.’4 Zelf zag Bakker hierbij een om-
slag in het aanbieden van het rapport van de Wetenschappelijke Adviescommissie aan het 
bestuur, getiteld Advies inzake historisch-landschappelijke aspecten van het beheer door Natuurmo-
numenten.5 Bakker had dit advies samen met de Wageningse historisch geograaf Jelle Ver-
vloet en de hydrobioloog Piet Schroevers opgesteld in 1986. Ook dit rapport constateerde 
een achterstand, maar zorgde wel voor een groeiende aandacht voor cultuurhistorie bin-
nen Natuurmonumenten. Bakker zelf ging zich de laatste jaren van zijn carrière geheel 
wijden aan de cultuurhistorie, later geassisteerd door Sandra van Lochem. 

1.2.2 Cultureel erfgoed bij Natuurmonumenten voor en na 1997

Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder. Het symposium in 1997 was waarschijnlijk de 
eerste keer dat Natuurmonumenten zichzelf vanuit erfgoedperspectief bekeek, ruim ne-
gentig jaar na haar oprichting in 1905. Toch is het zeker niet zo dat erfgoedoverwegingen 
vóór 1997 geen rol speelden bij Natuurmonumenten. Het eerste pamflet van de vereni-
ging uit 1906 spreekt al over het streven naar behoud van ‘belangrijke overblijfselen van 
voorhistorische menselijke werkzaamheid’.6 Ook is erfgoed in de statuten van Natuur-
monumenten opgenomen, alhoewel dan vooral in de ouderwetse formulering voor ge-
bouwde monumenten: ‘De vereniging heeft ten doel het behoud en beheer van in natuur-
wetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met de 
zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst’.7 Sinds 1997 is er zowel 

2 Minisymposium, 1997. 
3 Dit is onder andere terug te zien in zijn aankoopadvies voor Schaloen in Zuid-Limburg (Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1019). Zie verder hoofdstuk 5. 
4 Minisymposium, 1997, p. 38. 
5 Bakker et al., 1986.
6 Oudemans, 1906, p. 9.
7 Uit artikel 2, doel. Statuten geraadpleegd via www.natuurmonumenten.nl (versie november 2013). 
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binnen als buiten Natuurmonumenten veel veranderd in de erfgoedwereld. In 1999 ver-
scheen de Nota Belvedere en die genereerde veel aandacht voor het historische cultuurland-
schap. Bij Natuurmonumenten zelf kwam in 2000 de beleidsnota Cultuurhistorie in Natuur 
en Landschap uit. De jaren daarna bleef cultuurhistorie als onderwerp steeds op de agenda 
van Natuurmonumenten staan en zou er zeer veel gebeuren op dit vlak.

Zelf werk ik sinds 2000 bij Natuurmonumenten als specialist cultuurhistorie en land-
schap. Na ongeveer tien jaar werken ontstond bij mij de wens mijn ervaringen te boek te 
stellen. Aanvankelijk ging het mij erom de praktijkervaring uit het veld te delen met de vak-
wereld. Ook zocht ik een goede aanleiding om uitgebreider onderzoek uit te kunnen voeren 
in een aantal gebieden en zo dieper op de materie in te gaan dan strikt voor mijn adviserende 
rol noodzakelijk was. Deze gebieden vormen uiteindelijk de basis voor de voorbeeldstudies. 

1.2.3 Reflectie op de positie van de auteur 

In mijn functie als specialist erfgoed ben ik verbonden aan de vereniging die ik ook tot 
hoofdonderwerp van dit onderzoek heb gemaakt: Natuurmonumenten. In dit onderzoek 
heb ik steeds getracht afstand te houden tot mijn onderzoeksobject en tevens broodheer, 
wat niet altijd vanzelfsprekend en eenvoudig was. Natuurmonumenten bood mij echter 
de afgelopen jaren alle ruimte tot kritische reflectie op de eigen organisatie. Ik voel me 
al sinds jaar en dag goed thuis bij Natuurmonumenten, waardoor ik meen de geboden 
ruimte zo goed mogelijk benut te hebben. Ik heb gepoogd kritisch te kijken naar het op-
treden van Natuurmonumenten in het erfgoedveld, meer nog dan in mijn dagelijkse be-
roepspraktijk het geval is. Als specialist opereer ik immers namens Natuurmonumenten 
en vertegenwoordig de vereniging ook in het externe veld. In die rol breng ik het cultuur-
historisch argument in bij de complexe afwegingen die bij natuurbeheer nodig zijn. Dit 
vereist in aanleg onafhankelijk onderzoek, dat in de toepassing echter onderwerp wordt 
van onderhandeling en samenspel met andere belangen, bijvoorbeeld van ecologische, 
financiële, hydrologische of recreatieve aard. Als historisch geograaf heb ik daarbij een 
ander perspectief op natuurgebieden dan mijn collega’s met een biologische of ecologi-
sche achtergrond. Mijn specialisatie biedt mij daarmee ook een zekere afstand tot de vaak 
gekozen ecologische invalshoek en stelde mij in staat kritisch te reflecteren op beheer en 
beleid van de vereniging.

Voor deze studie was ik enkel gebonden aan de onderzoeksvragen en probleemstel-
ling van dit onderzoek, geformuleerd in samenspraak met promotor en copromotor. Dat 
gegeven maakte dat ik afstand kon nemen van Natuurmonumenten. De onderzoeksre-
sultaten dienen niet een specifiek doel. Dat wil niet zeggen dat ze onbruikbaar zijn voor 
Natuurmonumenten: zeker de conclusies van zowel voorbeeldstudies als het afsluitende 
hoofdstuk bevatten meer en minder direct gerichte aanbevelingen voor de vereniging. 
Ik hoop dat Natuurmonumenten zal profiteren van de geboden kritische reflectie op 
haar werk. De resultaten van mijn onderzoek, zoals opgenomen in dit boek, zijn zonder 
inmenging van Natuurmonumenten tot stand gekomen. De in deze studie verwoorde 
standpunten zijn niet die van Natuurmonumenten, maar van mijzelf. Of ik als onderzoe-
ker voldoende afstand heb weten te bewaren laat ik graag over aan het oordeel van de lezer. 
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1.3 Probleemstelling

1.3.1 Werkdefinities landschap, erfgoed en natuur

De centrale begrippen in dit boek zijn zonder uitzondering complex: ze kennen diverse 
betekenissen, die in de loop van de tijd ook nog eens kunnen veranderen. Ik zal uitgebreid 
op deze begrippen ingaan in hoofdstuk 2, maar hier vast mijn werkdefinities geven. Deze 
heb ik nodig om de probleemstelling van dit onderzoek nader te duiden.

Landschap
Een gebied, zoals dat door mensen wordt waargenomen, waarvan het karakter bepaald 
wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen.8

Erfgoed
Al wat uit het verleden is overgeleverd en wat in het heden wordt gewaardeerd. 

Natuur
Het levende en niet-levende dat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet in aansluiting op 
menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen.9 

Landschap vat ik hierbij, in navolging van de Europese Landschapsconventie, op als een 
dynamisch samenspel van natuurlijke processen en antropogene invloeden (figuur 1.1).

Natuurlijke 
processen

(abiotische en 
biologische 
processen)

LANDSCHAP
Antropogene 

invloeden

Figuur 1.1 Landschap als dynamisch begrip.

De natuurlijke processen omvatten de abiotische ondergrond (denk aan bodem, grond-
water) en biologische processen, zoals de aanwezige flora en fauna. Het gaat dan onder 
andere om hoe bomen, planten en dieren groeien en zich ontwikkelen. 

De mens beïnvloedt het landschap door het te bewerken, bebouwen of anderszins te 
gebruiken. Daardoor is het landschap continu aan verandering onderhevig, waardoor zo-
wel abiotische, biologische als antropogene omstandigheden kunnen veranderen.

Landschap kent echter ook een esthetische kant. Als genre in de schilderkunst zijn de 
Nederlandse landschappen uit de Gouden Eeuw bijvoorbeeld een begrip. Het landschap 

8 Europese Landschapsconventie zoals opgesteld in Florence, 20 oktober 2000, zie www.landschapsobservatorium.nl (geraad-
pleegd 10 maart 2018).
9 Vereniging Natuurmonumenten, 1993.



20 1 Inleiding

op het doek is een weergave van hoe de mens het landschap beschouwt. Deze waarne-
ming is weer de grondslag voor het oordeel dat de mens zich kan vormen over de aan-
wezige waarden, hetzij natuurlijk, hetzij cultureel van aard. Dat kan op zijn beurt weer 
van invloed zijn op de antropogene invloeden die de mens uitoefent op het landschap in 
kwestie.

Het landschap in mijn definitie kent daarmee twee invalshoeken. Ten eerste gebruik ik 
een ecologische invalshoek, waarbij mens en natuur direct in wisselwerking treden met 
het landschap. Ten tweede bestaat er ook een esthetische invalshoek, waarbij de mens als 
beschouwer van het landschap optreedt. Kortom, het landschap in mijn defintie is dy-
namisch en veranderlijk, onder invloeden van zowel antropogene als niet-antropogene 
processen. Door die verandering krijgt landschap een temporele dimensie: het landschap 
verandert in de loop van de tijd. 

Erfgoed is vanuit het verleden overgeleverd in het heden. Dat is een noodzakelijke, 
maar niet voldoende voorwaarde. Erfgoederen zijn namelijk nooit uit zichzelf erfgoed. 
Processen en verschijnselen, ook in het landschap, zijn pas erfgoed als ze in het heden 
vanwege dat overleveringsaspect als waardevol worden (h)erkend door een gemeen-
schap, groep of zelfs individu. Het maakt in dat verband niet uit of het om een cultureel of 
natuurlijk proces of verschijnsel gaat, of om een cultureel verschijnsel met een natuurlijke 
dimensie of een natuurlijk verschijnsel met een culturele dimensie. In de erfgoeddefini-
tie zit hiermee eveneens een tijdsdimensie en dynamiek. Erfgoed verbindt het verleden 
via het heden met de toekomst. Zaken die we belangrijk vinden willen we doorgeven aan 
diegenen die na ons komen. Dat overbrengen vereist een actieve, bewuste selectie in het 
heden. Daarmee bouwen we voort op gelijksoortige processen in het verleden, die ook in 
de toekomst zullen plaatsvinden.

Naast de term erfgoed is ook een andere term, cultuurhistorie, ingeburgerd. Oor-
spronkelijk staat dit begrip voor een subdiscipline van de geschiedenis die zich bezig-
houdt met de geschiedenis van de cultuur.10 De term is binnen de ruimtelijke ordening 
ontwikkeld en vooral vanaf de jaren zeventig in zwang als aanduiding voor erfgoed.11 In de 
praktijk gaat het om materiële sporen uit het verleden in het ruimtelijk domein: archeolo-
gische resten, historische gebouwen en landschappen. De term is daarmee smaller dan 
cultureel erfgoed, dat ook immateriële zaken zoals muziek en verhalen omvat. Binnen dit 
boek bewegen we ons in het ruimtelijke domein en worden de termen cultureel erfgoed 
en cultuurhistorie vaak gebruikt. Onder cultureel erfgoed versta ik in dit boek erfgoed van 
antropogene oorsprong of met een duidelijke antropogene invloed. In de context van na-
tuurbeheer gaat het dan vaak om cultuurhistorische relicten in het landschap. Alhoewel 
cultuurhistorie en erfgoed in praktijk vaak als synoniem gebruikt worden, is het goed te 
realiseren dat erfgoed eigenlijk een breder begrip is.

Ook voor natuurlijke processen en verschijnselen geldt dat de mens te maken heeft met 
overgeleverde natuur uit het verleden en de keus die te waarderen en daarmee te behou-
den voor de toekomst. Natuur kan daarmee ook als erfgoed functioneren en we  kunnen 

10  Frijhoff, 2007, pp. 33-34.
11  Renes, 2011-2, pp. 12-14.
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naast cultureel erfgoed ook natuurlijk erfgoed onderscheiden. Voor de natuurdefinitie 
sluit ik aan bij de definitie die Natuurmonumenten hanteerde in de Doelstellingennota van 
1993. Over dit beleidsdocument volgt later meer. Voor nu is belangrijk dat deze definitie 
het zelfregulerende van de natuur benadrukt, maar de invloed van menselijk handelen 
wel een plaats geeft.

We zagen hiervoor dat erfgoed ons overgeleverd wordt uit het verleden en deel kan 
uitmaken van een antropogeen waarderingsproces. Of het eveneens mogelijk is om na-
tuur op deze manier te waarderen is geen uitgemaakte zaak. Natuur wordt zeker in eco-
logische kringen ook een intrinsieke waarde toegekend: een waarde die niet ter discus-
sie staat en niet gemeten of vergeleken kan worden met andere waarden. Deze opvatting 
van de intrinsieke waarde van de natuur biedt een moeilijk te weerleggen rechtvaardiging 
voor natuurbehoud.12 Uitgaande van de intrinsieke waarde van natuur is de afweging met 
andere waarden automatisch het vergelijken van appels met peren.

Zonder de discussie over de al dan niet intrinsieke waarde van natuur tekort te willen 
doen, ga ik er voor dit boek van uit dat natuur in de Nederlandse praktijk wel degelijk ge-
wogen wordt tegen andere belangen, zoals we zien in allerlei ruimtelijke vraagstukken. 
Natuur is daarmee te beschouwen als erfgoed, omdat we voor natuur dezelfde keuzes en 
afwegingen lijken te maken als voor cultureel erfgoed.

Misschien nog wel meer dan bij cultureel erfgoed is de discussie over welke natuur ‘be-
houdenswaardig’ is een hele emotionele. Het uitsterven van soorten – wat de oorzaak ook 
moge zijn – roept bijvoorbeeld nog altijd veel discussie op. Maar gaat deze discussie in es-
sentie wel over natuur? Bas Haring schreef daar een interessant boek over: Plastic Panda’s. 
Over het opheffen van de natuur.13 Maar natuur is veel meer dan het behoud van soorten. In 
het boek Feral legt George Monbiot juist de nadruk op het herstel van natuurlijke proces-
sen, hiermee aansluitend op het zelfregulerende en zelfordende aspect van natuur, dat we 
ook in de definitie terugzien.14 

1.3.2 Doelstelling onderzoek en centrale probleemstelling

Landschap is, mijn werkdefinitie volgend, de plaats waarin menselijke invloeden (cul-
tuur) en niet-antropogene processen samen met de abiotische factoren (natuur) een vor-
mende rol hebben. Voor een natuurbeheerder als Natuurmonumenten lijkt de natuur in 
de landschappen die zij als natuurgebied beheert, voorop te staan. Natuurmonumenten 
heeft haar werkterrein echter in Nederland, een land dat in hoge mate door millennia van 
menselijke activiteit beïnvloed en zelfs grotendeels gevormd is. Met die gedachte in het 
achterhoofd krijgt een natuurbeheerder in Nederland altijd te maken met erfgoed in brede 
zin: in zijn terreinen treft de natuurbeheerder zowel cultureel als natuurlijk erfgoed aan. 

Dat brengt mij bij de centrale doelstelling van dit onderzoek. Ik wil, vanuit historisch-
geografisch perspectief, kijken naar het spanningsveld – of de relatie – tussen cultuur en 
natuur in de gebieden van Natuurmonumenten. Hiertoe wil ik aan de hand van de gebie-

12  Sandler, 2012. 
13  Haring, 2011. 
14  Monbiot, 2014.
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den van Natuurmonumenten onderzoeken wat de rol is van het cultureel erfgoed in de ge-
bieden van deze organisatie. Dit doe ik in een historisch perspectief, met nadruk op de pe-
riode vanaf 1945. Voor de gebieden van Natuurmonumenten wordt zowel in de literatuur 
als in dit boek door mij met enige regelmaat de term natuurgebied gebruikt. Natuurge-
bied definieer ik hierbij als een gebied dat is aangewezen als (beschermd) natuurgebied.

Natuurmonumenten is een van de grote particuliere erfgoedorganisaties in Neder-
land. De vereniging beheert naast vele honderden gebouwde en archeologische monu-
menten ook een staalkaart aan karakteristieke Nederlandse cultuurlandschappen. Dit 
gaat trouwens ook op voor de andere grote terreinbeheerders in Nederland, zoals Staats-
bosbeheer en de twaalf provinciale landschappen.

Op het eerste gezicht lijkt Natuurmonumenten zich al jaar-en-dag vooral te associë-
ren met haar rol in het Nederlandse natuurbeheer. Wat betekent dat voor de relatie cul-
tuur-natuur in de terreinen van de vereniging? Dit is een actuele vraag. De periode van 
grootschalige natuurontwikkeling in de jaren negentig van de vorige eeuw, waarbij het 
cultureel erfgoed in veel gebieden een ondergeschikte positie had, roept de vraag op of 
Nederland geschikt is voor het concept van rewilding.15 Bij rewilding trekt de mens zich te-
rug uit het landschap om natuurlijke processen (weer) de kans te geven zich te ontwikke-
len. Zo zouden er weer complete ecosystemen kunnen ontstaan en ecologische samen-
hangen in een westerse wereld waarin die veelal verdwenen zijn. Ontvolkte gebieden in 
Zuid- en Oost-Europa kennen al enkele grote gebieden waarop rewilding wordt toegepast. 
Bij rewilding is voor (actief ) beheer van cultureel erfgoed geen plaats: procesnatuur is het 
sleutelwoord en daar past actief ingrijpen om iets te behouden of onderhouden niet bij.

Tegelijkertijd is er vanuit de cultureel erfgoedsector een groeiende aandacht voor het 
karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap. Sinds het verschijnen van de Nota Belve-
dere in 1999 staat het cultuurlandschap ook weer op de agenda van de (rijks)overheid.16 
Tevens pleitte deze beleidsnota voor een meer dynamisch beheer van het erfgoed, omdat 
ontwikkeling nadrukkelijk niet werd uitgesloten. Behoud (en ontwikkeling) van het cul-
tuurlandschap stelt weer heel andere eisen aan het beheer. Hier is actief beheren van land-
schapselementen en perceelsgewijs beheer nodig om de cultuurhistorische structuur van 
het landschap te behouden. De meer dynamische kijk op erfgoedbeheer maakt echter ook 
de vraag actueel welke ontwikkelingen in het cultuurlandschap mogelijk zijn.

Deze discussie hernieuwt de vraag wat in Nederlandse natuurgebieden eigenlijk de 
specifieke relatie is tussen natuur en cultuur. De centrale probleemstelling van dit onder-
zoek luidt dan ook: 

Hoe verhouden natuurlijk en cultureel erfgoed zich tot elkaar in het beheer van Nederlandse natuurge-
bieden en in het bijzonder in de terreinen van Natuurmonumenten? 

Om deze vraag voor het heden goed te kunnen beantwoorden zal ik de cultuur-natuur-
verhouding onderzoeken in een viertal terreinen van Natuurmonumenten in historisch 

15  Het werk van George Monbiot (2014) is van grote invloed op de steeds terugkerende en nu weer actuele discussie over meer 
natuurlijkheid in het Nederlandse landschap. 
16  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen et al., 1999. 
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perspectief. Ik zal in deze gebieden onderzoeken hoe Natuurmonumenten handelde in 
het krachtenveld van de landschapsvormende natuurlijke, abiotische en antropogene 
processen. 

Hiermee begeef ik mij op het snijvlak van natuurbeheer, cultureel erfgoed en land-
schap. Hoewel op elk onderzoeksgebied afzonderlijk heel veel werk is verzet lijkt een 
combinatie zeldzaam (tabel 1.1).

Vakgebieden als historische geografie, landschapsecologie maar ook kunstgeschiede-
nis en archeologie hebben hun bijdrage geleverd om deze domeinen te combineren. In dit 
boek poog ik vanuit de historische geografie zowel het natuurlijke als culturele erfgoed 
te duiden, waarmee ik een aantal weinig ontwikkelde combinaties van onderzoeksvelden 
wil verkennen.

 
Tabel 1.1 Domeinen op het snijvlak van natuurbeheer, cultureel erfgoed en land-
schap

Vakgebied
Vanuit 

natuurbeheer
Vanuit 

cultureel erfgoed
Vanuit 

landschap

Natuurbeheer X Weinig ontwikkeld Landschapsecologie

Cultureel erfgoed Weinig ontwikkeld X Kunstgeschiedenis

Landschap Landschapsecologie Archeologie
Landschapsbiografie
Historische geografie

X

 
1.3.3 Onderzoeksvragen 

Om de natuur-cultuurverhouding door de tijd te kunnen onderzoeken maak ik gebruik van 
een landschapsbiografische invalshoek. De landschapsbiografie is een relatief  nieuwe, 
interdisciplinaire landschapsonderzoeksmethode.17 In hoofdstuk 2 zullen we nog uitge-
breid stilstaan bij de landschapsbiografie, die een belangrijke theoretische achtergrond 
vormde bij het onderzoek in de voorbeeldstudies. Hier volstaat de opmerking dat dit the-
oretische concept, in tegenstelling tot veel gangbare en zeker ook veel ecologische li-
teratuur, landschappen niet als organisch gegroeide complexen van natuur en cultuur 
beschouwt, maar nadrukkelijk kijkt naar de invloed van individuele gebeurtenissen, groe-
pen of zelfs personen op het landschap. Het identificeren van deze zogenaamde ‘auteurs’ 
leidt daarmee tot een beter of zelfs ánder begrip van het huidige landschap. Identificatie 
van de auteurs helpt bij de beschrijving van de landschapsgeschiedenis. Ook helpt deze 
om sporen in het huidige landschap beter te duiden. 

Om de centrale probleemstelling, over de verhouding tussen cultureel en natuurlijk 
erfgoed in natuurgebieden, te kunnen beantwoorden zal ik vier onderzoeksvragen for-
muleren:

17  Zie bijvoorbeeld Kolen, 2005, Kolen, Renes & Hermans, 2015, en Kolen, Ronnes & Hermans, 2015. 
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1)  Waaruit bestaat het landschappelijk cultureel erfgoed in de onderzochte gebieden van Natuurmonu-
menten?

Een goed overzicht van het landschappelijke erfgoed is noodzakelijk om de omgang er-
mee te kunnen beoordelen. Dit overzicht is deels gebaseerd op eerder onderzoek gedu-
rende de afgelopen achttien jaar, deels op aanvullend onderzoek in het kader van dit boek. 
We zullen zien dat in de onderzochte gebieden veel landschappelijk erfgoed aanwezig is, 
vaak in samenhang met archeologisch en gebouwd erfgoed.

2)  Wat is de plaats van dit erfgoed in het beheer van de onderzochte gebieden? 

Als de in de inleiding genoemde bijeenkomst in Kortenhoef in 1997 een omslagpunt ge-
weest is voor Natuurmonumenten, dan is het de vraag of in de periode daarvoor ooit ex-
pliciet aandacht is geweest voor cultureel erfgoed in beleid en beheer. Vervolgens is het 
de vraag hoe dat veranderde de afgelopen twintig jaar. 

Het is ook mogelijk dat de rol van het erfgoed niet alleen in de tijd, maar ook per gebied 
varieert. Daarom is gekozen voor een viertal verschillende voorbeeldstudies.

3)  Tonen de vier voorbeeldgebieden veranderingen in de houding van Natuurmonumenten tegenover 
(landschappelijk) erfgoed?
 

De beantwoording van deze onderzoeksvragen moet een beeld geven van de omgang met 
landschappelijk erfgoed bij Natuurmonumenten door de tijd. Ik wil op basis van het ver-
leden niet alleen een standpunt innemen over de rol van erfgoed bij Natuurmonumenten 
in het heden, maar ook de positie kiezen in de discussie over de rol van erfgoed bij deze 
natuurbeheerder in de toekomst.

4)  Welke concepten van natuur, erfgoed en landschap zijn bruikbaar voor een terreinbeherende orga-
nisatie als Natuurmonumenten?

Nog altijd zien velen natuur en erfgoed als tegengestelde begrippen, terwijl ook land-
schap in praktijk moeilijk hanteerbaar blijkt. Het is daarom de vraag hoe natuurbeheer-
ders als Natuurmonumenten deze concepten een plek moeten geven in de organisatie. 
Deze discussie lijkt zeer actueel, gezien de eerder geschetste groeiende aandacht voor het 
karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap tegenover de toenemende belangstelling 
voor meer natuurlijkheid in Nederland door bijvoorbeeld rewilding. Zijn er op dit punt ont-
wikkelingen geweest sinds de opkomst van de grootschalige natuurontwikkeling eind 
twintigste eeuw? Dit boek wil, op basis van de resultaten van het onderzoek, een gefun-
deerde bijdrage leveren aan de discussies over de toekomst van natuur, landschap en erf-
goed in Nederland. 
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1.4 Opzet van dit boek

1.4.1 Het theoretisch kader (hoofdstuk 2)

Na het inleidende hoofdstuk volgt het theoretisch kader in hoofdstuk 2, dat begint met 
een beschouwing van de centrale begrippen van dit boek: landschap, erfgoed en natuur. 
Aan de hand van beelden van deze drie begrippen kom ik tot de werkdefinities die ik eer-
der in dit hoofdstuk gaf. Daarmee maak ik de veelomvattende termen landschap, erfgoed 
en natuur hanteerbaar voor dit boek. 

De insteek van hoofdstuk 2 is systematisch. Diepere historische achtergronden bij 
de beschreven thema’s en vakgebieden blijven achterwege. Ik volsta met een verwij-
zing naar belangrijke literatuur. In de beelden van het landschap beschouw ik de vooral 
kunsthistorische en geografische traditie. Bij de beelden van het erfgoed staan we stil bij 
de geschiedenis van de aandacht voor cultureel erfgoed in Nederland. Zowel gebouwd, 
archeologisch als immaterieel erfgoed passeren de revue. Beelden van natuur voeren 
ons in vogelvlucht langs de verhouding tussen mens en natuur door de eeuwen. Ik sta 
daarbij wat langer stil bij het arcadische en het wildernisnatuurbeeld. Daaropvolgend 
behandel ik de belangrijkste vakgebieden en onderzoeksrichtingen die ten grondslag 
liggen aan dit onderzoek: de historische geografie, de landschapsbiografie en de land-
schapsecologie.

Bij de beschrijving van de historische geografie is er vooral veel aandacht voor de ont-
wikkeling van de discipline in Nederland. De toenemende specialisatie van de geografi-
sche disciplines leidde vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw tot verdieping, maar 
ook fragmentering. De historische geografie vond aansluiting bij de ruimtelijke ordening 
en de praktijk van advisering. Hierdoor misten historisch geografen wel de aansluiting bij 
het wetenschappelijke discours.  

De landschapsbiografie, hiervoor al kort beschreven, krijgt vervolgens aandacht, waar-
bij ik de vier onderzoeksthema’s behandel die Jan Kolen en Hans Renes presenteren in het 
boek Landscape Biographies.18 

De landschapsecologie is een integrerend vakgebied, waar fysisch geografen en ecolo-
gen een belangrijke rol in hebben gespeeld. Vanaf de jaren zeventig komt deze discipline 
op als een reactie op de versnippering van het onderzoeksveld. Het landschap dient dan 
als verbindend thema. De landschapsecologie is interessant omdat het zo nadrukkelijk 
een ruimtelijke component heeft in het beschrijven van de ecologische ontwikkelingen. 

De agrarische en rurale geschiedenis komt in dit boek slechts zijdelings aan de orde. 
Het is goed om ervan bewust te zijn dat, de duinen maar ten dele uitgezonderd, de on-
derzochte natuurgebieden in wezen agrarische cultuurlandschappen zijn (geweest). De 
agrarische geschiedenis van de gebieden voor zij door Natuurmonumenten werden ver-
worven is dynamisch en complex. De ontwikkelingslijnen van de Nederlandse geschiede-
nis van de landbouw zijn in de landschappen te herkennen.19

18  Kolen & Renes, 2015, pp. 32-43. 
19  Bieleman, 1992.
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Onderzoek naar de natuurgebieden in een ruimer historisch perspectief had de agra-
rische geschiedenis als invalshoek voor dit onderzoek onmisbaar gemaakt. De indruk-
wekkende studie van Theo Spek laat zien hoe waardevol de agrarische geschiedenis is 
in het begrijpen van de genese van het Drentse cultuurlandschap.20 Omdat in dit boek de 
geschiedenis van de terreinen als natuurgebied vooropstaat, blijft de aandacht voor de 
geschiedenis van de landbouw beperkt. Voor dit boek is met name agrarisch-historische 
literatuur gebruikt voor de bestudering van het Geudal in hoofdstuk 5. 

De cultuurgeschiedenis is nog omvattender. Het brede domein van deze discipline be-
slaat de hele levensstijl van een samenleving in een bepaalde tijd. Van kunstgeschiedenis 
tot mentaliteitsgeschiedenis, alle culturele aspecten van de samenleving kunnen tot de 
cultuurgeschiedenis gerekend worden.21 Deze invalshoek is te breed voor dit boek, waar 
met name de natuur-cultuurrelatie centraal staat. Het is goed om ook hier te vermelden 
dat het begrip cultuurhistorie, weliswaar afgeleid van dit vakgebied, in Nederland voor-
al gebruikt wordt in ruimtelijk-historische context en daarmee vooral over de stoffelijke 
neerslag van de cultuurgeschiedenis in stad en land.22 

Vervolgens beschrijf ik de praktijk van beheer van natuur en landschap in Nederland 
sinds de opkomst van de natuurbescherming aan het eind van de negentiende eeuw. De 
nadruk ligt op de periode tussen de oprichting van Natuurmonumenten in 1905 en 1945. 
De periode daarna wordt globaal beschreven en in de voorbeeldstudies uitgewerkt. In 
deze historische schets beschrijf ik de rol van stedenbouwkunde, planologie en het ruim-
telijke beleid in de emancipatie van het natuurbeheer. Ook het begrip ‘schoonheid van het 
landschap’ was belangrijk in de vooroorlogse jaren, niet alleen in Nederland. Ik illustreer 
de samenhang tussen het begrip schoonheid en de aandacht voor erfgoed aan de hand 
van literatuur uit deze tijd. Een belangrijke vraag die ik hiermee tracht te beantwoorden 
is sinds wanneer er aandacht is voor het erfgoedaspect van landschap. Deze vraag brengt 
mij bij de behandeling van landschap als erfgoed.23 

Hoofdstuk 2 besluit met een toelichting van de onderzoeksmethode, als opmaat voor 
de voorbeeldstudies. Voor dit onderzoek maak ik gebruik van een combinatie van metho-
des, die hier de revue zullen passeren.

1.4.2 De voorbeeldstudies (hoofdstuk 3-6)

Het centrale deel van dit proefschrift bestaat uit vier voorbeeldstudies. Het zijn uitge-
breide hoofdstukken, die zich ook afzonderlijk laten lezen. Gezamenlijk illustreren deze 
voorbeelden de veelheid aan rollen van Natuurmonumenten op het snijvlak van natuur 
en cultureel erfgoed. Bij de voorbeeldstudies is gezocht naar een spreiding op geogra-
fisch vlak, maar ook in natuurbeelden en beheerstategieën. De laatste zijn door Natuur-
monumenten geformuleerd in het rapport Het beheer van de terreinen van Natuurmonumenten 
(1993), beter bekend als de Doelstellingennota.24 Het gaat om drie strategieën:

20  Spek, 2004.
21  Burke, 2007. 
22  Zie paragraaf 1.3.1 voor een verdere omschrijving van het begrip cultuurhistorie.
23  Lowenthal, 1998, gebruik van de term landscape-as-heritage bijvoorbeeld op p. 7.
24  Vereniging Natuurmonumenten, 1993. 
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1)  Het nagenoeg natuurlijk landschap, gericht op natuur die voortkomt uit natuurlijke 
processen. Het gaat hierbij dan om natuurgebieden van enige schaal; ze moeten groot 
genoeg zijn om natuurlijke processen te kunnen huisvesten. De mens grijpt in prin-
cipe niet in en voert geen actief beheer.

2)  Het halfnatuurlijke landschap, gericht op ecosystemen die onder invloed staan van 
natuurlijke processen, maar waarin de mens wel actief stuurt door het beheer. 

3)  Het cultuurlandschap is gericht op behoud en herstel van door de mens aangebrachte 
patronen en elementen met cultuurhistorische waarde, die tevens een hoge natuur-
waarde hebben.

Het is duidelijk dat cultuurhistorische waarden in de beheerstrategieën een verschillende 
rol spelen. In het nagenoeg natuurlijk landschap ligt de prioriteit bij natuurlijke proces-
sen. Het behoud van cultuurhistorische waarden van nationaal belang is mogelijk, mits 
dat niet conflicteert met de natuurwaarden. Bij halfnatuurlijke landschappen is bijsturen 
van het beheer op of zelfs het herstellen van cultuurhistorische waarden mogelijk. Bij 
het cultuurlandschap is behoud en beheer van het cultuurhistorisch gegroeide en veelal 
kleinschalige patroon van het landschap een basis voor de beheerstrategie.

De term natuurbeelden verwijst naar een indeling in visies op natuur (en landschap) 
zoals omschreven door Jozef Keulartz et al. in Natuurbeelden en natuurbeleid:25 

1) het functionalistische natuurbeeld
2) het arcadische natuurbeeld
3) het wildernisbeeld

Van elk van deze drie natuurbeelden zijn voorbeelden te vinden in Nederland. Bij het 
functionalistische natuurbeeld kan men denken aan landbouwgebieden, waarbij natuur 
dienstbaar is aan een productiedoelstelling, maar ook aan integraal waterbeheer, hout-
productie of recreatie. Natuur is in essentie ondergeschikt aan de cultuur en staat vooral 
ten dienste van de mens. 

Het arcadische natuurbeeld is gericht op het historische, veelal kleinschalige en pre-
industriële, landschap. Beheervormen zijn traditionele agrarische activiteiten zoals maai-
en, hakhoutbeheer en plaggen. Voorbeeld bij Natuurmonumenten is het agrarisch cul-
tuurlandschap rondom kasteel Hackfort in Vorden, Gelderland. Hier houdt de beheerder 
het kleinschalige landschap met de afwisseling van akkers, weilanden en houtwallen nog 
altijd in stand (afb. 1.2).

Het wildernisbeeld gaat uit van het landschap van voor de komst van de mens, waar 
natuurlijke processen zoveel mogelijk ongestoord kunnen verlopen. Deze visie bepaalt 
bijvoorbeeld het beheer van de Oostvaardersplassen en de Waddenzee (al is menselijk in-
grijpen in de praktijk ook hier niet afwezig).

Het functionele natuurbeeld is vooral te vinden buiten het domein van de natuurbe-
scherming en zal nooit het streefbeeld vormen van een natuurbeherende instantie: daar-
voor speelt natuur een te ondergeschikte rol in dit natuurbeeld. Het is wel goed om te 

25  Keulartz et al., 2000.
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beseffen dat natuurbeheerders vaak wel functionele elementen toelaten in het natuurbe-
heer, vooral om financiële dekking te vinden voor het natuurbeschermingswerk. Ik wil 
dat kort aan de hand van twee voorbeelden toelichten.

Bij de viering van het 25-jarig bestaan van Natuurmonumenten in 1931 hield – hoe kan 
het ook anders – medeoprichter en secretaris Jac. P. Thijsse (1865-1945) een toespraak. 
Daarin noemt hij het Naardermeer als ‘het ideaal van een natuurmonument’. Want, aldus 
Thijsse: ‘1e. het dekt zijn eigen kosten, 2e. het levert – laat ons dit fluisteren – zelfs winst 
op’.26 Daarna volgen als derde, vierde en vijfde redenen de mogelijkheid tot ongestoorde 
ontwikkeling van planten en dieren, de mogelijkheden voor de mens om hiervan te ge-
nieten en de wetenschappelijke waarde van het Naardermeer. Maar dat Thijsse als eerste 
het kostenaspect noemt, is opvallend.

26  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1936, p. 18.

Afb. 1.2 Arcadisch natuurbeeld: schapen begrazen een boomgaard nabij kasteel Hackfort. Foto 
auteur, september 2013.
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Als tweede voorbeeld kan de ontwikkeling rondom de Deelerheide in de jaren zestig 
van de vorige eeuw genoemd worden. nv de Renkumse Heide, een projectontwikkelaar, 
wilde in 1965 de Deelerheide wel verkopen aan Natuurmonumenten, op voorwaarde dat 
de vereniging zandafgraving toestond op het terrein. Natuurmonumenten moest zelf 
daarvoor de vergunningen regelen bij de provincie Gelderland (afb. 1.3). Uiteindelijk zou 
de provincie de vergunning weigeren, vooral op landschappelijke gronden. Daarmee was 
de aankoop voor dat moment van de baan. Later kocht Natuurmonumenten de Deeler-
heide alsnog, maar dan zonder ontgrondingsverplichting.27 Het verhaal van de Deeler-
heide illustreert de pragmatische aanpak van Natuurmonumenten bij het veiligstellen van 
een bedreigd gebied in deze tijd. De exploitatie door zandwinning was daarbij onderge-
schikt aan het aankopen van de Deelerheide. 

27  Purmer, 2016. 

Afb. 1.3 Schetskaartje van de voorgenomen ontgronding op de Deelerheide. Stadsarchief Amster-
dam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 894.
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De rol van cultureel erfgoed en invloed daarvan op het beheer is per natuurbeeld sterk 
verschillend (tabel 1.2). Zo zal in het functionele natuurbeeld cultureel erfgoed alleen een 
rol spelen als het van nut kan zijn. Bij het wildernisnatuurbeeld heeft cultureel erfgoed geen 
rol: het is per definitie strijdig met het puur natuurlijke landschap dat de beheerder hier na-
streeft. Heel anders is dat natuurlijk voor het arcadische natuurbeeld: het cultureel erfgoed 
vormt hier letterlijk het kader, behoud van het groene cultureel erfgoed kan zelfs een doel zijn. 

tabel 1.2 natuurbeelden en cultureel erfgoed

natuurbeeld rol 
cultureel erfgoed

beheer 
cultuurhistorische 

waarden

conflict 
cultureel erfgoed/
natuurlijk erfgoed

Functionalistisch Beperkt Soms, indien van nut Mogelijk

Arcadisch Belangrijk Ja Nee

Wildernis Geen Nee Ja

De vier voorbeeldstudies kennen elk een ander natuurbeeld: twee keer het arcadische na-
tuurbeeld en twee keer het wildernisnatuurbeeld. Bij een van deze voorbeeldstudies bleek 
het wildernisbeeld wel erg arcadische trekken te hebben, maar daarover meer in hoofd-
stuk 6. Elke voorbeeldstudie illustreert hoe Natuurmonumenten binnen dit natuurbeeld 
in de loop van de tijd is omgegaan met het erfgoed in het betreffende gebied (kaart 1.1). 
Voor alle vier voorbeeldstudies is een landschapsbiografische invalshoek gebruikt. Dit 
boek wil vooral één aspect van de landschapsbiografische benadering, namelijk dat van 
auteurschap, verdiepen aan de hand van de voorbeeldstudies.

Omdat Natuurmonumenten in de vier bestudeerde gebieden kortere of langere tijd het 
beheer voert, is het logisch te veronderstellen dat de vereniging zelf als auteur haar stem-
pel op de landschappen drukt. Dat is zeker zo, maar er zijn steeds ook andere, invloed-
rijke auteurs te identificeren in de onderzochte gebieden, soms met naam en toenaam te 
benoemen, soms ook meer algemeen als groep in de samenleving of door een bepaalde 
gebeurtenis, en soms in een recent verleden, soms ook gedurende de afgelopen eeuwen. 
Voor de vier voorbeeldstudies zijn ze echter gepersonifieerd tot een beroep, titel of am-
bacht. Zo staan de hoofdstukken 3 tot en met 6 in het perspectief van achtereenvolgens 
de baron, de bunkerbouwer, de boer en de boswachter. 

De baron
Het Eerder Achterbroek, beschreven in hoofdstuk 3, was tot 1949 eigendom van baron 
Philip Dirk van Pallandt (1889-1979), een eigenzinnig en uitzonderlijk man, met brede in-
teresse voor natuurbescherming, scouting, landschapsarchitectuur en oosterse filosofie. 
Van Pallandt had in 1913 onverwacht landgoed Eerde geërfd van zijn achterneef. In de de-
cennia daarna streed hij voor behoud van het complete landgoed, maar hield hij zich ook 
bezig met verfraaiing en gebruik van het landgoed naar zijn smaak. In 1949 verwierf Na-
tuurmonumenten het Eerder Achterbroek, een gedeelte van het landgoed Eerde dat voor-
al bestaat uit een kleinschalig kampenlandschap met een afwisseling van  boerderijen, 
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kaart 1.1 de ligging van de voorbeeldstudiegebieden in nederland

Cartografie Thor Smits.
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houtwallen, singels, akkers, weilanden en heideveldjes. Niet verwonderlijk vormt het ar-
cadische natuurbeeld het perspectief voor deze casestudie.

In dit hoofdstuk bestudeer ik enerzijds de invloed van de baron op zijn landgoed, an-
derzijds het beheer van Natuurmonumenten sinds de overname nu al bijna zeventig jaar 
geleden. Wat waren de motieven van Van Pallandt bij het beheer van het Eerder Achter-
broek? En met welke argumentatie kocht Natuurmonumenten dit uitgesproken cultuur-
landschap van de baron? Wat waren de uitgangspunten van Natuurmonumenten bij het 
beheer van het Eerder Achterbroek? Is in het beheer van Natuurmonumenten nog de in-
vloed van de baron te ontdekken? 

De bunkerbouwer
Hoofdstuk 4 gaat over de Atlantikwall in de natuurgebieden in de duinen en kent een wil-
dernis-invalshoek. Juist de duinen beschouwen Nederlandse natuurbeschermers sinds 
jaar en dag als nagenoeg natuurlijk landschap. Juist daar legde de mens letterlijk als vijand 
in de Tweede Wereldoorlog zijn verdedigingswerken aan. De bunkerbouwer liet zo schier 
onuitwisbare sporen achter in de tot dan als onaangeroerde wildernis beschouwde duinen. 
Het leverde een compleet militair landschap op langs grote delen van de Nederlandse kust. 

Dit hoofdstuk beschrijft de omgang met dit omstreden erfgoed in de wildernisnatuur 
van de duinen. We bestuderen de reactie van Natuurmonumenten op de relicten van de 
Atlantikwall: van behoefte aan sloop en opruimen kort na de oorlog, tot een langzame 
herwaardering van de verdedigingswerken als erfgoed. Wat is de invloed van het wilder-
nisbeeld op het beheer van de duinen in dit proces? En wat betekent dat voor het militaire 
landschap van de Atlantikwall? 

De boer
Het arcadische natuurbeeld vinden we ook terug in hoofdstuk 5, over het Zuid-Limburgse 
Geuldal. In dit landschap spelen recreatie, agrarische productie en andere functionalisti-
sche belangen al sinds het begin van de twintigste eeuw een belangrijke rol. Het roman-
tische, arcadische landschapsbeeld dat de beroemde natuurbeschermer van het eerste 
uur Eli Heimans (1861-1914) aantrof in 1911 en zo poëtisch beschreef in Uit ons Krijtland 
is een grotendeels door boeren vormgegeven agrarisch cultuurlandschap.28 Al sinds het 
verschijnen van zijn boek stond dit landschap sterk onder druk. Het begon voor Heimans’ 
geliefde Geuldal met de ideeën voor een spaarbekken in 1932. Dat werd nog voorkomen, 
maar sindsdien zorgden toeristen, boeren en grondstofwinners wel voor een toenemen-
de druk op het arcadische landschapsbeeld van Heimans. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
legden ook natuurbeschermers een claim op dit landschap. In dit krachtenveld beheert 
Natuurmonumenten sinds de jaren vijftig gebieden als het Geuldal en Genhoes. Waarom 
kochten natuurbeschermers pas zo laat gebieden in dit arcadische landschap? Wat was de 
invloed van het arcadische natuurbeeld op de natuurgebieden? En wat waren de motieven 
van Natuurmonumenten en Het Limburgs Landschap voor de iconisch geworden Aktie 
Geuldal in 1977? Hoe beschouwt Natuurmonumenten haar gebieden hier? 

28  Heimans, 1911. 
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De boswachter
Hoofdstuk 6 gaat over de natuurontwikkeling in het Mantingerveld in Drenthe. Deze 
vierde casestudie kent opnieuw een wildernisbeeld als invalshoek: Natuurmonumenten 
streeft hier naar een meer natuurlijk landschap. Het bijbehorende landschapsbeeld ver-
toont trouwens arcadische trekken: een uitgestrekt heidelandschap. Het hoofdstuk be-
schrijft hoe Natuurmonumenten zelf als bepalende actor optreedt in het landschap en 
uit een intensief agrarisch cultuurlandschap een natuurlandschap wil scheppen. De bos-
wachter als auteur staat centraal. Begin jaren negentig van de vorige eeuw was Plan Goud-
plevier een van de eerste grootschalige natuurontwikkelingsprojecten in Nederland en 
zeker de eerste van een dergelijke schaal op de zandgronden.29 Doelstelling van Natuur-
monumenten was hier, conform het Natuurbeleidsplan van de rijksoverheid, nieuwe natuur 
te ontwikkelen. Daarmee veranderde een jonge Drentse heideontginning met intensief 
agrarisch gebruik in een extensief te beheren natuurgebied. In dit hoofdstuk onderzoek 
ik de wording van het nieuwe landschap, van plan tot het uiteindelijke resultaat 25 jaar 
later. Wat waren de uitgangspunten van het ontwerp destijds? In hoeverre speelden erf-
goedmotieven een rol? Hoe is het plan uiteindelijk uitgevoerd? En welke erfgoedbeteke-
nis heeft dit landschap heden ten dage? 

1.4.3 Conclusies (hoofdstuk 7)

In het concluderende zevende hoofdstuk vat ik de uitkomsten uit de voorbeeldstudies sa-
men en probeer ik een antwoord te geven op de onderzoeksvragen zoals geformuleerd 
in dit hoofdstuk. Wat leren de voorbeeldstudies voor het beantwoorden van de centrale 
probleemstelling? 

In vier natuurgebieden ben ik dieper ingegaan op de relatie tussen erfgoed, landschap 
en natuur. Is er een rode draad te ontdekken? Is er een nieuw perspectief te vinden voor 
nadere verbinding van natuur, cultureel erfgoed en landschap in het Nederlandse natuur-
beheer? En leidt dit tot aanbevelingen voor het beheer van erfgoed door Natuurmonu-
menten en andere terreinbeheerders, nu en in de toekomst?

29  Berris & Gorter, 1991.
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Tegeltableau met arcadisch landschap uit de achttiende eeuw in de kloostergang van de kathe-
draal van Porto, Portugal. We zien een pastorale idylle met vissers en pittoresk vervallen gebouw, 
maar let op de rozenkrans in de handen van de meest linkse figuur: een oproep tot godsvruchtig 
leven? Foto auteur, januari 2017.



2 Landschap, erfgoed en natuur: 
theorie en methode

2.1 Inleiding

Landschap, erfgoed en natuur zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Het gaat over waar 
je woont, wie je bent, waar je vandaan komt. Het is daarom niet verwonderlijk dat de 
mens al eeuwen vanuit diverse invalshoeken interesse toont in deze onderwerpen: van 
de Vlaamse schilder uit de zestiende eeuw die landschappen schilderde, de zeventiende-
eeuwse Amsterdamse verzamelaar die antieke munten en penningen in zijn rariteiten-
kabinet bijeenbracht tot de achttiende-eeuwse Zweedse botanicus Carl Linnaeus (1707-
1778) die orde probeerde te brengen in de natuur.

Ook de bewuste aandacht voor het samenspel van natuur en erfgoed in het landschap 
is al ouder dan de opkomst van de bescherming daarvan in de negentiende eeuw. Een 
 Engels voorbeeld kan dit mooi illustreren. Zo is er een duidelijke wisselwerking tus-
sen landschap, erfgoed en natuur te vinden in de landschappen die Lancelot ‘Capability’ 
Brown (1716-1783) schiep in zijn ontwerpen in de tweede helft van de achttiende eeuw. 
Hij combineerde een gedegen kennis van de mogelijkheden van het terrein met de inte-
resse van zijn opdrachtgevers voor het arcadische landschap. Veel van zijn werkgevers 
hadden tijdens hun grand tour de restanten uit de oudheid met eigen ogen gezien en kwa-
men terug naar Engeland met de idealen van het arcadische landschap uit het verre verle-
den, niet zelden met klassieke wortels.1 Browns’ eerste volledige ontwerp voor een park 
was Croome. Hij startte hier in 1751 met zijn werk en zou erbij betrokken blijven tot zijn 
dood. We vinden het arcadische landschap hier helemaal terug: een afwisseling van ver-
gezichten over velden en vijvers, zorgvuldig gecomponeerde bossen en boomgroepen, 
met hier en daar als extra verrassing enkele follies (afb. 2.1). In de follies weerklinkt de klas-
sieke oudheid: tuinpaviljoenen in de vorm van tempels, een zorgvuldig geconstrueerde 
grot als woonplaats van de bosnimf. Een – na Browns’ dood – toegevoegd standbeeld van 
een Britse druïde zorgde voor een meer lokaal historisch accent. Dat doet ook de gotische 
kerk, in 1763 door Brown ontworpen en gepositioneerd in het park ter vervanging van de 
middeleeuwse dorpskerk die volgens de landgoedeigenaar te dicht bij het landhuis stond.2 

Soms hoefde Brown het erfgoed niet na te maken maar was er origineel erfgoed voor-
handen. Zo gebruikte hij de pittoreske ruïnes van de middeleeuwse cisterciënzerabdij van 

1 Rutherford, 2016.
2 Shinn, 2016.
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Roche in opdracht van de toenmalige eigenaar als decor voor een landschapspark. De 
ruïne diende hierbij niet alleen als herinnering aan een roemrijk verleden, maar ook als 
toonbeeld van de kracht van de ongetemde natuur. De romantisch begroeide ruïne illus-
treerde hoe de natuur in al haar pracht en macht de menselijke invloed uiteindelijk weer 
tenietdeed. Om de kwaliteiten van de ruïne te benadrukken stelde Brown in 1774 de res-
tanten centraal in een geheel door hem gecomponeerd en vormgegeven landschap, inclu-
sief een kunstmatig meer, rotswanden en een paviljoen in neogotische stijl.3 

Vandaag de dag is Croome in handen van de National Trust, terwijl Roche Abbey in ei-
gendom is van English Heritage. Beide complexen bezocht ik in de zomer van 2016, een 
jaar dat in het teken stond van de driehonderdste  geboortedag van Lancelot ‘Capability’ 
Brown. De National Trust besteedde dat jaar veel aandacht aan Brown op Croome. Niet 
verbazend, want het is niet alleen Browns’ eerste, maar ook een van de meest complete 
ontwerpen van zijn hand. Sinds 1996 doet de National Trust veel moeite het volledig ver-
waarloosde park te restaureren. Nu, ruim twintig jaar later, zegt zij de eenheid van huis en 
park zoals bedoeld door de opdrachtgever in 1751 weer hersteld te hebben. Een rondwan-
deling door het park bevestigt dat. De gebouwen en bouwwerken zijn hersteld, zichtlij-

3 Fergusson & Harrison, 2013. 

Afb. 2.1 Croome. De kunstmatige grot, woonplaats van een waternimf, aan het eveneens kunst-
matige meer: een perfect arcadisch landschap, inclusief de voor Brown karakteristieke naald-
bomen. Foto auteur, juli 2016.
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nen zijn teruggebracht, oude aanplant is vrijgezet en nieuwe aanplant in vooral de struik-
laag is voorzien van een konijnenwerend raster. 

Bij Roche Abbey is de aandacht voor Brown beperkter. English Heritage besteedt in 
de bezoekersgids maar twee van de veertig pagina’s aan de invloed van Brown – de mees-
te aandacht gaat uit naar de middeleeuwse ruïnes. Veel van Browns’ landschappelijke 
aankleding van de ruïnes is er nog, maar bij nadere beschouwing blijkt misschien nog 
wel meer verdwenen (afb. 2.2). Zo moest het kunstmatige meer al in de jaren dertig van 
de vorige eeuw wijken voor herstel van de middeleeuwse waterwerken, zo karakteristiek 
voor de Engelse cisterciënzer abdijen. De beplanting op en rond de ruïne is verwijderd, 
zodat de funderingen van de middeleeuwse bouwwerken optimaal tot hun recht komen. 
Het gazon tussen de restanten is kort gemaaid. Bomen of struiken rondom de machtige 
muren van de kerk zijn er niet meer. De ruïne is een kundig geconserveerd middeleeuws 
restant geworden, niet langer symbool van de kracht en macht van de natuur. Kenne-
lijk heeft English Heritage een andere afweging gemaakt in het samenspel van erfgoed, 
natuur en landschap op deze plek in vergelijking met de National Trust op Croome.

Het geeft maar aan hoe ook vandaag de dag beheerders van erfgoed en natuur steeds 

Afb. 2.2 Roche Abbey. De ruïne diende als decor in een landschappelijke tuin, ontworpen door 
‘Capability’ Brown in 1774. Foto auteur, juli 2016.
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nog keuzes maken in het landschap, zoals Brown dat al deed ruim 250 jaar geleden. Waar 
Brown streefde naar een arcadisch landschap vol intellectuele verwijzingen naar een al 
dan niet mythisch verleden om zijn opdrachtgever tevreden te stellen, kent de moderne 
terreinbeheerder vele meesters. In hetzelfde landschap kunnen conflicterende waarden 
strijden om voorrang: wat goed is voor het behoud van een middeleeuwse ruïne, is niet per 
definitie ook goed voor zeldzame muurvegetatie. Maar een voor bepaalde vlindersoorten 
gunstig maairegime hoeft niet altijd gunstig uit te pakken voor de andere soortgroepen 
in een natuurgebied. Een voedselrijk weiland is nodig voor weidevogels, maar een spon-
taan ontwikkelend moeras op dezelfde percelen kan ook belang hebben voor de natuur. 
Daarnaast  zijn er nog wensen en eisen van recreanten, gemeenten, Europa … Misschien 
zijn daarmee de keuzes en opgaven in onze tijd wel complexer dan in de tijd van Brown.

Dit hoofdstuk biedt een nadere beschouwing en definiëring van de centrale begrippen 
van dit boek: landschap, erfgoed en natuur. Vervolgens behandel ik twee vakgebieden 
die integrerende elementen hebben: erfgoed en landschap in de historische geografie 
en de landschapsbiografie, landschap en natuur in de landschapsecologie. Daarna volgt 
een korte ontwikkelingsgeschiedenis van het natuurbeheer in Nederland, met nadruk op 
landschap. Dit hoofdstuk biedt aansluitend een beschouwing op landschap als erfgoed, 
waarbij ik zoek naar de raakvlakken van natuur en erfgoed in het landschap. Methode en 
uitgangspunten van dit onderzoek sluiten het hoofdstuk af. 

2.2 Beelden van het landschap

2.2.1 Twee citaten, twee kaften, twee landschapsbeelden

Daarom geloof ik, dat we niet beter kunnen doen dan gezamenlijk eens na te gaan, waaruit 
eigenlijk dat Hollandsch landschapsschoon bestaat, – ons daarvan nog duidelijker bewust 
te maken. Wij zullen dan zien, dat eigenlijk heel Nederland een merkwaardig complex van 
natuur en cultuur is te noemen en wanneer we beseffen, hoeveel vreugde er aan dit rijke 
‘bezit’ valt te beleven, komt dan niet vanzelf de behoefte, de handen ineen te slaan om ie-
dere onnoodige schennis ervan te voorkomen en het ook voor de toekomst te behouden?

Deze tekst schreef Jac. P. Thijsse in 1937 in het voorwoord van het Verkade-album Waar 
wij wonen.4 Het illustreert hoe een van de oprichters van Natuurmonumenten en toen ‘be-
kende Nederlander’ op latere leeftijd over het Nederlandse landschap dacht. Hij zag het 
Nederlandse landschap als samenspel van cultuur en natuur, maar had ook oog voor de 
bedreigingen van dat landschap: niet onlogisch als pleitbezorger van Natuurmonumen-
ten. De urgentie van natuurbehoud klinkt in veel van zijn geschriften door, vaak vergezeld 
van een oproep om lid te worden van Natuurmonumenten.5

4 Thijsse, 1937, p. 3. 
5 Ook dit voorwoord eindigt met een dergelijke oproep: het citaat vervolgt met de woorden: ‘Welnu, één middel is er alvast: het 
geven van steun aan de organisatie, die op dit gebied reeds zooveel wist te bereiken: de Nederlandsche Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten!’ Citaat in Thijsse, 1937, p. 3. 
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Twee jaar eerder, in 1935, was in Groot-
Brittannië The legacy of England verschenen bij 
de uitgeverij Batsford in de serie The Pilgrim’s 
Library. Dit deeltje kreeg als ondertitel mee An 
illustrated survey of the works of man in the English 
country.6 In het openingshoofdstuk over het 
Engelse landschap schrijft  Edmund Blunden 
onder andere over de veranderingen die hij 
de laatste tijd waarneemt. Hij blikt vooruit 
naar de toekomst: ‘What landscape shall we 
leave to posterity? Fast as the look of England 
has changed  hitherto, it seems to alter faster 
now. Forecast is of small value.’7 

Het zijn twee voorbeelden van land-
schapsbeelden in teksten uit dezelfde tijd en 
deels van dezelfde strekking, en dat is geen 
toeval. In zowel Engeland als Nederland is 
er in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 
veelvuldig geschreven over de karakteris-
tieke landschappen in beide landen en de 
bedreigingen daarvan. Catharine Brace wijst er daarbij op dat ook de vormgeving een be-
langrijke rol speelde in de beeldvorming rondom landschap in Engeland.8 Dat gold zeker 
ook voor Nederland. Zo vond Thijsse voor zijn boodschap een platform in de immens po-
pulaire Verkade-albums, mooi uitgevoerde boeken in grote oplage, te vullen met spaar-
plaatjes bij de rollen beschuit. Het is niet overdreven te stellen dat er in bijna elke Neder-
landse familie wel enkele Verkade-albums te vinden zijn. In mijn persoonlijke geval trof 
ik ze in de boedel van beide grootouderparen. Kunstenaars in de traditie van de Haagse 
School zorgden voor de aquarellen die aan de grondslag lagen van de spaarplaatjes, on-
der wie Willem Wenckebach.9

Veelzeggend toont het omslag van Waar wij wonen (afb. 2.3) een karakteristiek Hol-
lands rivierenlandschap met heel veel ruimte voor een wolkenlucht tegen de lage horizon. 
De voorplaat lijkt te verwijzen naar de Hollandse landschappen uit de zeventiende eeuw. 
We zien bewoning aan de horizon, een zeil van een scheepje. De natuur lijkt vertegen-
woordigd door de eenzame vogel tegen de achtergrond van de wolkenlucht, en wellicht 
de weelderige begroeiing van de rivieroever – of zien we hier een kanaal? In ieder geval 
is het een open, onbebouwd landschap dat Nederland hier moet representeren. Volgens 
Marga Coesèl, die een boek over de Verkade-albums schreef, sloot dit album en het daar-
opvolgende Onze groote rivieren aan bij het opkomend nationalisme in die tijd. Over de au-
teur van de albums schreef Coesèl: ‘Bij Thijsse is sprake van een gesublimeerd nationalis-

6 Bell et al., 1935, titelblad van de tweede druk, winter 1941-1942. 
7 Blunden, 1935, p. 33. 
8 Brace, 2003. 
9 De originele aquarellen zijn niet veel groter dan de plaatjes. Zie voor meer hierover Van der Meulen, 2015.

Afb. 2.3 Omslag van het Verkade-album Waar 
wij wonen. Collectie auteur.
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me. Zijn doel was vooral het opwekken van 
een gevoel van welbehagen in eigen land.’10

In de Engelse uitgaven zijn de foto’s en 
vooral ook de stofomslagen belangrijk ge-
weest voor het beeld dat werd neergezet van 
het Engelse landschap. Net als bij  Thijsse 
is bij het omslag van The legacy of  England 
het platteland als onderwerp genomen. Het 
toont een Engels dorpje omgeven door groen 
in de karakteristieke stijl van Brian Cook 
(afb. 2.4). Door het vogelvluchtperspectief 
kijken we van het dorp zo het omringende 
landschap in. Beide voorplaten geven een 
beeld van het landschap: een beeld begrensd 
door de omvang van het betreffende boek. 
Landschap als beeld, begrensd door de lijst 
van een schilderij of de blik van een mens. 
Het is maar een van de betekenissen van het 
woord landschap. In deze paragraaf ga ik nu 
verder met een kort overzicht van zowel de 
Angelsaksische als Nederlandse traditie in 
landschap en landschapsbeelden.

2.2.2 De betekenissen van het begrip landschap

Het begrip landschap kent diverse, niet altijd even bekende betekenissen. Voor dit boek 
maak ik een driedeling in die betekenissen: het politiek-juridische landschap, het land-
schap als kunsthistorisch genre en het landschap dat we waarnemen, het ruimtelijke 
landschap. 

De eerste betekenis is tevens de oudste. Volgens de geograaf Kenneth Olwig is het 
woord afgeleid van het Duitse Landschaft. Dit woord had, aldus Olwig, aanvankelijk niet 
zozeer een ruimtelijke betekenis als wel een juridisch-politieke duiding: het ging om een 
samenleving met gemeenschappelijke wetten en gebruiken, overigens meestal wel bin-
nen een bepaald territorium.11 In de oude naam van het gewest Drenthe uit de tijd van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Landschap Drenthe, klinkt dit nog door. 
Hier had het woord landschap weliswaar een territoriale, maar ook nog een juridisch- 
politieke betekenis.

De tweede betekenis is die van landschap als kunsthistorisch genre. De Nederlandse 
landschappen uit de zeventiende eeuw waren en zijn wereldberoemd. Het was in die tijd 
dat het woord landschap naar Engeland werd ‘geëxporteerd’ in de vorm van het woord 

10  Coesèl, 1999, p. 80. 
11  Olwig, 1996. 

Afb. 2.4 Omslag van het Batsford-boek The 
 legacy of England. Collectie auteur.
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landscape. Het woord zou uiteindelijk loskomen van het schilderij en ook in Engeland 
voor het landschap zelf gebruikt gaan worden.12 De beroemde Nederlandse landschap-
pen uit de Gouden Eeuw stonden overigens niet op zichzelf: ik kom daar nog op terug 
aan de hand van het werk van kunsthistoricus Boudewijn Bakker en historicus Simon 
Schama.

Het landschap als de visueel waarneembare werkelijkheid is de derde betekenis. Met 
het bestuderen van het zichtbare aardoppervlak komen we in het domein van de geografie 
terecht. Alleen al over de beschouwing van het landschap in de geografische wetenschap 
zijn vele boeken volgeschreven. Het levendige debat hierover is nog altijd gaande. Ik zal 
enkele van de belangrijkste stromingen schetsen in paragraaf 2.2.4.

2.2.3 Het landschap als kunsthistorisch begrip:  
van symboliek tot weergave van de werkelijkheid?

In Landschap en herinnering verbindt Simon Schama op onnavolgbare wijze geschiedenis, 
kunstgeschiedenis en landschap.13 Het boek, opgebouwd uit delen over hout, water, rots 
en een verbindend deel over Arcadië, toont landschappen en hun betekenis voor kunst 
en cultuur in de joods-christelijke westerse wereld. Van de betekenis van het oerbos in de 
Germaanse en Slavische culturen tot de rotsen in de vroege nationale parken in de Ver-
enigde Staten als beelden van wildernis: vanuit concrete plekken komt Schama op de die-
pere betekenissen van landschappen. In het afsluitende deel, Arcadië, is ook aandacht 
voor de landschappen die de mens zelf als kunstwerk schiep. Hierbij passeren renaissan-
cetuinen uit Italië, vroege Engelse landschappelijke parken als Stourhead en parken als 
het Central Park in New York de revue. Schama heeft daarmee niet alleen aandacht voor 
de betekenissen van landschappen in de cultuur, maar ook voor het feit dat diezelfde cul-
tuur invloed heeft op die landschappen en ze zelfs creëert. 

Boudewijn Bakker richt zich in Landschap en wereldbeeld vooral op het Nederlandse 
landschapsgenre van de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw.14 Voor dit boek is 
relevant dat hij deze schilderijen plaatst in een bredere culturele context. Hij beschrijft 
vooral hoe de mens zich in deze periode verhoudt tot de natuur en – in deze perio-
de daarmee bijna automatisch – tot God. Hierdoor plaatst hij de zeventiende-eeuwse 
Neder landse landschappen niet als een bijna autonome, onafhankelijke stroming ont-
staan in de post- reformatorische, trotse jonge Republiek. Hij toont eerder aan dat sinds 
de late middeleeuwen landschapsschilderijen een illustratie vormen van het moralis-
tisch en theologisch denken van die tijd. De schilder is dan niet alleen een ambachts-
man die de – door God geschapen – natuur zo goed mogelijk schildert, hij is tevens een 
boodschapper. Bekijken we de Nederlandse landschappen door de bril van Bakker, dan 
blijken landschappen van Van Eyck tot Rembrandt uitstekend te duiden en een logische 
plek te hebben in het toenmalig denken over natuur. Ook wijst hij op de mogelijke po-
litieke en theologische boodschappen die de schilder in zijn doeken heeft verwerkt: ze 

12  Van Gorp & Renes, 2003. 
13  Schama, 1995.
14  Bakker, 2004.
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moeten voor het intellectuele publiek van die tijd duidelijk aanwezig zijn geweest. Hier-
mee voorziet Bakker de Nederlandse landschappen uit de Gouden Eeuw van een extra 
dimensie. 

In de geschiedenis van de Nederlanden wordt de achttiende eeuw vaak gezien als een 
periode van achteruitgang of op z’n gunstigst stilstand. Voor het landschapsgenre be-
staat dat beeld ook, maar Henk van Os weerspreekt dat voor de tweede helft van de acht-
tiende en de eerste helft van de negentiende eeuw. Dit omdat, aldus Van Os, ‘Nederland-
se landschappen meer dan tevoren worden verbeeld als oorden van rust en kalmte’.15 In 
de overzichtstentoonstelling De ontdekking van Nederland. Vier eeuwen landschap verbeeld door 
 Hollandse meesters hingen dan ook enkele laatachttiende-eeuwse, ingetogen, intieme wer-
ken van schilders als Jacob van Strij. 

Via de verstilde landschappen eind achttiende en begin negentiende eeuw komen 
we uit bij de landschappen van de Haagse School. In navolging van Franse collega’s die 
naar de bossen van Barbizon trokken, gingen de Nederlandse schilders naast de bossen 
rond Oosterbeek ook de West-Nederlandse polder in. Het leidde tot schilderijen van het 
 Hollandse polderlandschap, die net zo iconisch zijn geworden als de zeventiende-eeuwse 
voorgangers. De schilderijen uit het eind van de negentiende eeuw hebben mede het ka-
rakteristieke beeld van Nederland bepaald, zowel in binnen- als buitenland. De schilde-
rijen vonden bijvoorbeeld gretig aftrek in de Verenigde Staten en daarmee werden molen 
en polder het archetypische Nederlandse landschap. De Haagse School legde vanaf 1870 
het nationale landschap vast: passend in de progressief-liberale tijdsgeest werd het eigen, 
Hollandse landschap tot onderdeel van de nationale identiteit. Eenzelfde verschijnsel is 
ook in andere Europese landen waarneembaar.16 

De Haagse School was populair in een tijd dat natuurbescherming opkwam en droeg 
zo ook bij aan Nederlands eigen beeld van het Hollandse landschap.17 Thijsse roemt de 
schilderijen met molens uit de Haagse School ook in zijn postuum verschenen boek over 
landschapsbescherming: ‘Zoo is iedere molen een wereld op zichzelf vol aantrekkelijk-
heid. Onze negentiende eeuwsche schilders hebben dat op zijn mooist weergegeven, het 
innigst leek me altijd Gabriël.’18

De schilderijen van de Haagse School, en zeker de kleinere, in het veld gemaakte stu-
dies (afb. 2.5) vormen een interessante bron voor historisch onderzoek naar het Neder-
landse landschap eind negentiende eeuw.19 In een periode waarin het Nederlandse land-
schap aan de vooravond stond van grote veranderingen, legden de schilders van de 
Haagse School een romantisch beeld vast van het pre-industriële Nederland: een beeld 
dat zich zou verankeren in onze samenleving als ‘typisch Hollands’, daarbij sinds het be-
gin van de twintigste eeuw geholpen door de eerdergenoemde Verkade-albums, die de 
Haagse School bij het grote publiek brachten. Hetzelfde kan gezegd worden bij de ka-
rakteristieke, kleurrijke tekeningen van Brian Cook voor Engeland; de illustraties in de 

15  Van Os, 2008, p. 20. 
16  Krul, 2006.
17  Purmer, 2015. 
18  Thijsse, 1945, p. 69. 
19  Purmer, 2015. 
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Verkade-albums en Batsfordreeks verankeren het archetypische, ideale Nederlandse en 
Engelse landschap in generaties van lezers van deze werken.

Een hedendaagse kunstenaar die letterlijk in het landschap werkt is de Brit Andy 
Goldsworthy. Zijn kunstwerken plaatst hij altijd in het landschap zelf, waarbij ze meestal 
maar tijdelijk aanwezig of zichtbaar zijn. Vaak laat hij zich inspireren door het verleden 
van het landschap. Hierbij gaat het dan niet noodzakelijk alleen om zichtbare historie, 
maar ook om verhalen. Een goed voorbeeld is het project Arch, waarvan een mooi uit-
gevoerd boekwerkje verscheen.20 Goldsworthy volgt hierbij een historische route waar-
over schapen werden gedreven vanuit Schotland naar de markt in Engeland. Een boog 
van rode stenen reist de route na en wordt steeds opgebouwd en afgebroken op plekken 
die een rol speelden in dit verhaal: soms op de plek van een oude schaapskooi, soms bij 
een passende straatnaam (Drover’s Lane) en soms midden op een oude schaapsdrift zelf. 
Het levert interessante confrontaties op van kunst, landschap en geschiedenis, waarbij 
de kunstenaar zelf weer een verhaal toevoegt aan het toch al zo met historie gezegende 
Britse landschap.

2.2.4 Het landschap als doel van geografische studie:  
de Angelsaksische traditie

In 1955 verscheen The making of the English landscape van William George Hoskins (1908-
1992). Het boek beleefde daarna nog vele herdrukken inclusief een druk waarbij de oor-
spronkelijke tekst piëteitsvol werd voorzien van een nieuwe inleiding en commentaar door 

20  Goldsworthy & Craig, 1999.

Afb. 2.5 Meimaand te Noorden door Willem Roelofs, rond 1882: een in het veld geschilderde, 
kleine studie met een blik op het polderlandschap rond Nieuwkoop. Links zijn de bergen afge-
maaid riet te zien. Collectie Gemeentemuseum Den Haag.
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Christopher Taylor. Taylor zelf noemt het 
boek in zijn inleiding bij deze geannoteer-
de versie ‘one of the greatest history books 
ever written’.21 Het boek plaatst als een van 
de eerste het Engelse landschap in een his-
torisch ontwikkelingsperspectief. Naast dit 
boek publiceerde Hoskins veel over lokale 
geschiedenis en dan vooral over Devon en 
Leicestershire. Hoskins, geboren in Exeter, 
Devon, werkte achtereenvolgens aan de uni-
versiteiten van Leicester en Oxford en keer-
de terug naar Leicester voor een leerstoel 
Engelse geschiedenis. Al in 1948 doceerde 
hij lokale geschiedenis aan de universiteit 
van Leicester. The making of the  English lands-
cape verscheen in de tijd dat hij in Oxford 
economie doceerde, maar alweer in Exeter 
woonde. John Wylie beschouwt in zijn boek 
Landscape het werk van Hoskins dan ook als 
lokaal-historisch van inslag, met veel aan-

dacht voor tijdsdiepte en het platteland.22 De sfeerbeschrijvingen van Hoskins zijn bijna 
poëtisch te noemen, maar stralen ook een weerzin tegen verandering en modernisering 
uit. De moderne tijd is ronduit bedreigend voor de rurale Engelse idylle die Hoskins be-
schrijft. 

In zijn boek plaatst Wylie het werk van Hoskins aan het begin van zijn overzicht van 
de bestudering van het landschap door de culturele geografie.23 De Utrechtse geograaf 
Ben de Pater plaatst cultural geography als een specialisatie binnen de sociale geografie, die 
zich bezighoudt met de bestudering van ‘culturele fenomenen’.24 De Pater trekt deze de-
finitie breder door ook de bestudering van betekenissen die (groepen) mensen aan hun 
geografische omgeving geven hieronder te laten vallen en niet te blijven bij het bestude-
ren van het landschap zelf. Dit sluit aan bij de new cultural geography, zoals we hieronder 
zullen zien. 

Terug naar de oorsprong van de culturele geografie. Net als Hoskins richtte een aan-
tal Amerikaanse geografen zich op de studie van het concrete, zichtbare landschap. De 
traditie van de cultural geography in de Verenigde Staten kent namen als Carl Sauer (1889-
1975) en zijn navolgers van de Berkeley School. Sauer hield zich gedurende de eerste 
helft van de twintigste eeuw bezig met de bestudering en duiding van het Amerikaanse 
cultuurlandschap. Veldwerk, het buiten observeren van het landschap zelf, was daarbij 
belangrijk. In zijn werk staat dan ook de interpretatie van het zichtbare landschap cen-

21  Hoskins, 1988, Taylor op p. 7. 
22  Wylie, 2007, zie pp. 30-40 voor Hoskins.
23  Wylie, 2007. 
24  De Pater, 2003, p. 13. 

Afb. 2.6 Omslag van Arch met daarin het verslag 
van Goldsworthy’s project. De boog is op het om-
slag in een oude veekraal geplaatst. Collectie auteur.
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traal: de fysisch-geografische ondergrond en de invloed van de mens daarop. Net als bij 
Hoskins – en eigenlijk ook bij Thijsses Verkade-albums en veel van de boeken in de Bats-
fordreeks – ligt de nadruk op het platteland en de daarin zichtbare sporen van een al dan 
niet verder verleden. De Pater legt de relatie met Nederlands werk zoals de boeken van 
Anton Beekman.25 Diens beroemdste boek is wellicht Nederland als Polderland, maar ook 
in andere publicaties zoals De strijd om het bestaan geeft Beekman veel aandacht aan de ge-
schiedenis van de landschappen die hij beschrijft.26

John Brinckerhoff Jacksons werk illustreert hoe belangrijk het is om bij landschaps-
onderzoek ook het alledaagse landschap te betrekken. Jackson (1909-1996) onderzocht 
vooral het gewone landschap van de Verenigde Staten, of dat nu het platteland of de stad, 
bebouwd of onbebouwd was. Zijn grote rol in dit onderzoeksveld blijkt uit Understan-
ding Ordinary Landscapes dat in 1997 verscheen.27 In het inleidende hoofdstuk schrijft Paul 
Groth over het belang van onderzoek naar het alledaagse landschap, zowel in stedelijke 
als rurale context, vanuit academische of meer populaire invalshoek, maar steeds door 
visuele inspectie of het nu in het veld of met behulp van foto’s of afbeeldingen is,28 dit ge-
heel in traditie van het werk van – de toen net overleden – Jackson zelf. Jackson had  overi-
gens geen leerstoel of andere langdurige verbintenis aan een universiteit, in tegenstelling 
tot Hoskins en Sauer. Deze drie mannen hadden echter allen het ‘gewone’ landschap als 
onderzoeksonderwerp en niet voor niets plaatst Wylie ze centraal in zijn hoofdstuk over 
landschapsonderzoek in de Angelsaksische wereld tot midden jaren zeventig.29 Groth 
stelt zelfs: ‘Hoskins in Britain plays a role like that of J.B. Jackson in the United States’.30 

De kritiek op de bestudering van het landschap door Sauer, Hoskins en Jackson is dat 
het vooral het zichtbare, rurale landschap betreft en veelal in historisch perspectief. De 
cultural geography geeft geen antwoord op vragen betreffende de dynamiek van een com-
plexe en verstedelijkende samenleving. De new cultural geography probeert dit juist wel te 
duiden. Geografen als James en Nancy Duncan, Dennis Cosgrove, Peter Jackson en Ste-
phen Daniels zijn bekende namen in deze traditie.31 Zij zien het landschap als een tekst, 
voor meerderlei interpretatie en uitleg vatbaar, al naar gelang de achtergrond van de be-
schouwer. In de new cultural geography zijn verschillende fasen te onderscheiden.32 Aan-
vankelijk kreeg landschap in kunst, literatuur en fotografie aandacht. Hiermee kwamen 
er raakvlakken tussen kunstgeschiedenis en geografie tot stand. In Engeland bijvoor-
beeld interpreteerden kunsthistorici J. Barrell en A. Bermingham de ideologische beteke-
nis van schilderijen van landschappen van beroemde kunstenaars als Constable en Mor-
land. Hun perspectief was daarbij marxistisch toen ze op zoek gingen naar de armen op 

25  De Pater, 2003. Interessant is dat De Pater hierbij over ‘traditionele culturele geografen’ vermeldt dat ze in Nederland his-
torisch geografen worden genoemd. Zie p. 14. 
26  Beekman, 1887, en Beekman, 1932. In het voorwoord van De strijd om het bestaan schrijft Beekman dat hij in deze publicatie 
juist meer aandacht besteedt aan geschiedenis. 
27  Groth & Bressi, 1997. 
28  Groth, 1997.
29  Zie Wylie, 2007, pp. 17-54.
30  Groth, 1997, p. 13. 
31  De Pater, 2003. 
32  Wylie, 2007. 
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deze schilderijen.33 Zo vonden ook marxistische en feministische theorieën hun weg naar 
het landschap. Later raakte het kunsthistorisch perspectief op de achtergrond en werden 
de geografen beïnvloed door de sociale wetenschappen. Conflict, strijd en macht kregen 
nadrukkelijk een plek in deze fase: de geografen keken óók naar de processen en andere 
onzichtbare aspecten van de bestudeerde landschappen.

Veel vakgebieden, en zeker ook de new cultural geography, zijn beïnvloed door het werk 
van de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984). Wylie beschrijft de waarde van 
 Foucaults’ begrippen discourse, power en subject voor landschapsonderzoek.34 Het discours 
is voor Foucault het samenspel van meningen, teksten, gedachten en ook handelingen 
over een bepaald onderwerp. Een discours is dynamisch en kan ook veranderingen te-
weegbrengen. In deze betekenis kan een discours over een landschap niet alleen het be-
treffende landschap tot onderwerp hebben, maar dat ook veranderen. Macht, power, heeft 
in het werk van Foucault een meer positieve lading dan in de new cultural geography. Hij ziet 
macht als een scheppende en niet noodzakelijk negatieve kracht. We zouden hierbij kun-
nen denken aan de invloed van een landgoedeigenaar op zijn landgoed (zie het volgende 
hoofdstuk over Eerde), maar ook de invloed van Natuurmonumenten op haar gebieden. 
Subject ten slotte gaat over de invloed van het individu (de onderdaan) op zijn leefomge-
ving. Die is deels bepaald door zijn culturele omgeving, maar de mens verandert ook zelf 
door zijn eigen gedrag en gewoontes. Dat doortrekkend naar landschap betekent dat de 
individuele mens wordt beïnvloed door het landschap, maar zelf ook weer invloed op zijn 
leefomgeving kan uitoefenen. Hiermee komen we al dicht bij het domein van de land-
schapsbiografie, waarop we nog terugkomen verderop in dit hoofdstuk. 

Hiermee sluit ik een korte rondgang van de landschapsbeelden in de culturele geografie 
af. Belangrijkste punt is dat de bestudering van het landschap zoals begonnen in de Ame-
rikaanse culturele geografie en de Nederlandse (vroege) historische geografie veel verder 
gaat dan de bestudering van het tastbare en zichtbare landschap alleen. De toevoeging van 
zowel politieke als filosofische theorieën door de new cultural geography maakt duidelijk dat 
landschapsbeelden ook sociale, politieke en culturele componenten hebben die zelf weer 
invloed uitoefenen op het landschap. Daarmee leent de new cultural geography zich beter om 
complexe landschappen te duiden dan de traditionele, beschrijvende cultural geography.35

2.2.5 Werkdefinitie landschap 

Van Dale schetst in de definitie al direct de drie belangrijkste, maar nogal verschillende 
betekenissen van het begrip landschap. Als eerste definitie geeft Van Dale: ‘Landelijke 
omgeving voor zover men die met één blik overziet, m.n. zoals zij zich in haar samenstel 
vertoont, de aanblik ervan.’36 De tweede definitie omschrijft landschap als schilderstuk, 
terwijl de derde het als politieke eenheid duidt: we kwamen deze drie betekenissen al aan 
het begin van deze paragraaf tegen. 

33  Wylie, 2007, pp. 63-65. 
34  Wylie, 2007, pp. 110-114. 
35  De Pater, 2003, p. 18.
36  Geerts & Heestermans, 1992, p. 1620. 
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Alhoewel de kunsthistorische en politiek-juridische betekenis van het woord land-
schap in dit boek zeker nog aan de orde zullen komen, ga ik voor dit boek uit van de eer-
ste betekenis van het woord. In de bestudering van Nederlandse natuurgebieden is land-
schap als ruimtelijke eenheid te beschouwen. De omschrijving van Van Dale is echter 
nogal statisch. Om ook hier de gewenste dynamische en temporele aspecten van dit on-
derzoek te kunnen toepassen, lijkt de landschapsdefinitie van de Europese Landschaps-
conventie bruikbaar: 

Een gebied, zoals dat door mensen wordt waargenomen, waarvan het karakter bepaald wordt 
door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen.37

De interactie uit deze definitie geeft de mogelijkheid dynamiek door de tijd heen in de 
landschappen te beschrijven. Bovendien geeft het benoemen van zowel menselijke als na-
tuurlijke factoren de mogelijkheid de Nederlandse landschappen te beschouwen vanuit 
een historisch-geografisch perspectief: altijd een mix van zowel natuurlijke als antropo-
gene invloeden, in vaak eeuwenlange interactie gestold in het huidige landschapsbeeld. 

2.3 Beelden van erfgoed

2.3.1 Erfgoed? Twee voorbeelden uit Albanië

Op het strand van de badplaats Sarande in het zuiden van Albanië staat een eenzame brok 
muurwerk. De aanzetten van een boog zijn zichtbaar en de baksteenlagen in afwisseling 
met natuursteen lijken te duiden op een oorsprong in de Romeinse of Byzantijnse tijd. 
Dat het hier om een gewaardeerd restant uit het verleden gaat, maakt het niet te missen 
bordje met het opschrift ‘monument kulture’ duidelijk (afb. 2.7). Het bordje vorm-
de ook de enige informatie die er tijdens mijn bezoek over dit muurwerk te vinden was. 
Maar kennelijk is de aanduiding ‘cultuurmonument’ nodig om de badgast erop te wijzen 
dat deze eenzame steenklomp wel degelijk erfgoed van betekenis is. 

Dit soort bordjes ontbreken stelselmatig op een ander type bouwwerk uit de meer re-
cente geschiedenis van Albanië: de kleine bunkers uit de communistische tijd. Dictator 
Enver Hoxha was binnen het Oostblok geïsoleerd. Zijn paranoïde houding leidde ertoe 
dat hij naar schatting 750.000 (!) bunkers liet bouwen door het hele land.38 Bij een aanval 
van welke zijde dan ook kon, zo was zijn gedachte, de bevolking vanuit de bunkers lang-
durig tegenstand bieden aan de vijand. Meest karakteristiek zijn de kleine bunkers met 
ronde koepels, bedoeld voor de burgers zelf. Dit type bunker is dan ook overal in Albanië 
te vinden, al neemt hun aantal snel af. De betonnen constructies blijken relatief eenvou-
dig te slopen. Door hun kleine omvang is hergebruik moeilijk en zeker in de dorpen en 
steden en langs de (in hoog tempo ontwikkelende) kust verdwijnen ze snel. Hier ontbre-
ken nog bordjes om een monumentale status te bevestigen: maar dat ze een onderdeel 

37  Europese Landschapsconventie zoals opgesteld in Florence, 20 oktober 2000, zie www.landschapsobservatorium.nl (ge-
raadpleegd 10 maart 2018). 
38  Speth, 2014.
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Afb. 2.7 ‘Cultuurmonument’ op het strand van Sarande. Foto auteur, oktober 2010.
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vormen van de Albanese identiteit blijkt op zijn minst uit de vele souvenirs die er gemaakt 
worden met de bunkers als thema. Mooi zijn de asbakken waarbij de koepel als deksel 
fungeert, vaak voorzien van een Albanese vlag (afb. 2.9). De Albanese overheid heeft in-
middels enkele bunkers langs de kust tot nationaal erfgoed benoemd.39 Wat erfgoed is 
blijkt dynamisch, zowel in ruimte als in tijd.

2.3.2 De vele betekenissen van het begrip erfgoed

Zowel het Nederlandse erfgoed als bijvoorbeeld het Engelse heritage gaan terug op datge-
ne wat men erft van zijn (voor)ouders. De definities die Van Dale geeft van erfgoed weer-
spiegelen nog de oorspronkelijke, juridische achtergrond van het begrip. Als eerste be-
tekenis geeft Van Dale: ‘Bezittingen die bij erfenis overgaan’.40 Peter van den Berg gaat in 
zijn bijdrage aan de bundel Erfgoed. De geschiedenis van een begrip uitgebreid in op de juridi-
sche oorsprong van erfgoed.41 In dezelfde bundel voert Frans Grijzenhout het begrip cul-
tureel erfgoed terug op het eerste gebruik van de term door Frederik Jules Duparc in 1975, 
die materieel cultureel erfgoed omschrijft als: ‘Al wat het verleden, ook het allerjongste 
verleden, aan culturele goederen aan ons, het nageslacht, heeft overgebracht.’42

Willem Frijhoff verrijkt deze definitie met een kwalitatieve component.43 Hij betoogt 
dat gezien de enorme hoeveelheid aan erfgoed selectief behoud en beheer van erfgoed 
noodzakelijk is. Het verleent een zekere dynamiek aan het erfgoedbegrip: het varieert 

39  Speth, 2014.
40  Geerts & Heestermans, 1992, p. 796.
41  Van den Berg, 2007. 
42  Grijzenhout, 2007, p. 6. 
43  Frijhoff, 2007.

Afb. 2.8 Bunker in Durrës hergebruikt als ba-
sis voor een bloembak. Foto auteur, oktober 
2010.

Afb. 2.9 Asbak in de vorm van een bunker. 
Collectie auteur.
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door ruimte en tijd. In navolging van unesco beschrijft Frijhoff cultureel erfgoed met 
inbegrip van het immateriële erfgoed, alhoewel de aanvankelijke definitie nogal op het 
materiele erfgoed gericht was. 

Gregory John Ashworth, Brian Graham en John Tunbridge stellen in het boek Plura-
lising pasts dat erfgoed vooral een product van het heden is, hoewel het veelal te maken 
heeft met het verleden. Maar welk verleden op welke manier een onderdeel vormt van 
het erfgoed is een hedendaagse afweging.44 Een afweging die op verschillende plaatsen, 
door verschillende groepen in de samenleving heel verschillend kan uitpakken. Erfgoed 
is selectief: sommige onderdelen van het verleden worden liever niet benadrukt, andere 
juist wel. Van de cultus van plaatsen in de vroegere Sovjet-Unie die te maken hebben met 
het leven van Lenin is weinig meer over: in het huidige Rusland verrijzen reconstructies 
van gebouwen die tijdens de communistische periode gesloopt zijn, met de Moskouse 
Verlosser-kerk als bekend voorbeeld. Erfgoed heeft een symboolfunctie: niet voor niets 
verdwenen de Boeddhabeelden in Afghanistan onder regime van de Taliban en werd juist 
de oorspronkelijk Ottomaanse brug van Mostar verwoest door nationalistische Servo- 
Kroatische troepen. In de breedste opvatting van het woord omvat erfgoed bijna alles wat 
met onze cultuur en samenleving te maken heeft. Het kan natuurlijk of cultureel zijn, ma-
terieel of immaterieel, van gisteren of duizenden jaren geleden. Ashworth, Graham en 
Tunbridge pleiten voor het meervoudig gebruik van het Engelse woord past, zoals ook uit 
hun boektitel Pluralising pasts blijkt: het verleden bestaat immers niet, er zijn verschillende 
versies van het verleden die naast elkaar bestaan. Dit geldt zeker ook voor de complexe, 
multiculturele samenleving. Hetzelfde erfgoed kan voor verschillende groepen een totaal 
andere betekenis hebben. Tijdens een rondwandeling met Nederlanders van diverse etni-
sche herkomst en achtergrond stond ik bij een oude knotboom. Voor mij het verhaal van 
vroeger functioneel gebruik van het agrarisch cultuurlandschap, maar voor een mevrouw 
met een Curaçaose achtergrond herinnering aan de oude bomen waarin op dat eiland de 
geesten huizen. Dezelfde knotboom, twee totaal verschillende interpretaties en verhalen.

Erfgoed is ‘in’. Niet voor niets begint geograaf David Lowenthal de inleiding van The 
heritage crusade and the spoils of history met de zin: ‘All at once heritage is everywhere […] 
in everything from galaxies to genes.’45 Erfgoed is niet alleen een politiek gemotiveerde 
verzameling relicten uit het verleden: het is ook big business in de toeristische sector. Ook 
verkoopt erfgoed goed als vintage of verzamelobject. En dan gaat het lang niet meer alleen 
om kunstwerken. ‘the stress on wilderness, ethnicity and childhood typify heritage every-
where’, schrijft Lowenthal als hij probeert een gemene deler te identificeren in wat de sa-
menleving als erfgoed beschouwt.46 Dat is dus inclusief natuur in de vorm van wildernis, 
maar ook met de belangrijke notie dat het erfgoedbegrip vaak niet veel verder teruggaat 
dan de tijd van de eigen jeugd en bepaald wordt door de (etnische) achtergrond. Lowen-
thal plaatst de opkomst van het huidige, alom aanwezige en alomvattende begrip erf-
goed rond de jaren tachtig van de vorige eeuw. De veelomvattendheid die ook  Ashworth, 

44  Ashworth, Graham & Tunbridge, 2007. Zo staat op p. 3: ‘heritage is present-centered and is created, shaped and managed 
by, and in response to, the demands of the present.’
45  Lowenthal, 1998, p. xiii. 
46  Lowenthal, 1998, p. 4. 
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 Graham en Tunbridge signaleren werpt de vraag op wat in het kader van dit boek onder 
erfgoed verstaan wordt. Die vraag zal ik beantwoorden na een schets van erfgoed in de 
Nederlandse situatie. 

2.3.3 Cultureel erfgoed en erfgoedzorg in Nederland

Voor Nederland, het toneel van de voorbeeldstudies, staan we iets langer stil bij de ont-
wikkeling van de aandacht voor het gebouwde, het archeologische en het immaterieel erf-
goed. Het gebouwde culturele erfgoed, kortweg de monumenten en monumentenzorg, 
ontstond net als natuurbescherming in de tweede helft van de negentiende eeuw. Archeo-
logisch erfgoed is blijkens de in hoofdstuk 1 aangehaalde folder al sinds 1906 een zorg 
voor Natuurmonumenten. Op immaterieel erfgoed zal ik kort ingaan, omdat natuur en 
landschap niet zelden het decor vormen voor allerlei tradities en gebruiken. Landschap-
pelijk erfgoed vergt verdere uitwerking omdat hier twee sleutelbegrippen uit dit boek, erf-
goed en landschap, samenkomen. Deze uitwerking volgt in paragraaf 2.7.

Gebouwd erfgoed: redden, restaureren en inventariseren
Aandacht voor behoud van gebouwd erfgoed door de overheid is in Nederland al  eeuwen 
oud. Een voorbeeld bieden de beide kapellen op het Nijmeegse Valkhof, die in 1795 door 
de stad Nijmegen werden behoed voor de sloop (afb. 2.10).47 Het begin van de reguliere 
monumentenzorg in Nederland wordt vaak nog gelegd bij het overbekende artikel van 
Victor de Stuers (1843-1916) in De Gids van november 1873, getiteld Holland op zijn smalst. 
In dit artikel hekelt de schijver het ontbreken van overheidsbeleid op behoud van monu-
menten van geschiedenis en kunst.48 De ontwikkeling van de Nederlandse monumen-
tenzorg sinds de instelling van het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst in 1874 is uitgebreid beschreven en hoeft hier niet herhaald te 
worden.49 

De Stuers stond samen met Pierre Cuypers (1827-1921) in 1903 aan de wieg van een 
rijkscommissie die een monumentenlijst diende op te stellen.50 Aanvankelijk kwamen 
vooral kerken, kastelen en stadhuizen uit het verleden van vóór 1850 op de monumen-
tenlijst. Later zou er meer aandacht komen voor het erfgoed van de gewone man (boerde-
rijen en woonhuizen) en meer recent erfgoed. Inmiddels ligt de grens bij 1965, waarmee 
de gehele wederopbouwperiode gedekt is. Oorspronkelijk was monumentenzorg sterk 
objectgericht. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de ruimtelijke context 
van monumenten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de complex-beschermde buitenplaatsen, 
waarmee huis, bijgebouwen, tuinsieraden en tuin- en parkaanleg zelf als rijksmonument 
bescherming genieten.

Eveneens aan verandering onderhevig is de restauratiefilosofie. Eind negentiende 
eeuw zorgden architecten als Pierre Cuypers, overigens in navolging van buitenlandse 

47  Langereis, 2010, beschrijft deze geschiedenis in een landschapsbiografisch getint boek over het Valkhof.
48  De Stuers, 1873 [1975]. 
49  Zie bijvoorbeeld Duparc, 1975, en Don, 1997.
50  Van Laanen, 1997.
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voorbeelden, voor historiserende restauraties met een romantische inslag. Deze restau-
ratie-ethiek was ook al in deze tijd niet onomstreden. In navolging van John Ruskin (1819-
1900) gingen er ook stemmen op om restauraties tot het minimum te beperken en vooral 
de authentieke elementen van het gebouw te behouden door terughoudende consolidatie 
in plaats van restauratie. In Nederland waren er discussies over de restauraties van bij-
voorbeeld de ruïne van Brederode en de Haagse Ridderzaal, waarbij tegenstanders zich 
beriepen op ruskiniaanse principes.51 

Tot ver in de twintigste eeuw werden gebouwen regelmatig teruggerestaureerd tot een 
bepaalde periode en werden latere toevoegingen ongedaan gemaakt. Dit was in strijd met 
de Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude bouw-
werken uit 1917, die vooral het behoud van het oorspronkelijke materiaal voorstonden.52 
In het internationaal geaccepteerde Charter van Venetië uit 1964 weerklinken opnieuw 
de voorzichtige, op conservering in plaats van vernieuwing gerichte restauratiebeginse-
len.53 Er kwam bovendien aandacht voor de gelaagdheid en volledige geschiedenis van 

51  Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de restauratiefilosofie zie Denslagen, 1987 voor de periode tot 
1953, en Denslagen, 1997 voor de naoorlogse periode. 
52  Zie Denslagen, 1987, p. 172 e.v. 
53  Denslagen, 1990. 

Afb. 2.10 Een van de beide gespaarde kapellen op het Valkhof, de zogenaamde Sint-Maartens-
kapel of Barbarossa-ruïne, op een oude ansichtkaart verstuurd in 1906. De ruïne lag toen nog in 
een meer romantisch-landschappelijke omlijsting dan vandaag de dag het geval is. Collectie auteur.
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het monument zelf.54 Nog recenter is er een meer ontwikkelingsgerichte restauratiefilo-
sofie waarneembaar. Om monumenten ook in de toekomst duurzaam te kunnen behou-
den, zijn eigentijdse toevoegingen of aanpassingen mogelijk. Herstel en reconstructie 
van (deels) verdwenen monumenten staan weer ter discussie.

Kasteelruïnes in ons land illustreren de meest recente ontwikkelingen. Zo zijn er plan-
nen om de donjon van de Valkhofburcht te herbouwen en kreeg de ruïne van Kessel een 
eigentijds dak om hergebruik mogelijk te maken. Op de ruïne van Montfort kreeg een 
negentiende-eeuwse toren opnieuw een dak en verdiepingen. De ruïne van de Nijenbeek 
echter werd uiterst terughoudend gerestaureerd: hier moest het ruïneuze aspect van de 
toren gewaarborgd blijven. Op dit ogenblik worden beide restauratiefilosofieën naast el-
kaar in praktijk gebracht (afb. 2.11). In het meer ontwikkelingsgerichte denken in de erf-
goedwereld op dit moment lijkt het model van Montfort echter meer in trek dan de sobe-
re, ruskiniaanse consolidatie van de Nijenbeek.

 Niet veranderd is het schoonheidsbegrip in de Erfgoedwet. Nog altijd kan door de mi-
nister een monument worden aangewezen vanwege ‘zijn schoonheid, betekenis voor de 
wetenschap of cultuurhistorische waarde.’55 Het begrip schoonheid, dat in het historisch 
overzicht van het natuurbeheer in paragraaf 2.6 nog veelvuldig aan bod komt, is daarmee 
nog altijd in de monumentenzorg verankerd.

54  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009, pp. 21-22. 
55  Artikel 3.1 van de Erfgoedwet, zie www.wetten.overheid.nl (geraadpleegd 14 maart 2018).

Afb. 2.11 Moderne restauratiefilosofie bij een tweetal kasteelruïnes: rechts de net gerestaureerde 
donjon van Nijenbeek, links de gereconstrueerde negentiende-eeuwse jachttoren op de middel-
eeuwse ruïne van Montfort. Foto auteur, mei/juni 2017.
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Archeologisch erfgoed: van vondst naar landschap
Archeologisch erfgoed staat evenals gebouwd erfgoed al eeuwen in de belangstelling, 
maar was aanvankelijk vooral het domein van particuliere geïnteresseerden. In de twin-
tigste eeuw leidden de vele ontginningen van woeste gronden, maar ook de afgraving 
van terpen tot een enorm aantal archeologische vondsten.56 Toch ging de rijksoverheid 
zich pas kort voor de Tweede Wereldoorlog met archeologie bemoeien, wat in 1940 re-
sulteerde in de oprichting van de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (rcob) en de Regeling betreffende het oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland. Want 
daar ging het in die jaren vooral om: wie er bevoegd was op te graven en waar de vond-
sten die dat opleverde terecht zouden komen.57 In de naoorlogse jaren ontspon zich een 
ingewikkelde machtstrijd tussen de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (rob) in Amersfoort, het Rijksmuseum van Oudheden (rmo) in Leiden en het Bio-
logisch-Archeologisch Instituut (bai) in Groningen, elders uitgebreid beschreven.58 Juist 
in de wederopbouwjaren vonden veel (nood)opgravingen plaats. Opgravingen waren zo 
talrijk dat de uitwerking soms moest wachten.59 

Archeologische monumentenzorg als wettelijk instrument is betrekkelijk jong. De 
Monumentenwet van 1961 bracht de wettelijke plicht tot het opstellen van een lijst van 
rijksbeschermde archeologische monumenten met zich mee. De rob kreeg deze taak en 
het groeiende instituut richtte zich in toenemende mate op archeologische monumen-
tenzorg naast de (coördinerende) onderzoeksrol. In de loop van de jaren zeventig en tach-
tig van de vorige eeuw verschoof de aandacht van bescherming van objecten na onderzoek 
en opgraving naar bescherming van het nog niet opgegraven bodemarchief. Een belang-
rijke publicatie die deze overgang markeert is het boek Het bodemarchief bedreigd uit 1982.60 
De bescherming van nog niet opgegraven archeologisch waardevolle terreinen kreeg in 
de jaren daarna steeds meer nadruk in de archeologische monumentenzorg. Een belang-
rijke stap was de Europese wetgeving van het Verdrag van Malta uit 1992. In dit verdrag 
staat behoud van het bodemarchief voorop. Het ‘verstoorder betaalt’- principe dat hieruit 
voortkwam, zorgde voor veel archeologisch onderzoek door de diverse archeologische 
bureaus ontstaan sinds de marktwerking in de archeologie. In 2007 werd uiteindelijk 
een en ander ook wettelijk verankerd door de Wet op de Archeologische Monumenten-
zorg (wamz), maar in praktijk werd er al jaren in de geest van ‘Malta’ gewerkt. Wel re-
gelde de wamz een verdere decentralisatie van de archeologische monumentenzorg naar 
de gemeenten.61 

Een ontwikkeling in het archeologische erfgoedveld die hier niet onvermeld mag blij-
ven is de aandacht voor landschapsarcheologie. De opvolger van de bekende archeoloog 

56  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009.
57  Duparc, 1975. Deze informatie is ontleend aan het hoofdstuk ‘Het rijk en het oudheidkundig bodemonderzoek’, pp. 377-
394. Dit hoofdstuk is een bijdrage van Wim van Es, archeoloog en toenmalig directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek. 
58  Duparc, 1975. 
59  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009.
60  Van Es et al., 1982. Dit boek gaat over het bodemarchief in de binnensteden van Nederland, maar is een vroege signalering 
van de aantasting van het bodemarchief. 
61  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009. 
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Albert van Giffen (1884-1973) aan het bai in Groningen, Tjalling Waterbolk (geb. 1924), 
ging zich vanaf de jaren zeventig steeds meer bezighouden met de ruimtelijke ontwikke-
ling van de nederzettingen in Drenthe die hij en Van Giffen hadden opgegraven. Interes-
sant is dat zowel Van Giffen als Waterbolk van huis uit biologen waren. Waterbolk heeft 
daarnaast veel gehad aan zijn veldkennis opgedaan bij de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (njn) en zijn vertrouwdheid met pollenanalyse.62 

De relatie tussen archeologie en cultuurlandschap was ook onderwerp van de zeven-
de Kroon-voordracht die Waterbolk hield in 1984, getiteld Archeologie en landschap.63 Hij 
toonde hier onder andere overtuigend de relatie aan tussen opgegraven boerderijen en 
de huidige nederzettingspatronen, waarmee hij de ruimtelijke ontwikkeling van Drentse 
dorpen van prehistorie kon doortrekken naar het heden. Het is grotendeels aan onder-
zoek van Waterbolk te danken dat het cultuurlandschap een zelfstandig thema binnen de 
Nederlandse archeologie werd, alhoewel de aandacht voor landschap binnen de archeo-
logie al sinds midden jaren vijftig waarneembaar is.64 Landschapsarcheologie is daarna 
verder ontwikkeld tot een belangrijk archeologisch werkveld waarin diverse erfgoeddisci-
plines samenkomen.

Met de landschapsarcheologie en het behoud van het bodemarchief raakt archeologie 
aan de erfgoedwaarde van landschap. Het markeert het einde van een lange ontwikkeling, 
waarin archeologie opschoof van het beschrijven en verzamelen van vondsten naar een 
onderzoeksveld met vele interdisciplinaire raakvlakken, ook richting landschap. 

Immaterieel erfgoed: van een late erkenning naar inventarisatie
Immaterieel erfgoed gaat ‘om cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven’.65 

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, gesubsidieerd door het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is het landelijke kenniscentrum. Deze organi-
satie is voortgekomen uit het in 1984 gestichte Informatiecentrum Volkscultuur, beter be-
kend onder de naam Nederlands Centrum voor Volkscultuur, zoals het sinds 1991 heette.

De – meer stoffelijke – aandacht voor volkscultuur en de cultuur van het dagelijks le-
ven is natuurlijk al veel ouder dan 1984. Oude ambachten, klederdracht, het Nederlands 
Openluchtmuseum en de verwante volkskunst kunnen al veel langer op aandacht uit de 
samenleving rekenen.66 Het kenniscentrum zelf hanteert 2012 als jaar van de erkenning 
van immaterieel erfgoed als cultureel erfgoed. In dat jaar tekende Nederland het Verdrag 
ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed van unesco. Het verdrag trad in 2014 in 
werking en het kenniscentrum brengt het verdrag in praktijk. Een inventarisatie van het 
immaterieel erfgoed in Nederland is een van de taken die daaruit volgt. Net als bij ge-
bouwd en archeologisch erfgoed gaat immaterieel erfgoed de afgelopen jaren de weg van 
erkenning naar inventarisatie. 

62  Bazelmans & Kolen, 2015.
63  Waterbolk, 1984. 
64  Kolen, 2005-2, schetst de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Nederlandse landschapsarcheologie. De periode 1980-
1995 staat daarbij voor de emancipatie van het cultuurlandschap binnen de archeologie.
65  Definitie op www.immaterieelerfgoed.nl (geraadpleegd 21 september 2016). 
66  Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem opende zijn deuren al in 1918. Over volkskunst, gebruiksaardewerk en am-
bachten verschenen in de jaren veertig al diverse deeltjes in de Heemschutreeks, zoals deel 22 over volkskunst (Sinninghe, 1943).
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Erfgoed als sector, factor en vector
In de huidige Nederlandse erfgoedpraktijk is sprake van veel ontwikkelingen, in de let-
terlijke zin. Joks Janssen et al. beschrijven de Nederlandse erfgoedsector aan de hand van 
de plaats in ruimtelijke ordening. Zij signaleren daarbij een ontwikkeling van erfgoed 
als sector, via factor, naar vector.67 Aanvankelijk is erfgoed te beschouwen als een sector, 
losstaand van andere ruimtelijke ontwikkelingen en primair gericht op behoud. Zeker 
sinds de Nota Belvedere is erfgoed een factor in het ruimtelijke beleid van de overheid en 
meer ontwikkelingsgericht, conform het adagium ‘Behoud door ontwikkeling’.68 Uitein-
delijk is erfgoed ontwikkeld tot een vector in het ruimtelijk beleid: een onderdeel van het 
samenspel van ontwikkeling en particulier initiatief, al dan niet met een regierol van de 
overheid. In de hedendaagse erfgoedpraktijk komen deze drie benaderingen naast elkaar 
voor, alhoewel veel aandacht uitgaat naar de nieuwe, ontwikkelingsgerichte vectorale in-
valshoek, bijvoorbeeld bij herbestemmingsopgaven.

2.3.4 Werkdefinitie erfgoed

Uit de theoretische verkenning van het begrip erfgoed blijkt dat wat men onder erfgoed 
verstaat varieert door ruimte en tijd. Ook dwingt erfgoed tot keuze en selectie in het he-
den. De werkdefinitie van erfgoed voor dit boek luidt dan ook:

Al wat uit het verleden is overgeleverd en wat in het heden wordt gewaardeerd.

Het is goed om te realiseren dat deze erfgoeddefinitie in principe breder is dan cultureel 
erfgoed alleen. Immers, ook de natuur is ons uit het verleden overgebracht. Net als bij cul-
tureel erfgoed maakt de mens op grond van waardering in het heden keuzes die invloed 
hebben op de natuur in de toekomst. Zowel een temporele als een kwalitatieve compo-
nent zit daarmee in deze definitie besloten. Juist dat actief bewaren en overbrengen van 
erfgoed is iets dat natuurlijk en cultureel erfgoed verbindt, zoals David Lowenthal aan-
geeft: ‘A deeply felt need for tangible relics of both nature and culture fuels crusades to 
protect and conserve them.’69

2.4 Beelden van de natuur

2.4.1 Natuurbeelden van de Veluwe en de Norfolk Broads

Wie oude toeristisch getinte boekwerkjes uit de eerste helft van de twintigste eeuw leest, 
struikelt over het woord natuur. Natuur is ‘in’ in deze periode. Zeker wat betreft de Velu-
we zijn er vele poëtische passages te vinden, bijvoorbeeld over de omgeving van Planken 
Wambuis (afb. 2.12): ‘wanneer gij in de volkomen bewuste vrijheid van uw vacantiedagen 

67  Janssen et al., 2017. 
68  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen et al., 1999. 
69  Lowenthal, 2005. Hierin beschrijft Lowenthal de overeenkomsten, maar ook verschillen, in de benadering van cultureel en 
natuurlijk erfgoed. 
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ook wilt toeven in de waarlijk ‘vrije’ natuur, gaat dan naar deze streken.’70 De opkomst 
van natuur was relatief recent. Wie de Baedeker-gids Belgique et Hollande editie 1885 leest, 
merkt nog weinig van de uitbundige natuur die de Veluwe te bieden heeft. De kleine tekst 
over de Veluwe luidt: ‘Le district […] est la Veluwe ou ‘pays stérile’ […] dont le sol est sa-
blonneux et où se trouvent les principales hauteurs de la Hollande (jusqu’a 110 m.) On 
y cultive cependant beaucoup de tabac.’71 Hooggelegen zandgronden en tabakscultuur, 
daar moet de Veluwe het mee doen. Veel meer aandacht schenkt het iconische rode boekje 
aan de buitenplaatsen en landgoederen in de omgeving van Arnhem, waar het in de par-
ken aangenaam wandelen is. 

70  Van der Ven, 1923, p. 195.
71  Baedeker, 1885, p. 316. 

Afb. 2.12 ‘Vrije’ natuur: een 
fietspad op Planken Wambuis 
op een oude ansichtkaart, 
verstuurd in 1955. Collectie 
auteur.
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Afb. 2.13 en 2.14 Een tweetal impressies van de Norfolk Broads. Het bovenste beeld is  genomen 
vanaf een boot van een van de vele ondernemers die hier rondvaarten aanbiedt. De onderste foto 
is genomen vanaf de omloop van de Horsey-windmolen, in beheer van de National Trust, en 
toont het verkavelingspatroon van weilanden en sloten aan de rand van het plassengebied. Foto’s 
 auteur, juli 2015.
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Maar enkele tientallen jaren later is genieten van de Veluwse natuur gemeengoed voor 
de recreant. De anwb legde diverse fietsroutes en wandelroutes aan over de flanken van 
de Veluwe. De begeleidende gidsen beschrijven de schoonheid waar onderweg van geno-
ten kan worden. Zo staat er in de inleiding van de derde druk van gids Rijwieltochten langs 
rustige wegen uit 1922 ‘dat duizenden ontvankelijk zijn voor de bekoring van het wielrij-
den, zooals het in dit boekje beschreven is, van eenzame zwerftochten door de schoone 
en ongerepte natuur.’72 Enkele beelden van de Veluwe tussen 1885 en 1925, een tijdsbe-
stek van veertig jaar, illustreren hoe de term natuur gemeengoed werd in wandelend en 
fietsend Nederland. De Veluwe blijft tot vandaag de dag synoniem met natuur voor veel 
Nederlanders.

De Norfolk Broads in Oost-Engeland hadden ook al een toeristische reputatie als na-
tuurgebied in het begin van de twintigste eeuw. Al in die tijd waren er toeristische boot-
tochtjes in het gebied. David Matless haalt in In the nature of the landscape over de  Norfolk 
Broads een beschrijving uit 1927 van de Franse sociaal geograaf Albert Demangeon 
(1872-1940) aan: ‘The peaty swamps, the still sheets of water hidden by reeds, the wide 
channels overhung by willows, and the lonely marshes frequented in winter by water-
fowl exhibit Nature in all her wilderniss, loneliness, and melancholy.’73 Opvallend is niet 
alleen dat natuur hier met een hoofdletter wordt geschreven, maar minstens zo opmer-
kelijk zijn aspecten van natuurbeelden die zowel in het Engelse als het Nederlandse voor-
beeld voorkomen: wildernis, eenzaamheid en ongereptheid. Het zijn steekwoorden van 
het natuurbegrip begin vorige eeuw, zowel in Nederland als in Engeland.

De Norfolk Broads hebben veel weg van Nederlandse gebieden zoals de Nieuwkoop-
se Plassen of De Wieden-Weerribben. Eeuwenlange turfafgraving zorgde ook hier voor 
een afwisseling van grotere en kleinere plassen, verbonden door sloten en vaarten. In de 
randzone zijn weilanden te vinden met sloten (afb. 2.13 en 2.14). 

Dat het plassenlandschap van de Norfolk Broads geen natuurlijke oorsprong heeft, 
werd pas in de jaren zestig van de vorige eeuw bewezen. In 1961 verscheen The making of 
the Broads. A reconsideration of their origin in the light of new evidence in de serie onderzoeken 
van de Royal Geographical Society (rgs). Daarin stelt C.T. Smith: ‘The historical evidence 
confirms most strongly the theory that the broads are man-made.’74 Kennelijk was het na-
tuurlijke karakter van de Broads zo overtuigend dat de culturele oorsprong pas laat (h)
erkend werd. Wie nu als toerist de Norfolk Broads bezoekt, krijgt toch vooral het verhaal 
van de uitbundige natuur voorgeschoteld: de overvloed aan water zorgt voor een gevari-
eerde planten- en dierenwereld. Een wandelgidsje beschrijft de Broads: ‘Today the maze 
of sluggish waterways is not only a boaters’ paradise, but also one of the richest wildlife 
areas in the country.’75 Recreatie en natuur gaan hand in hand in de Norfolk Broads, alhoe-
wel het verhaal van de mens in dit gebied ook de aandacht krijgt in bijvoorbeeld de door de 
 National Trust beheerde Horsey Windpump, een windmolen uit 1912 die de laaggelegen 
weilanden in de omgeving moest drooghouden (afb. 2.15).

72  Pos, 1922, p. 3. Deze gids beslaat de provincies Utrecht en Gelderland.
73  Matless, 2014, p. 1.
74  Lambert et al., 1961, p. 106.
75  Kelsall, 2012, p. 5.
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2.4.2 De mens en natuur door de eeuwen

Zoals uit het voorbeeld van de Veluwe en de Norfolk Broads al bleek, is de invulling van 
het complexe begrip natuur variabel in tijd en plaats. Matthijs Schouten heeft deze cultu-
rele component van natuur beschreven in Spiegel van de natuur.76 Hij beschrijft in dit boek 
hoe natuurbeelden door de eeuwen heen verschillen binnen diverse culturen. In onze tijd 
is de verhouding tussen natuur en cultuur complex. Schouten schrijft hierover: ‘Nu, aan 

76  Schouten, 2005.

Afb. 2.15 The Horsey Windpump uit 1912, nu een bezoekerscentrum van de National Trust. Foto 
auteur, juli 2015.
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het begin van de eenentwintigste eeuw staan zeer uiteenlopende natuurbeelden naast el-
kaar en leven er verschillende opvattingen over de relatie tussen mens en natuur.’77 

Geograaf Kenneth Olwig zoekt in een aantal publicaties naar de oorsprong van het 
woord natuur en de betekenis daarvan voor de geografie.78 Hij laat zien dat de beteke-
nis van natuur sinds de klassieke oudheid geleidelijk transformeerde van een proces, een 
ontwikkeling (de natuurlijke gang van zaken, het natuurlijker verloop van een proces), 
tot natuur als een zaak, iets wat we kunnen waarnemen.79 In een begrip als ‘de mense-
lijke natuur’ zit, aldus Olwig, nog iets van de oorspronkelijke betekenis van het woord. 
Hij betoogt dat het begrip natuur vooral in de cultural geography verworden is tot een ob-
ject van ruimtelijke en milieukundige studie.80 Hij pleit dan ook voor een nieuwe benade-
ring van natuur in een veel bredere betekenis, waarmee hij weer aansluit bij de new c ultural 
 geography. 

De discussie van de uiteenlopende natuurbeelden zoals door Schouten geschetst zet 
zich voort in diverse wetenschappelijke stromingen. Vanuit allerlei invalshoeken is ge-
tracht natuur te herdefiniëren en zo een nieuwe plek te geven. Het boek Uncommon Ground 
poogt dat te doen door een interdisciplinaire aanpak onder leiding van historicus William 
Cronon.81 De ondertitel, toward reinventing nature, geeft aan waar de samenkomst van een 
breed gezelschap van milieukundigen, historici, kunsthistorici, geografen, planologen 
en biologen toe zou moeten leiden: een nieuwe basis vinden in een gemeenschappelijk 
natuurbegrip. In de slotconclusie stelt Cronon, terugkijkend op alle bijdragen in de dis-
cussie: ‘Nature is far less natural than we think.’82 Alhoewel de niet-menselijke werke-
lijkheid van de natuur er gewoon is, kan de mens die alleen zien door het culturele kader 
waarin hij natuur gebracht heeft. Juist het denken over de natuur door de eeuwen heen is 
vormend geweest voor ons huidige natuurbegrip en kan dan ook niet los gezien worden 
van een culturele achtergrond. 

Een soortgelijke exercitie maar dan vanuit filosofische hoek biedt New Visions of  Nature.83 
Hier luidt de ondertitel Complexity and Authenticity en ook dit boek is het resultaat van een 
multidisciplinaire bijeenkomst, ditmaal met voornamelijk filosofen maar ook milieukun-
digen, psychologen en biologen. Er waren zelfs deelnemers bij die ook bij het project van 
Cronon aanwezig waren. De bijdragen gaan in op vijf verschillende concepten van natuur: 
van evolutionary nature tot nature as culture, van een autonome natuur die zich doorontwik-
kelt langs evolutionaire wegen tot de natuur als culturele constructie. Doel van de bijeen-
komst die ten grondslag lag aan dit boek was een dialoog tussen deze natuurbeelden tot 
stand te brengen. In het concluderende hoofdstuk komt de positie van de mens ten op-
zichte van de natuur ter sprake: het lijken in onze tijd gescheiden werelden. De  essays 
zoeken naar verbindingen en de laatste woorden van het boek zijn dan ook: ‘we ask for a 

77  Schouten, 2005, p. 218.
78  Olwig, 1984, 1995, 1996 en 2009.
79  Olwig, 1984. 
80  Olwig, 1996. 
81  Cronon, 1995. 
82  Cronon, 1995, pp. 458-459. 
83  Drenthen, Keulartz & Proctor, 2009. 
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reconsideration of how humans and nature are joined and considered.’84 Cronons con-
structivistische natuurbeeld, waarbij de natuur een cultureel construct is, wordt door de 
essentialistische visie geheel omgekeerd. We vinden deze gedachte bijvoorbeeld terug bij 
Eric Sanderson. Deze landschapsecoloog beschrijft in Mannahatta de geschiedenis van 
New York vanuit een ecologisch perspectief: nu eens niet beginnend bij de ontdekking 
door Hudson in 1609, maar met een reconstructie van het natuurlandschap dat hij aan-
trof. Met paginagrote afbeeldingen stelt hij dit landschap naast de huidige cityscape van 
de Big Apple. Al in de inleiding stelt hij dat niet de mens overal in de natuur is, maar de na-
tuur juist overal aanwezig is in onze maatschappij, zelfs in een stad als New York: ‘It’s a 
conceit of New York City […] to think it is a place outside of nature […] Yet this conceit is 
not unique to the city; it is shared by a globalized twenty-first century human culture.’85

Het Mannahatta Project, waar dit boek uit voort kwam, poogde niet alleen een verant-
woorde en gedetailleerde reconstructie van het landschap en de rijke ecologie van vóór 
1609 te maken, het is ook een vooruitblik, een waarschuwing: over vierhonderd jaar moet 
New York weer een meer natuurlijk karakter hebben. De huidige stad zit ecologisch ge-
zien op een dood spoor en zal in harmonie met natuur en landschap vorm moeten krijgen 
om duurzaam te kunnen overleven. De artists’ impressions van het New York van 2409 zien 
er dan ook een stuk groener uit dan de foto’s van het New York van 2009. 

Als reactie op beide uitersten, het natuur = cultuur-beeld van de constructivisten en 
het cultuur=natuur-beeld van de essentialisten, staan meer genuanceerde natuurbeelden 
van de gematigd constructivisten zoals Tim Ingold, Philippe Descola en Gísli Pálsson. 
Zij zoeken vanuit een antropologisch perspectief naar alternatieven voor de cultuur-na-
tuurtegenstelling. In Nature and society vragen zij zich onder andere af of een ‘new kind of 
ecological anthropology’ een antwoord kan zijn op het verwerpen van de natuur-cultuur-
tegenstelling.86 Descola eindigt zijn hoofdstuk ‘Constructing Natures’ met: ‘Once the 
a ncient nature-culture orthogonal grid has been disposed of, a new multi-dimensional 
anthropological landscape may emerge.’87

Tim Ingold benadert het probleem van de mens-natuurrelatie in The Perception of the En-
vironment onder andere door de bestudering van diverse jager-verzamelaarsculturen over 
de hele wereld.88 Zo nuanceert hij het nogal eenzijdige, westerse beeld van de natuur dat 
in veel wetenschappelijke verhandelingen het uitgangspunt is. Alleen al de relatie prooi-
jager is bij de Cree-indianen in Canada volstrekt anders dan in de westerse cultuur, waar-
mee ook de natuur-cultuurrelaties sterk verschillen. En daarin schuilt volgens Ingold een 
mogelijkheid om de bestaande tegenstelling natuur-cultuur te slechten: ‘In short, my aim 
is to replace the stale dichotomy of nature and culture with the dynamic synergy of orga-
nism and environment, in order to regain a genuine ecology of life.’89 

84  Drenthen, Keulartz & Proctor, 2009, p. 277. 
85  Sanderson, 2009, p. 13. 
86  Descola & Pálsson, 1996, term op p. 2.
87  Descola, 1996, p. 99.
88  Ingold, 2000.
89  Ingold, 2000, p. 16. 
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De relatie natuur-mens in Canada is eveneens onderwerp van Inventing Stanley Park. Dit 
boek, geschreven door historicus Sean Kheraj, heeft als ondertitel An environmental his-
tory.90 Het vakgebied van de environmental history is een van de disciplines die de natuur-
cultuurtegenstelling ter discussie bracht.91 Stanley Park ligt aan de rand van Vancouver. 
De bosgedeelten van dit park worden nog altijd door velen gezien als een praktisch on-
geschonden oerbos (afb. 2.16). Kheraj toont aan dat de mens al sinds eeuwen zijn sporen 
heeft nagelaten in dit gebied, te beginnen met de First Nations die er eeuwen woonden en 
daarna de Europese kolonisten van het snel groeiende Vancouver. In 1888 werd het park 
voor het publiek geopend. De eeuw daarna werkte het verantwoordelijke parkbestuur 
aan een zo natuurlijk mogelijk uiterlijk van het park juist door intensief beheer, daarmee 
de mythe van het oerbos in de hand werkend. Het beheer van het park was tot vrij recent 
esthetisch gericht op het ideaalbeeld van de natuur, daarbij moesten de beheerders de 
ontwikkeling van die natuur constant bijsturen. De natuur doet zich regelmatig gelden, 
hetzij in de vorm van een verwoestende storm, een insectenplaag of de komst van grote 
roofdieren uit de omliggende gebieden. Pas de laatste jaren heeft de esthetische benade-
ring plaatsgemaakt voor een meer geïntegreerde benadering, waarbij zowel de natuur- 
als cultuurhistorische waarden van het park integraal in het beheer afgewogen worden. 
De studie van Kheraj biedt daarmee ook een gematigd-constructivistische studie vanuit 
historische hoek.92 Kheraj geeft kort gezegd twee lessen. Ten eerste, dat Stanley Park uit-
eindelijk grotendeels een door de mens beheerd en vormgegeven park is, ondanks het 
beeld dat nog altijd bestaat van Stanley Park als een ongerept en oorspronkelijk natuur-
relict. Ten tweede, dat ondanks de grote antropogene invloed de natuur in Stanley Park 
toch een belangrijke landschapsvormende factor is gebleven. In dat dynamische samen-
spel moeten we Stanley Park beschouwen, maar kunnen we evengoed de ogenschijnlijk 
minder spectaculaire gebieden van Natuurmonumenten bezien.

De overeenkomsten in benadering van beheer, filosofie en organisatie van cultureel 
en natuurlijk erfgoed zijn groot, zo schrijven John Tunbridge en Gregory John Ashworth 
in Dissonant Heritage.93 Het beheer uitgevoerd door organisaties als Parks Canada en de 
 National Trust in Groot-Brittannië halen zij aan als voorbeelden van geslaagd integraal 
cultuur-natuurbeheer. Door integrale aanpak kunnen zaken als zonering ook op een an-
der schaalniveau aangepakt worden.94 Niet alleen antropologen en historici proberen zo 
de natuur-cultuurtegenstelling te slechten, maar ook in de geografie zijn goede voorbeel-
den te vinden. Het eerder aangehaalde In the nature of the landscape van David Matless is een 
mooi voorbeeld. Naast de historische ontwikkeling van de Norfolk Broads krijgen ook de 
flora en fauna aandacht op landschapsschaal in de hoofdstukken ‘Plant Landscapes’ en 
‘Animal Landscapes’. De druk op de Broads vanuit conflicterende belangen en de bedrei-
gingen door vervuiling en overstromingen komen allemaal voorbij in relatie tot het land-

90  Kheraj, 2013.
91  Pálsson, 1996, p. 64. 
92  Kheraj, 2013.
93  Tunbridge & Ashworth,1996, vooral pp. 18-19 en 272-273. 
94  Tunbridge & Ashworth, 1996, p. 273, om bezoekers aan kwetsbare natuurgebieden te verleiden tot bezoek aan nabij, min-
der kwetsbaar, cultureel erfgoed. 
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Afb. 2.16 Bospad in het ‘natuurlijke’ gedeelte van Stanley Park. Foto auteur, juli 2017.
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schap in een van de afsluitende hoofdstukken. Daarmee slaat Matless een brug tussen 
ecologie en historische geografie vanuit de basis die het landschap van de Norfolk Broads 
biedt.95 Deze integrale benadering van natuur als onderdeel van het landschap komt terug 
in de werkdefinitie van het begrip natuur verderop in deze paragraaf. 

2.4.3 Wildernis en Arcadië: natuurbeelden in Nederland

Matthijs Schouten toonde al aan dat natuurbeelden door de eeuwen heen door tijd en 
ruimte variëren. Maar (schijnbaar) conflicterende natuurbeelden kunnen ook prima 
naast elkaar bestaan. We zagen dit al in hoofdstuk 1 bij het behandelen van de drie natuur-
beelden: functionele, arcadische en wildernisnatuur.96 De auteurs spreken in het rapport 
uit 2000 overigens van ‘natuurarrangementen’. Zoals de auteurs zelf al aangeven, kan de 
dominantie verschuiven: zo is het arcadische natuurbeeld niet alleen in Nederland, maar 
ook in Duitsland en Engeland lange tijd dominant geweest.97 Vandaag de dag lijkt het wil-
dernisbeeld weer aan populariteit te winnen. 

Het pittoreske en het sublieme 
Uit de wereld van schilderkunst, literatuur en filosofie komen denkbeelden over het sublie-
me en het pittoreske landschap. Deze denkbeelden hebben het arcadische en wildernisna-
tuurbeeld sterk beïnvloed, reden dat ik er hier kort bij stilsta. Het sublieme landschap als 
begrip stamt uit de achttiende eeuw.98 In dit landschap had men de beste kans een glimp van 
God in al zijn majesteit te ervaren. Het was een plek waar de mens zich overweldigd voel-
de, soms door omstandigheden zoals een storm of een zonsondergang, maar ook door het 
landschap zelf: bergtoppen, watervallen, wilde rivieren. Alhoewel dus niet identiek is er een 
duidelijke verwantschap tussen het sublieme landschap en het wildernislandschap. Het wil-
dernislandschap leent zich in ieder geval prima als decor voor de ervaring van het sublieme. 
Schilderijen van Caspar David Friederich (1774-1840) van de mens eenzaam in een woest 
landschap en de beschrijvingen van schrijver en pleitbezorger voor bescherming van Ameri-
kaanse natuur John Muir van zijn bezoek aan Yosemite in 1868 zijn illustraties van de sublie-
me ervaring in de wildernisnatuur.99 Het sublieme landschap in deze bijna verheven beteke-
nis plaatst zich nadrukkelijk tegenover het door de mens beïnvloede cultuurlandschap.100

Het pittoreske landschap heeft eveneens zijn oorsprong in de literatuur en de schil-
derkunst. Het woord pittoresk is niet voor niets synoniem aan het schilderachtige. Het 
pittoreske landschap is een gecomponeerde idylle, een romantisch landschap. Simon 
Schama illustreert dat aan de hand van de rivierlandschappen geschilderd in de negen-
tiende eeuw: zowel in Europa als Noord-Amerika werd het ideale landschap samenge-
steld uit aanwezige elementen, met aan Europese zijde veel historische stoffering en aan 

95   Matless, 2012, hoofdstuk 6, ‘The Ends of Landscape’. 
96   Keulartz et al., 2000. 
97   Keulartz et al., 2000, p. 45. 
98   Cronon, 1995, pp. 73-76. 
99   Olwig, 1995-2, pp. 399-401. 
100  Kolen & Renes, 2015, p. 37.
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de Amerikaanse kant van de oceaan de hoop op een vruchtbare toekomst met in cultuur 
gebrachte rivieroevers.101 Ook in de negentiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst was 
het pittoreske landschap aanwezig, bijvoorbeeld in de schilderijen van Barend Cornelis 
Koekkoek (1803-1862).102 Zijn bosgezichten zijn zorgvuldig gecomponeerd tot pasto-
rale, romantische landschappen. In het pittoreske komt ook het beeld van Arcadië naar 
voren. De mens is in het agrarische landschap aanwezig en het is niet moeilijk in bijvoor-
beeld de beschrijvingen van William George Hoskins van het Engelse platteland het pit-
toreske landschap uit de Britse schilderkunst van ruim een eeuw eerder te herkennen.103 
Het is dus goed om bewust te zijn van de invloed van de concepten van het sublieme en 
het pittoreske op respectievelijk het wildernisnatuurbeeld en het arcadische natuurbeeld.

Het arcadische natuurbeeld in Nederland
De term arcadisch is afgeleid van de pastorale, geïdealiseerde Griekse landstreek Arcadië uit 
de klassieke oudheid. Arcadië als projectie van het ideaalbeeld van een landschap gaat terug 
op het Gouden Tijdperk van Vergilius (70-19 v. Chr.), uit de tijd dat de mens zonder conflic-
ten een pastoraal bestaan leidde, nog vóór privébezit zou zorgen voor tweespalt en oorlog 
en vóór de ploegschaar de aarde zou openrijten. Het beeld toont een harmonie van mens en 
natuur: de kudden grazen op gemeenschappelijke gronden, de aarde geeft voedsel in over-
vloed. Simon Schama wijst erop dat er ook nog een meer ruw en duister Arcadië in de klassie-
ke literatuur bestond, maar dat uiteindelijk de vergiliaanse versie de renaissance bereikte.104 

Dit fictieve Arcadië, het ideale landschap, herleefde in de renaissance en zou door de rij-
ken der aarde herschapen worden op menig landgoed. Al in de inleiding van dit hoofdstuk 
zagen we de pastorale landschappen die Lancelot ‘Capability’ Brown schiep, niet alleen te 
Croome, maar ook in Blenheim en Wimpole, om maar enkele van zijn beroemdste crea-
ties in Engeland te noemen.105 Al in zijn tijd werd Brown nagevolgd door vakbroeders en 
amateurs: bankier Henry Hoare (1705-1785) ontwierp zelf op zijn landgoed Stourhead een 
van Engelands beroemdste landschapsparken, compleet met vergiliaanse wandeling.106 
De landschappelijke parkaanleg van Nederlandse landgoederen gaat ook terug op dit Ar-
cadië. De landschappelijke parken die in Nederland sinds eind achttiende eeuw gemeen-
goed werden op landgoederen en buitenplaatsen sluiten aan op de Engelse voorbeelden. 
Op het landgoed Gooilust is een van de weinige Nederlandse voorbeelden van een aha te 
vinden: een verdiept gelegen muur aan de rand van het terras van het huis moest de dieren 
in het weiland houden en van het terras weren (afb. 2.17).107 Vanuit het huis gezien leek het 
echter alsof de dieren in deze pastorale idylle tot aan het bordes konden komen. Schama 
linkt niet voor niets de aha aan arcadisch geïnspireerde landgoedaanleg in Engeland.108

101  Schama, 1995, pp. 389-395.
102  Krul, 2006. 
103  Wylie, 2007, p. 34.
104  Olwig, 1984, en Schama, 1995. 
105  Bond & Tiller, 1997, en Rutherford, 2016.
106  Rutherford, 2016. 
107  Zie Van Lochem-van der Wel, 1998, voor meer informatie over deze aha. 
108  Schama, 1995, p. 572. Schama ziet de aha als illustratie van de ‘poëtische leugen’ die het landschappelijke park is. De ge-
idealiseerde relatie mens-natuur-dier-landschap was een puur kunstmatige constructie. 
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Het is opvallend dat Jozef Keulartz et al. dit gecomponeerde en ietwat gekunstelde land-
schapsbeeld hebben geprojecteerd op een veelomvattend natuurbeeld. Kennelijk hebben 
zij ‘arcadisch’ opgevat als traditioneel en ouderwets. Zij schrijven over dit natuurbeeld: 

Terwijl het wildernis-arrangement gekenmerkt wordt door het streven natuurlijke processen zo-
veel mogelijk ongestoord te laten verlopen, is het (pastorale) arcadische arrangement gericht 
op handhaven van patronen, die in de loop van de menselijke ontginningsgeschiedenis zijn ont-
staan en die dus een zekere cultuurhistorische betekenis hebben […] De patronen, die men 
in stand wil houden, refereren doorgaans aan het proto- of preïndustriële landschap, waarin 
sprake zou zijn van een geslaagde coëxistentie van cultuur en natuur.109 

109  Keulartz, Swart & Van der Windt, 2000, p. 45.

Afb. 2.17 De aha van Gooilust. Foto auteur, augustus 2017.
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De relatie met het vergiliaanse Arcadië is nog slechts de harmonie tussen natuur en cul-
tuur: voor de rest schuift de term op naar ‘ouderwetse’ agrarische cultuurlandschappen 
met dito beheervormen. 

Arcadische landschappen in de betekenis van Keulartz et al. worden vaak mooi gevon-
den: het zijn dikwijls kleinschalige en besloten landschappen. Het esthetische aspect van 
de schoonheid van dergelijke landschappen is in de omschrijving van het natuurbeeld 
niet aanwezig, maar speelt bij beslissingen over dit soort landschappen wel degelijk een 
rol. Hier ligt een sterke relatie met de arcadische landschappen op landgoederen en bui-
tenplaatsen, die ook een zekere harmonie en schoonheid wilden uitstralen.

Het actief in stand houden van patronen vergt actief (beheer)werk. De discussie over 
het arcadische natuurbeeld gaat al sinds jaar en dag over de inspanningen die verricht 
moeten worden om de patronen te behouden en het resultaat daarvan voor de natuur. 
Vóór de Tweede Wereldoorlog werd ingrijpen in natuurreservaten in wetenschappelijke 
kring als onnodig gezien. Dat Pieter van Tienhoven (1875-1953), voorzitter van Natuur-
monumenten sinds 1927, in de gebieden die onder zijn beheer stonden al actieve beheer-
maatregelen uitvoerde, ging tegen de gevestigde wetenschappelijke orde in, die van me-
ning was dat natuur in Nederland zonder menselijke invloed het best zou gedijen.110 

Bioloog Victor Westhoff zou kort na de Tweede Wereldoorlog het actief beheren van 
natuurgebieden wetenschappelijk legitimeren. In 1947 werd Westhoff wetenschappelijk 
adviseur bij Natuurmonumenten en kon hij zijn ideeën in de praktijk brengen.111 Kort ge-
zegd stond hij in halfnatuurlijke gebieden, al vanouds beïnvloed door de mens, een ac-
tief beheer voor en bij de meer natuurlijke systemen een meer incidenteel ingrijpen.112 
Zelf schreef hij over de verrijkende tegenover de nivellerende invloed van de mens op de 
natuur. Hij vond het belangrijk dat in voorkomende gevallen in het beheer van natuurge-
bieden ‘de voor hun bestaan eventueel noodzakelijke eeuwenoude menselijke invloeden 
gecontinueerd worden.’113 Hiermee legde Westhoff de wetenschappelijke basis voor pa-
troonbeheer zoals dat in het arcadische natuurbeeld voorkomt. De discussie over (mate 
van) ingrijpen in natuurgebieden blijft echter actueel tot vandaag de dag. 

Voor dit boek zullen we het arcadische natuurbeeld gebruiken voor een tweetal agra-
rische cultuurlandschappen met ‘eeuwenoude menselijke invloeden’: het Overijsselse 
 Eerder Achterbroek (hoofdstuk 3) en het Zuid-Limburgse Geuldal (hoofdstuk 5). Het is 
goed daarbij het vergiliaans Arcadië in het achterhoofd te houden.

Het wildernisnatuurbeeld in Nederland
In 2014 verscheen Woorden over de wildernis. Oude en nieuwe visies op de natuur. Deze publica-
tie bestond bewust louter alleen uit woorden, om beelden van wildernis de woorden niet 
te laten vertroebelen. De redactie heeft een aantal nieuwe en oude teksten over wildernis 
samengebracht, daarmee aansluitend op een herwaardering van dit begrip. Op de achter-

110  Zie hiervoor Gorter, 1986, en Bosscher & Spijkerboer, 2015. 
111   Zie ook Van der Windt, 1995, pp. 77-93. Van Tienhoven vond in Westhoff een geestverwant wat betreft het actief ingrijpen 
in het beheer. 
112  Gorter, 1986. 
113  Westhoff, 1959, p. 110.
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zijde van het boek staat: ‘nu natuur zo goed als overal getemd is en de rijkdom aan flora en 
fauna verdampt, lijkt het verlangen naar wildernis groter dan ooit.’114 Het boek illustreert 
dat de discussie over wildernis en ‘echte’ natuur in Nederland niet nieuw is. Het weerge-
ven van de voordracht die Victor Westhoff in 1945 hield over zijn visie op natuurbescher-
ming staat naast overheidsjargon uit de jaren tachtig en recente bijdragen over rewilding. 
Het is aan de lezer om daar conclusies aan te verbinden. 

De diverse bijdragen bewijzen in ieder geval dat wildernis meer discussie oproept dan 
het arcadische natuurbeeld. Wildernis zorgt voor meer controverse, zeker in een land als 
Nederland dat eigenlijk – naar welke standaard men het ook bekijkt – nauwelijks wilder-
nis heeft: het verlangen is alleen maar groter. 

Het wildernisbeeld heeft net als het arcadische beeld een oorsprong in de oudheid. 
 Simon Schama laat zien dat aan het vergiliaanse Arcadië een ruigere versie voorafging, 
en dat wildernis daarmee eigenlijk een tweede soort Arcadië is. Hij schrijft daarover in de 
openingszinnen van zijn hoofdstuk ‘Arcadië gereconstrueerd’: ‘Er zijn altijd twee soor-
ten Arcadië geweest: ruig en lieflijk; donker en licht; een plek voor pastoraal geluk en een 
plek voor primitieve paniek.’115 Schouten noemt het ‘de mythen van de pastorale idylle, 
de onbedorven wildernis en de duistere woestenij’, die hij in steeds wisselende rol aan-
wezig ziet in de westerse cultuur.116 Het geeft de dualiteit van het begrip wildernis goed 
weer: soms de weerklank van een onbedorven bakermat, een natuurlijk landschap uit het 
 Gouden Tijdperk, soms een afschrikwekkend oord waar de mens beter weg kan blijven. 
En alhoewel William Cronon zich haast om te vermelden dat wildernis in beide beteke-
nissen een cultureel construct is, blijft het voor veel anderen de echte natuur, een plek 
zonder menselijke invloed en met natuurlijke processen.117

Tot zo’n 250 jaar geleden had het woord wildernis in de westerse wereld de negatieve 
lading van een verlaten, wild en duister oord.118 Dat zou met de komst van de Romantiek 
eind achttiende eeuw veranderen. De wildernis werd symbool voor oorspronkelijk, au-
thentiek en deel van de identiteit. Schama laat dat zien aan de hand van het Pools/Wit-
Russische oerbos, veelal beschouwd als het laatste echt natuurlijke bos van Europa. Hij 
beschrijft echter dat zelfs in het oerbos de mens aanwezig is. Het bos fungeerde als het 
jachtveld van de rijken en machtigen. De prooi, de bizon, stond samen met het aloude bos 
ook centraal in Litouwse, Poolse en Russische vertellingen. Van daaruit is het een kleine 
stap naar de oude eikenbossen in Duitsland als woonplaats van de oude Germanen en de 
uitgestrekte Deense heidevelden als beeld van het land van de Vikingen.119  

De Amerikanen kenden hun eigen wildernissen en waren de eersten die stukken land 
daadwerkelijk gingen beschermen: in 1864 kreeg de staat Californië Yosemite overgedra-
gen als wildland park van de federale overheid. Acht jaar later, in 1872, werd Yellowstone 

114  Roos, Saris & Van der Wel, 2014, achterzijde omslag.
115  Schama, 1995, p. 549. 
116  Schouten, 2005, p. 226.
117  Cronon, 1995, stelt op p. 79: ‘there is nothing natural about the concept of wilderness.’
118  Cronon, 1995. 
119  Het Pools/Wit-Russisch oerbos en de bossen van de oude Germanen komen uitgebreid aan bod in de eerste hoofdstukken 
van Schama, 1995. Olwig besteedt aandacht aan de symboliek van de Deense wildernis en de bedreiging van die wildernis door 
ontginning. Zie Olwig, 1984. 
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aangewezen als eerste nationale park ter wereld. De wildernis was van bedreigend zelf be-
dreigd geworden. De grote trek naar het westen had de eindigheid van het wildernisland-
schap van de Verenigde Staten aangetoond. Ten minste een stuk van de echte, door God 
geschapen sublieme wildernis diende van ontginning onthouden te blijven. De reserva-
ten moesten ook dienen voor de recreatie en ontspanning van de Amerikaanse burgers. 
Dat de in Yellowstone wonende First Nations hiervoor moesten wijken en dat daarmee het 
landschapsbeeld onherroepelijk zou veranderen is genoegzaam bekend. Ook in het eer-
der aangehaalde Stanley Park bij Vancouver moesten de bewoners, zowel First Nations als 
Europeanen, uit het park vertrekken.120 Maar belangrijk is dat in het Amerika en Canada 
van eind negentiende eeuw wildernis niet alleen waardering kreeg, maar ook fysiek werd 
beschermd.121 Daarmee werd het vraagstuk hoe de wildernis te beheren en toegankelijk te 
maken voor bezoekers imminent. Bij de oprichting van het Rocky Mountains Park in 1887 
stelde het Canadese parlement dat het ‘a public parc and pleasure ground for the bene-
fit, advantage and enjoyment of the people of Canada’ moest worden.122 In het geval van 
Yosemite bemoeide de beroemde landschapsarchitect Frederic Law Olmsted (1822-1903) 
zich ermee. Olmsted zou ook werken aan de Niagara-watervallen en het Central Park in 
New York.123 Hij had hierbij vooral een praktische insteek en bekeek hoe hij de verwachte 
toestroom van bezoekers van Yosemite in het gebied kon opvangen.

Als eind negentiende eeuw de noodzaak voor natuurbescherming ook in Nederland 
gevoeld wordt, zijn er weinig klassieke wildernissen te beschermen, maar des te meer 
‘woeste gronden’: de veenplassen, hoogvenen, heidevelden en andere voorheen gemeen-
schappelijke gronden die ten prooi dreigden te vallen aan ontginning. Het is verleidelijk 
woeste gronden hier te zien als de Nederlandse wildernis, alhoewel de term niet valt in 
de vroege geschriften van Natuurmonumenten. Wel wordt al met waardering het Ameri-
kaanse voorbeeld van Yellowstone aangehaald in de eerste folder uit 1906, gevolgd door 
de dan actuele onderhandelingen tussen de vs en Canada om de wateronttrekking aan de 
Niagara-watervallen te stoppen.124

De gedachten aan het ‘herscheppen’ van wildernis in Nederland komt eigenlijk pas ver 
na de Tweede Wereldoorlog. Henny van der Windt legt het begin van de discussie na de 
grote stormen van begin jaren zeventig: de kaalslag die het natuurgeweld had veroorzaakt 
wakkerde de discussie over het Nederlandse bosbeheer aan, waarbij een kleine groep eco-
logen pleitte voor het oerbos.125 Karel Davids ziet een parallel met het onafhankelijk wor-
den van Suriname (1975) en de pensioenering van boswachters die nog in Nederlands-
Indië hadden gewerkt eind jaren zeventig. Met het verdwijnen van de wildernis binnen de 
grenzen van het koninkrijk kwam de behoefte aan het binnenlands creëren daarvan.126 

120  Kheraj, 2013. 
121  Canada volgde de Verenigde Staten op de voet. In 1885 werd Banff in de Rocky Mountains als eerste nationale park aan-
gewezen; het betrof hier een bijzondere heetwaterbron die dreigde ten prooi te vallen aan commerciële exploitatie. In 1886 en 
1895 volgden andere nationale parken in de Canadese Rockies. Zie Campbell, 2011. 
122  Campbell, 2011, p. 3. 
123  Spirn, 1995. 
124  Oudenmans, 1906. Zie Spirn, 1995, voor een interessant verhaal over de bemoeienis van Olmsted met deze iconische wa-
tervallen. 
125  Van der Windt, 1995, p. 164 e.v. 
126  Davids, 2006, p. 618.
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Harm Piek neemt als beginpunt in Nederland het ‘wildernisdenken’ van dierenecoloog 
Harm van de Veen, die eind jaren zeventig pleitte voor een groot wildernisgebied op de 
Veluwe, met daarbij de herintroductie van wolf en wisent.127

Volgens Van der Windt begon het denken over de Nederlandse wildernis in het bos. 
Eind jaren zeventig zou de discussie zich ook uitstrekken tot buiten het bos en wel door de 
Oostvaardersplassen. Een niet-drooggemalen gedeelte van Flevoland, ooit bestemd als in-
dustriegebied maar al sinds 1967 aan zijn lot overgelaten, bleek zich te ontwikkelen tot een 
moerasgebied van grote waarde. Dat werd al midden jaren zeventig erkend: in 1975 werd 
een dam rond het gebied gelegd die verdroging moest tegengaan.128 Eind jaren zeventig 
wekten de ontwikkelingen de interesse op van ecoloog Frans Vera: in het wildernis-arme 
land bleek er toch de mogelijkheid om wildernis te scheppen! Hij zou zich intensief be-
zighouden met de bescherming van de Oostvaardersplassen. In 1986 werd het gebied een 
staatsnatuurmonument en in 1996 nam Staatsbosbeheer het beheer over. Het gebied is 
weer volop in de belangstelling komen te staan door de film De nieuwe wildernis uit 2013, die 
vele mensen naar de bioscoop lokte. Het wildernisideaal klinkt nog altijd door in de titel. 

Maar terug naar natuurontwikkeling in Nederland. Vanaf eind jaren zeventig kreeg 
natuurontwikkeling, mede door het succes van de Oostvaardersplassen, een plaats in het 
overheidsdenken over natuur: in 1981 verscheen de term in het Structuurschema Natuur- en 
Landschapsbehoud. De eerste planmatige uitwerking van een natuurontwikkelingsproject 
bood Plan Ooievaar uit 1987. Dit plan, winnaar van een prijsvraag over de toekomst van 
het rivierengebied, gaat uit van het creëren van nieuwe wildernis op de plaats van de oude 
uiterwaarden.129 Niet lang daarna, in 1991, presenteerde Natuurmonumenten het Plan 
Goudplevier, het eerste grote natuurontwikkelingsplan op de zandgronden (hoofdstuk 6).

Al vanaf het begin waren dit soort natuurontwikkelingsplannen niet onomstreden. 
Een belangrijke wetenschappelijke onderbouwing kwam er door het proefschrift van 
Frans Vera uit 1997. Metaforen voor de wildernis schetst het lonkend perspectief van wilder-
nisnatuur in Nederland: de terugkeer naar een halfopen landschap met hier en daar bos, 
door begrazing in een natuurlijk evenwicht gehouden. Vera stelt dat de wildernis er zo 
heeft uitgezien in Nederland en, belangrijker nog, dat dit beeld ook weer te herstellen is 
door natuurontwikkeling.130 Het landschapsbeeld dat zo ontstaat heeft echter opvallend 
arcadische trekken! Hans Renes gebruikte in 1994 de term ‘neo-landschapsstijl’ om de 
relatie met de Engelse landschapsstijl van Brown en de zijnen te leggen.131 Ook andere au-
teurs viel de arcadische kant van natuurontwikkelingsprojecten op.132

In deze jaren ontspon zich een discussie over natuurbeheer in Nederland: moet dat ge-
richt zijn op het patroonsgewijs beheren van veelal oude agrarische cultuurlandschappen, of 
moet er nieuwe natuur ontstaan door natuurlijke processen de vrije hand te geven na een eer-

127  Piek, 2014.
128  Informatie over het gebied uit het gebiedsdossier Oostvaardersplassen via www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbe-
heer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/over-het-gebied/geschiedenis (geraadpleegd28 september 2016).
129  De Bruin et al., 1987.
130  Vera, 1997.
131  Renes, 1994, term op p. 84. 
132  Het is Kris van Koppen die dit constateert in een noot in zijn proefschrift Echte Natuur. (Van Koppen, 2002, pp. 172-173, 
noot 95.) Inderdaad heeft een halfopen landschap met grazers veel weg van het Vergiliaanse, pastorale Arcadië. 
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ste aanzet door natuurontwikkeling? Dat natuurontwikkeling cultuurhistorische waarden 
in het landschap bedreigde, werd ook gezien. Eerdergenoemde archeoloog Tjalling Water-
bolk, die steeds meer aandacht besteedde aan het behoud van het Drentse cultuurlandschap, 
schreef hierover: ‘De plannen voor grootschalige natuurontwikkeling en landschapsbouw 
vormen […] een nieuw gevaar voor het historische cultuurlandschap.’133 Hans Renes plaats-
te een aantal Nederlandse voorbeelden van natuurontwikkeling in het kader van een dyna-
misch, gelaagd landschapsbeeld en concludeerde dat in deze projecten het historisch land-
schap nauwelijks aandacht kreeg, met als gevolg verlies van sporen uit het verleden. Een van 
de oorzaken was volgens hem de eenzijdige natuurbeheersinvalshoek van deze projecten.134

Alhoewel de grootste golf van grootschalige natuurontwikkeling sinds het begin van de 
eenentwintigste eeuw voorbij lijkt, is wildernis weer volop in de belangstelling. Ditmaal is 
het concept van rewilding aanzet tot grootschalige natuurontwikkeling door heel Europa. 
Een van de belangrijke boeken achter rewilding is het al eerder genoemde Feral van George 
Monbiot.135 Hierin beschrijft hij dat met relatief simpele middelen een meer natuurlijk 
landschap te ontwikkelen is, ook in het overbevolkte Europa. Het stoppen van intensieve 
landbouw in combinatie met herintroductie van bepaalde soorten kan een nieuw en rijker 
natuurlijk evenwicht brengen in grote delen van Europa, samen met een meer duurzame 
samenleving. Het proces is vrij simpel. Monbiot schrijft hierover: ‘Rewilding, to me, is 
about resisting the urge to control nature and allowing it to find its own way. It involves 
reintroducing plants and animals […] pulling down the fences, blocking the drainage 
ditches, but otherwise stepping back.’136 Monbiot adviseert te beginnen in de meer hoger 
gelegen en minder voor landbouw geschikte gebieden, daar waar, in Monbiots woorden: 
‘farming continues only as a result of the taxpayer’s generosity.’137 Deze rewilding zal dan 
ook niet alleen effect hebben op de natuurgebieden zelf, maar door herstel van allerlei 
systeemecologische relaties gevolgen hebben voor grote delen van de samenleving. Een 
samenleving die volgens hem ingrijpend moet veranderen om de aarde leefbaar te hou-
den. In zijn slotwoorden schrijft Monbiot over zijn ervaringen bij het bezoek aan diverse 
plaatsen over de hele wereld: ‘I thought of the places I would be leaving, of what they were 
and what they would become. I pictured trees returning to bare slopes, fish and whales 
returning to the bay. I thought of what my children and grandchildren might find here.’138 

Rewilding blijft niet bij theorie alleen: Rewilding Europe is een projectorganisatie van 
onder andere het Wereld Natuur Fonds (wnf) en ark die er sinds 2011 naar streeft vele 
duizenden hectares grond in Europa te laten verwilderen: het betekent vooral landbouw 
stoppen, eventueel in combinatie van herintroductie van grazers.139 In bepaalde delen van 
Zuid- en Oost-Europa zijn er al grote gebieden ingericht. Maar ook in Nederland zijn ge-
bieden voor deze nieuwe wildernis aangewezen.

133  Waterbolk, 1994, p. 96. 
134  Renes, 2018. Zie paragraaf 2.5.3 voor dit dynamische landschapsbeeld. 
135  Monbiot, 2014. 
136  Monbiot, 2014, pp. 9-10. 
137  Monbiot, 2014, p. 11. 
138  Monbiot, 2014, p. 268. 
139  Informatie via www.rewildingeurope.com (geraadpleegd 28 september 2016).
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Wildernis is weer helemaal terug in Europa, in Nederland. Het is interessant verderop 
in dit boek te bekijken of deze nieuwe wildernis aansluit bij het arcadische natuurbeeld. 
Beide natuurbeelden, wildernis en arcadisch, blijven de kapstokken voor het beheer van 
natuurterreinen in Nederland. Maar het kan weleens zijn dat er de komende periode jassen 
verhangen gaan worden. Het wildernisnatuurbeeld is in ieder geval leidend voor twee van 
de voorbeeldgebieden: de duinen waarin de restanten van de Atlantikwall zich bevinden 
(hoofdstuk 4) en het natuurontwikkelingsproject Plan Goudplevier in Drenthe (hoofdstuk 6).

2.4.4 Werkdefinitie natuur

Voor een werkdefinitie van het begrip natuur keren we terug van de natuurbeelden naar 
het nuchtere woordenboek. Van Dale geeft voor natuur maar liefst een elftal betekenis-
sen. Voor dit boek is de tiende van belang: ‘wat de mens om zich heen ziet en wat be-
schouwt wordt als nog niet door de mens gewijzigd, het landschap’.140 Interessant is de 
relatie die hier met landschap wordt gelegd. Een centraal onderdeel van deze definitie, 
wat in veel omschrijvingen van het begrip natuur terugkomt, is het ‘niet door de mens ge-
wijzigd’-aspect. Natuur staat daarmee kennelijk los van de mens. Noel Castree schrijft in 
zijn boek Nature: ‘One common definition of nature is that it is the non-human world’.141 
Ook hier is de menselijke afwezigheid essentieel onderdeel van de definitie.

Voor dit boek, waarin de relatie mens-natuur in de loop van de tijd wordt onderzocht, 
is een dergelijke mens-uitsluitende natuurdefinitie niet bruikbaar. Daarom sluit ik voor 
dit boek aan bij de definitie die Natuurmonumenten hanteert:

Het levende en niet-levende dat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet in aansluiting op men-
selijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen.142 

Deze definitie staat in de eerdergenoemde Doelstellingennota, waarin Natuurmonumen-
ten het beheer van de terreinen indeelt en vastlegt. Deze nota uit 1993 is nog steeds vige-
rend.143 De invloed van de mens doet zich gelden via het menselijk handelen. Roos noemt 
dit ‘een elegante definitie waarbij de mens via de voordeur nog in en uit kon lopen’.144 Met 
dit menselijk handelen is het in ieder geval mogelijk deze natuurdefinitie bij een gema-
tigd-constructivistisch natuurbeeld te gebruiken: de definitie van Natuurmonumenten 
sluit de mens niet uit. 

De tijdsdiepte van de natuur zit besloten in het doorgaande proces van de ‘zichzelf or-
denende en handhavende’ biologische en abiotische verschijnselen. Het is immers een 
dynamisch proces met een temporele dimensie: van leven en dood van organismen tot de 
eeuwendurende vorming van bodems en bergen. Voor dit onderzoek, waarin tijdsdiepte 
en menselijke invloed op de natuur een grote rol spelen, is het van belang in de gehanteer-

140  Geerts & Heestermans, 1992, p. 1917. 
141  Castree, 2005, p. 8. 
142  Vereniging Natuurmonumenten, 1993. Natuurmonumenten baseerde op haar beurt deze definitie op de definitie van P.J. 
Schroevers zoals gegeven in Schroevers, 1982. 
143  Mondelinge mededeling Bart van Tooren, 23 december 2015. 
144  Roos, 2014. Hij gaat er overigens van uit dat Westhoff deze definitie geformuleerd heeft. 



74 2 Landschap, erfgoed en natuur: theorie en methode

de definitie zowel de temporele gelaagdheid als de antropogene invloed te markeren. Het 
begrip natuurgebied komen we ook regelmatig tegen in dit boek. Ik beschouw voor dit 
onderzoek natuurgebieden als gebieden die zijn aangewezen met als hoofdfunctie natuur. 

2.5 Waar landschap, erfgoed en natuur samenkomen

2.5.1 Stand van kennis

Natuurbeheer, cultureel erfgoed en het Nederlandse (cultuur)landschap kunnen alle bo-
gen op een rijke onderzoeksgeschiedenis en uitgebreide bibliografie. Natuurbeheer alleen 
al is onderwerp van vele duizenden artikelen, boeken en dissertaties. Bekijkt men natuur-
beheer vanuit historisch perspectief, dan is de spoeling al aanmerkelijk dunner. Voor dit 
onderzoek is het belangrijkste werk op dit gebied het boek van Henny van der Windt, En 
dan: wat is natuur nog in dit land?145 Een verbijzondering voor de periode 1932-1972 biedt het 
proefschrift van Jos Dekker.146 Wat betreft specifiek de rol van Natuurmonumenten in het 
natuurbeheer gedurende haar 110-jarig bestaan blijft het boek van Hans Gorter (1914-2001), 
Ruimte voor de natuur, uit 1986 een onvolprezen standaardwerk.147 Boeken als De natuur als 
bondgenoot schetsen de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming in een bre-
der perspectief.148 Ook de biografieën die zijn verschenen van onder andere Eli Heimans en 
Jac. P. Thijsse vullen de literatuur over de geschiedenis van de natuurbescherming aan.149 

Literatuur over de geschiedenis van het Nederlandse landschap is wederom overvloedig 
en zeer uitgebreid. Naast belangrijke academische verhandelingen – al dan niet met een 
historisch-geografische inslag – en overzichtswerken is het Nederlandse landschap ook 
onderwerp van talloze regionale en zelfs lokale verhandelingen. Het gaat van de academi-
sche proefschriften van bijvoorbeeld Hans Renes, Theo Spek en Chris de Bont over Noord- 
en Midden-Limburg, Drenthe en het veengebied rond Amsterdam, tot streekbeschrijvin-
gen tot op dorpsniveau.150 De literatuur over erfgoed ín die landschappen zelf is alweer veel 
schaarser. Op landelijk niveau hebben rapporten van het project Ontgonnen Verleden van de 
directie kennis van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
een mooie aanzet gegeven.151 Deze uitgebreide rapportenreeks deelt niet alleen Nederland 
in een ruime tachtig historisch-geografische regio’s, maar geeft ook de belangrijkste land-
schappelijke karakteristieken. Op details gaan deze rapporten vanzelfsprekend niet in. 

Publicaties die ingaan op de specifieke landschapselementen zijn vaak van praktische 
aard, bedoeld voor herkenning en determinatie van met name landschapselementen in 

145  Van der Windt, 1995.
146  Dekker, 2002.
147  Gorter, 1986. Nadien, bij het honderdjarig bestaan, verscheen nog een aanvullend boek: Wind mee, stroom tegen (Maas, 
2005), dat wijselijk voortbouwt op de basis van Gorter. 
148  Coesèl, Schaminée & Van Duuren, 2007.
149  Zie Coesèl, 1993, en Dijkhuizen, 2005, voor de biografieën van respectievelijk Heimans en Thijsse. 
150  Renes, 1999, Spek, 2004, en De Bont, 2008. 
151  Dit project leidde tot een rapportenreeks van twaalf provinciale rapporten (Haartsen, 2009) en een overzichtsrapport 
(Haartsen, 2010). 
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het Nederlandse landschap. Een goed voorbeeld van een dergelijk praktisch, maar zeer 
waardevol standaardwerkje is Leestekens in het landschap (2005).152 Specifiek voor histori-
sche boselementen verscheen in hetzelfde jaar een boek over geschiedenis, herkenning 
en beheer van cultuurhistorisch waardevolle elementen in het bos.153 Voor de praktijk van 
het beheer verscheen de dikke klapper Handboek cultuurhistorisch beheer van Landschapsbe-
heer Nederland in samenwerking met vele partijen, onder andere Natuurmonumenten.154 
Tussen 2011 en 2016 verscheen de vierdelige serie Oogst: kloeke boeken met daarin verza-
meld veel informatie over landschap en landschapselementen. Samen bieden de vier pu-
blicaties een mooi overzicht van de beschikbare kennis.155

Hoe veel informatie Oogst ook biedt, toch is er nog relatief weinig bekend over de di-
verse regionale en zelfs lokale varianten van bijvoorbeeld houtwallen, singels en hagen. 
Mede door een subsidiestelsel dat uitgaat van standaardkostprijzen voor standaard land-
schapselementen is (h)erkennen van lokale varianten vaak lastig. Mooi voorbeeld van een 
praktische regionale studie is de veldgids over landschapselementen in het noordelijk ge-
deelte van de Friese Wouden.156

Een onderwerp dat hieraan raakt is onderzoek naar de historische ecologie en autoch-
tone planten en bomen. Zonder teveel uit te wijden over dit boeiende aspect wil ik ver-
wijzen naar het vele werk van bijvoorbeeld Bert Maes, zowel op landelijk niveau als zeer 
regionaal. Dit aspect van historische landschapselementen zien onderzoekers uit de erf-
goedwereld nogal eens over het hoofd.157

Het plaatsen van dit soort landschapselementen in historisch-landschappelijk perspec-
tief is zeldzaam. Enkele boeken gaan in op het gebruik in het verleden van de landschaps-
elementen. Ik wil als mooi voorbeeld hier de werken van Joël Burny noemen, die vooral op 
basis van interviews met oudere inwoners de praktijk van het beheer in het verleden heeft 
beschreven voor de Kempen.158 Maar historische studies waarin landschapselementen en 
hun beheer vanaf het moment dat hun praktisch nut verdween zijn er eigenlijk nauwelijks. 

Samenvattend kunnen we stellen dat op gebied van landschap, natuurbeheer en erf-
goed in de afzonderlijke disciplines een behoorlijke hoeveelheid literatuur bestaat. De 
combinaties, zoals natuurbeheer in historisch perspectief of cultureel erfgoed in het 
landschap, zijn al aanmerkelijk schaarser. Het verder combineren van disciplines, zoals 
ik in dit onderzoek poog te doen, lijkt nog zeldzamer (tabel 1.1, hoofdstuk 1). 

Het is goed te bedenken dat onderzoek naar de actuele staat van landschappelijk erfgoed 
en de voorraad op zich pas vrij recent is gestart. Het groene erfgoed is minder goed in beeld 
dan het rode, gebouwde erfgoed, zeker op detailniveau. Ook de voorraad en toestand van 
het archeologisch erfgoed lijkt beter onderzocht dan het groene erfgoed. Dit werd al ge-

152  Baas, Mobach & Renes, 2005. 
153  Jansen & Van Benthem, 2005. 
154  Minkjan et al., 2006. De dikke klapper werd later nog uitgebreid met aanvullende landschapselementen en bijhorend be-
heeradvies. 
155  Huizenga, 2011, 2013, 2014 en 2016. 
156  De Boer, 2003. Wat betreft opzet is het een praktische veldgids met adviezen voor beheer en inventarisatie, maar dan ge-
richt op een bijzonder, maar klein stukje van de provincie Friesland.
157  Zie onder andere Maes, 2013, en Maes, 2015. 
158  Burny, 1999, is zijn bekendste en meest uitgebreide publicatie. Burny, 2012, is een voorbeeld van een uitwerking voor ha-
gen met knoteiken, onderzocht in Lummen. 
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signaleerd in de Erfgoedbalans.159 Het is tekenend dat de digitale opvolger hiervan, de Erfgoed-
monitor, nog steeds relatief weinig kengetallen biedt als het gaat om het cultuurlandschap. 
Van de 113 indicatoren die deze monitor erfgoedbreed kent, gaan er slechts 11 over het cul-
tuurlandschap. En die gaan dan nog vooral over twee van de speerpunten uit de Visie erfgoed en 
ruimte: wederopbouw en de Nederlandse werelderfgoedgebieden op de lijst van unesco.160

2.5.2 Historische geografie

De bestudering van de landschapsgeschiedenis en het gebruik van het historische land-
schap is in Nederland traditioneel het domein van de historische geografie. De histo-
rische geografie bestudeert de ruimtelijke aspecten van menselijke activiteiten in het 
verleden.161 Deze specialisatie van geografie kwam pas betrekkelijk laat als afzonderlijk 
vakgebied naar voren: in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw. Daarvoor was er 
zeker ook aandacht voor het verleden binnen de geografie, maar dan vooral bij de tradi-
tionele regionale geografie. Bij regiobeschrijvingen kwam het verleden als onderdeel ter 
sprake. Ook fysisch geografen raakten aan historisch-geografische thema’s. Historisch 
geografen profiteerden van de groei en specialisatie van de geografische instituten vanaf 
de jaren vijftig. Zo werd in 1958 Elisabeth Gottschalk (1912-1989) als historisch geografe 
aangesteld in Utrecht en later ook in Amsterdam. In Utrecht volgde Hans Harten (1934-
2007) haar in 1964 op.162 Samenvattend kan men stellen dat historisch geografisch on-
derzoek tot de jaren zeventig vooral binnen het bredere geografische kader plaatsvond.

De behoefte aan praktisch bruikbare informatie over de cultuurhistorische waarden in 
het landschap ten behoeve van allerlei ruimtelijke planvormen – zoals de landinrichtingen – 
zorgde voor een emancipatie van het vakgebied. Historisch geografen bleken goed in staat 
deze informatie te verschaffen. Vanuit diverse instellingen leverden historisch geografen 
gegevens voor deze plannen.163 De Stichting voor Bodemkartering en historisch geografen 
aan enkele universiteiten speelden hierbij een voorname rol. Hans Renes gaat in zijn proef-
schrift in op de vraag waarom juist historisch geografen zo prominent terechtkwamen in het 
beleidsveld. Hij geeft daarvoor als verklaring dat het historisch cultuurlandschap niet werd 
geclaimd door andere disciplines, terwijl historisch geografen binnen de wetenschap ge-
isoleerd waren geraakt, maar wel vanouds contacten hadden met de ruimtelijke ordening.164 

Historische geografie bewees haar nut in de periode 1970-1990 vooral als toegepaste, 
praktische discipline. Het is dezelfde tijd dat de sociale geografie als wetenschap vast-
liep op de spatial analysis dat de historische geografie zich emancipeerde.165 Een twee-
tal historisch-geografische publicaties uit deze periode illustreren deze emancipatie. In 

159  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009. Vooral op detailniveau is weinig bekend over de voorraad en staat van het 
groene erfgoed. De rce noemt onder andere als redenen het ontbreken van een waarderingskader en de versnippering aan me-
thodes en schaalniveau van bestaande inventarisaties. 
160  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011. 
161  Definitie ontleend aan Renes, 1999, p. 65. 
162  Renes, 1999. 
163  Braaksma et al., 2010. 
164  Renes, 1999. 
165  De Pater, 2003. 
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1984 presenteerde Jelle Vervloet in Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cul-
tuurlandschappen de historische geografie als een jonge, maar zelfstandige discipline met 
eigen definities en methoden.166 Twee jaar later verscheen in dezelfde reeks Landschaps-
studies uit Wageningen Plaats en waardering van fossiele elementen in het Nederlandse landschap 
van  Judith Schuyf. In dit boek gaat zij vooral in op de praktische vragen die historische 
geografen in het werkveld bezighouden. Het slothoofdstuk is dan ook getiteld: Histori-
sche-landschapsbescherming in de praktijk.167

Juist ook in deze periode bloeide de landschapsecologie op als interdisciplinaire we-
tenschap. Zoals we in paragraaf 2.5.4 zullen zien is de historische geografie hier niet bij 
betrokken. Is de praktische benadering en autonome houding van de historisch geogra-
fen in deze jaren er de oorzaak van dat academisch gezien geen aansluiting is gevonden 
bij de landschapsecologie?

In de periode 1990-2010 zocht en vond de historische geografie verbinding met de 
culturele geografie en andere vakgebieden zoals archeologie en architectuurhistorie.168 
Historische geografie bleef een toegepast vak en historisch geografen vonden hun werk 
bij diverse overheden, maar ook andere instanties zoals Natuurmonumenten. Op provin-
ciaal niveau verschenen in deze periode reeksen cultuurhistorische waardenkaarten. Op 
rijksniveau kreeg het historisch cultuurlandschap en de ontwikkeling daarvan aandacht 
in de invloedrijke Nota Belvedere.169 ‘Behoud door ontwikkeling’ werd een mantra waar ook 
veel historisch geografen mee te maken kregen: adviesbureaus leverden overheden de ge-
wenste cultuurhistorische informatie en ontwerpers gingen aan de slag met de ontwikke-
ling. De invloed van de Nota Belvedere, mede door een subsidieregeling en een stroom aan 
publicaties, is groot op de historisch-geografische werkgemeenschap. Terugblikkend op 
tien jaar Nota Belvedere in 2010 stelt hoogleraar Guus Borger echter: ‘De paradox is dat er 
enorm veel maatschappelijke aandacht is voor het historisch cultuurlandschap, maar dat 
de aandacht daarvoor in de academische vorming nauwelijks nog bestaat.’170 In hetzelfde 
dubbelinterview betoogt Theo Spek ongeveer hetzelfde in andere bewoordingen.171 

Ook de afgelopen jaren was de aandacht voor het historisch cultuurlandschap groot en 
eerder groeiend dan afnemend. In de visie Kiezen voor karakter. Visie erfgoed en ruimte vraagt 
het rijk nu ook aandacht voor de jongere cultuurlandschappen.172 In de geest van de Nota 
Belvedere verschenen talrijke ontwikkelingsgerichte gebiedsplannen, waarbij een reeks 
projecten van Staatsbosbeheer in samenwerking met diverse onderzoekbureaus, land-
schapsarchitecten en de Rijksuniversiteit Groningen opvalt.173 Ook diverse monogra-

166  Vervloet, 1986. De eerste druk verscheen in 1984. 
167  Schuyf, 1986.
168  Braaksma et al., 2010. Zie paragraaf 2.2.4 voor de landschappelijke kant van de new cultural geography en paragraaf 2.3.3 
voor de landschapsarcheologie, die leidt tot een vruchtbare kruisbestuiving vanuit archeologische zijde met onder andere his-
torische geografie.
169  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen et al., 1999.
170  Baas & Brand, 2010, p. 49. 
171  Baas & Brand, p. 53. 
172  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011.
173  Bijvoorbeeld de publicatie over het Drentse De Strubben/Kniphorsterbos (Strootman Landschapsarchitecten & Novio-
Consult, 2008), de Drentse Aa (NovioConsult & Strootman Landschapsarchitecten, 2004) en het Ballooërveld (Strootman Land-
schapsarchitecten, 2010).
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fieën over historische landschappen zagen het licht, zoals het monumentale werk over 
de Drentse Aa.174 Academisch lijkt het toegepaste karakter van de historische geografie 
de ontwikkeling als eigen discipline nog steeds in de weg te staan. Hoogleraren met een 
historisch geografische achtergrond vinden we nu terug bij Erfgoedstudies aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Een leerstoel Historische geografie is er echter niet meer. Dit gemis voelden Borger en 
Spek al in het aangehaalde interview uit 2010 en is sindsdien niet minder geworden: ter-
wijl de historisch geografen in de toepassing van hun vakgebied werk gevonden hebben, 
lijken ze te worden opgevolgd door breder geschoolde erfgoedspecialisten. De academi-
sche toekomst van de historische geografie lijkt onzeker, de bestudering van het histori-
sche cultuurlandschap is springlevend. 

2.5.3 Landschapsbiografie

Een belangrijke loot aan de boom van landschapsonderzoek die de afgelopen jaren volop 
vrucht is gaan dragen is de landschapsbiografie. Alhoewel het begrip teruggaat op een 
Amerikaanse publicatie uit 1979, waren het archeologen en antropologen die het begrip 
in het midden van de jaren negentig nieuw leven inbliezen. Voor de archeologie was de 
landschapsbiografie een reactie op bijvoorbeeld de toenemende periodespecialisatie, 
waardoor de ontwikkelingsgeschiedenis van de landschappen waarin de vondsten wer-
den gedaan, maar ook de samenhang tussen vondstcomplexen uit beeld was geraakt.175 
De (hernieuwde) toepassing voor landschapsgeschiedenis kan wat  Nederland betreft 
voor een groot deel op het conto van Jan Kolen geschreven worden. Hij publiceerde er 
in 2005 zijn belangrijke proefschrift De biografie van het landschap over.176 Een aantal proe-
ven van de landschapsbiografische benadering in het landschapshistorisch onderzoek is 
sindsdien verschenen. Belangrijke bundels zijn onder andere Landscape Biographies, met 
artikelen voortkomend uit een sessie van de Permanent European Conference on the 
Study of the Rural Landscape (pecsrl), en Door de lens van de landschapsbiografie, dat een 
selectie bevat van studies uitgevoerd in het kader van de mastercursus Biografie van het 
Landschap bij Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.177 Beide boeken ver-
schenen in 2015 maar zijn de weerslag van landschapsbiografisch werk sinds 2010. 

Wat onderscheidt de landschapsbiografische benadering van andere onderzoeks-
methoden? De kern is in een zin samengevat in Door de lens van de landschapsbiografie: ‘De 
“biografie van het landschap” onderzoekt de wederzijdse relaties tussen mensen en het 
landschap.’178 Het wederzijdse is hierbij belangrijk: ieder mens heeft zijn invloed op het 
landschap waarin hij leeft, woont en werkt, maar omgekeerd heeft het landschap zelf 
ook een ontwikkelingsgeschiedenis die weer terugslaat op de mens. De meer traditionele 
landschapsgeschiedbeschrijving ging veelal uit van een geleidelijke, min of meer organi-

174  Spek et al., 2015. 
175  Kolen & Renes, 2015, pp. 22-23. 
176  Kolen, 2005. 
177  Kolen, Renes & Hermans, 2015, en Kolen, Ronnes & Hermans, 2015 
178  Kolen, Ronnes & Hermans, 2015, p. 8. 



2.5 Waar landschap, erfgoed en natuur samenkomen 79

sche ontwikkeling van verschillende landschappen. De landschapsbiografie legt de na-
druk op de rol van de mens in het landschapsverhaal: als auteur is de mens medeverant-
woordelijk voor de biografie van een landschap. 

In het inleidende hoofdstuk van Landscape Biographies behandelen Kolen en Renes vier 
belangrijke thema’s voor landschapsbiografisch onderzoek, geformuleerd als onder-
zoeksvragen.179 Deze vragen zijn, vrij vertaald uit het Engels:

1)  Wie (of wat) zijn de auteurs in het landschap?
2)  Zijn landschappen ‘gecultiveerde natuur’?
3)  Hoe krijgt de tijdsdiepte van landschappen vorm in de gelaagdheid, transformaties en 

herinneringen van het landschap?
4)  Wat kan de rol van planning en ontwerp zijn in de ontwikkelingsgeschiedenis van het 

landschap?

De eerste onderzoeksvraag handelt over het identificeren van de invloed van individuele 
mensen of gebeurtenissen op het landschap. Belangrijk is hierbij dat auteurs niet beperkt 
blijven tot het direct menselijke handelen in het landschap. Ook indirect kan de mens in-
vloed uitoefenen op het landschap, bijvoorbeeld door wetgeving of planvorming. Daar-
naast kunnen planten, dieren of de fysische gesteldheid van het aardoppervlak direct of 
indirect van invloed zijn op de ontwikkeling van het landschap. De natuurbeschermer bij-
voorbeeld zal zijn werkzaamheden in het landschap immers aanpassen op de aanwezige 
of gewenste dier- en plantensoorten.

De tweede vraag gaat in op het debat over de natuurlijkheid van het (oorspronkelijke) 
landschap. We kwamen deze discussie ook al tegen in paragraaf 2.4.2 in het natuur-cul-
tuurdebat. Kolen en Renes pleiten voor een gematigd-constructivistisch natuurbeeld.180 
De beschouwing op de mate van natuurlijkheid van het landschap bepaalt immers ook 
hoe invloedrijk antropogene auteurs op het landschap kunnen zijn. 

De tijdsdiepte en historische gelaagdheid van een landschap kunnen complex zijn, 
aldus de derde onderzoekslijn. De traditionele ideeën van een geleidelijke ontwikkeling 
zijn niet toereikend om de gelaagdheid in de landschappen te verklaren. Renes heeft het 
begrip gelaagdheid uitgewerkt voor cultuurlandschappen. Hij onderscheidt vijf typen van 
historische gelaagdheid. Een daarvan is de palimpsest als metafoor voor een landschap 
waarin allerlei oudere ontwikkelingsfasen, zij het soms moeilijk leesbaar, toch nog zicht-
baar zijn. Deze beeldspraak met referentie aan een steeds opnieuw overschreven perka-
ment, waarop echter oudere teksten sporen achterlaten, geeft de grote dynamiek in land-
schappen treffend weer.181 Daarnaast is het besef belangrijk dat de mens altijd vertoeft in 
het landschap dat grotendeels door eerdere generaties gevormd is. de Amerikaanse geo-
graaf Donald Meinig beschreef dat gegeven als: ‘the powerfull fact that life must be lived 
amidst that which was made before.’182 

179  Kolen & Renes, 2015, p. 21 en pp. 32-42. 
180  Zie voor dit gematigd constructivisme bijvoorbeeld Descola & Pálsson, 1996. 
181  Renes, 2015-2.
182  Meinig, 1979, p. 44.
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De vierde onderzoeksvraag gaat over de bijdrage van landschapsbiografische kennis 
aan het landschap van de toekomst. Kan de kennis over de ontwikkeling van het land-
schap in het verleden, naast duiding in het heden, bijdragen aan een verantwoorde ont-
wikkeling in de toekomst?

In dit boek zullen de voorbeeldstudies alle uitgebreid ingaan op het auteurschap in de 
onderzochte landschappen. Soms is het auteurschap daadwerkelijk terug te voeren op 
een individueel persoon in een bepaalde tijd: we zullen dat zien met de invloed van baron 
van Pallandt op het Eerder Achterbroek, onderwerp van hoofdstuk 3. Meestal gaat het 
niet om afzonderlijke individuen als wel om groepen en gemeenschappen van mensen 
door de tijd. Toch krijgen de andere drie onderzoekslijnen ook aandacht. De natuur-cul-
tuurdiscussie is van grote invloed op het handelen van een natuurbeschermingsorganisa-
tie als Natuurmonumenten en dat speelt zeker in het hoofdstuk over de natuurontwikke-
ling in het kader van Plan Goudplevier, hoofdstuk 6. De tijdsdiepte en gelaagdheid van het 
Zuid-Limburgse landschap in hoofdstuk 5 en de toekomstige omgang met het omstreden 
erfgoed uit hoofdstuk 4 illustreren de andere onderzoeksvragen.

Bij de voorbeeldstudies gebruik ik een dynamisch en historisch gelaagd landschaps-
model.183 Dat gaat in tegen het traditionele landschapsmodel, dat uitgaat van een geleide-
lijke ontwikkeling van de cultuurlandschappen onder invloed van de mens, tot een climax 
eind negentiende eeuw. Vervolgens vonden er in de twintigste eeuw snelle en ingrijpen-
de ontwikkelingen in de landschappen plaats die een breuk vormden met de geleidelijke 
ontwikkeling de eeuwen daarvoor. Ondere andere Renes weerlegt het traditionele land-
schapsmodel door te wijzen op de grote en variabele dynamiek in landschapsontwikke-
lingen door ruimte en tijd. Hij doet dit aan de hand van diverse Europese voorbeelden, 
waarbij verandering door het handelen van de mens in de landschappen centraal staat. 

Het traditionele landschapsmodel is echter nog volop in gebruik, onder andere bij eco-
logen. In Nederland wordt dan gewezen op het landschap van rond 1900 als het optimum 
voor biodiversiteit. Renes toont in zijn artikel overtuigend aan dat de ontwikkelingen van 
wat wij nu beschouwen als traditionele landschappen, veel dynamischer waren dan werd 
verondersteld.184 Diverse studies, niet in de laatste plaats met een landschapsbiografische 
invalshoek, hebben de dynamische geschiedenis van vele landschappen beschreven. Het 
aanvaarden van het dynamische landschapsmodel betekent ook dat we de verandering in 
het landschap als wezenlijk gegeven moeten aanvaarden: ‘Landscape preservation means 
“management of change”’, aldus Renes.185 Hoe kan landschapsbiografisch onderzoek 
bijdragen om dit management of change gestalte te geven?

Jan Kolen, Koos Bosma en Hans Renes beschrijven in Geschiedenis en ontwerp. Handboek 
voor de omgang met cultureel erfgoed de mogelijkheden voor toepassing van de landschaps-
biografie in de praktijk van het landschapsonderzoek.186 Daarin geven de auteurs aan dat 
een van de uitgangspunten van landschapsbiografisch onderzoek juist de koppeling kan 
zijn tussen historisch onderzoek en actuele erfgoedvraagstukken. Vanuit de praktijk van 

183  Zie voor dit landschapsmodel bijvoorbeeld Renes, in voorbereiding. 
184  Renes, 2015. 
185  Renes, 2015, p. 7. 
186  Kolen, Bosma & Renes, 2010. 
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het terreinbeheer is het dan ook interessant niet alleen de ontwikkelingen in het land-
schap in het verleden trachten te verklaren, maar ook een doorzicht te maken naar de toe-
komst voor wat betreft de samenhang tussen erfgoed, natuur en landschap. Een grondig 
begrip van de dynamische en complexe landschapsgeschiedenis lijkt de basis voor het 
nadenken over de rol van de mens in de toekomst. Statisch behoud lijkt daarbij in tegen-
spraak met het dynamische karakter van het landschap.187 

Landschapsbiografie brengt, concluderend, een temporele en een antropogene com-
ponent in het landschapsonderzoek. Temporeel, omdat het de wisselwerking mens-
landschap door de tijd bestudeert. Antropogeen, omdat de identifictatie van auteurs 
bijdraagt aan het verklaren van de complexe dynamiek van het landschap. Dit is een 
interessant gegeven voor de bestudering van natuurgebieden, zeker in het licht van de 
tweede onderzoeksvraag over de natuur-cultuurverhouding van het landschap. Juist in 
de discussies rondom natuurontwikkeling en ook nu met rewilding is het landschap de 
basis voor meer organische, natuurlijke ontwikkelingsprocessen waarbij de auteurs van 
het landschap nogal eens buiten beeld blijven. Dit terwijl zeker in Nederland de mens 
een belangrijke factor was en is in de ontwikkeling van het landschap, als we in navol-
ging van Renes het traditionele landschapsmodel verlaten. Begrip van de landschapsbio-
grafie kan zo helpen bij het nadenken over de wisselwerking tussen mens en landschap, 
nu en in de toekomst. 

2.5.4 Landschapsecologie

De landschapsecologie is een integrerend vakgebied, waar fysisch geografen en ecologen 
een belangrijke rol in hebben gespeeld. De landschapsecologie is interessant omdat het 
zo nadrukkelijk een ruimtelijke component heeft in het beschrijven van de ecologische 
ontwikkelingen.188 Nederlanders spelen een prominente rol in dit vakgebied, dat vanaf 
de jaren zeventig opkwam als een reactie op de versnippering van het onderzoeksveld. 
Veelal wordt het oprichten van de Werkgemeenschap Landschapecologisch Onderzoek 
(wlo) in 1972 gezien als startpunt. Het landschap diende als verbindend thema: ecolo-
gen zochten het ruimtelijk-descriptieve karakter van de fysische geografie als aanvulling 
op de toenmalige niet-ruimtelijke, functioneel ingestelde ecologie. Als aanleiding voor 
het ontstaan van de landschapsecologie in die periode noemt Paul Opdam de behoefte 
aan het karteren van de natuurwaarden in het landelijk gebied in de tijd dat ‘de natuur-
waarden in Nederland moesten worden vastgelegd als hulpmiddel bij het voorkomen van 
een voortschrijdende vernietiging van natuur en landschap’.189

Het is – niet geheel toevallig? – dezelfde tijd dat de historische geografie emancipeerde 
als een zelfstandige, praktijkgerichte specialisatie van geografie. Ook historisch geogra-
fen legden zich, zagen we in paragraaf 2.5.2, toe op het inventariseren en karteren, maar 
dan van historisch-geografische waarden. Het is ook de tijd dat de sociale geografie ver-
strikt was in het theoretische web van de ruimtelijke analyse. Mogelijk is dat de verklaring 

187  Renes, 2015, p. 7.
188  Zie bijvoorbeeld Tjallingii & De Veer, 1982, Klijn & Vos, 2000, en Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek, z.j. 
189  Opdam, z.j., p. 12.
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voor de afwezigheid van de sociale en historische geografie in de vormende jaren van de 
landschapsecologie.

Landschapsecologie en de wlo ontwikkelden zich in hoog tempo in de eerste tien 
jaar van hun bestaan en al in 1981 organiseerde de wlo een internationaal congres over 
het onderwerp.190 Ook academisch gezien ging de ontwikkeling van het vakgebied voor 
de wind, resulterend in leerstoelen in de landschapsecologie. Het gedachtegoed van de 
landschapsecologie vond in de periode daarna een stevig fundament onder de ecologen. 
Bij het twintigjarig bestaan van de wlo in 1992 werd een lustrumcongres gehouden. Bij 
de opening constateerde de dagvoorzitter een paradox vergelijkbaar met de paradox die 
Guus Borger beschreef bij de historische geografie: de wlo als vereniging bloeide, maar 
de positie aan de universiteiten nam af.191

In 1997 organiseerde de wlo opnieuw een internationaal congres, waarvan de pro-
ceedings drie jaar later verschenen onder de titel From landscape ecology to landscape science. 
Niet alleen de titel suggereert een verbreding, maar ook de drie workshops tijdens het 
congres gingen verder dan het oorspronkelijke domein van de landschapsecologie: ri-
vierlandschappen, stedelijk-rurale relaties en … cultuurlandschappen.192 Deze verbreding 
tekende zich reeds af in het in 1999 verschenen studieboek Landschapsecologie. Op de ach-
terflap lezen we: ‘Landschapsecologie is bij uitstek een toegepaste wetenschap die voor 
het effectief oplossen van tal van milieuproblemen in de Lage Landen van onschatbare 
waarde is gebleken.’193 De historische geografie is in dit boek vertegenwoordigd door een 
bijdrage van Hans Renes. Het congres van 1997 presenteerde tevens de landschapsecolo-
gische agenda voor de jaren daarna. Van de vier belangrijkste onderzoeksthema’s is er een 
die bovendien een duidelijk historisch-geografisch aspect heeft: ‘Onderzoek naar de mo-
gelijkheden van multifunctioneel landgebruik: aandacht voor de meervoudige functies 
van delen van het landschap, waarbij de natuurwaarden, historische waarden en maat-
schappelijke voorkeuren samenvallen.’194

Bijna twintig jaar later lijken we uit de schets van de historische geografie en de land-
schapsecologie te kunnen concluderen dat de integratie van beide vakgebieden nog – of 
weer? – beperkt is. De wlo heet nu Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek; de 
werkgroep Historische Ecologie van de wlo die bestond sinds 1993 is in 2010 opgehe-
ven.195 Het landschapsecologisch gedachtegoed is nog altijd gemeengoed in de ecologi-
sche wereld. Maar is er nog wel een brug naar de erfgoedspecialisaties? Landschapseco-
logie heeft natuur en landschap zeker dichter bij elkaar gebracht, maar wel vanuit een 
dominante fysisch-geografische en ecologische invalshoek.

190  Tjallingii & De Veer, 1982. 
191  Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek, z.j., p. 7 e.v. 
192  Klijn & Vos, 2000. 
193  Van Dorp et al., 1999, achterzijde omslag. 
194  Van Dorp et al., 1999, onderzoeksagenda op p. 22. 
195  Informatie van de website van de wlo, www.landschap.nl (geraadpleegd 28 september 2016). 
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2.6 Beheer van natuur en landschap in Nederland

2.6.1 Periode 1870-1920: de vroege jaren van de natuurbescherming196

De geschiedenis van beheer van natuur en landschap in Nederland kan aanvangen bij de 
aankoop van het eerste natuurmonument, het Naardermeer, in 1906 (afb. 2.18).

Maar anders dan bijvoorbeeld Kris van Koppen197 wil ik de context van die aankoop 
schetsen door nog iets verder terug te gaan in de tijd. De aandacht voor natuurbehoud 
valt ongeveer gelijk met de opkomst van de aandacht voor monumentenzorg (tabel 2.1).

Het laatste kwart van de negentiende eeuw is de periode dat door ontginningen veel 
woeste gronden verdwenen en in de steden menig monument moest wijken voor nieuw-
bouw: hierbij geholpen door de nieuwe Vestingwet van 1874, waardoor vele steden hun 
omwalling mochten slechten en stadspoorten en -muren massaal onder de slopershamer 
vielen. Toevallig kwam in 1871 zowel een natuurmonument als een cultuurmonument 

196  Voor deze paragraaf is veel gebruikgemaakt van Gorter, 1986, Coesèl, Schaminée & Van Duuren, 2007, en Van der Windt, 
1995. 
197  Van Koppen, 2002. Zijn periodisering komt aan het eind van deze paragraaf nog uitgebreid aan de orde. 

Afb. 2.18 Het Naardermeer, het eerste Nederlandse natuurreservaat, aan het eind van de middag. 
Foto auteur, 2012.
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Afb. 2.19 Ruïne van Brederode, het eerste monument met rijkssubsidie. Foto auteur, 2014.

Tabel 2.1 Enkele gebeurtenissen in de vroege aandacht voor cultuur- en natuur-
bescherming

Cultuur monumenten Jaar Natuur monumenten Jaar

Negatieve gebeurtenis Verkoop doksaal Sint-Jan 1871 Kap Beekbergerwoud 1869-1871

Belangrijk geschrift Holland op zijn smalst
(Victor de Stuers)

1874 Herinneringen aan de Veluwe
(Frederik van Eeden sr.)

1880

Eerste monument/ 
natuurreservaat

Ruïne van Brederode 1862* Naardermeer 1906

Eerste vereniging Oudheidkundige Bond 1899 Nederlandsche 
Vereeniging tot 
Bescherming van Vogels

1899

* De ruïne van Brederode was in 1862 het eerste gebouw dat gerestaureerd werd met overheidsgeld: het complex was ook eigen-
dom van het Rijk. Daarom krijgt Brederode vaak het predicaat eerste monument van Nederland (afb. 2.19).
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tragisch aan zijn eind. In dat jaar viel de laatste boom van het Beekbergerwoud en ver-
dween het doksaal van de Sint-Jan te Den Bosch in stukken naar het Victoria and Albert 
Museum te Londen. In Victor de Stuers en Frederik van Eeden sr. (1829-1901) zouden bei-
de monumenten een postume pleitbezorger krijgen. Bos en doksaal vormden daarmee 
een aanleiding voor de discussie over bescherming en behoud.

Er bestaat nog een overeenkomst tussen natuurbescherming en monumentenzorg in 
Nederland: in beide gevallen is Nederland er laat bij en komen de voorbeelden uit om-
ringende landen. Zowel België als Duitsland waren in deze periode al bezig met monu-
mentenzorg en natuurbehoud. En waar in Frankrijk de School van Barbizon leidde tot 
bescherming van het betreffende bos, zou de Haagse School een dergelijk resultaat in 
Nederland niet sorteren. Wel leidde de Haagse School tot een verdere popularisering van 
het karakteristieke Nederlandse landschap. In diezelfde tijd leidde de uitgave van de vele 
werken van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse tot een popularisering van de veldbiologie. De 
handzame boekjes waren ook echt bedoeld om mee te nemen naar buiten (afb. 2.20).

Afb. 2.20 Wandelboekje door 
Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, 
eerste druk 1900. Let op de 
afgeronde hoeken, waardoor 
het boekje gemakkelijk in 
de zak kon glijden. Achterin 
zijn pagina’s opgenomen om 
aantekeningen te maken van 
eigen wandelingen. Het boek 
zou vele herdrukken kennen. 
Collectie auteur. 
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Henny van der Windt schetst in zijn boek 
En dan: wat is natuur nog in dit land? dat eind 
negentiende eeuw diverse motieven voor 
behoud van gebieden en soorten samenko-
men vanuit een arcadische natuuropvatting. 
Yosemite, in 1864 als eerste natuurgebied 
beschermd, was bestemd voor ‘public use, 
resort and recreation’.198 Kunstenaars speel-
den een belangrijke rol bij het aanwijzen van 
de bossen van Barbizon als reserve artistique. 
In beide gevallen gaat het om romantische 
interpretaties van oorspronkelijke natuur, 
voor Van der Windt passend in een arcadi-
sche natuuropvatting. De aandacht voor de 
bescherming van planten maar vooral die-
ren in deze periode valt op en dan met name 
de vogels: ‘Vogels vormen dus een centraal 
element in de arcadische natuuropvatting. 
Met behulp van vogels werd de behoefte 
aan mooie, wilde natuur, de te bestuderen 
natuur en bescherming van kwetsbare na-
tuur gekoppeld.’199 In Nederland vertaalde 
deze aandacht voor vogels zich in de oprich-
ting van Vogelbescherming in 1899. Natuur-

monumenten volgde enkele jaren later met als directe aanleiding de bedreiging van het 
Naardermeer, belangrijk voor vogels en dan met name de lepelaar (afb. 2.21). Op 22 april 
1905 werd in de Kleine Restauratie van Artis door een aantal heren de Vereeniging tot Be-
houd van Natuurmonumenten in Nederland opgericht. Een ietwat gedateerde plaquet-
te herinnert daar nog altijd aan in de betreffende zaal van de hoofdstedelijke dierentuin 
(afb. 2.22).

Het woord Natuurmonument was in 1802 geïntroduceerd als ‘monument de la  nature’ 
door François-René Chateaubriand. Alexander von Humboldt gebruikte het woord 
‘Natur denkmal’ om de natuur van Zuid-Amerika te beschrijven.200 Het zou nog tot 1880 
duren voordat Frederik van Eeden sr. het begrip ‘Natuurmonument’, dat hij waarschijn-
lijk aan het Duits ontleende, in de Nederlandse taal invoerde.201 Het woord was dus al eni-
ge tijd in gebruik toen Jac. P. Thijsse en de zijnen het in 1905 gebruikten voor hun nieuwe 
vereniging.   

198  Spirn, 1995, p. 92. 
199  Van der Windt, 1995, p. 38. 
200  Piechocki, 2010.
201  Coesèl, Schaminée & Van Duuren, 2007. In dit boek wordt het gebruik van de Duitse term nog vroeger geplaatst, in acht-
tiende-eeuwse Duitse geschriften, maar zonder specifieke vermelding. Daarom houd ik hier de versie van Reinhardt Piechocki 
aan. 

Afb. 2.21 Lepelaar, afgebeeld op de penning 
die Natuurmonumenten liet slaan ter gele-
genheid van haar 25-jarig bestaan.* Collectie 
Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
* Voor meer informatie over deze penning zie Purmer, 2013.
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Deze geschiedenis van het woord Natuurmonumenten is interessant en al meermalen 
aangehaald, maar het is minstens zo interessant te bekijken wanneer er ook echt een fy-
siek natuurmonument beschermd werd. Daarvoor moeten we opnieuw naar Duitsland 
en wel naar de omgeving van Bonn. Langs de Rijn bevond zich hier de Drachenfels, een 
rotspartij bekroond door een burchtruïne. Op deze plek zou Siegfried volgens de overle-
vering zijn legendarische strijd tegen de draak gevoerd hebben. Zowel rots als ruïne wer-
den bedreigd door steenwinning voor het afbouwen van de Keulse Dom: sinds 1826 wa-
ren er weer steenhouwers actief. Inmiddels was ook de Drachenfels een symbool voor de 

Afb. 2.22a In 1980 plaatste 
Natuurmonumenten bij haar 
75-jarig bestaan deze plaquet-
te in de Koningszaal van Ar-
tis. Foto auteur, mei 2012.

Afb. 2.22b De originele  
notulen van de oprichtings-
vergadering van Natuur-
monumenten worden be-
waard in het archief van de 
vereniging in Amsterdam.  
Let op het woord natuur-
monumenten tussen aan-
halingstekens. Stadsarchief 
Amster dam, archief Vereni-
ging Natuur monumenten,  
inv.nr. 1.
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herwonnen vrijheid sinds de napoleontische oorlogen en het Duitse bewustzijn. Hier was 
overigens ook het herbouwen van de Keulse Dom aan te danken. Toen bij het laten sprin-
gen van rotsen bij de Drachenfels ten behoeve van de steenhouwerij ook de ruïne deels in-
stortte, ontstond er een golf van protest. Kort en goed werd in 1836 de Drachenfels door 
de staat aangekocht, met financiële steun van het koningshuis. Daarmee was de rots met 
ruïne het eerste wettelijk beschermde Naturdenkmal van Pruissen en daarmee vermoede-
lijk ook van Europa (afb. 2.23).202

In dit geval was het opnieuw de bedreiging van het erfgoed dat tot actie en bescherming 
leidde. Hierbij gaat het om erfgoed in de brede definitie: het omvatte immers rotspartijen, 
landschaps- en natuurschoon en een middeleeuwse burchtruïne. Bij elkaar vormde dat 
een samenspel van natuurlijke, historische en geologische waarden in een onlosmakelij-
ke samenhang. De motieven waren vooral romantisch-nationalistisch getint. 

202  Dit verhaal staat beschreven in Piechocki, 2010, p. 136. 

Afb. 2.23 Oude ansichtkaart van de Drachenfels met ruïne en restaurant, verstuurd begin jaren 
dertig. Nog altijd is de Drachenfels een geliefd toeristisch uitstapje. Collectie auteur.
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Nederland zou nog bijna zeventig jaar moeten wachten op haar eerste, eveneens door 
aankoop beschermde, natuurmonument: het Naardermeer. De vereniging Natuurmonu-
menten was eveneens ontstaan vanuit het idee dat de Nederlandse natuur bedreigd werd. 
Behoud van Nederlandse natuurmonumenten, dat was het doel van de vereniging.203 Het 
Naardermeer, in 1906 het eerste terrein van de vereniging, is een illustratief voorbeeld. 
De moderne tijd bedreigde de woeste gronden van Nederland: heiden werden ontgon-
nen, plassen drooggemalen, spoorwegen en woningbouw ontwikkelden zich snel en 
doorsneden en vulden het landschap. Bedreigd werd daarmee niet alleen de natuur – hier 
met name de vogels – maar ook de schoonheid van het landschap. Voor het Naardermeer 
dreigde demping met Amsterdams stadsafval. Daartegen wilden de founding fathers van 
Natuurmonumenten strijden. De folder die Natuurmonumenten in 1906 uitgaf, geeft een 
goed beeld van de motieven van de jonge vereniging. Daarin schrijft Johannes Theodorus 
Oudemans (1862-1934), de eerste voorzitter van Natuurmonumenten, dat de vereniging 
volgens de statuten streeft naar

het behoud van m e r k w a a r d i g e deelen van den Nederlandschen Bodem, 
m e r k w a a r d i g e in Nederland levende dieren, planten en levensgenootschappen, alsmede 
b e l a n g r i j k e overblijfselen van voorhistorische menschelijke werkzaamheid, welke door 
uitbreiding der cultuur of andere oorzaken dreigen verloren te gaan.204

Het woord ‘merkwaardig’ roept natuurlijk de vraag op wat daaronder valt: Oudemans laat 
dat over aan ‘het gezond verstand van hen, die tot oordeelen bevoegd zijn’.205 Een vroeg 
voorbeeld van wat we nu best expert judgement zouden noemen dus. Oudemans benoemt 
eveneens wat het doel is van behoud van dit ‘merkwaardigs’: dit doet Natuurmonumen-
ten voor de wetenschap, de schoonheidszin en voor de beleving, het natuurgenot.206 
Deze driedeling komt terug in andere vroege geschriften van Natuurmonumenten.207 
 Oudemans haast zich verder te zeggen dat Natuurmonumenten niet tegen het in cultuur 
brengen van woeste gronden is voor het algemeen nut: het pleidooi is enkele stukjes van 
Nederland daarvan te vrijwaren. Hij geeft hierbij aan dat hij tevens actief is in het bestuur 
van enkele afdelingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij. 

Natuurmonumenten rekende het ook tot een van haar taken om een inventarisatie uit 
te voeren van in Nederland aanwezige natuurmonumenten, naast het zelf in beheer ne-
men van gebieden. Waarbij, om Oudemans nog een keer te citeren, ‘het in eigendom ver-
krijgen het middel bij uitnemendheid is’.208 Motieven waren er voldoende: wetenschap-
pelijk belang, natuurhistorisch belang en zeker ook de noodzaak tot bewaren van natuur 
voor ontspanning en natuursport ten behoeve van de stedeling. 

Het is vanwege deze combinatie van redenen niet vreemd dat soms ook archeologie, 
aardkunde en geologie opduiken als beschermenswaardig. Het maakte allemaal deel uit 

203  Coesèl, 2016, pp. 66-68. 
204  Oudemans, 1906, p. 9.
205  Oudemans, 1906, p. 9. 
206  Oudemans, 1906, p. 11. 
207  Bijvoorbeeld anoniem, 1914. Hier wordt benoemd: natuurschoon of merkwaardigheden op natuurhistorisch gebied (p. 10). 
208  Oudemans, 1906, p. 14.
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van het landschappelijk schoon dat bedreigd werd, want zeker ook het esthetisch argu-
ment speelde een rol. Dit was precies zoals zeventig jaar tevoren bij de Drachenfels, alleen 
lijkt het nationalistisch-romantische argument hier op het eerste gezicht te missen. Toch 
schetst Willemien Roenhorst in haar artikel een ‘“natuurlijk” nationalisme’, bestaande 
uit een koppeling tussen natuur, het landschap en de natie Nederland in de vooroorlogse 
jaren.209 Alhoewel deze vorm van nationalisme de sterk historisch-nationalistische inslag 
mist die we in het Duitse voorbeeld wel tegenkomen, is het appel om het typisch Neder-
landse landschap te behouden zeker aanwezig. We zagen dit al eerder dit hoofdstuk bij 
de nationalistische inslag van het Verkade-album Waar wij wonen en het gesublimeerd na-
tionalisme van auteur Jac. P. Thijsse.210

Een paar landen verderop, in Groot-Brittannië, was tien jaar eerder de National Trust 
for Places of Historic Interest and Natural Beauty opgericht. Ook in dit land waren gro-
te veranderingen in het landschap en de daaruit voortkomende ongerustheid aanleiding 
voor het ontstaan van deze, nog altijd zeer actieve stichting. Ook hier waren de woeste 
gronden bedreigd: de snelle ontwikkeling van de spoorwegen in de tweede helft van de 
negentiende eeuw hadden Engeland en Wales in hoog tempo ontsloten. Mede door de 
snelle technische ontwikkeling in de landbouw en uitbreiding van de steden werd het 
interessant woeste gronden te gaan ontginnen. Deze waren vaak particulier eigendom, 
maar al sinds eeuwen hadden ook bewoners allerlei gebruiksrechten op deze zogenaam-
de commons.211 Het behoud van de woeste gronden was wellicht niet de enige, maar wel 
een heel belangrijke reden voor het ontstaan van de National Trust. De juridische strijd 
die gevoerd werd met de eigenaren over de ontginning leidde ertoe dat ook een jurist deel 
uitmaakte van de groep oprichters van de National Trust: sir Robert Hunter.212

Al in het oprichtingsjaar 1895 kreeg de National Trust haar eerste terrein geschonken: 
een steile rotskust in Wales; stukken woeste grond in Cornwall en Cambridgeshire volg-
den in de jaren daarna. In 1896 werd het eerste historische gebouw gekocht: het Alfriston 
Clergy House in Sussex.213 Daarmee bevestigde de National Trust al in het tweede jaar van 
haar bestaan de veelomvattendheid van haar opgave: plaatsen van historisch belang en 
natuurschoon. En dat is, om in bijna ongepaste zevenmijlslaarzen door de eerbiedwaar-
dige geschiedenis van de National Trust te snellen, tot op de huidige dag zo gebleven.214 

Maar dit korte uitstapje naar Duitsland en Groot-Brittannië ging mij vooral hierom: 
zowel de National Trust in Engeland en Wales als Natuurmonumenten in Nederland kwa-
men voort uit een behoefte om bedreigde landschappen te beschermen. De motieven wa-
ren breder dan alleen ecologisch. Het vroege Natuurmonumenten en de National Trust 
hadden de schoonheid van het landschap gemeenschappelijk. Cultureel erfgoed was daar 
zeker in Nederland een vanzelfsprekend onderdeel van. Het erfgoedbegrip zoals ik dat in 
hoofdstuk twee formuleerde, past daar uitstekend bij. Maar waar de National Trust con-

209  Roenhorst, 2006, de term ‘natuurlijk’ nationalisme op p. 751. 
210  Zie paragraaf 2.2.1. van dit hoofdstuk en Coesèl, 1999. 
211  Gaze, 1988, p. 23 e.v. 
212  Cowell, 2013. 
213  Cowell, 2013. 
214  Gaze, 1988, gaat wel dieper in op de geschiedenis van de National Trust. 



2.6 Beheer van natuur en landschap in Nederland 91

sequent natuurlijk en cultureel erfgoed bleef combineren, zou dat bij Natuurmonumen-
ten gescheiden raken.

In de vroege jaren van Natuurmonumenten overheersten twee argumenten voor ver-
werving van gebieden. Het eerste betrof het behoud van belangrijke broedplaatsen van 
vogels en groeiplaatsen van zeldzame planten, het tweede het behoeden van woeste gron-
den voor ontginning en exploitatie. In de eerste jaren voerde vogelbescherming de boven-
toon. Het Naardermeer, de terreinen op Texel en Griend illustreren dit (zie tabel 2.3, ach-
teraan in dit hoofdstuk). Ook pachtte Natuurmonumenten al in 1906 het recht op eieren 
zoeken elders op Texel om het juist níet uit te oefenen. In 1911 maakte de vereniging af-
spraken met voogd Hendrik Toxopeus van Rottumeroog over het weren van eierzoekers 
op de nabijgelegen zandplaat Noordwestplaat.215 Daarnaast kregen botanische en andere 
bijzonderheden aandacht. Zo werd in 1916 nabij Weert een klein bos aangekocht omdat 
hier de zeldzame kranskarwij groeide (zie verder paragraaf 5.3.3).216 Het was de eerste 

215  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1914. 
216  Gorter, 1986, p. 382.

Afb. 2.24 Het Carumterreintje bij Weert, een klein moerasbos waar ooit de zeldzame kranskarwij 
groeide. Het terreintje ontleende zijn naam aan de Latijnse naam van de plant, die overigens ver-
dween toen de naastgelegen Tungelroyse beek werd gekanaliseerd en het bosje verdroogde. Foto 
auteur, september 2017.
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aankoop in Limburg en alhoewel de kranskarwij reeds lang verdwenen is, herinnert een 
paneel nog aan deze geschiedenis (afb. 2.24). In hetzelfde jaar bemoeide de vereniging 
zich met het behoud van een zwerfstenenverzameling te Maarn, omschreven als geolo-
gisch natuurmonument in het jaarverslag. Natuurmonumenten werd al in 1913 op deze 
stenencollectie gewezen: uiteindelijk in 1918 zouden de stenen terechtkomen op een par-
ticulier terrein, onder toezicht van een bestuurslid van Natuurmonumenten.217

De Oisterwijkse Bossen en Vennen en de gebieden langs de Veluwezoom zijn vroege 
voorbeelden van woeste gronden die door aankoop van ontginning gered werden. In tijd 
kwamen deze verwervingen na de aankopen van het Naardermeer en Texel, die vooral op 
soorten gericht waren. Jac. P. Thijsse zelf zag deze verschuiving, die we op grond van de 
aankopen rond 1910 moeten plaatsen, in aandachtsgebieden al vroeg. Hij sprak erover 
in zijn voordracht op de feestelijke vergadering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van Natuurmonumenten in 1931: ‘Met dat al [Thijsse doelt hier op de aankoop van het 
 Leuvenumse Bos en Hagenau] hadden wij het enger gebied van bescherming van spe-
ciale planten- en dierensoorten verlaten en de taak aanvaard, om voor het Nederlandse 
volk zijn schoonste wandeloorden te behouden en van beperking mag hierbij geen spra-
ke zijn.’218 

217  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1917, p. 50, en Van Vliet, 2000. 
218  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1936, p. 20. 

Afb. 2.25 De door Jac. P.  Thijsse genoemde kettingbrug van De Braak op een oude ansichtkaart 
verstuurd in 1923. Collectie auteur.
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Een voorbeeld van een vroege aankoop 
met vooral recreatieve waarde is landgoed 
De Braak bij Paterswolde. In 1919 werd Na-
tuurmonumenten door notaris De Kempe-
naer gevraagd om dit bij de Groningers ge-
liefde wandeloord uit de nalatenschap van 
Jan Evert Scholten te kopen. In 1920 vond 
de overdracht plaats. In het jaarverslag 1921 
noteerde Thijsse over De Braak: ‘Het hybri-
disch natuurmonument werd bezocht door 
43469 betalende bezoekers, die er niet al-
leen genoten van de kiosk en den koepel, 
waar ververschingen te koop zijn, van het 
doolhof en de kettingbrug, maar ook van 
het prachtige geboompte en de fraaie wa-
terpartijen’ (afb. 2.25).219

Bijzondere aandacht verdient in dit ka-
der echter een klein terrein dat in de verge-
telheid is geraakt omdat het een van de wei-
nige aankopen van Natuurmonumenten is 
die later weer verkocht werd: Voortrappen 
in Zeeland (afb. 2.26). In 1918 werd Natuur-
monumenten op de mogelijkheid gewezen 
om dit minuscule terrein met daarop vier 
oude, forse lindes aan te kopen. Het belang van de bomen was tweeledig: ze waren, aldus 
een van de aanbrengers, ‘een sieraad van ’t landschap’,220 maar bovenal waren de vier bo-
men van historisch belang. De eeuwenoude lindes zouden de grens van de graafschap-
pen Holland en Zeeland gemarkeerd hebben. Een fruitkweker die Natuurmonumenten 
van informatie voorzag, omschreef het als volgt: ‘Ik als Zeeuw acht de bewuste boomen 
vooral uit een historisch oogpunt voldoende om voor Uwe verg [vereniging] aangekocht 
te worden, opdat het behoud volkomen gewaarborgd zij.’221 De vier lindes werden op 
waarde geschat door een wagenmaker, een verkoopprijs werd bepaald en uiteindelijk 
kon Natuurmonumenten de vier lindes en hun ondergrond aankopen voor 100 gulden. 
De motivatie voor de aankoop, zoals die ook in het jaarverslag kwam en door Natuur-
monumenten nog decennia gebruikt werd, was het historische belang van de bomen in 
combinatie met hun esthetisch-landschappelijke kwaliteiten. In 1961, als deze onderbou-
wing nog allerminst vergeten blijkt, vatte Hans Gorter dat nog eens samen in een brief: 
‘Het zal u bekend zijn dat de op dit perceel staande vier lindes door onze vereniging in-

219  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1922, p. 64. Zie ook Gorter, 1986, p. 45. 
220  Citaat uit een briefkaart van H.R. Folmer aan Natuurmonumenten, z.j., in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging 
Natuurmonumenten, inv.nr. 2065.
221  Citaat uit een brief van F. Kakebeeke aan Natuurmonumenten, 18 september 1918, in: Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 2065. 

Afb. 2.26 De vier lindes van Voortrappen  
op een foto uit het fotoboek van Pieter van 
Tienhoven, foto Henny Wanten, septem-
ber 1922. Fotoarchief Natuurmonumenten, 
’s-Gra ve land.
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dertijd zijn aangekocht omdat zij niet alleen van landschappelijke waarde, maar ook van 
historische betekenis zijn’222 Inmiddels had dit terrein ook een extra symbolische lading 
gekregen, omdat Voortrappen in Zeeland lang het enige terrein van Natuurmonumenten 
was. Pas in 1963 werd het Zwaakse Weel verworven. Het zou met de vier lindes van Voor-
trappen overigens slecht aflopen: ze moesten wijken voor een wegverbreding en werden 
daartoe eind 1966 verkocht aan de Provinciale Waterstaat van Zeeland, symbolisch voor 
het bedrag waar ze ook voor waren aangekocht: 100 gulden.

In deze tijd werd er kennelijk nog niet erg nagedacht over financiële compensatie, al-
hoewel Natuurmonumenten wel twee verzoeken verbond aan de overdracht. Het eerste 
betrof het organiseren van een gezamenlijke persconferentie om het besluit tot verkoop 
goed te kunnen uitleggen. Het tweede was aandacht voor passende, nieuwe wegbeplan-
ting met een bijzonder accent op de plaats waar de vier lindes stonden, om ‘daarmede 
de mogelijke historische betekenis van deze plaats uiterlijk niet geheel verloren te doen 
gaan’.223 Hiermee viel het doek voor de eerste aankoop van Natuurmonumenten in Zee-
land, en hoogstwaarschijnlijk ook de vroegste aankoop van een terrein waarbij vooral het 
historisch belang bij verwerving vooropstond. 

De periode tot 1920 kan wel gezien worden als de tijd van de emancipatie van de natuur-
bescherming, maar ook de monumentenzorg. Verenigingen als Vogelbescherming en 
Natuurmonumenten, maar ook de Oudheidkundige Bond en Bond Heemschut aan 
de cultuurkant ontstaan en groeien in deze periode, overigens met veel dwarsverban-
den en personele unies. Pieter van Tienhoven stond niet alleen aan de wieg van Natuur-
monumenten, maar ook bij Bond Heemschut. Eerste besprekingen voor een dergelijk or-
gaan vonden al plaats in 1909, en in 1911 werd de bond formeel opgericht. Opvallend is 
de grote rol die Vincent van Rossem toedicht aan de boeken Ons Eigen Land voor de jonge 
Heemschut in zijn bijdrage aan het jubileumboek Het gelijk van Heemschut dat verscheen 
bij het honderdjarig bestaan van de vereniging.224 De reeks fotoboeken die uitgegeven 
werden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de anwb in 1908 werden met name 
genoemd bij de oprichtingsvergadering. ‘Ook de Bond Heemschut beschouwde deze 
boeken klaarblijkelijk als een zeer geslaagde verbeelding van het Nederland dat men 
voor ogen had’, schrijft Van Rossem.225 Doel van de kloeke fotoboeken was, blijkens het 
voorwoord van niemand minder dan de schilder Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) in 
deel ii, ‘om zoowel landgenooten, als vreemdelingen, die ons land bezoeken, te overtui-
gen van de schoonheid van Nederland’s menigvuldige interessante gebouwen schilder-
achtige dorpen, breede stranden, uitgestrekte bosschen en onafzienbare heiden.’226 Dat 

222  Citaat van en brief van H.P. Gorter aan het Hoofd van de Centrale Afdeling Transmissie van het Staatsbedrijf der Posterij-
en, Telegrafie en Telefonie, 21 februari 1961, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 2065. 
Gorter vroeg met deze brief om voorzichtigheid bij het aanleggen van telefoonkabels in de buurt van de bomen, vooral om de 
wortels te sparen. 
223  Citaat uit een brief van J. van Soest aan de Hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat in Zeeland, 2 november 
1966, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 2065. 
224  Heijbroek, 2011. 
225  Van Rossem, 2011, p. 18. 
226  anwb, 1908, p. 5.
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was het gemeenschappelijk doel van cultuur- en natuurbeschermers, namelijk het be-
houd van de schoonheid van het Nederlandse landschap. Alleen de aanvliegroute was an-
ders: Heemschut kwam op voor bedreigde monumenten, maar streed ook tegen ontsie-
rende reclame en andere bedervers van het landschap. Heemschut wilde immers ‘waken 
voor de schoonheid van Nederland’.227 Natuurmonumenten deed hetzelfde, alleen dan 
door aankoop van bedreigde terreinen en vanuit de natuur. Het resultaat was een over-
lap in doelen, die misschien wel groter was dan weleens wordt aangenomen: het Neder-
landse landschap zelf. 

Hoe dicht Heemschut en Natuurmonumenten ook voor het publiek bij elkaar stonden, 
bewijst de eerder aangehaalde briefkaart van H.R. Folmer over Voortrappen, waarin staat: 
‘Mocht het zijn dat uw vereeniging zich thans niet met deze zaak kan bemoeien, gelieve 
dan dit schrijven door te zenden naar ’t bestuur van de bond Heemschut.’228 De kruisbe-
stuiving tussen de diverse verenigingen, genootschappen en bonden in die tijd is opval-
lend. Het betreft een kleine groep van voornamelijk heren die steevast in de besturen van 
al deze organen zaten of die de toogdagen van bijvoorbeeld de Monumentencommissie 
– waarover verderop in dit hoofdstuk meer – bezochten. Het was ook een groep mensen 
die dicht bij de politieke machthebbers stond of zelfs deel daarvan uitmaakte. Illustratief 
is het netwerk waarin Van Tienhoven actief was. Hij was zowel voorzitter van Natuur-
monumenten als van de Hollandsche Molen en bestuurslid van Vogelbescherming. Hij 
was betrokken bij de oprichting van Bond Heemschut en Stichting Menno van Coehoorn, 
maar was ook actief in de internationale natuurbescherming. Het toont aan dat de wereld 
van de natuurbescherming en cultuurbescherming nauw verweven waren door allerlei 
personele unies.229

2.6.2 Van Tienhoven, Van Giffen en archeologie bij Natuurmonumenten vóór 1940 

Natuurmonumenten vroeg al in haar eerste brochure uit 1906 aandacht voor archeologie, 
zoals ik ook in hoofdstuk 1 al vermeldde. Voorzitter Oudemans schreef: ‘de Vereeniging 
streeft naar het behoud van […] belangrijke overblijfselen van voorhistorische mensche-
lijke werkzaamheid, welke door uitbreiding der cultuur of andere oorzaken dreigen ver-
loren te gaan.’230 Of het hier gaat om een vroege variant op de archeologische monumen-
tenzorg is moeilijk te zeggen. In andere oude geschriften van Natuurmonumenten uit de 
periode vóór 1940 ben ik deze duidelijke missie op het gebied van archeologie niet tegen-
gekomen.231 De oudste vermelding met betrekking tot archeologie vond ik in het jaarver-
slag 1918/1919. In 1919 had Natuurmonumenten Brandeveen gekocht, haar eerste terrein 
in Drenthe. Nabij deze veenplas op de heide staan de hunebedden van Havelte, waarover 

227  Gorter, 1986, p. 50. 
228  Citaat uit een briefkaart van H.R. Folmer aan Natuurmonumenten, z.j., in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging 
Natuurmonumenten, inv.nr. 2065.
229  Voor meer over het bestuurlijk netwerk van Van Tienhoven zie Bosscher & Spijkerboer, 2015, en Gorter, 1986.
230  Oudemans, 1906, p. 9. 
231  Over deze periode zie bijvoorbeeld Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 1914 en 1928, Polak, 
1928, en Gorter, 1986. 
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Afb. 2.27 Het Huls-
horster zand en  afslagen 
uit het mesolithicum 
(midden steentijd) daar 
gevonden. Al in de jaren 
twintig was de archeo-
logische waarde van dit 
stuifzand gebied bekend. 
Foto auteur, juni 2014.  
Afslagen collectie Natuur-
monumenten, ’s-Grave-
land.
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in het jaarverslag staat: ‘die onder leiding van dr. E.A. van Giffen in hun oorspronkelijken 
staat zijn hersteld. Onze Vereeniging richtte een verzoekstuk tot den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken, om de hunnebedden verder in dien toestand te laten, hetgeen dan 
ook geschiedt.’232 Waar was dit verzoekschrift voor nodig? Was dit geschreven op verzoek 
van Van Giffen? 

Een andere vroege vermelding van archeologische waarden in de terreinen zelf staat in 
het Jaarboek 1929-1935. Hier wordt bij het in 1928 aangekochte Hulshorsterzand vermeld: 
‘Stuifduinen met juniperus en vliegdennen. Interessante archaeologica’ (Afb. 2.27).233 
Over een niet nader genoemd terrein in Drenthe gaat een passage in het jaarverslag van 
Natuurmonumenten over 1929-1930 van Jac. P. Thijsse: ‘Ook hebben wij, samen met dr. 
A.E. van Giffen, een terrein in studie genomen, waarvan het archaeologisch belang sa-
men gaat met het behoud van natuurschoon, doch de plannen, daar opgevat, konden niet 
tot uitwerking geraken.’234

Albert van Giffen (1884-1973) was geen onbekende: hij had al geholpen bij de aankoop 
van het Mantingerzand in 1921 en er was ongetwijfeld overleg geweest over het verzoek-
schrift aangaande de hunebedden van Havelte. In datzelfde jaar maakten Van Tienhoven 
en Thijsse enkele tochten door Drenthe in het gezelschap van Drentse notabelen, onder 
wie Van Giffen.235 Het archeologisch belang komt in dit citaat wel naar voren, maar wel 
direct in relatie met het behoud van natuurschoon: passend in de aankoopstrategie van 
de jonge vereniging Natuurmonumenten. 

Toch is er nog een goede reden om wat dieper door te gaan op archeologie en het voor-
oorlogse Natuurmonumenten, en dat is de mededeling van Tjalling Waterbolk over Van 
Giffen en Van Tienhoven. Waterbolk vermeldt in twee van zijn publicaties dat Van Tien-
hoven Van Giffen weigerde onderzoek te doen in de terreinen van Natuurmonumenten.236 
In de Kroon-voordracht sprak Waterbolk: ‘Van de grote man van Natuurmonumenten, 
P.G. van Tienhoven, is bekend dat hij categorisch elk archeologisch onderzoek in natuur-
monumenten weigerde. Hij zal een der weinigen in het land zijn geweest, die Van Giffen 
kon weerstaan.’237 In Uit het leven van een landschap legt Waterbolk zelfs de relatie met het 
negatieve aankoopadvies van Van Giffen aangaande de Kampsheide, om te voorkomen 
dat dit gebied in eigendom zou raken van Natuurmonumenten en dus niet voor zijn op-
gravingen toegankelijk zou zijn.238 Uiteindelijk werd de Kampsheide de eerste aankoop 
van Het Drentse Landschap. Desgevraagd geeft Waterbolk als oorzaak van de onenigheid 
tussen Van Giffen en Van Tienhoven de botsende karakters van beide heren: de Amster-
damse patriciër versus de lastige noorderling (afb. 2.28).239

232  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1922, p. 27. 
233  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1936, p. 9. In het jaarverslag dat over de aankoop verhaalt, 
wordt de archeologie niet genoemd. 
234  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1936, p. 43. Welk terrein het hier betrof is dus niet ge-
noemd. 
235  Waterbolk, 1999.
236  Waterbolk, 1984, en Waterbolk, 1999. 
237  Waterbolk, 1984, p. 17. 
238  Waterbolk, 1999. Het vooorval wordt beschreven op p. 116.
239  Brief van H.T. Waterbolk, 3 december 2015, en gesprek met H.T. Waterbolk, 14 januari 2016.
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Dit kan zeker een reden zijn geweest, maar het is ook goed denkbaar dat Natuurmonu-
menten de verstoring door opgraving in haar terreinen helemaal niet wenste. Van Tien-
hoven had uitgesproken opvattingen over het beheer van de hem toevertrouwde terrei-
nen, de ‘droge’ gebieden van Natuurmonumenten.240 Hij voerde actief beheer waar hij 
dat nodig achtte, maar trok zich weinig aan van kritiek vanuit wetenschappelijke hoek.241 
Met actief ingrijpen was Van Tienhoven zijn tijd ver vooruit. Het niet toestaan van opgra-
vingen als ‘niet noodzakelijke’ ingreep lijkt echter wel te passen bij Van Tienhovens’ stijl 
van beheren. Zou Natuurmonumenten haar tijd ver vooruit zijn geweest door al in 1906 te 
pleiten voor archeologische monumentenzorg? In een tijd dat alleen hunebedden enige 
bescherming genoten en er vooral lustig opgegraven werd? Ik denk het niet. Wel denk ik 

240  Bosscher & Spijkerboer, 2015.
241  Gorter, 1986, p. 191, voor Van Tienhovens’ opstelling aangaande bosbeheer. 

Afb. 2.28 Pieter van Tien-
hoven op veldbzoek in 
 Hagenau, Veluwezoom, 
1946. Fotoarchief Natuur-
monumenten, ’s-Grave-
land.
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dat dit streven van de jonge vereniging goed past in haar pleidooi voor behoud van woes-
te gronden. Het was natuurlijk genoegzaam bekend dat bij de diverse ontginningen van 
heide en venen allerlei archeologische voorwerpen tevoorschijn kwamen. In deze tijd 
waren grafheuvels al redelijk bekende fenomenen. Ik denk dan ook dat hier eerder ge-
dacht werd aan behoud van de woeste gronden als geheel, inclusief (al dan niet bekende) 
archeologie. Daarmee past het in het streven van Natuurmonumenten naar behoud van 
landschapsschoon in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog.

De vooroorlogse aandacht van Natuurmonumenten voor het behoud van archeologi-
sche waarden in de terreinen kan dan ook samenvattend op twee manieren verklaard wor-
den: enerzijds als argument om het behoud van schoonheid en gaafheid van de zeldzaam 
overgebleven woeste gronden in Nederland te onderbouwen, anderzijds uit de wens om 
de eenmaal aangekochte terreinen zoveel mogelijk te vrijwaren van verstoring, zelfs al 
was het met een wetenschappelijk oogmerk. De botsende karakters van beide beroemde 
tijdgenoten Van Giffen en Van Tienhoven kan dit wellicht versterkt hebben. 

Er is nog een reden waarom ik vrij uitgebreid stil heb gestaan bij de archeologie en de 
jonge Natuurmonumenten. Alhoewel de aangehaalde voorbeelden nog relatief klein van 
aantal zijn, spreekt er ook een soort vanzelfsprekendheid uit. De vanzelfsprekendheid 
dat archeologie bij de natuur hoort, evenals aardkundige en geologische fenomenen. 
Ik zal dit illustreren aan de hand van een jaargang van De Levende Natuur, een ‘tijdschrift 
voor natuur vrienden’, onder redactie van Jac. P. Thijsse en Jacob Heimans, de zoon van 
Eli  Heimans.242 Wie de 32e jaargang van het tijdschrift, jaargang 1927-1928, doorbladert, 
komt opnieuw Van Giffen tegen.243 Hij leverde het naschrift bij een artikel van R. Oppen-
heim uit een serie verhalen getiteld Zwerftochten in Oer-Nederland. Oppenheim doet hier-
bij verslag van allerlei archeologische waarnemingen die hij verspreid door Nederland 
deed.244 Dit soort verhalen staan in De Levende Natuur naast artikelen over stinkzwam-
men, graafwespen, afzonderlijke natuurterreinen maar ook over agaatstenen. De natuur-
beschermers van het eerste uur maakten kennelijk geen onderscheid tussen cultureel en 
natuurlijk erfgoed in de landschappen die in ieder geval de Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten zo behoudenswaardig vond. Het zou interessant zijn de jaargangen 
van De Levende Natuur te analyseren op de onderwerpen van de artikelen. Het zou me niet 
verbazen als de variatie uit de jaargang 1927-1928 zich ook in de andere jaargangen vóór 
1940 manifesteert. Hierin past ook de interesse van Eli Heimans in de geologie van Zuid-
Limburg, waarover meer in hoofdstuk 5. Het is in ieder geval goed om bij het beschou-
wen van de vroege jaren van Natuurmonumenten bewust te zijn van het vanzelfsprekend 
samengaan van cultureel en natuurlijk erfgoed in het Nederlandse natuurbeeld van die 
dagen. De aandacht voor archeologie lijkt dat te onderstrepen. 

242  Citaat staat als ondertitel op het titelblad van Heimans & Thijsse, 1928. 
243  Van Giffen, 1927.
244  Zie Oppenheim, 1927, en Oppenheim 1928. 
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2.6.3 Periode 1920-1945: groei en bestendiging 

Tot ver in de jaren twintig was Natuurmonumenten de enige organisatie die zich met aan-
koop van natuurgebieden bezighield. Dat zou veranderen met de oprichting van de pro-
vinciale landschappen onder auspiciën van Natuurmonumenten: als eerste Het Utrechts 
Landschap in 1927, gevolgd door de overige provincies in de tien jaren erna.245 Het jaar-
verslag van Natuurmonumenten over 1927 vermeldt deze oprichting, de eerste bestuurs-
leden –waaronder onvermijdelijk ook weer Van Tienhoven te vinden was – en wat de kers-
verse stichting onder natuur- en landschapsschoon verstaat:

al datgene, wat tot de aantrekkelijkheid van het landschapsbeeld bijdraagt, waartoe mede kun-
nen worden gerekend de merkwaardigheden op het gebied der natuur-historie en voortbreng-
selen van menschelijke werkzaamheid, welke door hun vorm, ligging of ouderdom de waarde 
van het landschapsbeeld verhoogen.246 

Het betreft een vroege vermelding – opnieuw, na de archeologie-passage uit 1906 – van 
de aandacht die natuurbeschermers hadden voor het culturele erfgoed in de terreinen.

Steeds actiever op het terrein van natuurbescherming werd Staatsbosbeheer, dat for-
meel pas in 1929 natuurbescherming als taak kreeg, maar in praktijk al eerder, niet zel-
den in overleg met Natuurmonumenten, op dit vlak actief was.247 Hans Gorter brengt dit 
grotendeels op het conto van directeur Etienne van Dissel van Staatsbosbeheer (actief 
1901-1937). Onder zijn bewind werden sommige gebieden in beheer bij Staatsbosbeheer 
aangewezen als staatsnatuurmonument: de Muy op Texel was het eerste in 1908. Een be-
zoek van Thijsse, Van Tienhoven en Van Dissel aan Terschelling en Texel in 1923 leidde 
tot bescherming als staatsnatuurmonument van onder andere de Bosplaat in 1924. Ook 
was Van Dissel bestuurslid van Natuurmonumenten. In het jaarboek van Natuurmonu-
menten over 1923-1928 is een artikel opgenomen met als titel ‘Natuurmonumenten van 
het Staatsboschbeheer.’248 Dat artikel, geschreven door Van Dissel, begint met: 

Tot de taak van het Staatsboschbeheer behoort in de eerste plaats het beheer van de gronden 
en bosschen, die onder het Staatsboschbeheer ressorteeren. Tot deze taak wordt ook gerekend 
het bewaren in hun natuurlijken toestand van terreinen, die uit een natuurhistorisch, geolo-
gisch, aesthetisch of ander oogpunt bijzonder merkwaardig zijn; dit is dus de eigenlijke be-
scherming van natuurmonumenten. 

Het was de periode dat het bezit van Natuurmonumenten zou toenemen door de verwer-
ving van grote terreinen als Voornes Duin, dat de Verkade-albums een ongekende po-
pulariteit kenden en dat Thijsse een bekende Nederlander was. Het was bovendien een 
periode waarin steeds meer lagen van de samenleving zich gingen bezighouden met na-
tuurbehoud en landschapsbescherming.

245  Zie Coesèl, Schaminée & Van Duuren, 2007. In 1986 zou de jongste provincie volgen met de oprichting van Stichting Flevo-
Landschap.
246  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,1928, p. 66. 
247  Buis & Verkaik, 1999. 
248  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1928, p. 173. 
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Naast de provinciale landschappen ontstond in 1923 de vereniging De Hollandsche 
Molen, door een personele unie met Natuurmonumenten verbonden: van deze vereni-
ging zou Van Tienhoven tot zijn dood in 1953 voorzitter blijven. Ook was de vereniging 
gehuisvest op het kantoor van Natuurmonumenten in Amsterdam. 

In deze periode werden stedenbouwkundigen en planologen steeds belangrijker pleit-
bezorgers voor de bescherming van natuur. Niet zozeer vanwege de intrinsieke weten-
schappelijke waarde, maar wel als noodzakelijk recreatiegebied voor de stedeling. Hierin 
vonden planologen, stedenbouwkundigen en natuurbeschermers elkaar: Natuurmonu-
menten had, met Thijsse als veldbioloog voorop, immers ook altijd het ‘publieke genot’ 
van de natuur als beschermingsgrond aangevoerd, naast de wetenschappelijke en esthe-
tische argumenten. ‘Landschapsbehoud ten dienste van de ontspanning van de stedeling 
was de boodschap, en een taak van de stedebouw’, schrijft Peter de Ruijter in het boek 
Voor volkshuisvesting en stedebouw over begin jaren twintig en de visie van Dirk Hudig van 
het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (nirov).249 
Deze nieuwe ideeën plaatste Van der Valk, die Planologie en natuurbescherming in historisch 
perspectief schreef, in de periode kort na 1920.250 Deze verbrede belangstelling van steden-
bouwkundigen werd in 1924 vastgelegd in het Stedebouwkundige programma voor natuurbe-
scherming, landschapszorg en recreatie, dat een leidraad zou vormen tot 1945. Belangrijke man 
hierbij was stedenbouwkundige Hendrik Cleyndert (1880-1958), die tevens bestuurslid 
van Natuurmonumenten was.251 

Dat Natuurmonumenten samen met partners als het nodig was niet schuwde actie te 
voeren, illustreert de protestcampagne van Natuurmonumenten en Heemschut tegen 
de elektrische tram door het Gooi in 1921.252 Het beoogde tracé zou het Naardermeer en 
Spanderswoud aantasten. Reden voor een campagne in de pers en het verspreiden van 
briefkaarten met de tekst ‘Ik protesteer tegen de plannen tot electrocutie van het Gooi’. 

De contacten tussen de anwb, de Nederlandsche Oudheidkundige Bond (later knob), 
Bond Heemschut, Natuurmonumenten, Hendrick de Keyser, De Hollandsche Molen en 
de Vereeniging voor Terpenonderzoek resulteerden in 1927 in de Commissie voor den 
Monumentendag. Deze commissie organiseerde jaarlijks de Monumentendag, waar 
actuele thema’s op het gebied van monumentenzorg, landschapsbehoud en natuur-
bescherming besproken werden. De eerste vond in 1928 plaats. Onder de aanwezigen 
bevonden zich natuurlijk Thijsse en Van Tienhoven – de eerste hield een voordracht, de 
tweede zat in de commissie – maar ook mensen als Hudig en Cleyndert, de stedenbouw-
kundigen die hiervoor ter sprake kwamen. De voorzitter opende de eerste monumenten-
dag met het doel van de commissie: ‘een nauwere samenwerking, te verkrijgen tusschen 
alle Vereenigingen, die zich het behoud der monumenten van natuur, kunst en historie 
ten doel stellen.’253 

249  De Ruijter, 1987, p. 261. 
250  Van der Valk, 1982. 
251  Van der Valk, 1982, en Gorter, 1986. 
252  Van der Valk, 1982, p. 48, voor deze anekdote. 
253  Verslag van den eersten Monumentendag, p. 5.



102 2 Landschap, erfgoed en natuur: theorie en methode

Op de eerste Monumentendag sprak Thijsse over ‘De nood onzer  Natuurmonumenten’. 
Hij etaleerde in dit betoog zijn brede invalshoek als het om natuurmonumenten ging. Hij 
sprak over de Zeijer Strubben in Drenthe met relicten van vegetatie van kort na de ijstijd 
als ‘tegelijk een cultuurhistorisch en een natuurhistorisch monument […] even belang-
rijk voor den archeoloog, als voor den bioloog.’254 Hij doelde hierbij op de aanwezige 
grafheuvels en hunebedden. Maar belangrijker is zijn pleidooi in zijn voordracht voor be-
houd van historische landschappen: ‘Het is dus een levensbehoefte, een nationale en in-
ternationale verplichting, dat wij ons natuurschoon, onze flora en onze fauna, de merk-
waardige geologische formaties en ook onze historische landschappen zoveel mogelijk 
ongerept bewaren.’255 Dit lijkt de vroegste vermelding van specifieke aandacht voor his-
torische landschappen door Thijsse te zijn. Verderop in zijn betoog sprak hij van natuur-
schoon in engere zin en in ruimere zin. In engere zin ging het hem om zo min mogelijk 

254  Verslag van den eersten Monumentendag, 1928, p. 6.
255  Verslag van den eersten Monumentendag, 1928, p. 6. 

Afb. 2.29 Jac. P. Thijsse (met bolhoed, midden op de foto) met onder andere prins Bernhard op excursie in het 
Naardermeer, vermoedelijk 1938. Fotoarchief Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
Het jaarverslag 1939/1940 maakt melding van een bezoek van kersverse beschermheer prins Bernhard aan het Naardermeer in 1938. Vereeniging 
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1941, p. 62.
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door mensen beïnvloedde natuur: de duinen, de rivierbeddingen, de plassen en heidevel-
den en ten slotte de bossen. In ruimere zin rekende Thijsse ook ‘parken en plantsoenen, 
terreinen voor sport en spel, en wegen, die niet alleen voldoen aan de eischen van het ver-
keer, maar ook aan die van schoonheid en welbehagen.’256 Hierin herkennen we duidelijk 
het pleidooi van Hudig en Cleyndert en de bredere taakopvatting van de stedenbouw zoals 
in het programma van 1924 gepresenteerd. Thijsse besloot zijn betoog met de noodzaak 
voor natuurbehoud – hij wees op de ‘ruïne van den Sint-Pietersberg’, toen een zeer actu-
eel onderwerp zoals we in hoofdstuk 5 nog zullen zien – en de oplossingsrichtingen. Hij 
pleitte niet alleen voor steun aan Natuurmonumenten, maar verwachtte ook actie van de 
overheid. Hierover zei Thijsse:

Het allereerste, dat wij noodig hebben, is een goede wet op het behoud van ons natuurschoon 
en tot bescherming van onze flora en fauna. Het belastingwetje, dat zich tooit met den naam 
‘Natuurschoonwet’, heeft reeds eenige verademing gebracht, maar wij verlangen veel meer.257 

Hiermee komen we op een belangrijk onderwerp gedurende de jaren tot aan de Tweede 
Wereldoorlog: de strijd om een goede Natuurschoonwet en het werken aan een landelijke 
inventarisatie van dat natuurschoon. Slechts incidenteel kon Natuurmonumenten reke-
nen op financiële steun van de overheid bij aankoop van gebieden.258

Voor particulieren, en dan vooral de particuliere bos- en landgoedeigenaren, was de 
situatie nijpend. Landgoederen en bossen verdwenen in hoog tempo door kap, project-
ontwikkeling en opdeling. Vooral bij erfopvolging speelde dit probleem. De successie-
rechten waren zo hoog dat exploitatie of verkoop als enige optie openbleven. Natuur-
monumenten en later ook de provinciale landschappen fungeerden als een soort vangnet 
om door aankoop opdeling te voorkomen. 

De Natuurschoonwet kwam er op initiatief van vele partijen. Naast de anwb en Na-
tuurmonumenten speelden bijvoorbeeld de Bosraad,259 Staatsbosbeheer, enkele burge-
meesters en de Nederlandse Bosbouwvereniging een rol. Sinds eind 1924 werd er actief 
gewerkt aan dit probleem. Het waren kamervragen aan de minister over de mogelijke 
kap op twee landgoederen die ervoor zorgden dat allerlei partijen en commissies bezig 
gingen met inventarisaties van landgoederen en mogelijke aanpassingen in de belasting-
wetgeving. De anwb en Natuurmonumenten vroegen gezamenlijk aandacht voor dit 
probleem op de zogenaamde ‘noodklokvergadering’ in 1926, maar toen was het proces 
dus al in gang gezet.260 Het leidde in 1928 tot de Natuurschoonwet, die vooral een fiscale 
voorziening was. Zoals we uit de woorden van Thijsse hiervoor al konden opmaken, was 
deze wet naar mening van tijdgenoten nog niet voldoende. Toch bleek zij een blijvertje, 

256  Verslag van den eersten Monumentendag, 1928, p. 7. 
257  Verslag van den eersten Monumentendag, 1928, p. 7. 
258  Bijvoorbeeld bij de aankoop van het Heiloërbos (Nijenburg) droegen gemeente en provincie in de periode 1924-1928 be-
langrijk bij om het bos voor projectontwikkeling te behoeden, met instemming van de eigenaar, de familie Van Foreest. Het was 
de eerste aankoop met financiële overheidssteun. 
259  Zie Verstegen, 2017. De Bosraad was een onafhankelijk adviesorgaan dat de overheid adviseerde over bosbouw. De raad, 
opgericht in 1922, bestond uit vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, anwb, Staatbosbeheer, de Heidemaatschappij, 
een particuliere bosbouwer en een bosrijke gemeente.
260  Verstegen, 2017.
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want de Natuurschoonwet is nog altijd van betekenis: momenteel vallen 3000 landgoe-
deren en daarmee 117.000 hectare onder de Natuurschoonwet.261

Naast de Monumentendag ontstonden er nog andere allianties van partijen op het vlak 
van natuurbehoud. De bedreiging van het Geuldal begin jaren dertig (zie verder hoofd-
stuk 5) leidde tot de oprichting van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbe-
scherming, die, aldus Gorter, ‘ruim 40 jaar een centrale positie in de strijd voor het natuur- 
en landschapsbehoud in ons land heeft ingenomen’.262 Interessant is dat hier planologen 
en biologen samenwerkten; illustratief voor het brede karakter van deze commissie. 

Dan was er nog de aloude wens om te komen tot inventarisatie van de natuurmonu-
menten in Nederland. Het streven dat Johannes Theodorus Oudemans al in 1906 geuit 
had, was in de jaren dertig nog altijd niet vervuld. Wel was er in 1926 een serieus begin 
gemaakt door het Comité het Nederlandsche Landschap, wederom een samenwerkings-
verband tussen de anwb en Natuurmonumenten. Met het oog op een te verwachten na-
tuurbeschermingshaag leek dit belangrijk en ook urgent werk.263 Wie echter het archief 
van het Comité in Amsterdam bekijkt, ziet dat het werk met horten en stoten en heel lang-
zaam vorderde.264 Uiteindelijk verscheen in 1940 in zeer beperkte oplage het vertrouwe-
lijke rapport Het voornaamste natuurschoon van Nederland, waarin Thijsse en enkele anderen 
een lijst van de 747 belangrijkste terreinen hadden geselecteerd uit de brede inventarisatie 
die uiteindelijk in 1939 gereed was gekomen.

In 1942 verscheen in de Nederlandsche Staatscourant van dinsdag 28 juli een ‘lijst van na-
tuurreservaten, welke in de eerste plaats voor bescherming in aanmerking komen’.265

Dit initiatief kwam voort uit de Rijksdienst voor het Nationale Plan, ingesteld in 1941. 
Eindelijk kreeg een inventarisatie van natuurgebieden een status in de ruimtelijke orde-
ning, zij het onder de bezetter. De lijst kende 333 terreinen, die landschappelijk of weten-
schappelijk van betekenis werden geacht.266 Daarnaast maakte de lijst een onderscheid 
tussen provinciaal of nationaal belang. Soms was een korte toelichting bij het terrein op-
genomen, zoals bij Planken Wambuis, ‘Fraai landgoed’, of Buitenpolder IJdoorn, ‘Orni-
thologisch belangrijk’.

In de periode 1920-1945 werd de natuurbeschermingsbeweging volwassen: zij zocht 
en vond raakvlakken met andere disciplines en partijen, van stedenbouwkundigen en de 
anwb tot Bond Heemschut en de Nederlandsche Oudheidkundige Bond. In diverse con-
stellaties en organisatieverbanden werkten al deze verenigingen en stichtingen in wisse-
lende coalities aan het behoud van de schoonheid van Nederland, ieder op zijn of haar 
eigen terrein. De overheid raakte hier steeds actiever bij betrokken: via aankooponder-
steuning, wetgeving en uiteindelijk ook via de ruimtelijke ordening. 

In de periode 1943-1945 werd het praktische werk in de terreinen, maar ook in de over-
legcircuits steeds moeilijker. Van Tienhoven bleef voor Natuurmonumenten op zijn post 

261  Verstegen, 2017. Dit boek beschrijft de boeiende en veelzijdige geschiedenis van de Natuurschoonwet tot 1995. 
262  Gorter, 1986, p. 103. Ik kom hier nog op terug in het tijdvak waarin de Contact-Commissie belangrijk was, de periode 
1945-1970.
263  Gorter, 1986. 
264  Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 2703-2706. 
265  Nederlandsche Staatscourant, 28 juli 1942, p. 1.
266  Gorter, 1986. Zuid-Limburg was nog niet in deze lijst meegenomen, maar zou in 1946 volgen.
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in Amsterdam en bestierde de vereniging zo goed en zo kwaad als dat ging. Maar in 1944 
zou er ook nog tegenstand komen uit onverwachte hoek. De jonge garde van de Neder-
landse Jeugdbond voor Natuurstudie (njn) roerde zich bij een jaarvergadering van Na-
tuurmonumenten in Krasnapolsky in Amsterdam op het onderwerp het beheer van het 
Naardermeer, waarbij sprake was van ‘een rumoerige sfeer, zoals men deze in de vergade-
ringen van Natuurmonumenten nooit eerder gekend had’.267 Een voorbode dat de zaken 
na de oorlog ingrijpend zouden veranderen. 

2.6.4 Periode 1945-1970: Natuurmonumenten wordt een grote, groene organisatie

Na de Tweede Wereldoorlog maakte Natuurmonumenten de balans op van vijf oorlogs-
jaren. Twee medewerkers hadden het leven verloren, er was op grote schaal hout gevor-
derd, al dan niet illegaal. Op Griend hadden de Duitsers eieren geroofd, elders waren 
munitiedepots aangelegd en bunkers gebouwd. Naast dit alles was een groot verlies het 
overlijden van Thijsse geweest, vroeg in 1945. In zijn laatste maanden had hij zich opti-
mistisch getoond over het herstellend vermogen van de natuur na de oorlog. Ook was hij 
nog volop bezig geweest met allerlei natuurbeschermingszaken, blijkens zijn briefwisse-
lingen.268 Hierop zal ik dieper ingaan in hoofdstuk 4.

Wat de bescherming van erfgoed betreft: was het voor de oorlog nog vooral gekoppeld 
aan landschapsschoon, los van de aandacht voor archeologie en de vroege oproep van 
Thijsse voor behoud van het cultuurlandschap, dat zou veranderen met de aankoop van 
het Eerder Achterbroek. In 1949 kocht Natuurmonumenten heel bewust een oud cultuur-
landschap met als doel dat ook als landschapsreservaat te beschermen. We komen op het 
Eerder Achterbroek meer dan uitgebreid terug in hoofdstuk 3, maar ik wil wel pogen de 
aankoop in de context van de tijd te plaatsen. 

De ontginningen die voor de oorlog de woeste gronden bedreigd hadden, waren gro-
tendeels voorbij. Nu waren het de ruilverkavelingen die natuur en landschap bedreig-
den. Waar voor de oorlog bos en heide sterk in areaal afnamen, was het na de oorlog 
het kleinschalige cultuurlandschap dat verdween. Slaan we de verslagen van de Contact- 
Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming erop na, dan zien we als belangrijke 
onderwerpen natuurbescherming en landbouw, militaire oefenterreinen en ruilverkave-
lingen. ‘Zoals bekend, hebben de ruilverkavelingsaanvragen een buitengewoon grote om-
vang aangenomen’, staat in het jaarverslag 1947-1949.269 Jaarverslag 1950-1951 vermeldt: 
‘Ruilverkavelingen blijven uit alle delen van het land in groten getale bij de Cultuurtech-
nische Dienst binnenstromen.’270 De militaire oefenterreinen waren een grote zorg: juist 
omdat Defensie de schaarse woeste gronden wilde gebruiken, die de vooroorlogse na-
tuurbeschermers met zo veel moeite uit de handen van ontginners hadden gered! 

267  Gorter, 1986, p. 158. Gorter beschreef deze memorabele vergadering uit eigen waarneming. Later zou ik hier Tjalling Wa-
terbolk nog over bevragen, die hierbij aanwezig was geweest als njn’er. Hij herinnerde zich vooral dat hij zich koest had ge-
houden in de schaduw van voorzitter Wim Klinkenberg, die het hoogste woord voerde.
268  Coesèl, 2012.
269  Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1950, p. 13. 
270  Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1951, p. 15.
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Meer algemeen besteedden jaarverslagen uit die tijd veel aandacht aan het knelpunt 
van de economische ontwikkeling van Nederland met de toenemende bevolkingsgroei 
versus het behoud van natuur en landschap. De vooruitgang werd niet ter discussie ge-
steld, maar wel aangevoerd om de urgentie van natuurbescherming te benadrukken.

Er was binnen de Contact-Commissie specifieke aandacht voor het cultuurlandschap 
door de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen, met bekende namen als Hendrik 
Cleyn dert (voorzitter) en Victor Westhoff (secretaris). Thijsse schreef aan het eind van 
zijn leven over de werkgroep: ‘Deze commissie staat voor een heel moeilijke taak, daar 
toch de cultuur zelve steeds bedacht is op verdere ontwikkeling’.271 De werkgroep had het 
ook moeilijk, getuige het werk van Jos Dekker over de werkzaamheden van de werkgroep 
tussen 1944 en 1950. Hij stelt dat in die jaren gewerkt werd aan een strategie om samen 
met de landbouw en de ruilverkaveling cultuurlandschappen te kunnen beschermen en 
beschouwt dit als definitieve ontdekking van het cultuurlandschap. Eind jaren veertig 
bleek deze samenwerking niet van de grond te komen.272 

Toch heeft Werkgroep voor de Cultuurlandschappen zeker zijn belang gehad. Om tot 
selectie en bescherming te komen had de werkgroep een indeling gemaakt van de Neder-
landse cultuurlandschappen. Victor Westhoff, Jan Bijhouwer en Carel van Rijsinge heb-
ben hier belangrijk werk voor verricht. Daarmee was de Werkgroep voor de Cultuurland-
schappen een van de eerste die een landschapsindeling maakte om concreet te gebruiken. 
Deze leidde tot een kaart waarop 61 gebieden als meest waardevol werden aangegeven.273 
De landschapsindeling van de werkgroep past in een ontwikkeling van dergelijke land-
schapstypologieën. Onder andere Bijhouwer zelf maar ook Hendrik Jacob Keuning werk-
ten hieraan in deze periode.274 

De Wieden vormden in deze jaren nog een voorbeeld van het ouderwets veiligstellen 
van ‘wilde grond’ tegen ontginning. In het jaarverslag 1947-1948 lezen we: ‘Onafzienbare 
plassen, rietvelden en moerassen zijn reeds tot cultuurland geworden en nog is het einde 
van dit proces niet gekomen. Wij beschouwen het daarom als een dringende eis het be-
houd van enkele van de wilde landen te verzekeren.’275 

Het vooroorlogse jargon – behoud van de schoonheid van het landschap – bleef in ge-
bruik, ook bij de ruilverkavelingen. Als illustratie kan de brochure Landschapsverzorging uit 
1954 dienen. In de inleiding lezen we over de bekende bedreigingen: ‘Want het unieke, 
intieme natuurschoon van de Gelderse Achterhoek wordt ernstig bedreigd. Ja, wij zijn 
reeds op het sterk hellende vlak, want er is al veel vernield en onherstelbaar bedorven.’276 

Belangrijkste aankopen waren (delen van) de Nieuwkoopse Plassen sinds 1944 en 
vooral aanvullende verwervingen, zoals ook steeds in De Wieden. De grote aankoop van 
deze jaren is echter ontegenzeggelijk het Eerder Achterbroek, al gelijk bij de aankoop 

271  Thijsse, 1946, p. 77. Over dit postuum verschenen werk van Thijsse verderop meer. 
272  Dekker, 1993. 
273  Gorter, 1986, pp. 325-326. 
274  Renes, 1982, geeft een overzicht van deze ontwikkeling in hoofdstuk 2, pp. 5-26. Zie voor andere genoemde voorbeelden 
Keuning, 1946, en Bijhouwer, 1977.
275  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1949, p. 87.
276  Commissie Landschapsverzorging Achterhoek en Liemers, 1954, p. 10. Gorter zat in deze commissie namens de Contact-
Commissie. Ook hier is de wereld klein … 
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gepresenteerd als een cultuurmonument en een natuurmonument.277 Alhoewel de aan-
koop van dit landschapsreservaat nu weleens als trendbreuk wordt gezien, lijkt het in de 
tijd toch weinig ophef te hebben veroorzaakt. Mijn idee is dat de aankoop van het Eerder 
Achterbroek prima paste in de traditionele strategie van aankoop van bedreigd natuur- en 
landschapsschoon. Alleen in plaats van bos en heide was dit keer een evenzeer zeldzaam 
wordend kleinschalig cultuurlandschap aangekocht.

Maar er is nog een argument om de aankoop van het Eerder Achterbroek te verklaren 
en dat is het groeiende besef van de noodzaak tot actief beheer in de terreinen. Het meer 
perceelsgewijze beheer, nodig om een dergelijk landschapsreservaat blijvend te kunnen 
beheren, is in de jaren direct na de oorlog geaccepteerd geraakt door toedoen van we-
tenschappelijk adviseur Victor Westhoff (zie paragraaf 2.4.3). Daarin stond Westhoff 
niet alleen: het paste in een besef dat veel natuurwaarden een cultuurhistorische achter-
grond hadden. Een mooie illustratie van dit besef vormt de voordracht die Roel van Ben-
them (1911-2003) hield op de negentiende Monumentendag, 17 april 1947 te Amsterdam. 
Van Benthem werkte bij Staatsbosbeheer, was sinds 1943 landschapsadviseur in Noord- 
Brabant en speelde een grote rol bij het behoud van het Bossche Broek. In 1950 werd hij 
hoofd van de afdeling Landschapsverzorging van Staatsbosbeheer.278 Hij sprak op de Mo-
numentendag over de wederopbouw van het landschap. Hij besteedde daarbij aandacht 
aan het culturele karakter van het Nederlandse landschap, een inzicht dat de planten-
sociologie hem gebracht had:

Dit leidde tot de verrassende ontdekking, dat veel onzer meest kostbare landschappelijke 
schoonheid – men denke aan de heiden, de blauwgraslanden, de rivierduinen, de stuifzan-
den – in plaats van echte ‘ongerepte’ natuur slechts verschijningsvorm bleek, welke door men-
schelijke bemoeienis was ontstaan of daardoor werd gecontinueerd of bestendigd.279

Om even verderop te concluderen:

En het besef brak door, dat ons natuurlandschap van eeuwen geleden geleidelijk is uitgegroeid 
tot een vrijwel volkomen cultuurlandschap.280

Voor de toekomst zag Van Benthem een grote rol voor de planologie en de landschaps-
verzorging weggelegd. Voor waardevolle cultuurlandschappen stelde hij voor maatrege-
len te nemen om de ontwikkelingen in de landbouw te combineren met aandacht voor 
het landschap. 

Landschapsverzorging was een term die ook Thijsse gebruikte. Postuum was in 1946 
nog een boek van hem verschenen: Natuurbescherming en landschapsverzorging in Nederland 
(afb. 2.30).281 Het boek kan bijna als een testament van Thijsse gezien worden. Hij begint 
met een beschrijving van de ondergrond van Nederland, vervolgt met een uitgebreide 

277  Bijvoorbeeld jaarverslag 1948-1949, in: Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1949, p. 103: ‘Het 
Eerder Achterbroek kan als een cultuurmonument en als een natuurmonument beide gelden’. 
278  Gorter, 1986.
279  Verslag van den negentienden Monumentendag, 1947, p. 13. 
280  Verslag van den negentienden Monumentendag, 1947, p. 13. 
281  Thijsse, 1946. 
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geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland en komt dan met een hoofdstuk 
getiteld ‘Landschapsbescherming en -verzorging’. Hij besluit het boek met een hoofd-
stuk over natuurgenot en natuurkennis, iets wat in zijn werk centraal had gestaan. Voor 
ons verhaal is vooral het hoofdstuk over landschapsbescherming interessant. Thijsse 
beschrijft hierin heel bondig de bedreigingen van het Nederlandse cultuurlandschap: 

Het laat ons dan ook niet onverschillig, hoe het gaat met de cultuurlandschappen in de onrust 
der tijden, de ‘eischen’ van het verkeer, het in gebruik nemen van grond voor andere doelein-
den en de min of meer noodzakelijke veranderingen in den waterstaat-kundigen toestand.282

Verder geeft Thijsse voorbeelden van verdwenen houtwallen, gedempte meertjes, het asfal-
teren van wegen. Zoals dikwijls is Thijsse echter optimistisch gestemd over de toekomst: 
‘Over de groote ontginningen, al of niet in verband met ruilverkaveling, maak ik mij tegen-
woordig een heel klein beetje minder ongerust dan vroeger.’283 Dit komt vooral door een 

282  Thijsse, 1946, p. 77. 
283  Thijsse, 1946, p. 87. 

Afb. 2.30 Omslag van Natuurbescherming en 
landschapsverzorging in Nederland door Jac. 
P. Thijsse uit 1946. Collectie auteur.

Afb. 2.31 Het bijna iconisch geworden logo van 
de actie Behoud het Deelerwoud. Het edelhert is met 
een grappige woordspeling ook wel aangeduid als 
(b)edelhert. Collectie bibliotheek Natuurmonumen-
ten, ’s-Graveland.
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betere verankering van de natuurbescherming in het Nationale Plan en een toenemend be-
wustzijn bij de ontginningsmaatschappijen zoals Thijsse ze noemt. Een hoofdstuk vol zorg 
eindigt dus licht optimistisch. Als dit besef gemeengoed was eind jaren veertig, is de aankoop 
van het Eerder Achterbroek uit oogpunt van landschapsverzorging geen vreemde gedachte.

In de jaren vijftig en zestig ging Natuurmonumenten door op de ingeslagen weg. Via 
onder andere de Contact-Commissie stond zij in relatie met vele partijen en belang heb-
benden, ook bij de overheid. De aankoop van terreinen ging gestaag door. Grote aankoop 
vormde Genhoes in Zuid-Limburg, compleet met een kasteel (zie hoofdstuk 5). In enkele 
gevallen ging Natuurmonumenten zich bedienen van publieksgerichte acties om aanko-
pen mogelijk te maken. Het Bovenste Bos in Zuid-Limburg begin jaren zestig bleek uitein-
delijk een vingeroefening voor een veel grotere actie in 1967 om het Deelerwoud te kunnen 
kopen (afb. 2.31).284 Zeker deze actie leverde Natuurmonumenten een enorme publiciteit 
op alsmede veel nieuwe leden. Het succes werd in 1977 herhaald met de Aktie Geuldal. In 
hoofdstuk 5, over het Geuldal, staat een uitgebreide beschrijving van deze invloedrijke actie.

Rond 1970 is Natuurmonumenten in alle opzichten gegroeid. Zij heeft veel gebieden 
verworven, veel leden erbij gekregen en is in toenemende mate een publieksorganisatie 
geworden. Natuurmonumenten werd van een elitaire club met regenten aan het hoofd 
steeds meer een brede maatschappelijke organisatie. Deze trend was natuurlijk breder 
dan Natuurmonumenten alleen. En dat zou helemaal gelden als in de periode daarna het 
milieu steeds centraler komt te staan. 

2.6.5 Periode 1970-2015: onstuimige groei en diversiteit

De periode vanaf 1970 kende Natuurmonumenten een explosieve groei op alle fronten. 
Zeker sinds de actie Behoud het Deelerwoud was het ledental snel gestegen. Tijdens de actie 
werd de 75.000 leden gehaald, in 1970 passeerde Natuurmonumenten de 100.000 leden 
en het 250.000e lid werd in 1978 gemeld. In de jaren negentig kwam zelfs het miljoen-
ste lid even in zicht, maar begin eenentwintigste eeuw zou het ledental van het maximum 
rond de 960.000 leden weer dalen naar rond de 725.000 leden: nog altijd bijna een ver-
driedubbeling vergeleken met 1978.

Ook het aantal gebieden en aantal beheerde hectares bleef stijgen. In deze periode 
werden vele grote en belangrijke terreinen verworven, zoals de ’s-Gravelandse Buiten-
plaatsen, de Sint-Pietersberg, delen van het Geuldal, Planken Wambuis, het Zwanenwater 
en nog veel meer. De 25.000 hectare van rond 1970 werden tot 2015 ruim verviervoudigd 
tot meer dan 100.000 hectare. Met deze enorme groei ontwikkelde zich een steeds groter 
apparaat van medewerkers, van boswachter tot ledenadministratie en van directie tot bos-
specialisten. Daarnaast hielp een groeiend legioen aan vrijwilligers. 

Hoe is deze groei te verklaren? Er zijn enkele factoren te noemen. Ten eerste had de 
natuurbescherming het tij mee. Zeker sinds de jaren zeventig met de Club van Rome en het 
groeiende milieuvraagstuk kregen natuurbeschermingsorganisaties van het publiek veel 
steun, of het nu het Wereldnatuurfonds (wnf), Greenpeace, Het Drentse Landschap of 

284  Purmer, 2016. 
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Natuurmonumenten was. Ten tweede was de 
overheid in toenemende mate een partner, 
zowel beleidsmatig als financieel. De diver-
se nota’s Ruimtelijke Ordening hadden steevast 
een stevige natuurparagraaf. Maar ‘een mijl-
paal in de institutionalisering van het natuur-
beleid’ was het Natuurbeleidsplan.285 In 1990 
had het ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij, toen onder minister Braks, 
dit beleidsstuk uitgebracht. Het Natuurbe-
leidsplan betekende een radicale vernieuwing 
in het Nederlandse natuurbeleid. De schei-
ding van de functies werd hierin doorgezet: 
er moest ruimte komen voor een netwerk 
van natuur (de Ecologische Hoofdstructuur, 
kortweg ehs), als tegenhanger van de ont-
wikkeling van stedelijke en infrastructurele 
netwerken. In 2010 zou de ehs een netwerk 
van 700.000 hectare natuur moeten be-
slaan.286 Nog maar twee jaar eerder, in 1988, 
had Natuurmonumenten voorstellen gedaan 
voor herintegratie van landbouw, milieu en 

natuur, maar dat leek met de introductie van de ehs alweer achterhaald (afb. 2.32).287

Een van de basisideeën achter de ehs was de ‘eilandentheorie’ van de biologen Robert 
MacArthur en Edward Wilson. Kort gezegd gaat deze theorie ervan uit dat kleine, geïso-
leerde populaties, zoals die op kleine eilanden, veel kwetsbaarder zijn voor uitsterven, 
bijvoorbeeld door inteelt of eenmalige incidenten. Door verbindingen te creëren zou-
den metapopulaties ontstaan, die door hun omvang minder kwetsbaar zouden zijn. De 
ehs was verdeeld in drie soorten gebieden. De ‘kerngebieden’ bestonden uit grote na-
tuurgebieden van minimaal 500 hectare, ‘natuurontwikkelingsgebieden’ waren nieuw te 
creëren natuurgebieden en ‘verbindingszones’ vormden de schakels tussen de natuur-
gebieden. Hiermee effende het Natuurbeleidsplan beleidsmatig de weg voor natuurontwik-
keling. Natuurontwikkeling, die als concept pas enkele jaren bestond, kon nu op grote 
schaal in de praktijk worden gebracht. Het eerste grote natuurontwikkelingsproject was 
Plan Ooievaar voor het rivierengebied.288 Het wnf bouwde hierop voort met het project 
Levende Rivieren. Hierbij startte het wnf een grote mediacampagne, die volgens Van der 
Windt veel heeft betekend voor de bekendheid van ‘oernatuur’ bij het grote publiek.

Beleidsconcepten zoals de ehs zorgden voor een gestage toename aan (gesubsidieerde) 
hectares natuur. Ook natuurontwikkeling kon op grote populariteit rekenen en op flinke 

285  Van Koppen, 2002, p. 170. 
286  Van der Cammen & De Klerk, 2003. 
287  Natuurmonumenten, 1988.
288  Bruin et al., 1987. Zie ook hoofdstuk 2. 

Afb. 2.32 Omslag van het rapport over land-
bouw en natuurbescherming uit 1988. Col-
lectie auteur.
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happen uit de subsidieruif. Natuurmonumenten voerde vooral in de jaren negentig diverse 
natuurontwikkelingsprojecten uit met als eerste Plan Goudplevier in 1991. Hoofdstuk 6 is aan 
dit plan gewijd. Goudplevier werd gevolgd door vele andere projecten tot op vandaag de dag. 
Aansprekende projecten, die ook veel losmaakten in de samenleving, waren bijvoorbeeld de 
plannen Lobelia in Noord-Brabant, de Nieuwe Venen rond Nieuwkoop en Tureluur in Zeeland.289

Een andere factor ter verklaring van de groei van Natuurmonumenten was de toenemen-
de professionalisering van de werkorganisatie in combinatie met gebruik van de massa-
media: een ledenblad, regelmatige optredens op televisie en een aanvallende houding, ze-
ker sinds begin jaren negentig. Natuurmonumenten was een van de eerste goede doelen 
die begin jaren negentig steun kreeg van de Nationale Postcode Loterij. Ook de strategie 
veranderde begin jaren negentig in de tijd van voorzitter Pieter Winsemius. De vereniging 
ging van verdedigen van bestaande natuur naar uitbreiden van het areaal via natuurontwik-
keling.290 In 1993 kreeg Natuurmonumenten naar buiten toe een opfrisbeurt: een nieuw 
logo en een kortere naam: ‘tot Behoud van’ verdween uit de naam: het was nu kortweg Ver-
eniging Natuurmonumenten. Volgens Jan Gorter, de opsteller van Plan Goudplevier, deed hij 
de suggestie om ‘Behoud’ te laten vervallen aan Winsemius bij de voorbereiding van een 
speech: deze nam het tot Gorters’ verbazing over en de volgende dag stond het in de krant.291

Wat betreft het erfgoed bij Natuurmonumenten lijkt deze periode weer in twee tijd-
vakken te verdelen: grofweg van 1970 tot 2000 en de periode daarna. In de jaren tot de 
millenniumwisseling laat de vereniging op cultuurhistorisch vlak een tweeslachtig beeld 
zien. Zo is er enerzijds de toenemende aandacht voor procesnatuur en grootschalige na-
tuurontwikkeling, waarbij de cultuurhistorische achtergrond van de betreffende terrei-
nen van secundair belang is. Boerderijen werden gesloopt, houtwallen leden onder vraat 
van grote grazers, verkavelingspatronen vervaagden of verdwenen met het graafwerk. 

De sloop van enkele boerderijen is in dit verband illustratief. De boerderij Balsvoort op 
Kampina was het laatste gebouw dat nog over was van een klein gehucht. Het werd in 1984 

289  Maas, 2005. 
290  Mondelinge mededeling Pieter Winsemius tijdens gesprek op 22 augustus 2016. 
291  Maas, 2005, en mondelinge mededeling Jan Gorter tijdens veldbezoek op 25 augustus 2016.

Afb. 2.33 In 1980 vierde 
Natuurmonumenten haar 
75-jarig bestaan. De zo-
merzegels dat jaar pasten 
daar helemaal bij: op een 
van de vier landschappen is 
zelfs het logo van Natuur-
monumenten opgenomen. 
Collectie Natuurmonu-
menten, ’s-Graveland.
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door Natuurmonumenten gesloopt om integrale begrazing van dit gebied verder te ontwik-
kelen. De bouwvallige boerderij Beekhuizen viel in 1988 onder de slopershamer vanwege 
ligging in een halfnatuurlijk landschap. In 1995 moest de eveneens bouwvallige boerderij 
Bolland in de Lionserpolder in Friesland wijken voor de weidevogels. De boerderij zou te-
veel verstoring betekenen in het open landschap. Natuurmonumenten schreef na de sloop: 
‘De wijdse sfeer in dit unieke slenkengebied is versterkt doordat de boerderij Bolland, cen-
traal in het gebied, verwijderd is; deze plek is direct door een paartje scholeksters benut’292 

Gedeeltelijke sloop vond plaats op Veluwezoom (Herikhuizen, na 1991, in een halfna-
tuurlijk landschap) en op Tiengemeten (in 2006, enkele schuren bij boerderijen en arbei-
derswoningen). Op dit eiland zouden uiteindelijk ook veel boerderijen gespaard blijven, 
maar aanvankelijk zouden zij bijna alle verdwijnen in het kader van de natuurontwikke-
ling. Daarmee biedt Tiengemeten een aardig voorbeeld van de omslag in het denken over 
natuur en cultuur begin eenentwintigste eeuw.293 

Maar dit is maar een kant van de medaille. Juist ook in deze periode verwierf Natuur-
monumenten vele landgoederen en kastelen, en voerde de vereniging in het Geuldal actie 
om historische watermolens en boerderijen te kunnen aankopen in het Zuid-Limburgse 
landschap. Ook kwam, tegen het eind van de Koude Oorlog, een aantal forten uit de ver-
schillende waterlinies in beheer bij Natuurmonumenten. 

Vanaf eind jaren negentig nam de aandacht voor cultuurhistorie bij Natuurmonumenten 
verder toe, geholpen door ontwikkelingen in de buitenwereld. De Nota Belvedere van de over-
heid is hier een voorbeeld van, maar ook de toenemende zorg over oude cultuurlandschap-
pen in de samenleving. Die groeiende aandacht resulteerde in de oprichting van organisa-
ties als de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (vnc) en een toenemende  oriëntatie 
op erfgoed bij vele terreinbeheerders, van Staatsbosbeheer tot Gelders Landschap. Zelfs in 
de eerste naam van de nieuwe rijksdienst, een fusie van de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (rob) en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (rdmz) 
kwam het landschap terug: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten (racm). Een reorganisatie later zou het landschap weer uit de naam verdwijnen 
om plaats te maken voor de parapluterm erfgoed: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Bij Natuurmonumenten nam de aandacht voor erfgoed een grote vlucht in de periode 
2000-2015. Het aantal professionele medewerkers op het vlak groeide. Een gis-database 
voor gebouwd, archeologisch en landschappelijk erfgoed is in ontwikkeling sinds deze 
periode. Het beleid op het gebied van erfgoed werd vastgelegd via een beleidsnota, ver-
schenen in 2000. Deze nota, Cultuurhistorie in natuur en landschap, stelde vast dat Natuur-
monumenten – wellicht ongemerkt – een grote erfgoedbeheerder was geworden.294 De 
basis van het nieuwe beleid was het goed zorgen voor de vele cultuurhistorische waarden 
in de terreinen, met het beter beleefbaar maken van het erfgoed waar de mogelijkheid 
zich voordeed. In praktijk moest er ook een achterstand worden ingelopen. Zowel de ge-
bouwen, landschapselementen als archeologische waarden kampten met achterstallig 
onderhoud. In de eenentwintigste eeuw werd voortvarend gewerkt aan het wegwerken 

292  Vereniging Natuurmonumenten, 1997-2, p. 40. 
293  Posthoorn, 2000. 
294  Vereniging Natuurmonumenten, 2000. 
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van al die achterstanden. Landgoedherstelplannen voor onder andere de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen en landgoederen in de Graafschap, landschapsherstelplannen in bijvoor-
beeld Eerde en het Eerder Achterbroek, een inventarisatie door de Archeologische Mo-
numentenwacht van de archeologisch waardevolle terreinen, gevolgd door restauratie 
in Limburg van archeologische monumenten door de Stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen (ikl): een greep van de activiteiten in deze periode. Het Water-
loopbos in de Noordoostpolder is een voorbeeld van de groeiende aandacht voor jong 
cultureel erfgoed. Het is, naast het munitiedepot van Nieuw-Balinge, het jongste rijks-
monument in beheer bij Natuurmonumenten, aangewezen in het kader van de tweede 
 tranche Wederopbouw (1955-1965). In 2017 kwam er een boek uit over dit bijzondere ter-
rein, waar het Waterloopkundig Laboratorium allerlei schaalmodellen had aangelegd om 
de invloed van het water te testen (afb. 2.34).295 

295  Bosscher, 2017. In dit boek is veel aandacht voor oral history: de oud-ingenieurs die er werkten zijn voor dit boek geïnter-
viewd. Het andere genoemde monument uit de wederopbouwperiode, het munitiedepot van Nieuw-Balinge, komt uitgebreid 
aan de orde in paragraaf 6.5.4. 

Afb. 2.34 Een van de vele schaalmodellen in het Waterloopbos. Foto auteur, april 2015.
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Natuurmonumenten begon zich steeds meer te gedragen als een erfgoedbeheerder. Zo 
werd de organisatie toegelaten als Professionele Organisatie Monumentenbeheer (pom) 
en sloot convenanten met de rob en later de rce. Er verschenen ook enkele boeken over het 
gebouwde erfgoedbezit, waarbij vooral Verborgen schatten (2014) in grote oplage verscheen.

Het erfgoed bij Natuurmonumenten is nu weer onderwerp van herbezinning: nieuw 
beleid onder de titel Erfgoed in het hart verscheen in 2017. In dit beleidsstuk wordt gecon-
stateerd dat de uitgangspunten uit 2000 nog altijd staan, maar dat beleving van het cultu-
reel erfgoed en financiering van het beheer daarvan belangrijke aspecten vormen voor de 
komende jaren. Het vertellen van de verhalen over het cutureel erfgoed moet daarbij zor-
gen voor extra draagvlak.296 Voorbeeld van aandacht voor landschappelijk erfgoed biedt 
het in 2017 verschenen boek over de Greidhoeke, waar de cultuurhistorie van een rijk wei-
devogelgebied in opdracht van Natuurmonumenten te boek is gesteld.297

Natuurmonumenten is niet uniek met de toenemende aandacht voor cultureel erf-
goed. Ook bij de provinciale Landschappen is die verschuiving waarneembaar. Er zijn wel 
verschillen binnen de Landschappen, maar vooral Het Drentse Landschap, Het Utrechts 
Landschap en Geldersch Landschap & Kasteelen oriënteren zich op het cultureel erfgoed. 
Geldersch Landschap ontwikkelde zich zeker sinds de fusie met Geldersche Kasteelen 
steeds meer tot het Nederlandse equivalent van de National Trust. Het Utrechts Landschap 
fuseerde met de provinciale molenstichting en Het Drentse Landschap presenteerde haar 
culturele erfgoed al in 2009 in een boek getiteld Have en goed.298 Het is interessant de posi-
tie van Natuurmonumenten in het spanningsveld cultuur/natuur te vergelijken met ande-
re terreinbeheerders en natuurorganisaties. Hans Renes heeft dat gedaan en constateerde 
dat Geldersch Landschap het meest in de richting van cultuur was bewogen (afb. 2.35).

296  Projectgroep Erfgoed in het hart, 2017. 
297  Wiersma, 2017. Dit boek beschrijft de rijke landschapsgeschiedenis van dit gebied in Zuidwest-Friesland, waarbij de re-
servaatsgebieden van Natuurmonumenten extra aandacht krijgen.
298  Voor Geldersch Landschap zie bijvoorbeeld het handboek uit 2003, waarin de kastelen en natuurgebieden gezamenlijk 
gepresenteerd worden (Van der Genugten & Jas, 2003). Zie Boivin, 2009, voor Het Drentse Landschap.

Afb. 2.35 Positiebepaling 
van enkele organisaties. 
Lodewijk van Nieuwen-
huijze, bewerkt door Hans 
Renes.
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Landschap staat al enkele jaren sterk in de belangstelling bij Natuurmonumenten. In 
2013 verscheen het boekje Het landschap centraal, waarin de vereniging zich nadrukkelijk als 
belangenbehartiger van het Nederlandse landschap opstelt, zowel binnen als buiten de ei-
gen gebieden. Kern was het werken aan behoud van karakteristieke cultuurlandschappen 
enerzijds, maar ook het herstellen en uitbreiden van systeemecologische samenhang in 
grote natuurgebieden zoals de Waddenzee anderzijds. Hiermee stelde Natuur monumenten 
haar landschapsbeleid in wezen in het verlengde van het arcadische en wildernisnatuur-
beeld.299 

In de uitwerking van Het landschap centraal zocht Natuurmonumenten meer draagvlak 
in de samenleving. Middels de zogeheten streekconferenties nodigde Natuurmonumen-
ten bewoners en stakeholders uit om over het eigen landschap te praten. Draagvlak en par-
ticipatie lijken ook hier de sleutelwoorden: Natuurmonumenten wil samen met anderen 
aan de slag in het landschap. Het resulteerde in 2016 in de publicatie Een land om te koes-
teren. Aanvalsplan voor het Nederlandse landschap.300 Hierin roept Natuurmonumenten over-
heid, burgers en andere partijen op de handen ineen te slaan om het landschap te behou-
den en te versterken. 

Vormen Het landschap centraal en Erfgoed in het hart wat betreft erfgoed een nieuw kan-
telmoment? De toekomst zal het leren. Wel is het goed de bovenstaande ontwikkeling te 
toetsen aan de vier voorbeeldstudies die volgen in dit boek. Is Natuurmonumenten een 
natuurbeheerder? Of is zij ook een erfgoedbeheerder? Zijn cultureel erfgoed en natuurlijk 
erfgoed twee gezichten van een Januskop, of is erfgoedbeheer een masker dat op zijn tijd 
wordt op- of afgezet? 

2.6.6 Een periodisering van natuurbescherming in Nederland en de aandacht voor erfgoed

Al door diverse auteurs is de ontwikkeling van de natuurbescherming in Nederland be-
schreven. Interessant is de periodisering die Kris van Koppen hanteert in zijn proefschrift 
Echte natuur.301 Deze indeling vond navolging, onder andere in een artikel van Rob Detting-
meijer over het veranderende natuurbegrip in Nederland door de tijd.302 De hierboven 
door mij gehanteerde indeling komt daar in grote lijnen mee overeen, alleen zal ik deze 
periodisering nu plaatsen in het perspectief van het cultureel erfgoed (tabel 2.2).

Van Koppen laat de vroege periode min of meer gelijk vallen met het ontstaan van Na-
tuurmonumenten als aanvang van geïnstitutionaliseerde natuurbescherming, alhoewel 
hij ook wijst op het ontstaan van de beweging eind negentiende eeuw. Ik houd vanwege 
het natuurlijk en cultureel erfgoed de incidenten van de kap van het Beekbergerwoud en 
de verkoop van het Bossche doksaal aan. De tweedeling die ik hanteer in deze periode, 
vóór 1920 en na 1920, maakt Van Koppen niet. Voor mij markeert dit echter de omslag 
van de pioniersjaren naar een netwerk van beschermers van het erfgoed. De periode 1940-

299  Bosscher, 2013, p. 36. In dit boekje wordt stakeholders gevraagd te reageren op de uitgangspunten van Het landschap centraal. 
Renes schetst daarin de tussenpositie van Natuurmonumenten zoals te zien in afbeelding 2.35.
300  Bosscher, 2016.
301  Van Koppen, 2002. De periodisering wordt beschreven op pp. 149-173.
302  Dettingmeijer, 2011. 
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1970 hangt Van Koppen op aan de ruilverkaveling en toenemende planmatige aanpak om 
de toenemende dynamiek te kunnen pareren. Dit is voor mij de periode dat de aankopen 
verschuiven van woeste gronden naar cultuurlandschap en daarmee ook naar meer erf-
goedgericht beheer in die landschappen. De veranderende inzichten in het beheer van 
Victor Westhoff laten mij deze periode doen beginnen in 1945. De periode 1970-1990 ty-
peert Van Koppen terecht met de ‘groene golf ’ van de milieubeweging. De enorme groei 
in hectares en leden leidde tot veel aandacht voor Natuurmonumenten. De golf van na-
tuurontwikkeling (1990-2000) is de volgende belangrijke periode, waarbij de aandacht 
voor cultureel erfgoed lijkt achter te blijven. Dat veranderde rond 2000, als ik echt een 
verandering zie in de omgang met cultureel erfgoed. Reden voor mij om deze periode 
eveneens apart te nemen. Voor Van Koppen is de natuurontwikkeling tekenend voor de 
fase sinds 1990, vanuit het perspectief van zijn werk (2002) zeer logisch. Omdat dit boek 
zestien jaar later verschijnt, kan ik alweer een periode toevoegen.

2.7 Landschap als erfgoed in Nederland

Bovenstaande bloemlezing uit de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming 
eindigt met de constatering dat cultureel erfgoed daarin een steeds wisselende plaats in-
nam. Centraal staat wel dat in die gehele geschiedenis landschap als erfgoed voorkomt, 

Tabel 2.2 De periodisering van de ontwikkeling van Natuurmonumenten en de aan-
dacht voor cultureel erfgoed afgezet tegen de periodisering van Kris van Koppen

Periode Periode Kris van Koppen Erfgoed

1870-1920
De vroege jaren van de 
natuurbescherming

1900-1940
Natuurmonumenten en 
natuurschoon

Cultureel en natuurlijk erfgoed gescheiden 
sporen, beperkte overlap

1920-1945
Groei en bestendiging

1900-1940
Natuurmonumenten en 
natuurschoon

Netwerk van beschermers van natuurlijk en 
cultureel erfgoed, overlap in de schoonheid van 
het landschap

1945-1970
Natuurmonumenten 
wordt een grote, 
groene organisatie

1940-1970
Natuur en landschap 
geordend

Toenemende aandacht voor de erfgoedkant van 
het agrarisch cultuurlandschap en landgoederen

1970-1990
Onstuimige groei en 
diversiteit I

1970-1990
Natuur op de golven van de 
milieubeweging

Januskop: aandacht voor cultureel erfgoed 
en aandacht voor natuurlijk erfgoed binnen 
Natuurmonumenten gescheiden

1990-2000
Onstuimige groei en 
diversiteit II

1990-2002
Nieuwe natuur in het 
offensief

Veel aandacht voor grootschalige 
natuurontwikkeling, minder voor erfgoed

2000-2015
Krimp en bezinning

– Toenemende aandacht voor alle aspecten van 
cultureel erfgoed

Bron: Van Koppen, 2002.
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maar dan wel met de brede definitie van erfgoed zoals die in dit hoofdstuk gegeven is, 
dus soms inclusief natuurlijk erfgoed. De verhouding tussen het natuurlijke en culturele 
aspect van dat landschappelijk erfgoed verschilt door de tijd. Geleidelijk, zo zagen we in 
de vorige paragraaf, kwam het cultureel erfgoed in landschappen steeds meer onder de 
aandacht. In deze paragraaf gaan we nog iets dieper in op de waardering van landschap 
als cultureel erfgoed, bij wijze van opmaat voor de voorbeeldstudies.303 

We hebben in paragraaf 2.3 vrij lang stilgestaan bij de categorieën gebouwd, archeo-
logisch en immaterieel erfgoed. Cultuurlandschappelijk erfgoed als beleidscategorie is 
nog jong en relatief recent. Een monumentenlijst zoals bij gebouwde monumenten en ar-
cheologische monumenten is er niet op landschapsschaal. De lijst van Belvedere-gebieden 
heeft wel een tijdje bijna als zodanig gefunctioneerd: hij gaf status aan deze landschap-
pen, alhoewel er geen juridisch harde bescherming achter zat (afb. 2.36).

Zo zijn er meer lijsten en lijstjes van cultuurhistorisch waardevolle landschappen ge-
weest, van de wcl (waardevolle cultuurlandschappen) tot de gebieden uit de Visie erf-
goed en ruimte.304 In deze visie krijgen vooral jonge ruilverkavelingslandschappen de aan-
dacht, naast een enkel onderdeel van de Atlantikwall, hiermee gelijke tred houdend met 
de groeiende belangstelling voor wederopbouwerfgoed in de gebouwde monumenten-
zorg.305 Ook de academische interesse voor jonge landschappen groeide in het post- 
Belvedere-tijdperk. Goed voorbeeld is het proefschrift van Joks Janssen over het platteland 
van Zuidoost-Brabant tussen 1920 en 2000.306 

Toch blijft het overheidsbeleid op landschap weinig ontwikkeld. Hans Renes schrijft 
hierover: ‘In het erfgoedbeleid is het landschap vaak een verwaarloosde categorie en 
dat beleid is vaak ook nog gestoeld op verouderde visies op de geschiedenis en de 
kenmerken.’307 Hij beschrijft in zijn artikel hoe Nederland eigenlijk achterloopt bij veel 
andere Europese landen als het gaat om het beschermen van landschappen. Hij wijdt dit 
onder andere aan een traditioneel en weinig dynamisch landschapsbeeld, wat het moei-
lijk maakt de complexe gelaagdheid van landschappen te doorgronden en toe te pas-
sen op een beschermingsbeleid. Illustratief is de worsteling met de aanwijzing van de 
landschappelijke unesco-werelderfgoederen in Nederland: omdat het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zich verzette tegen aanwijzing van Schokland en de 
Beemster als cultuurlandschap, werden ze uiteindelijk respectievelijk een archeologisch 
terrein en een kunstwerk.308 

Mede op initiatief van de toenmalige Rijks adviseur voor het Cultureel Erfgoed, Fons 
Asselbergs, hebben de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten, de provinciale landschappen en de Federatie Particulier Grondbezit (fpg) 
een lijst laten opstellen van de meest waardevolle cultuurlandschappen in hun beheer. 
Deze zogenaamde ‘Landschapscollectie’ is opgesteld door specialisten uit de univer-

303  Lowenthal, 1998.
304  Zie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011, en Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap et al., 
1999. 
305  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011. 
306  Janssen, 2006. 
307  Renes, 2011, p. 210. 
308  Renes, 2011. Renes haalt dit aan als gemiste kans voor het Nederlands landschapsbeleid in de jaren negentig. 
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Afb. 2.36 De Belvedere-gebieden en in groen gearceerd (mogelijke) unesco-werelderfgoedge-
bieden. Ministeries van vrom, ocw, lnv en vw, 1999.
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sitaire  wereld en de (toenmalige) racm 
(afb. 2.37).309 De lijst is gepresenteerd op 
de Landschapstriënnale van Apeldoorn in 
2008, maar beleidsmatig zonder echt ge-
volg gebleven. De Landschapscollectie laat 
wel zien hoe groot de verantwoordelijk-
heid van terreinbeherende instanties is op 
gebied van het cultuurlandschappelijk erf-
goed. Voor bepaalde landschapstypen, zo-
als het kleinschalige kampenlandschap, be-
vinden de belangrijkste voorbeelden zich 
inmiddels vooral bij natuurbeheerders. An-
dere landschapstypen, waaronder de droog-
makerijen, zijn veel minder vertegenwoor-
digd. Door de Landschapscollectie werden 
Natuurmonumenten en andere grote ter-
reinbeheerders zich weer bewust van de verantwoordelijkheid op het gebied van land-
schappelijk cultureel erfgoed. Hoe die ‘aandacht’ vorm kreeg zullen we ook nog zien bij 
de voorbeeldstudies.

Terugkijkend: sinds wanneer is er aandacht voor het erfgoedaspect van landschap in 
Nederland? Het is goed om te bedenken dat, zeker in landschappen, de scheiding tussen 
aandacht voor cultureel erfgoed en natuurlijk erfgoed soms moeilijk te maken is. David 
Lowenthal geeft dat al aan in zijn artikel ‘Natural and cultural heritage’:  ‘Pressures to pre-
serve the past and to conserve natural resources gained urgency and began to converge in 
the late 19th century’.310 Lowenthal koppelt deze ontwikkeling aan de industrialisatie en 
verstedelijking in deze periode en stelt dat dit leidde tot het nostalgisch beeld van het pre-
industriële, stabiele, agrarisch cultuurlandschap: of om met Jozef Keulartz et al. te spre-
ken het ‘Arcadisch arrangement’. In deze landschappen komt cultureel en natuurlijk erf-
goed dus eigenlijk samen. Lowenthal geeft ook vaak als voorbeeld van dit type landschap 
als erfgoed het archetypische, iconische Engelse platteland.311 Relateren we deze observa-
ties aan de historische beschrijvingen eerder in dit hoofdstuk, dan kunnen we vaststellen 
dat in de Nederlandse situatie Natuurmonumenten al sinds 1905 actief is op het veld van 
landschappelijk erfgoed, maar aanvankelijk vooral vanuit een natuurlijke invalshoek. Dat 
de vereniging in wezen cultuurhistorisch waardevolle landschappen kocht, laat Renes 
duidelijk zien als hij het Naardermeer behandelt.312 

Dat landschap ook cultureel erfgoed kan zijn, daarvan was Jac. P. Thijsse zich al bewust 
toen hij sprak op de eerste Monumentendag in 1928 en daar het belang van bescherming 
van historische landschappen benoemde.313 Alleen zag hij er nog geen directe taak in 

309  De 12 Landschappen et al., z.j. 
310  Lowenthal, 2005, citaat op p. 84. 
311  Zie zowel Lowenthal 1998 als Lowenthal 2005. 
312  Renes, 2011. 
313  Zie over deze voordracht en het betreffende citaat paragraaf 2.6. 

Afb. 2.37 Omslag van de brochure Onze land-
schapscollectie. Collectie auteur.
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voor ‘zijn’ Natuurmonumenten. De ontdekking van landschap als cultureel erfgoed ligt 
dan naar mijn idee ook zeker al in de jaren twintig. De actieve houding om, eerst in over-
leg met landbouw en cultuurtechniek, maar daarna door aankoop ook daadwerkelijk dit 
landschap veilig te stellen ving later aan, rond 1940. Hierin zou ik het werk van Dekker 
willen plaatsen over de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen. 

Het jargon bleef in deze hele periode, tot ver in de jaren vijftig, gelijk. De schoonheid 
van het landschap is de parapluterm waarin de aandacht voor of het culturele of het na-
tuurlijke erfgoed door de tijd verschuift, maar steeds in samenhang aanwezig is. Dit erf-
goedbegrip sluit goed aan bij de werkdefinitie uit paragraaf 2.3.4. Het gaat om een com-
binatie van natuur en cultuur in het landschap. Natuurmonumenten bleef aankopen wat 
bedreigd werd: voor de Tweede Wereldoorlog de woeste gronden, maar na de oorlog ook 
de cultuurlandschappen. Zeker als veiligstellen via overleg – de Werkgroep voor de Cul-
tuurlandschappen – niet blijkt te werken.

In het landschap raakte de erfgoedgedachte op de achtergrond in de stormachtige ont-
wikkelingen in de natuurbeschermingswereld na 1970. De aandacht voor de esthetische 
waarde van het landschap, vervat in het begrip schoonheid verdween, in de plaats kwam 
het milieu en een nadruk op het herscheppen van wildernis door natuurontwikkeling: al-
hoewel natuurontwikkeling een cultuurdaad op zich is, is het landschapsbeeld gericht 
op natuurlijk erfgoed. Met de opkomst van het onderwerp cultuurlandschap bij de over-
heid en in de samenleving eind jaren negentig lijkt landschap als integratiekader van na-
tuurlijk en cultureel erfgoed weer verder weg. Is het landschap als erfgoed hiermee weer 
gescheiden geraakt in een culturele en een natuurlijke kant? Klopt de beschuldiging van 
Lowenthal uit 2005 aangaande de milieubeweging: ‘It is the lamentable lack of such har-
mony [tussen cultuur en natuur] that impels the environmental movement today?’314 In-
teressante vragen die we in de voorbeeldstudies verder zullen onderzoeken. 

2.8 Methode en uitgangspunten

2.8.1 Onderzoeksmethoden

De voorbeeldstudies zijn uitgevoerd met een combinatie van onderzoeksmethoden, 
steeds vanuit historisch-geografisch en landschapsbiografisch perspectief. Aan de ba-
sis lag de klassieke vorm van historisch-geografisch onderzoek: het in kaart brengen van 
elementen, structuren en patronen van menselijk gebruik in het verleden. Dit veldwerk is 
niet exclusief uitgevoerd ten dienste van dit onderzoek, maar maakte veelal deel uit van 
een groter project om de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen in de ge-
bieden van Natuurmonumenten te inventariseren. Wel hebben de onderzoeksvragen ge-
leid tot aanvullend veldwerk. In het kader van deze inventarisaties heb ik de gebieden van 
de voorbeeldstudies uitgebreid bezocht en dat leidde steevast tot nieuwe inzichten. Veld-
werk is weliswaar een tijdrovende en intensieve bezigheid, maar het is noodzakelijk om 

314  Lowenthal, 2005, p. 90. 
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een gebied goed te doorgronden. In de praktijk van historisch-geografisch onderzoek zie 
ik nog te vaak dat kaartstudie en bureaustudie veldwerk vervangen. 

Zonder uitzondering heeft voor alle voorbeeldstudies literatuurstudie plaatsgevonden. Een 
bijzondere plek nam de studie van de documentatie van Natuurmonumenten in. In de biblio-
theek van Natuurmonumenten in ’s-Graveland bevindt zich een schat aan veelal interne rap-
porten en beheersverslagen die onmisbaar zijn in het bestuderen van de recente landschaps-
geschiedenis van de onderzochte terreinen. Deze stukken bevinden zich in de zogenaamde 
‘Terreincollectie’ van Natuurmonumenten: de informatie is op niveau van afzonderlijke 
terreinen ontsloten, inclusief artikelen.315 Vooral de veelal interne rapporten en verslagen, 
maar ook oude jaarverslagen en folders zijn nauwelijks te vinden in openbare collecties. Ze 
leverden enorm veel detailinformatie op over de geschiedenis en het beheer van de terreinen.

Al spoedig bleek dat de literatuurstudie onvoldoende informatie bood voor dit on-
derzoek. Daarom is voor alle voorbeeldstudies uitgebreid archiefonderzoek gedaan in 
het verenigingsarchief in Amsterdam. Sinds 1987 is het verenigingsarchief van Natuur-
monumenten gedeponeerd in het Stadsarchief Amsterdam. Sindsdien wordt met enige 
regelmaat aanvullend archiefmateriaal vanuit ’s-Graveland naar Amsterdam gebracht. 
Het archief van Natuurmonumenten is op hoofdlijnen goed ontsloten via de publicatie 
Honderd meter groene archieven uit 1995.316 Een geactualiseerde versie is beschikbaar via de 
website van het Stadsarchief Amsterdam.317 De archiefstukken boden aanvullende in-
formatie over het beheer van de terreinen met – soms – detailinformatie over specifieke 
gebeurtenissen. Statuten, drukproeven voor toegangskaartjes, brieven van leden, admi-
nistratie van houtkap: het zit allemaal in dit archief. Ook is gebruikgemaakt van het foto-
archief van Natuurmonumenten in ’s-Graveland. De honderden, veelal historische foto’s 
zijn per terrein of gebeurtenis geordend en een vrijwilliger is bezig met het verder sorte-
ren en determineren van het materiaal. Verdere ontsluiting en digitalisering van dit ma-
teriaal is gaande terwijl ik dit schrijf. 

Omdat de voorbeeldstudies de periode beslaan sinds de Tweede Wereldoorlog, was het 
mogelijk een aantal belangrijke spelers in de betreffende gebieden te interviewen. Voor 
elke voorbeeldstudie is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. De geïnterviewden zijn 
zowel personen binnen als buiten Natuurmonumenten (zie de lijst van geïnterviewden 
achter in dit boek). Deze gesprekken toonden goed aan dat soms beslissingen op indi-
vidueel niveau tot zichtbare gevolgen kunnen leiden in het landschap. Verklaring van de 
aangetroffen situatie in het veld is daardoor nog beter mogelijk. 

2.8.2 Waarderingskader voor het landschap

Na het veldwerk volgde de fase van analyse en interpretatie van de gegevens, die begon 
met de determinatie van de aangetroffen landschapselementen en structuren. Bij de de-
terminatie is gebruikgemaakt van de indeling die Natuurmonumenten hanteert voor 

315  De bibliotheek van Natuurmonumenten is een besloten bibliotheek, op afspraak raadpleegbaar. 
316  Vereniging Natuurmonumenten & Gemeentearchief Amsterdam, 1995.
317  Zie www.amsterdam.nl/stadsarchief (geraadpleegd 25 oktober 2016).
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inventarisatie van cultuurhistorische waarden in haar eigen gis-systeem.318 Door gis-
toepassingen was het bijvoorbeeld mogelijk daarbij ook de aangetroffen landschapsele-
menten te projecteren op historisch kaartmateriaal (afb. 2.38). Daarnaast kwamen nu 
ook de gegevens uit literatuurstudie, archiefwerk en interviews van pas om de aangetrof-
fen situatie te interpreteren.

De volgende stap in het proces was de waardering van het aangetroffen landschap-
pelijk culturele erfgoed. Over de waardering van landschapselementen maar ook land-
schappen is veel literatuur geschreven. Het rapport Levend verleden, een studie verschenen 
naar aanleiding van het Natuurbeleidsplan, bevat een hoofdstuk over de waardering van de 
historisch-geografische landschappen. Verscheidenheid, continuïteit en herkenbaarheid 
zijn daarbij kernbegrippen, waaraan zes criteria gekoppeld worden. Daarvan is ‘gaafheid’ 
voor dit boek interessant, omdat het wordt omschreven als ‘de mate waarin de genese van 
een landschapstype herkenbaar is gebleven’.319 Het sluit daarmee aan op een dynamisch 
en gelaagd landschap. Hans Renes wijdt in zijn proefschrift een uitgebreid hoofdstuk aan 
de waardering van zowel landschappen als losse landschapselementen.320 Juist door het 
vele toegepaste werk dat historisch geografen hebben verricht in het laatste kwart van de 
vorige eeuw, is er veel aandacht geweest voor waardering. Immers, de landinrichtingen, 
wegenbouwprojecten en nieuwbouwwijken vereisten dat een keuze werd gemaakt welke 
landschappen en landschapselementen behoudenswaardig waren en daarvoor was een 
waardering noodzakelijk. 

In het hoofdstuk over historisch-geografische waardering stelt Renes, voortbouwend 
op het begrip gaafheid, dat ‘herkenbaarheid’ een betere term is om ook het dynamische 
karakter van het landschap te vatten.321 Herkenbaarheid betekent dat historische ken-
merken en ontwikkelingen afleesbaar in het landschap aanwezig zijn. Aansluitend bij de 
terminologie van Victor Westhoff ziet Renes maatregelen die een laag toevoegen aan het 
landschap als verrijkend, terwijl veranderingen die sporen uitwissen als verarmend wor-
den beschouwd.322 

Ik zal in dit boek dan ook herkenbaarheid gebruiken als begrip dat ook de gaafheid zo-
als Levend verleden beschrijft omvat. 

Aan het eind van zijn hoofdstuk over waardering stelt Renes dat het centrale begrip bij 
historisch-geografische waardering ‘informatiewaarde’ is. Hierbij wordt het landschap be-
schouwd als een bron van historische informatie. Criteria die daarbij redelijk algemeen wor-
den gebruikt zijn zeldzaamheid, kenmerkendheid, gaafheid, samenhang en ouderdom. 

Hoewel in dit onderzoek de waardering vooral vanuit historisch-geografisch perspec-
tief plaatsvindt, is het goed om te bedenken dat de gebieden van Natuurmonumenten 
vooral ook vanuit ecologisch perspectief gewaardeerd worden. Daarbij spelen de aanwe-
zige soorten en daarmee samenhangende ecologische processen een rol. 

318  Dit onderzoek vond plaats in een overgangsfase van het oude systeem NeLIS naar het nieuwe systeem CMSi. Ook de lijst 
van landschapselementen is in dit project gewijzigd.
319  Haartsen et al., 1989, p. 81. 
320  Renes, 1999, hoofdstuk 17, ‘Historisch-geografische waardering’ (pp. 448-468).
321  Renes, 1999, p. 457. 
322  Zie Westhoff, 1959 en paragraaf 2.4.3 voor verrijking tegenover nivellering bij menselijk ingrijpen in de natuur. 
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Natuurlijk zijn er nog veel andere waarderingssystemen voor het landschap te be-
denken, onder andere op basis van economische waarde (de waarde van bomen als hout-
leveranciers) en gebruikswaarde (recreatieve voorzieningen bijvoorbeeld). Een moeilijker 
te kwantificeren maar wel belangrijke waarderingsgrond als het om landschap gaat is de 
esthetische waarde. We hebben gezien dat tot zeker in de jaren vijftig de schoonheid van 
de natuurgebieden als belangrijk werd ervaren. In een waarderingskader voor de door mij 
onderzochte landschappen zou ik dan ook willen kijken naar de plek van de ‘klassieke’ 
historisch-geografische waardering ten opzichte van de ecologische en esthetische waar-
dering (figuur 2.1). 

Idealiter zou het beheer van landschappelijk erfgoed bij Natuurmonumenten via een 
aantal stappen moeten lopen: inventarisatie en determinatie van het erfgoed door veld-
werk, vervolgens analyse van deze gegevens door interpretatie van de inventarisatie door 
literatuurstudie en archiefwerk, op basis daarvan waardering van het erfgoed (figuur 2.2). 

Afb. 2.38 Geïnventariseerde landschapselementen rondom kasteel Genhoes, geprojecteerd op 
een topografische kaart rond 1900. Opvallend is de afname van het areaal hoogstamboomgaard 
(historisch: puntjes, nu nog aanwezig: oranje bollen). Purmer & Burger, 2010, p. 23.
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Figuur 2.1 Waarderingskader voor het landschap
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Buiten dit onderzoek vallen de drie stappen die dan volgen. Dat is eerst advisering over 
het erfgoed. Na het advies vindt er op basis van dat advies een weging plaats door de be-
sluitvormers. Deze afweging vindt vaak plaats in een breder kader, bijvoorbeeld met het 
ecologische kader. De besluiten die genomen worden op basis van de afweging kunnen 
leiden tot aanpassingen in het beheer. Zo kan er besloten worden om tot herstel of res-
tauratie over te gaan bij achterstallig onderhoud of verval, het voortzetten van periodiek 
beheer, bijvoorbeeld regelmatige controle van laanbomen of het afzetten van een hout-
wal, of passief beheer: het ontzien van landschapselementen, onder andere door het ver-
mijden van boswallen als zwaar materieel in het bos moet zijn. 

Door de aanpassingen in het beheer ontstaat er een nieuwe situatie. Periodieke monito-
ring helpt om te kijken of de beheeraanpassingen tot het gewenste resultaat hebben geleid. 

Figuur 2.2 De stappen in beheer van cultureel erfgoed
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2.9 Terugblik en synthese:  
waar landschap, erfgoed en natuur samenkomen

We hebben het afgelopen hoofdstuk diverse vakgebieden ontmoet op onze weg om de be-
grippen landschap, erfgoed en natuur voor dit boek te duiden. Kunsthistorie, ecologie, 
archeologie en historische geografie zijn belangrijke richtingen. Er zijn door de tijd heen 
dappere pogingen gedaan om natuurlijk en cultureel erfgoed dichter bij elkaar te brengen, 
ondanks de al dan niet kunstmatige scheiding die anderen weer aanbrachten. Het land-
schapsgenre in de schilderkunst bracht Gods schepping en de mens samen op het doek. 
Eind negentiende eeuw was er een parallel tussen de vroege beschermers van het cultu-
rele en natuurlijke erfgoed in Nederland. Begin twintigste eeuw participeerden ze in het-
zelfde netwerk en stonden natuur en cultuur in het Nederlandse landschap dicht bij elkaar 
met het begrip landschapsschoon. De schoonheid van het landschap bracht niet alleen 
Natuurmonumenten, maar ook de anwb, Bond Heemschut en diverse planologen in be-
weging. Natuurmonumenten richtte zich vooral op bedreigde gebieden: aanvankelijk veel 
woeste gronden, maar in toenemende mate ook landgoederen en cultuurlandschappen. 
Voor deze landschappen werd geen strikte scheiding gemaakt tussen natuur en cultuur. 
Pas ver na de Tweede Wereldoorlog zijn cultureel erfgoed en natuur verder uit elkaar gaan 
lopen, beleidsmatig in verschillende ministeries en bij de provincie bij verschillende loket-
ten. En zeker met de opkomst van het natuurontwikkelingsdenken lijkt natuur steeds min-
der goed verenigbaar met cultureel erfgoed, alhoewel de praktijk – zoals gebruikelijk – veel 
complexer is dan deze versimpeling. Het lijkt erop dat in Nederland cultureel en natuurlijk 
erfgoed te ver uit elkaar zijn getrokken. En dat is des te opmerkelijker in een land waar-
van het landschap zo duidelijk een samenspel is van natuur en cultuur. Of juist daarom?

Een van de organisaties die in praktijk veel met dit spanningsveld te maken heeft is 
 unesco. De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation is onder 
andere verantwoordelijk voor de World Heritage List. Op deze Werelderfgoedlijst staan 
zowel natural sites, cultural sites als mixed sites. In 1972 begon unesco met de Werelderf-
goedlijst en in 2016 stonden er 1052 plaatsen op: 814 culturele plaatsen, 203 natuurlijke 
en 35 gemengde sites.323

Een interessante subcategorie voor ons verhaal vormt cultural landscapes. Renes verhaalt van 
de worsteling bij het tot stand komen van deze categorie, die nu 98 plaatsen omvat, waarvan 
90 in de categorie cultureel erfgoed.324 Na een lange discussie deelde unesco de cultuur-
landschappen op in een aantal categorieën. Zo werd het mogelijk een cultuurlandschap aan te 
vragen als ontworpen landschap, associatief landschap of organisch gegroeid landschap.325

De eerste categorie, het ontworpen landschap, bevat door ontwerpers vormgegeven 
landschappen, zoals parklandschappen, vaak in relatie met bouwwerken. Een voorbeeld 
hiervan is het Pools-Duitse Pückler-park in Bad Muskau, op de Pools-Duitse grens: een 
geheel ontworpen landschappelijk park, dat zich sinds het einde van de Tweede Wereld-
oorlog in twee landen bevindt. 

323  Zie www.unesco.org (geraadpleegd 18 oktober 2016).
324  Renes, 2011, stand 2016. 
325  Renes, 2011. 
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Afb. 2.39 Het landschap van Grand Pré, Nova Scotia, Canada, draagt niet alleen sporen van de 
landbouwkolonisatie in het verleden, maar is nog altijd in agrarisch gebruik. Foto auteur, juni 2011.

Afb. 2.40 Het fossiele landschap van Chersonesos op de Krim. Op de achtergrond zien we de 
 ruïnes van de antieke stad. In het landschap rondom zijn nog sporen van de wijnbouwcultuur uit 
de oudheid te vinden. Foto auteur, oktober 2011.
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De tweede categorie van de associatieve landschappen betreft landschappen met een 
belangrijke culturele betekenis voor groepen mensen. Voorbeeld is het heilige bos Osun-
Osogbo in Nigeria, dat vanwege de culturele waarde en niet de natuurwaarde op de lijst 
gekomen is. Het zijn dit soort verhalen waar Simon Schama’s Landschap en herinnering mee 
volstaat: de diepere betekenisgeving achter de zichtbare en tastbare werkelijkheid. Het 
zou een dankbaar onderzoeksonderwerp vormen voor de new cultural geography. Het gaat 
bij deze categorie vooral om immaterieel erfgoed. 

Organisch gegroeide landschappen ten slotte vormen de derde en grootste categorie, en 
voor ons verhaal de interessantste, omdat hier natuurlijke en antropogene processen samen 
hebben geleid tot het organische landschap. De definitie in het Engels luidt: ‘This [landschap] 
results from an initial social, economic, administrative, and/or religious imperative and has 
developed its present form by association with and in response to its natural environment.’326

unesco onderscheidt twee subcategorieën bij de organische landschappen. Tot de eer-
ste categorie behoren de fossiele landschappen, waarbij het proces dat het landschap vorm-
de is gestopt en vooral de materiële resten nog over zijn. De tweede categorie zijn de nog 
functionerende, levende landschappen, waarbij de processen tot op de huidige dag door-
gaan. Hierin herkennen we de definitie van de Europese Landschapsconventie, die ook de 
interactie van natuurlijke processen en antropogene processen opneemt in de landschaps-
definitie. Voorbeeld van een levend organisch landschap is het landschap van Grand Pré 
in Canada. Dit oorspronkelijk moerasachtige land is door kolonisten vanaf de zeventiende 
eeuw in cultuur gebracht. De polders, sloten, dijken en sluizen die in de loop van de eeuwen 
ontstonden zijn nog altijd in gebruik als landbouwgebied (figuur 2.39). De restanten van 
Griekse kolonie Chersonesos op de Krim, met restanten van verkaveling voor de uitgebrei-
de wijnbouw in de oudheid, vormen een voorbeeld van een fossiel landschap (figuur 2.40).

unesco heeft zo een indeling van landschappen met grote, ja zelfs universeel geachte 
culturele waarden gemaakt, die echter ook bruikbaar is voor waardevolle landschappen 
op nationale of regionale schaal. Het interessante van vooral de organische landschappen 
is de interactie tussen natuur, cultuur en landschap. Waar we de afgelopen paragrafen 
steeds naar zochten – een integratie van cultureel en natuurlijk erfgoed in een ruimtelijk 
perspectief – heeft unesco ontwikkeld voor de Werelderfgoedlijst. Nederland heeft ech-
ter haar werelderfgoedgebieden, ondanks duidelijke mogelijkheden, niet onder de cultu-
ral landscapes gerangschikt. Verrassend, omdat zowel Schokland, de Beemster, de Stelling 
van Amsterdam, de Waddenzee en de molens bij Kinderdijk prima als cultureel landschap 
zouden kunnen worden aangemerkt.

De komende hoofdstukken zullen we kijken of de unesco-indeling ook helpt om de 
natuur-cultuurverhouding in de natuurgebieden van Natuurmonumenten te verklaren.

Dit hoofdstuk levert in ieder geval voldoende handvatten op om de complexe begrip-
pen landschap, erfgoed en natuur, alsmede de nog complexere samenhang tussen deze 
begrippen, te kunnen beschrijven in de voorbeeldstudies. De werkdefinities, alsmede 
methoden en technieken uit de historische geografie, landschapsbiografie en de land-
schapsecologie zijn daarbij behulpzaam.

326  Zie www.unesco.org/en/culturallandscape (geraadpleegd 18 oktober 2016).
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Tabel 2.3 Verwervingen van Natuurmonumenten in de periode 1905-1925

Aankoop jaar Ha. Prov.
Aankoop 

of schenking
Motivatie/reden

Naardermeer 1906 700
(1920)

NH Aankoop Typische laagveenplas met rijke 
planten- en dierenwereld, vooral 
vogels (aalschol verkolonie) en 
lepelaar

Texel: De Staart 1909 7 NH Schenking* Broedplaats voor de grote stern

Leuvenumse Bos 1910 640 GLD Aankoop Behoud van ‘een der merkwaar-
digste’ bossen van de Veluwe 
tegen kap en ‘het streven om het 
landschappelijk schoon in stand te 
houden’**

Hagenau 1910 374 GLD Aankoop Bos met historische betekenis 
(Willem III). Deels doorverkocht 
aan baron van Heeckeren van 
Wassenaer

Texel: de Putten 1912 4 NH Schenking Broedplaats van de kluut

Oisterwijkse Bossen 
en Vennen: Esscheven, 
Witven en Choorven, 
Kolkven

1913 157 NBR Aankoop Behoud van bossen en vennen 
tegen ontwikkeling

Oisterwijkse Bossen en 
Vennen: Duivelsberg, 
Brandven, Diaconieven

1915 98 NBR Aankoop Behoud van bossen en vennen 
tegen ontwikkeling

Griend 1916 23 FR Aankoop Grote sterns en andere vogels. 
Technisch gesproken werd alleen 
het grasgewas aangekocht van 
de staat, de ondergrond werd 
gehuurd (1917) 

Carumterrein bij Weert 1916 – LMB Aankoop M.m.v. pastoor van Stramproy. Zie 
jaarverslag 1916, vooral vanwege 
groeiplaats Carum verticillatum

Texel: Ooster- en  
Westerkooistuk

1917 9 NH Schenking van enige 
leden die ongenoemd 
wensten te blijven

Fagelsheide (aanvulling 
Hagenau)

1917-
1918

52 GLD Aankoop Brem en heide

Korenburgerveen 1918 94 GLD Aankoop, grotendeels met 
geld uit legaat 

Wens tot bescherming van een 
hoogveenterrein, hetgeen was 
mislukt vijf jaar eerder met het 
Wisselse Veen te Apeldoorn

Rengersmiede 1918 3 FR Aankoop dankzij legaat Voor een kokmeeuwenkolonie. 
Zou later naar het Fryske Gea gaan 

Voortrappen 1918 – ZEL Aankoop Historisch: klein terrein met vier 
oude lindes, eertijds zuidgrens 
graafschap Holland 
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Aankoop jaar Ha. Prov.
Aankoop 

of schenking
Motivatie/reden

Harense 
Wildernis

1919 5 GR Aankoop, voorzitter 
Vogelbescherming 
Groningen bracht 700 
gulden in 

Moerasgebied op voorspraak van 
Vogelbescherming

Rhederoord 1919 180 GLD Aankoop Gemeente nam een deel, evenals 
baron van Heeckeren van Kell 
(huis en omgeving)

Brandeveen 1919-
1920

18 DR Aankoop Veenplas in de Drentse heide

Louisakamp (aanvul-
ling Hagenau)

1920 37 GLD Aankoop  

Het Asselt (aanvulling 
Rhederoord)

1920 54 GLD Aankoop

De Braak 1920 25 DR Aankoop, met steun 
gemeenten Eelde en 
Groningen (25.000 gulden 
van de 100.000 gulden)

Eerste landgoedaankoop  
(Hagenau niet meegerekend). 
O.a. ook kolonie blauwe reigers 
en roeken

Diemontsbos
(aanvulling Naarder-
meer)

1920 NH Aankoop Aanvulling met een deel van het 
randbos. Inclusief deze aanvulling 
bedraagt de oppervlakte van het 
Naardermeer 700 hectare 

Balinger- en 
Mantingerzand

1921 25 DR Aankoop Als een van de laatst overgebleven 
stuifzandgebieden

Dennenoord 
(bij Naarden)

1921 4,5 NH Schenking Landgoed

Texel: De Zandkuil 1923 NH Aankoop, koopsom door 
enkele leden geschonken

Aardkundige waarde, uitzicht en 
insectenreservaat

Buskersbosch 1923 11 GLD Aankoop Bos aan Slingerbeek met rijke flora 
en fauna

Texel: Büttikofers 
Mieland

1924 6 NH Schenking Vogelbescher-
ming

Broedvogels en weidevogels, gift 
van Vogelbescherming 

Oisterwijkse Bossen en 
Vennen: Groot Speyck 
met Brouwkuip

1925? 28 NBR ? Bescherming tegen bebouwing 
met villa’s 

Oisterwijkse Bossen en 
Vennen: uit loper 
Choorven

1925 ? NBR ?

Texel: 
Molenmieland

1925 9 NH Aankoop Drassig hooiland als broedplaats 
voor weidevogels

Polder IJdoorn 1925 35 NH Aankoop Zeeklei-kweldergebied

Jipsingshuizen 1925 0,63 GR Helft schenking, helft 
aankoop. Schenking door 
heren die de aandacht 
vestigden op dit terrein 

Onontgonnen stukje berkenwoud

*   Twee vermogende leden die anoniem wensten te blijven stelden bijna 4000 gulden ter beschikking, de gehele aankoopsom. 
**  Natuurmonumenten, 1912, p. 41. Het gaat zowel om Hagenau als om het Leuvenumse Bos.
Bron: Gorter, 1986; Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1910, 1912, 1914, 1917, 1923, 1928 en 1967.
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Baron Philip Dirk van Pallandt in het Gedenkboek voor Van Tienhoven.



3 De baron
Voor het Behoud in den tegenwoordigen staat: 65 jaar  

landschapsbescherming in het Eerder Achterbroek* 

3.1 Inleiding

‘Het moet in aesthetisch en wetenschappelijk opzicht van belang worden geacht, dat het 
Eerder Achterbroek als voldoende omvangrijk voorbeeld van een oud Saksisch hoeven-
landschap behouden blijft.’ Dat concludeerde de ecoloog Victor Westhoff in 1948 nadat 
hij het gebied ten zuiden van Ommen op een regenachtige dag had bezocht. Westhoff 
bracht zijn bezoek in opdracht van Natuurmonumenten, die overwoog het gebied te ko-
pen.1 Westhoff adviseerde positief en na de nodige consultaties en overleggen zou Na-
tuurmonumenten in 1949 tot aankoop overgaan. Daarmee werd het Eerder Achterbroek 
het eerste beschermde ‘boerenlandschap’ in Nederland.

In zijn verslag beschrijft Westhoff het Eerder Achterbroek als een mooi voorbeeld van 
een kleinschalig cultuurlandschap.2 Dat is het tegenwoordig nog steeds. Maar was het 
Eerder Achterbroek in 1948 nog een van de vele voorbeelden, heden ten dage is het vrij-
wel uniek. Dat komt doordat de meeste andere kleinschalige landschappen in de afgelo-
pen halve eeuw zijn gemoderniseerd en veel grootschaliger zijn geworden. Dat het histo-
rische landschap in het Eerder Achterbroek behouden is gebleven, komt vooral door het 
conservatieve beheer dat hier in de afgelopen eeuw is gevoerd, eerst door de adellijke ei-
genaren van het landgoed Eerde en vanaf 1949 door Natuurmonumenten. 

In dit hoofdstuk wil ik antwoord geven op de vraag hoe Natuurmonumenten sinds 
1949 met dit beschermde landschap is omgegaan, welke problemen daarbij opdoemden 
en welke keuzes zijn gemaakt. Op de achtergrond speelt nog een andere vraag, namelijk 
hoe bijzonder dit landschap in 1949 was. Was het Eerder Achterbroek inderdaad een fraai 
voorbeeld van een ‘oud Saksisch hoevenlandschap’? Of was het door de activiteiten van 
de vroegere adellijke grondbezitters, met name van de laatste baron Philip Dirk van Pal-
landt, al ‘anders’? En, als we het nog iets breder bekijken, hoe groot was de invloed van 
individuen op dat beheer? 

In de afgelopen jaren heb ik, samen met vooral collega Sandra van Lochem en Hans 
 Renes, de recente geschiedenis van het Eerder Achterbroek ondergezocht. Dat leverde in-

* Met dank aan Hans Renes en Sandra van Lochem voor het delen van hun onderzoeksresultaten.
1 Rapport betreffende het landgoed Eerder Achterbroek bij Ommen door V. Westhoff, 23 november 1948, in: Stadsarchief Amsterdam, 
archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
2 Hoevenlandschap was toen de gebruikelijke term voor zandlandschappen met verspreid staande boerderijen die elk over een 
eigen bouwlandkamp beschikte. Zie Bijhouwer, 1944. Tegenwoordig wordt meestal de term kampenlandschap gebruikt.
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teressante resultaten op, die ook onze ideeën over andere landschappen in Oost- Nederland 
hebben veranderd. Voor het Eerder Achterbroek konden we door een combinatie van on-
derzoeksmethoden de beheergeschiedenis van de afgelopen eeuw reconstrueren. Door 
gebruik te maken van een combinatie van veldwerk, archiefstudie en interviews was het 
mogelijk de invloed van beheerders en eigenaren in het landschap vast te stellen. Dit 
hoofdstuk heb ik dan ook nadrukkelijk geschreven vanuit een landschapsbiografisch per-
spectief. Door het onderzoek kon een aantal auteurs van dit landschap geïdentificeerd 
worden, soms tot op de persoon. Het leidde tot conclusies die uiteindelijk zorgden voor 
aanpassingen in het beheer van het Eerder Achterbroek. 

3.2 Eerder Broek en Eerder Achterbroek 

Het Eerder Achterbroek heeft het lang zonder historisch onderzoek moeten doen. Dat 
valt temeer op omdat voor het kasteel met de aangrenzende tuinen wel verschillende ma-
len, als basis voor nieuwe beheerplannen en herstelprojecten, historisch onderzoek is ge-
daan. Het vroegste voorbeeld stamt uit 1986, toen Anet Lamberts van het Tuinarchitekten-
buro Mien Ruys en Hans Veldhoen een historisch onderzoek uitvoerde naar het park bij 
het kasteel. Natuurmonumenten had opdracht gegeven voor dit onderzoek als voorbe-
reiding van de beheersvisie voor Eerde die in 1987 zou verschijnen.3 Ook na 1986 vond 
tuinhistorisch onderzoek plaats voor onderdelen van de tuin- en parkaanleg van het kas-
teel.4 Pas in 2006 besloot Natuurmonumenten om de cultuurhistorische waarden van het 
landschap van Eerde in beeld te brengen, naar aanleiding van het traject Kiezen & Delen.5 
In dit proces wilde Natuurmonumenten duidelijke en goed onderbouwde keuzes maken 
voor de toekomst, op alle niveaus binnen de organisatie. Onderdeel van het Kiezen & De-
len-traject was het opstellen van een streefbeeld voor 2023 per beheereenheid.6 In veel 
beheereenheden kwam in deze streefbeelden versterking van bestaande of aanleg van 
nieuwe natuur centraal te staan. Voor Eerde, gelegen binnen de beheereenheid Salland, 
kwam juist de nadruk te liggen op de cultuurhistorische waarden. In het streefbeeld, op-
gesteld in 2005 stond: 

Het landgoed Eerde en Eerder Achterbroek is door haar monumentale panden, parkbos en 
het kleinschalige cultuurlandschap een unieke parel. De eeuwenoude verkaveling en het ge-
bruik zijn nog geheel in tact. Landschapselementen zoals houtwallen en singels zijn hersteld.7 

Het toekomstige beheer werd hiermee primair gericht op behoud en beheer van het cultu-
reel erfgoed van Eerde. De uniciteit van het complete ensemble van dit landgoed, bestaan-
de uit kasteel, bijgebouwen, park en ook omringend cultuurlandschap met boerderijen, 

3 Lamberts, 1986 en 1988. Voor de beheervisie zie Van Belle, 1987.
4 Zie Van Acker & Lieverse, 1997, Jansen & Bomert, 1998, sb4, 1998, en Blok, 2006, 2009, 2011 en 2012.
5 Zie voor de algemene uitgangpunten van Kiezen & Delen Wams & Bosscher, z.j. 
6 Een beheereenheid is de meest lokale organisatievorm van Natuurmonumenten. Een beheereenheid bestaat uit een aantal na-
tuurgebieden. Eerde viel (en valt) onder de beheereenheid Salland, waar ook gebieden als de Sallandse Heuvelrug onder vallen. 
7 Toekomstbeeld Salland (2005), intranet Natuurmonumenten (geraadpleegd in 2011). Inmiddels zijn deze streefbeelden niet 
meer op het intranet te raadplegen, wat maar weer eens de vluchtigheid van de digitale wereld illustreert …
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werd hiermee benadrukt. Het beheer van het Eerder Achterbroek werd gericht op herstel 
van het landschap en landschapselementen, een onderwerp dat volop leefde in deze ja-
ren, zoals we in dit hoofdstuk, maar ook in de hoofdstukken 5 en 6 nog zullen zien.

Het streefbeeld sprak van een hersteld landschap. Dit impliceert dat er achterstand 
was in het beheer van de landschapselementen. Dat was ook wel bekend bij Natuur-
monumenten en ook nog expliciet aan de orde gesteld door de Landschapswacht in 2004, 
die ook op Eerde hard had geoordeeld over de toestand van de landschapselementen 
(daarover later meer).8

Toen de beheereenheid aan de slag wilde met het herstel van de cultuurhistorische 
landschappelijke waarden, bleek dat de geschiedenis van dit landschap en zelfs de be-
heersgeschiedenis sinds 1949, nog nooit goed in kaart waren gebracht. De beide his-
torisch geografen van Natuurmonumenten, Sandra van Lochem en de schrijver dezes 
kregen daarop van de toenmalige beheerder van Eerde, Agnes Kleinsmit, de opdracht 

8 Zie Landschapswacht, 2004, voor het betreffende rapport. Over de Landschapswacht, werkwijze en reactie van Natuurmo-
numenten meer in de hoofdstukken 5 en 6. 

Afb. 3.1 Overzichtskaart van Eerde en de onderscheiden deelgebieden. Dit hoofdstuk gaat over 
Eerder Broek en Achterbroek. Buiten beschouwing blijven de kern van het landgoed met het ge-
hucht Eerde, alsmede het pas later door Natuurmonumenten gekochte ’t Oordland. Purmer &  
Van Lochem, 2008.
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Afb. 3.2 Geknikte greppel in een weiland in het Eerder Broek. Op de achtergrond staan hoog op-
gaande eiken en dennen als wegbeplanting. Foto auteur, juli 2010.

Afb. 3.3 Klein heideveldje in het Eerder Broek. Het gebied kent diverse van dit soort kleine heide-
relicten. Foto auteur, juni 2012.
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om een dergelijk onderzoek uit te voeren.9 Dat onderzoek richtte zich in de eerste plaats 
op het in beeld brengen van de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen van 
 Eerde en het Eerder Achterbroek en de toestand daarvan. Maar gaandeweg zou het on-
derzoek leiden tot aanvullende onderzoeksvragen, die betrekking hadden op het beheer 
van Natuurmonumenten sinds de aankoop en op de eigenaar daarvoor, de familie Van 
 Pallandt. In dit hoofdstuk beperken we het onderzoeksgebied tot het oostelijke deel van 
een groter bezit van Natuurmonumenten, Eerde (afb. 3.1). 

Het gebied dat we verder aan zullen duiden als het Eerder Achterbroek bestaat in feite 
uit twee delen: het grotendeels middeleeuwse landschap (het Achterbroek) en de zone 
met ontginningen uit de periode na 1850 (het Eerder Broek). De rest van de vroegere 
heidevelden en stuifzanden is in de negentiende en twintigste eeuw bebost en valt sinds 
1937 onder Staatsbosbeheer. Dit bosgebied blijft hier verder buiten beschouwing. Huis 
en park van Eerde, evenals het gehucht Eerde met de Eerder Es en de Eerder Hooilanden, 
komen wel met enige regelmaat in dit hoofdstuk ter sprake. ’t Oortland, een complex 
van (eertijds natte) graslanden en hoger gelegen heide, hoorde oorspronkelijk niet tot 
het historische bezit van landgoed Eerde en zal daarom eveneens onbesproken blijven in 
dit verhaal.

Het Eerder Broek en het Achterbroek verschillen in landschappelijk opzicht van elkaar. 
Het Eerder Broek is een half uitgevoerde heideontginning, met een afwisseling van hei-
develdjes, graslanden en bosaanplant. Berken en vliegdennen verraden het heideverleden 
van dit gebied. Kenmerkend zijn de rechte houtwallen, singels en sloten, die zijn aange-
legd tijdens de ontginning. In veel percelen is nog de greppelstructuur zichtbaar die het 
gebied ontwaterde (afb. 3.2 en 3.3). Een vervallen eendenkooi, die nog stamt van vóór de 
ontginning, vormt het oudste landschapselement in dit deelgebied. 

Het Achterbroek is een kleinschalig, besloten kampenlandschap waarvan delen tot 
in de middeleeuwen teruggaan. De bouwlanden en de boerderijen liggen verspreid in 
het landschap. De kampen en graslanden zijn omgeven door singels, houtwallen en bo-
menrijen. Opgaande eiken vormen de basis van de wegbeplanting, houtwallen en bo-
menrijen. Het verkavelingspatroon en het verloop van de onverharde wegen zijn hier on-
regelmatig. De akkers liggen op oude zandkopjes en liggen hoger dan de omliggende 
graslanden. Ook enkele kleine bosjes, waaronder een voormalig eikenhakhoutbos op 
rabatten, zijn in het Achterbroek te vinden (afb. 3.4 en 3.5). Door het gebied loopt het 
stroompje de Bevert, sinds enkele jaren met een aantal grote meanders.

3.3 Onderzoeksmethode

In het onderzoek zijn drie methoden gecombineerd: veldwerk, interviews en literatuur- 
en archiefonderzoek. Het veldwerk sloot aan bij een al langer lopende inventarisatie van 
de landschapselementen in het gebied, hun staat van onderhoud en de gewenste ontwik-
kelingsrichting. Al jaren is Natuurmonumenten bezig met de opbouw van een digitale 

9 Purmer & Van Lochem, 2008.
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Afb. 3.4 In het Achterbroek: de rand van een akker, eiken en een onverharde weg. Naast de weg 
bevindt zich een smal fietspad, eveneens karakteristiek voor het Eerder Achterbroek, zoals we ver-
derop in dit hoofdstuk zullen zien. Foto auteur, mei 2008.

databank van archeologische terreinen en gebouwen. De afgelopen tien jaar werden ook 
op grote schaal historische landschapselementen opgenomen en daarbij was Eerde een 
van de proefgebieden. Bij de inventarisatie lag zeker de eerste jaren de nadruk op de cul-
tuurhistorisch meest waardevolle landschappen in beheer bij Natuurmonumenten. Dit 
zijn gebieden zoals geselecteerd in het kader van Kiezen & Delen en de Landschapscol-
lectie. Ten behoeve van Kiezen & Delen was er een top 100 van (inter)nationaal belangrijke 
landschappen samengesteld, waarbij cultuurhistorische waarden een grote rol speelden 
bij de waardering.10 De Landschapscollectie is zoals gezegd een lijst van de cultuurhis-
torisch meest waardevolle landschappen in beheer van Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, de Landschappen en de Federatie Particulier Grondbezit. Deze gebieden zijn door 
een groep onafhankelijke experts geselecteerd. Ook hier kwam Eerde op voor.11 

Reden genoeg om als basis voor de gevraagde cultuurhistorische advisering over  Eerde 
te beginnen met een inventarisatie. In Eerde zijn bijna 340 landschapselementen in kaart 
gebracht. Al deze elementen zijn in het veld bekeken en beschreven en, in de meeste ge-
vallen, gefotografeerd. Door vergelijking met historische kaarten uit de achttiende tot en 

10  Deze lijst is samengesteld door interne experts bij Natuurmonumenten, naast lijsten met gebieden met de belangrijkste 
natuur- en recreatiewaarden. Voor de landschapslijst werd naast cultuurhistorische waarden ook de ruimtelijke kwaliteit van 
landschappen meegenomen. De waardering was grotendeels kwalitatief. Eerde kwam natuurlijk in de top 100 voor. Zie voor de 
lijst, werkwijze en criteria Frentz & Van der Ploeg, 2004. 
11  Zie hiervoor De 12 Landschappen et al., z.j. en paragraaf 2.7. 
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met de twintigste eeuw en oude luchtfoto’s konden veel van de elementen worden geda-
teerd. Tijdens het veldwerk bleek het landschap complexer te zijn dan voorheen gedacht. 
Een aantal malen werd daarom tijdens het veldwerk uitvoerig gediscussieerd met de lo-
kale beheerders en met de regio-ecoloog. Dat leverde verrassende nieuwe inzichten op, 
zoals een nieuwe indeling van het landschap in deelgebieden (afb. 3.1). Eerde bleek niet 
goed te passen in de standaardbeelden van kampenlandschappen zoals we die uit de lite-
ratuur kenden: houtwallen leken soms meer op bomenrijen, sommige houtwallen bleken 
helemaal geen houtwal en de esranden waren ook niet wat we elders in het land zagen. 
Dat riep de vraag op of die landelijke beelden misschien moeten worden herzien (waar-
schijnlijk!), maar ook of Eerde afwijkt. Daartoe hebben we gesprekken gevoerd met en-
kele mensen die de ontwikkelingen in het gebied al decennia hebben meegemaakt: de 
dochters van de laatste baron en twee vroegere pachters van boerderijen op het landgoed. 
Die gesprekken hebben we in het veld gevoerd (afb. 3.6). Juist dat maakte extra verhalen 
los, bijvoorbeeld door de vraag: ‘Hoe zag deze plek er vroeger uit?’.

Afb. 3.5 In het Achterbroek: boerderij in het besloten kampenlandschap. Foto auteur, mei 2008.
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Elk landgoed heeft specifieke kenmerken en juist deze gesprekken hielpen om de ka-
rakteristieken voor Eerde te ontdekken. Voorbeelden van dit soort ontdekkingen worden 
verderop in dit hoofdstuk beschreven. Soms leidden deze dagen tot wel heel concrete ac-
ties. De dochters van de laatste baron wezen op enkele verdwenen paadjes, waarvan Na-
tuurmonumenten er intussen al één heeft hersteld.12

Door de gesprekken werd al snel in de omgeving bekend dat Natuurmonumenten met 
een historisch onderzoek bezig was. Dit bleek ook op de zogenaamde ‘Burendagen’, 
waar Natuurmonumenten bewoners en geïnteresseerden informeerde over de voortgang 
van de werkzaamheden in het gebied. Hierbij waren de geïnterviewden ook aanwezig. 
Presentatie van de resultaten leidde hier tot aanvullende reacties van andere aanwezigen.

De gegevens uit veldwerk en gesprekken zijn aangevuld met archiefonderzoek. Binnen 
het archief van Natuurmonumenten beslaat het archief van Eerde vijftien pakken en tien 
omslagen. Eén pak omvat de periode 1948-1955 en bevat alle stukken over de aankoop. 
Daarnaast is er in het archief veel te vinden over de financiële exploitatie van de Land-
goed Eerde nv, de restauratie van het kasteel, het gevoerde beheer en zelfs bezwaren van 
Natuurmonumenten tegen een lokaal ontwerp-bestemmingsplan. Deze archiefstukken 
vormen de basis voor de komende twee paragrafen, waarin ik de beheergeschiedenis van 
het Eerder Achterbroek probeer te reconstrueren. Eerst kijken we echter even kort naar 
de geschiedenis van dit landgoed voordat Natuurmonumenten in 1948 in beeld kwam. 

12  De verslagen van deze gesprekken zijn als bijlage in het uiteindelijke rapport opgenomen. Zie Purmer & Van Lochem, 2008. 

Afb. 3.6 Sandra van Lo-
chem (uiterst rechts) en 
Harm Piek (uiterst links) 
van Natuurmonumenten in 
het veld met de heren Seine 
Nevenzel en Jan Zandman, 
beiden oud-pachters op 
Eerde. Zij konden uit eigen 
ervaring vertellen over het 
landschap rond de aan-
koop, eind jaren veertig-
begin jaren vijftig. Daar-
naast brachten zij verhalen 
mee uit de periode daar-
voor. Foto auteur, augustus 
2007.



3.4 Eerde en het Eerder Achterbroek tot 1949 139

3.4 Eerde en het Eerder Achterbroek tot 1949

Eerde wordt voor het eerst genoemd in 1227. In de veertiende eeuw is sprake van een 
hofstede, die als uitvalsbasis diende voor ene Evert van Essen, die als roofridder zijn in-
komsten aanvulde. Het moet in die tijd een weerbaar gebouw zijn geweest, want een be-
legering van vijf weken in 1380 door een alliantie van de steden Zwolle, Deventer en de 
bisschop van Utrecht was niet voldoende om het te kunnen innemen. Uiteindelijk werd 
het kasteel in brand gestoken, waarna het begin vijftiende eeuw weer werd opgebouwd. 
Daarna volgde een turbulente periode met verwoestingen en wederopbouw, totdat het 
eind zeventiende eeuw leeg kwam te staan en tot ruïne verviel. Van de voorlopers van het 

Afb. 3.7 Boerderij De Bocksen, op de overgang van kampenlandschap naar heide-ontginnings-
landschap. Foto auteur, mei 2008.
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huidige gebouw zijn bij recente opgravingen naast het huis grachten en laatmiddeleeuws 
aardewerk gevonden. Maar liefst vier concentrische grachten werden aangetroffen, ge-
zien de vondsten daterend uit de veertiende eeuw. Deze grachten hebben vermoedelijk de 
versterking omgeven die in 1380 werd verwoest. Ook werden sporen aangetroffen van een 
omgrachting uit de vijftiende tot en met zeventiende eeuw, wellicht de laatste fase van het 
kasteel voor de nieuwbouw uit het begin van de achttiende eeuw. Van de bebouwing zelf 
in de periode tot begin achttiende eeuw zijn geen sporen teruggevonden.13 

In al deze eeuwen vormde het huis het centrum van een landgoed waarvan de om-
vang in de loop van de tijd nog weleens veranderde. In 1602 hoorden er vier hoeven en 
een windmolen bij. Later bestond Eerde uit een complex met twee groepen boerderijen: 
het ene deel in het gehucht Eerde naast het kasteel, het andere in het Eerder Achterbroek 
(afb. 3.7). Enkele van deze boerderijen worden al in de veertiende eeuw genoemd.14 

In 1706 kocht Johan Warner van Pallandt (1682-1741) het landgoed, waarmee hij in 
1709 formeel beleend werd. Van Pallandt, als legeraanvoerder rijk geworden in de Spaan-
se Successieoorlog, liet in de jaren nadien op de ruïnes van het oude kasteel het huidige 

13  Van Dalfsen, 2011. 
14  Slicher van Bath, 1944, p. 229. De nog bestaande boerderij Nevenzel in het Eerder Achterbroek wordt genoemd in 1356. Zie 
J. ter Laak, De etymologie van Nevenzel, gepubliceerd op www.nevenzel.com/etymol2.htm (geraadpleegd 10 november 2011).

Afb. 3.8 Kasteel Eerde, in de huidige vorm daterend uit 1715, met op de voorgrond de monumen-
tale brug uit 1854. Foto auteur, augustus 2008.
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huis bouwen (afb. 3.8). Ook de nog aanwezige geometrische parkaanleg rondom het 
huis stamt uit die tijd. Interieur, huis, bijgebouwen en park vormden samen een geheel. 
Toen het huis uiteindelijk in 1715 gereedkwam, had Van Pallandt een complex gescha-
pen dat zeker voor Overijsselse begrippen indrukwekkend was.15 Het iconografisch pro-
gramma van het interieur, maar ook de mogelijke betekenis van de maatverhoudingen in 
het park getuigen van de Europese oriëntatie van de legeraanvoerder.16 In de achttiende 
eeuw werd het complex beschreven als ‘een pragtig modern landkasteel van den Baron 
van  Pallandt; in ’t midden van hey en veengronden niet verre van Ommen geleegen; met 
ruime nieuw aangelegde beplantingen versierd.’17

In de eeuwen daarna ging de familie door met aankopen, tot zij in de loop van de ne-
gentiende eeuw alle tien hoeven die de marke Eerde uitmaakten, in bezit had.18 Op de ka-
dasterkaart van 1832 beslaat het eigendom van baron van Pallandt het huidige Eerde en 
Eerder Achterbroek en de bossen en heidevelden ten noorden hiervan.19 Het landgoed 
bleef zo sinds 1706 in handen van de familie Van Pallandt. Kasteel en tuinaanleg onder-
gingen slechts bescheiden wijzigingen. In 1854 werd bij een restauratie van het kasteel 
door Lucas Eberson (1822-1889) de monumentale brug met lantaarns en vazen toege-
voegd.20 Het is illustratief voor de overige delen van het landgoed: het park kreeg enkele 
kleine toevoegingen in de vroeglandschappelijke en landschappelijke stijl, maar de geo-
metrische aanleg uit de bouwtijd bleef dominant. Ook het agrarisch cultuurlandschap dat 
bij het landgoed hoorde veranderde in hoofdlijnen niet. De bebossing sinds de negen-
tiende eeuw is de meest ingrijpende verandering in het landschapsbeeld geweest.

In 1913 stierf baron Rudolph Theodorus van Pallandt van Eerde kinderloos. Het bezit 
omvatte inmiddels 1700 hectare, 23 boerderijen en sinds 1910 ook nog het kleine land-
goed ’t Laer. Naast cultuurgrond en het park besloeg het landgoed ook bossen en heide-
velden, die een ideaal jachtdomein vormden. Eerde was zelfs beroemd om reebokken met 
zware geweien en Rudolph van Pallandt was een verwoed jager.21 Het gehele bezit ging 
naar een achterneef, Philip Dirk van Pallandt, die de laatste particuliere eigenaar uit de 
familie zou worden.

Philip Dirk van Pallandt (1889-1979) heeft een stevig stempel gedrukt op het land-
goed.22 In de jaren dertig begon hij delen van zijn bezit te verkopen om de kern van het 
landgoed te behouden voor de toekomst en te vrijwaren van versnippering en winstdoel-
stellingen.23 Zo verkocht hij allereerst in 1932 landgoed ’t Laer aan de gemeente  Ommen. In 
1937 ging 500 hectare bos naar de staat; het werd later de boswachterij Ommen. In 1949 
deed Van Pallandt het Eerder Achterbroek over aan Natuurmonumenten. Weer later zou-
den de andere delen, waaronder het kasteel en het parkbos, volgen. Tegenwoordig bezit-

15  Van der Wijck, 1982, p. 87. 
16  Zie voor de mogelijk aanwezige muzikale maatverhoudingen in het park Blok, 2009. 
17  Abraham de Haen in Lamberts, 1986, p. 14. Het citaat zou uit 1732 stammen, toen De Haen en Pronk tekeningen maakten 
van Eerde.
18  Steen & Veldsink, 1948, p. 103. 
19  Zie http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/overijssel/overrijsel (geraadpleegd 10 november 2011).
20  Van der Wijck & Enklaar-Lagendijk, 1983.
21  Van der Wijck & Enklaar-Lagendijk, 1983.
22  Zie Draaijer, 2005, voor een biografische schets van Philip Dirk van Pallandt.
23  Steen & Veldsink, 1948.
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ten de erven van baron van Pallandt nog twee enclaves met daarop twee woonhuizen in 
het gebied.

Philip Dirk van Pallandt was goed bekend met Natuurmonumenten: hij was al voordat 
hij eigenaar van Eerde werd lid van de vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 2 mei 1914 werd hij bovendien gekozen als lid van het bestuur.24 Hij zat al bijna 35 jaar 
in het bestuur van Natuurmonumenten toen in 1948 de verkoop ging spelen.

3.5 Natuurmonument of landschapsmonument? Het Eerder Achterbroek 
rond de aankoop door Natuurmonumenten 1948-1949

Zoals gebruikelijk gingen aan de aankoop van het Eerder Achterbroek door Natuurmo-
numenten de nodige onderhandelingen en voorbereidingen vooraf. Gelukkig voor de 
onderzoeker van vandaag de dag zijn er nogal wat verslagen van terreinbezoeken en ge-
sprekken uit die tijd in het archief bewaard gebleven. Deze archiefstukken uit de periode 
rond de aankoop in 1949 geven bij elkaar een goede indruk van de toestand van het Eer-
der Achterbroek. Bovendien vormen ze een duidelijke aanvulling op topografisch kaart-
materiaal: de bijzonderheden van het Eerder Achterbroek spreken duidelijk uit de diverse 
verslagen. 

Het vroegste stuk dateert van 1 mei 1948. Op die dag kwam Van Pallandt op bezoek bij 
iemand van Natuurmonumenten. De ontvangende partij heeft een kort verslag geschre-
ven van deze ontmoeting. Het lijkt waarschijnlijk dat de schrijver lid was van het dagelijks 
bestuur en ik vermoed dat het Pieter van Tienhoven is geweest. Hij beschikte immers over 
een zeer uitgebreid netwerk en zal Van Pallandt als bestuurslid goed gekend hebben. We 
krijgen uit dit korte verslag daarmee een goed beeld van hoe Van Pallandt zelf het Eerder 
Achterbroek zag. Ook de motieven voor verkoop komen aan de orde:

Hij [Van Pallandt] wil deze terreinen [Eerder Broek en Achterbroek] verkoopen, ook in ver-
band met de belastingheffingen, maar zou het behoud van die terreinen in den tegenwoordi-
gen staat bijzonder op prijs stellen. 
 Volgens Baron van Pallandt is dit gedeelte steeds het fraaiste van het geheele bezit geweest. 
Het bestaat uit bosch, heide en negen boerderijtjes […] het geheel maakt volgens baron van 
Pallandt den indruk van een Engelsch landschap met veel opgaande boomen en wallen.25 

Er waren andere kapers op de kust, want we lezen in hetzelfde verslag:

Baron van Pallandt heeft reeds vraag gekregen grond te verkoopen voor het bouwen van een 
hotel, maar gaat daar liever niet toe over.26 

24  Zie Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1909, 1910 en 1917. Op 1 januari 1909 was Van Pallandt 
in ieder geval al lid van Natuurmonumenten. 
25  Anoniem, 1 mei 1948; Bezoek van baron van Pallandt van Eerde, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 955.
26   Anoniem, 1 mei 1948; Bezoek van baron van Pallandt van Eerde, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 955. 
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De ontwikkeling van een hotel in het Eerder Achterbroek zou het gewenste behoud van 
het gebied ongetwijfeld niet ten goede komen, terwijl Van Pallandt dat juist bijzonder op 
prijs stelde. 

Maar wat was de ‘tegenwoordigen staat’ waarover Van Pallandt in 1948 sprak? Een 
klassiek voorbeeld van het Oost-Nederlandse kampenlandschap met boerderijen, akkers 
en weilanden? Dat beeld klopt maar ten dele, zo blijkt uit een aantal verslagen van bezoe-
ken uit de tijd. Een eerste verslag van een veldbezoek komt van een zekere G. Hij bracht op 
6 juni 1948 een bezoek aan het Eerder Achterbroek. Het lijkt waarschijnlijk dat de G. hier 
staat voor Hans Gorter, die sinds 1947 samen met Jan Drijver en Wim Eshuis de  directie 
van Natuurmonumenten vormde. Het verslag van het bezoek dat G. bracht, opent met 
een duidelijke karakterisering van het terrein: 

Het gebied, dat door de heer Van Pallandt wordt aangeboden, kan men eerder een landschaps-
monument, dan een natuurmonument noemen. Het bestaat voor 75% uit cultuurland, zij het 
een bijzonder mooi cultuurlandschap met talrijke natuurfragmenten er tussenin.27

Het Achterbroek beschreef G. als het belangrijkste gedeelte van de mogelijke aankoop, waar 

een prachtig parklandschap aanwezig is. Hier liggen verschillende hoge essen met roggeland, 
terwijl de lagere gedeelten met een vrij hoge waterstand als weiland in gebruik zijn. Tussen 
deze landerijen liggen prachtige zware bosgroepen, hoofdzakelijk eiken en ook solitaire eiken 
staan overal in de weiden en langs de randen der essen. Sommige percelen wei- en bouwlan-
den zijn omgeven door prachtige houtwallen.28

Opvallend is vooral de karakterisering als parklandschap, alhoewel het om een agrarisch 
cultuurlandschap gaat met boerderijen, akkers en weilanden. Dat parkachtige karakter 
werd waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de bosgroepen en vele eiken. 

G. had ook oog voor het contrast dat het Eerder Achterbroek toen al (!) bood met de 
omgeving: 

Als fraai cultuurlandschap vormt het een oase in de omgeving. De tegenstelling spreekt zeer 
sterk wanneer men uit het terrein van de heer Van Pallandt in de richting van Den Ham gaat. 
Men ziet daar een gelijksoortig landschap, dat echter geheel gedegenereerd is, terwijl het ter-
rein van de heer Van Pallandt overal de sporen draagt van een zorgvuldige behandeling van het 
landschap.29 

Al in 1948 was het kampenlandschap in dit deel van Overijssel kennelijk ernstig ver-
waarloosd en stak het Eerder Achterbroek daar positief bij af. De degeneratie waarvan 
G. spreekt, komen we in Zuid-Limburg pas verderop in de jaren zestig en zeventig tegen 
(zie hoofdstuk 5).

27  Bezoek aan het terrein van Van Pallandt van Eerde op 6 juni 1948, p. 1, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmo-
numenten, inv.nr. 955. 
28  Bezoek aan het terrein van Van Pallandt van Eerde op 6 juni 1948, pp. 1-2, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuur-
monumenten, inv.nr. 955. 
29  Bezoek aan het terrein van Van Pallandt van Eerde op 6 juni 1948, p. 2, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmo-
numenten, inv.nr. 955. 
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Ten slotte gaf G. in zijn verslag nog een duidelijk aankoopadvies: 

Het aankopen van dit terrein zou van belang zijn, indien de Vereniging een landschappelijk 
reservaat zou willen stichten, dat een voorbeeld geeft van het cultuurlandschap, zoals het op 
zijn mooist kan zijn. Uit natuurhistorische overwegingen komt het terrein niet als reservaat in 
aanmerking.30

Het laat aan de duidelijkheid niets te wensen over: de voornaamste aankoopredenen zijn 
niet te zoeken in de natuurwaarden van het Eerder Achterbroek.

Bestuurslid Jan van Heek, bekend als voorvechter voor het behoud van kastelen en be-
woner van huis Bergh, bezocht het Eerder Achterbroek in oktober 1948 en schreef er een 
kort briefje over aan het dagelijks bestuur. Zijn mening is overduidelijk:

Mijn bevinding is, dat dit wel tot het mooiste behoort, wat wij in Oost-Nederland nog aan oude 
cultuurlandschappen bezitten.31

Uitgebreider is het al genoemde rapport van Victor Westhoff over zijn bezoek aan het 
landgoed op 4 november 1948.32 Westhoff was adviseur van Natuurmonumenten sinds 
1947 en kreeg daarvoor ook ruimte van zijn werkgever, de Landbouwhogeschool te Wa-
geningen.33 Hij bezocht het terrein in gezelschap van onder andere directeur Wim Eshuis 
van Natuurmonumenten en Nijenhuis van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Deze 
organisatie voerde het dagelijks beheer over het Eerder Achterbroek. De inspectie per jeep 
leverde ondanks het slechte weer een drie pagina’s tellend rapport van Westhoff op, met 
daarin zijn bevindingen van de waarde van het gebied. Die lagen wat hem betrof niet op 
botanisch vlak. Hij schreef: 

De aesthetische en wetenschappelijke beteekenis van het gebied wordt nagenoeg geheel be-
paald door het cultuurlandschap met zijn houtwallen. Er zijn nog slechts weinig complexen 
van dergelijke omvang in ons land aan te wijzen, waar de oorspronkelijke vorm en de ligging 
van kampen en wallen zoo goed gehandhaafd is gebleven.34 

Wat Westhoff hierbij opviel was het uiterlijk van deze houtwallen:

de begroeiing is niet geëxploiteerd als hakhout, doch als ijl hoog opgaand geboomte van den 
zomereik.35

Ook Westhoff zag de schoonheid van dit landschap: 

30  Bezoek aan het terrein van Van Pallandt van Eerde op 6 juni 1948, p. 2, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmo-
numenten, inv.nr. 955. 
31  Brief van J.H.A. van Heek aan het dagelijks bestuur van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 11 oktober 1948, 
in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955. 
32  Rapport betreffende het landgoed Eerder Achterbroek bij Ommen door V. Westhoff, 23 november 1948, in: Stadsarchief Amsterdam, 
archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955. 
33  Gorter, 1986, pp. 192-194. 
34  Rapport betreffende het landgoed Eerder Achterbroek bij Ommen door V. Westhoff, 23 november 1948, p. 1, in: Stadsarchief Amster-
dam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955. 
35  Rapport betreffende het landgoed Eerder Achterbroek bij Ommen door V. Westhoff, 23 november 1948, p. 1, in: Stadsarchief Amster-
dam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
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Een en ander neemt niet weg, dat de vorm en begroeiing der houtsingels aesthetisch aan hooge 
eischen voldoen. Het is een landschap, dat een goed beeld geeft van het oude cultuurlandschap 
in het Oosten des lands, zooals dit tot in het midden der 19e eeuw algemeen voorkwam.36

Net als G. bezag Westhoff het Eerder Achterbroek als een traditioneel boeren cultuur-
landschap met een historische betekenis en landschappelijk schoon. 

Dat het landgebruik ook in 1948 al ouderwets was, besefte Westhoff terdege: 

Een exploitatie op uitsluitend commercieele basis zal zich gedwongen zien, het terrein te ratio-
naliseren, dus van zijn aesthetische en wetenschappelijke waarde te berooven.37 

Bij de wetenschappelijke waarde moest hier volgens Westhoff niet zozeer botanisch en 
zoölogisch, doch aan de cultuurhistorie en de landschapsarchitectuur gedacht worden. 
Westhoff zag concluderend een mooi, gaaf landschap dat aan commerciële productie 
onttrokken zou moeten worden, wilde het behouden blijven. En hier zag Westhoff een 
reden voor aankoop door Natuurmonumenten. 

Inmiddels had de baron in het voorjaar van 1948 het gebied laten taxeren door de 
Neder landsche Heidemaatschappij met het oog op de verkoop.38 Zoals gezegd voerde de 
Heidemaatschappij het dagelijks beheer over het Eerder Achterbroek en deze organisatie 
was goed op de hoogte van de gesteldheid van het terrein. De houtopstanden vertegen-
woordigden een belangrijke waarde, maar het terrein viel grotendeels onder de Natuur-
schoonwet. Daarom stelde de Heidemaatschappij: ‘Het hout zal uit een oogpunt van na-
tuurschoon beschouwd slechts geleidelijk en dan nog maar gedeeltelijk mogen worden 
gekapt; er is hiermede bij de taxatie van de houtwaarde rekening gehouden.’39 De gras-
landen worden in het taxatierapport omschreven als ‘in goede staat verkerend grasland’ 
en de esgronden als ‘goede zandgrond’. De negen boerderijen worden omschreven als 
‘behoorlijk onderhouden, doch het zijn meest oude gebouwen, welke vrij veel onderhoud 
noodzakelijk maken.’ De Heidemij concludeerde: ‘De pachten komen stellig voor enige 
verhoging in aanmerking, alhoewel mede door het voorkomen van veel houtopstanden in 
en langs de percelen deze niet zo hoog mag worden gesteld als de kwaliteit van de grond 
zou rechtvaardigen.’ De hoeveelheid landschapselementen valt ook op: ‘Het geheel 
draagt een sterk afwisselend karakter door de veel in groepen en wallen voorkomende 
houtopstanden, terwijl langs de grenzen van de percelen veel weekhout met daartussen 
opgaande, meest eikenbomen voorkomen.’40 Een flink aantal wallen wordt omschreven 
als ‘wal met hakhout en eiken hakhout’, terwijl ook de omschrijving ‘wal met bomen of 

36  Rapport betreffende het landgoed Eerder Achterbroek bij Ommen door V. Westhoff, 23 november 1948, pp. 1-2, in: Stadsarchief Am-
sterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
37  Rapport betreffende het landgoed Eerder Achterbroek bij Ommen door V. Westhoff, 23 november 1948, p. 3, in: Stadsarchief Amster-
dam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
38  Nederlandsche Heidemaatschappij (1948) Taxatierapport met houtopstanden genaamd “Eerderachterbroek”, in: Stadsarchief Am-
sterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
39  Nederlandsche Heidemaatschappij (1948) Taxatierapport met houtopstanden genaamd “Eerderachterbroek”, voorblad, in: Stadsar-
chief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
40  Nederlandsche Heidemaatschappij (1948) Taxatierapport met houtopstanden genaamd “Eerderachterbroek”, voorblad, p. 2 van de 
oplegnotitie, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
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hakhoutwal met eikenbomen’ voorkomt. Eiken komen vaak voor in de omschrijvingen 
als ‘grasland met eikenbomen’ of als ‘laan met eikenbomen’. Het begeleidend schrijven 
eindigt met de zin: ‘Uit een oogpunt van natuurschoon beschouwd is het een prachtig 
complex.’41 Een duidelijke hint richting de beoogde verkoop aan Natuurmonumenten. 
Totale verkoopwaarde: ruim 400.000 gulden. 

Uit de diverse verslagen en rapporten, aangevuld met de taxatie van de Heidemaat-
schappij ontstaat het beeld dat het Eerder Achterbroek in 1948 een zelfs voor die tijd schil-
derachtig uiterlijk had, met een afwisseling van houtwallen, graslanden en bouwland en 
met een waarschijnlijk vrij extensief agrarisch gebruik. De eikenrijkdom viel ook toen al 
op. Alhoewel de landbouwgronden als goed werden beoordeeld, was er toch al sprake 
van contrast met de omgeving en werd het landschap als ouderwets en uitzonderlijk gaaf 
gezien. Wel waren de biologen het erover eens dat de natuurwaarden niet uitzonderlijk 
waren: het ging om de landschappelijke schoonheid van het gebied, dat het midden hield 
tussen een ouderwets Saksisch boerenlandschap en een Engels landschapspark. Een se-
rie foto’s, gemaakt rond deze tijd, geeft een beeld van het gebied (afb. 3.9).

Al met al was het bestuur overtuigd van de aankoopwaardigheid van het Eerder Achter-
broek. Nu moest nog de benodigde 400.000 gulden bij elkaar gebracht worden. Daartoe 
volgde Natuurmonumenten een beproefde methode: het vragen van giften of renteloze 
voorschotten aan het publiek. Om deze oproep te ondersteunen gaf de vereniging een 
wervende brochure uit, die aan alle leden werd gestuurd. Daarin verwoordde zij de moti-
vatie voor de gewenste aankoop:

Onze oude landschappen verdwijnen. Wie Twente, de Achterhoek of Brabant bezoekt, kan 
constateren, dat ontginning en ruilverkaveling het prachtige oude cultuurlandschap steeds 
verder aantasten. Houtwallen worden gerooid, bosjes worden gekapt, schilderachtige hoekjes 
gaan verloren. Ontsierende bebouwing verbreekt de harmonie. 
 Daarom is het van het grootste belang, dat althans een enkel oud cultuurlandschap behou-
den blijft, als voorbeeld van de in de loop der eeuwen tot een zo bijzondere harmonie gegroeide 

schoonheid, die men tot voor kort alom kon vinden.42 

Natuurmonumenten bediende zich daarmee nu ook voor cultuurlandschappen met de 
argumentatie die zij tot dan toe vooral voor woeste gronden had gebruikt: de schoon-
heid van het landschap. De vooroorlogse bedreiging gold vooral de woeste gronden zo-
als heidevelden, bossen en veenplassen. Nu waren ook de oude cultuurlandschappen van 
de zandgronden aan het verdwijnen door ruilverkavelingen en trok Natuurmonumenten 
zich het lot van een dergelijk landschap aan (afb. 3.10), een landschap, dat ‘het behoud in 
zijn oude staat te danken heeft aan een jarenlange piëteitsvolle behandeling door de op-
eenvolgende eigenaars’.43

De eerste naoorlogse geldinzameling van Natuurmonumenten werd een groot suc-
ces. Opbrengst: ruim 34.300 gulden aan giften en 20.300 gulden aan renteloze voor-

41  Nederlandsche Heidemaatschappij (1948) Taxatierapport met houtopstanden genaamd “Eerderachterbroek”, voorblad, p. 2 van de 
oplegnotitie, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
42  Van Tienhoven & Drijver, 1949, p. 1. 
43  Van Tienhoven & Drijver, 1949, pp. 1-2.
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schotten.44 Op 8 september 1949 ging het Eerder Achterbroek definitief over aan Natuur-
monumenten, ruim een jaar na het eerste bezoek van Van Pallandt. Daarmee was het 
Eerder Achterbroek behouden conform het advies van Westhoff: 

Dit behoud is op den duur slechts mogelijk, indien het gebied eigendom wordt van een li-
chaam, dat niet uitsluitend commercieele doeleinden nastreeft. Immers [...] moet het in pro-
ductiviteit toch wel ten achter staan bij de dorre, gerationaliseerde landschappen in de omge-
ving.45 

44  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1953, p. 44.
45  Rapport betreffende het landgoed Eerder Achterbroek bij Ommen door V. Westhoff, 23 november 1948, pp. 2-3, in: Stadsarchief Am-
sterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.

Afb. 3.9 Boerderij ’t Hengeler in 1949. Jaap van Dijk maakte een hele serie foto’s van het Eerder 
Achterbroek, die Natuurmonumenten gebruikte voor publiciteit rondom Eerde. Deze foto werd 
gebruikt voor de wervende brochure om de aankoop te financieren. Fotoarchief Natuurmonu-
menten, ’s-Graveland, foto J. van Dijk.
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Dat ‘lichaam’ was de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ge-
worden. Nu moest Natuurmonumenten dat behoud ook gaan waarmaken.

3.6 Het beheer 1949-1975

3.6.1 Landgoed Eerde: van servituut tot overname van alle aandelen 1948-1982

Van Tienhoven had in 1948 al vooruitgekeken. Het Eerder Achterbroek vormde maar een 
deel van het landgoed Eerde en kasteel, bijgebouwen, park en het kleine gehucht Eerde 
bleven in handen van baron van Pallandt. Om dit gedeelte van het landgoed eveneens in 
de ‘huidigen toestand’ te bewaren was Van Tienhoven een servituut van niet-bebouwing 
overeengekomen.46 Hierover was in de loop van 1948 onderhandeld. Het stuitte aanvan-
kelijk wel op wat weerstand bij de verkopende partij: het bracht immers waardevermin-
dering en beperkingen met zich mee. Natuurmonumenten redeneerde hierbij andersom: 
juist de waarde van het Eerder Achterbroek zou dalen als in de aangrenzende eigendom-
men van de baron allerlei parasiterende bebouwing zou komen. Hierbij haalde de ver-
eniging het voorbeeld aan van Oisterwijk.47 De baron stemde in en secretaris Drijver ver-

46  Gorter, 1986, p. 201. 
47  Verslag van bespreking 18 december 1948, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955. 

Afb. 3.10 De fondsenwervende brochure ter aankoop van het Eerder Achterbroek, 1949. Collectie 
bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
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woordde het in het jaarverslag 1948-1949 als volgt: ‘De waarde van dit terrein [Eerder 
Achterbroek] wordt nog vergroot, doordien op de bossen, behorende bij het kasteel Eer-
de, een servituut zal worden gevestigd ter waarborging van het blijvend behoud in onge-
repte staat.’48 

Een maand voor de definitieve overdracht van het Eerder Achterbroek schreef Natuur-
monumenten nog over een uitbreiding van het servituut aan de Heidemaatschappij. Aan-
leiding was een bespreking met de notaris, waar bij het gesprek erop uitkwam

dat het wenselijk zou zijn, aan de bepalingen omtrent het servituut nog een clausule toe te voe-
gen, welke het ook onmogelijk maakt, om bestaande gebouwen zo ingrijpend te verbouwen, 
dat het karakter geheel verandert en daaraan een andere bestemming kan worden gegeven.49 

Achtergrond was de angst dat een van de bestaande gebouwen op het eigendom van Van 
Pallandt zou worden verbouwd tot café of hotel.

Zo’n vijftien jaar later onderhandelden de familie Van Pallandt en Natuurmonumen-
ten over de toekomst van het kasteel en bijbehorende gronden. In 1965 werden de eigen-
dommen van baron van Pallandt ondergebracht in de Landgoed Eerde nv. De aandelen 
van deze nv gingen voor 51 procent naar Natuurmonumenten. De resterende 49 procent 
kwam in handen van de familie. Tegelijkertijd ging het praktische beheer van Eerde over 
naar Natuurmonumenten. Tot dan was het beheer op de gronden van de baron uitgevoerd 
door de Heidemaatschappij. Alleen een tuinman was nog direct bij Van Pallandt in dienst.50 

‘De oprichting van de N.V., waarin Natuurmonumenten participeert, heeft ten gevolg-
de dat het behoud van het landgoed Eerde thans als verzekerd mag worden beschouwd’, 
schreef Hans Gorter in het jaarverslag 1965-1966.51 Door de nv-constructie was in ieder 
geval een nauwe samenwerking tussen de familie en Natuurmonumenten gegarandeerd. 
Natuurmonumenten nam uiteindelijk in 1982 de aandelen van de familie over en kreeg 
daarmee ook het kasteel, park en gehucht Eerde met omringend cultuurlandschap in vol-
le eigendom. De familie bleef wel als adviseur betrokken bij het beheer. Ook werden twee 
enclaves uitgesloten.52

3.6.2 Het beheer van het Eerder Achterbroek 1948-1975

Uit het taxatierapport van de Heidemaatschappij kunnen we opmaken dat het Eerder 
Achterbroek rond de overname door Natuurmonumenten in 1949 grotendeels in agra-
risch gebruik was. We lezen dat alle cultuurgronden verpacht waren. Zowel hoevepacht 
van de negen boerderijen als los landpacht kwamen voor.53 Er mag worden aangenomen 

48  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1949, p. 103.
49  Brief van Natuurmonumenten aan de Nederlandsche Heidemaatschappij, 1 augustus 1949, in: Stadsarchief Amsterdam, 
archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
50  Stukken rondom de oprichting van de Landgoed Eerde nv, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 964. 
51  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1966, p. 20.
52  Gorter, 1986, p. 202. 
53  Nederlandsche Heidemaatschappij (1948) Taxatierapport met houtopstanden genaamd “Eerderachterbroek”, in: Stadsarchief Am-
sterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955.
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dat de onderhoudstoestand van landerijen en landschapselementen goed was. Ook de fo-
to’s uit deze periode tonen een onderhouden landschap. De houtwallen, singels en lande-
rijen werden waarschijnlijk nog door boeren onderhouden. Daarnaast, zo vertelden oud-
pachters, was er in de tijd van de baron ook een arbeider het hele jaar aan het werk op het 
Eerder Achterbroek. Jaarlijks werd er een houtverkoop gehouden, waarbij het af te zetten 
hakhout verkocht werd. Een afslager van de notaris van de baron liep dan met een groep 
van dertig tot veertig boeren langs de te verkopen houtopstanden, die bij afslag verkocht 
werden. Om de zeven jaar ging alles eraf. Takkenbossen, het zogenaamde ‘rieshout’, 
ging naar de bakkerijen in de omtrek. In hoeverre dit alles nog gebeurde na de verkoop 
aan Natuurmonumenten is niet meer na te gaan, maar het is goed denkbaar dat dit sys-
teem tot in de jaren vijftig nog min of meer bestaan heeft. De oud-pachters herinnerden 
zich dat in het rabattenbosje op het Eerder Achterbroek nog tot in de jaren vijftig gehakt 
werd, dus ook nog na overname door Natuurmonumenten.54 Het archief bevat hier wei-
nig informatie over. Wel is er enige correspondentie over verplichtingen in de pachtcon-
tracten. Zo is er een brief van inspecteur – later directeur – Jan van Soest van Natuurmonu-
menten waarin hij pachters oproept de begreppeling van de landerijen te verbeteren. Hij 
constateert dat talrijke greppels zijn dichtgegroeid en nauwelijks meer zijn terug te vin-
den, terwijl het onderhoud van de afwateringsgreppels in het pachtcontract geregeld is.55

Ook is er een briefwisseling met pachters over het verbod om prikkeldraad aan bomen 
te bevestigen. Dit verbod was standaard opgenomen in de pachtcontracten: 

54  Interview met oud-pachters Eerder Achterbroek, in: Purmer & Van Lochem, 2008, pp. 42-46.
55  Brief van inspecteur Van Soest aan de pachters, 17 maart 1961, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmo-
numenten, inv.nr. 957.

Afb. 3.11 Nog een foto uit 
de serie vervaardigd door 
J. van Dijk rond de aan-
koop. Collectie bibliotheek 
Natuurmonumenten, 
 ’s-Graveland.
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Het is de pachter niet toegestaan, afrasteringsdraden te bevestigen aan bomen en struiken. 
Reeds aangebrachte draden aan bomen en struiken zullen binnen een jaar na dagtekening van 
deze overeenkomst worden verwijderd en […] verplaatst worden op tenminste 1 meter afstand 
aan de binnenzijde van bomenrijen of singels.56

Terwijl boeren in de omgeving begonnen met het rooien van houtwallen, was dat in het 
Eerder Achterbroek niet toegestaan. Eén pachter vroeg in 1961 bij de Grondkamer van 
Overijssel pachtvermindering aan, onder andere wegens ‘het omringende geboomte en 
houtgewas’. Natuurmonumenten schreef in een reactie dat hier al rekening mee gehou-
den was.57 Wel probeerde de vereniging de pachtprijzen op niveau te krijgen. In het ver-
slag over 1961-1962 lezen we: 

Van vrijwel alle boerderijen werd de pacht herzien en na overwinning van de aanvankelijke be-
zwaren van de Grondkamer conform de voorstellen van de Vereniging goedgekeurd. Tegen-
over deze, merendeels aanzienlijke pachtverhogingen heeft de Vereniging aan de meeste pach-
ters restitutie verleend van door hen zelf bekostigde verbeteringen aan de bedrijfsgebouwen.58 

In het beheer in de jaren na de aankoop streefde Natuurmonumenten, blijkens archief-
stukken uit deze periode, naar behoud van het door de baron achtergelaten landschap. 
Voor verwijdering van opslag in de heideveldjes in het Eerder Broek kwam de ivn te hulp. 
Hun werkkamp in 1965 zorgde ook voor het ‘openkappen van te dicht geworden coulis-
sen’. Die beheerwerkzaamheden kreeg Natuurmonumenten kennelijk met pachters of in 
eigen beheer niet gedaan, wat erop wijst dat het hakhout toen in ieder geval niet meer ge-
bruikt werd in de bedrijfsvoering.59 

Vooral de bemoeienis met de negen boerderijen is illustratief. Hier volgde Natuurmo-
numenten de lijn die ze ook voorstond in het servituut van niet-bebouwing: de gebouwen 
mochten niet van karakter veranderen. Zo was er de verbouwing van de boerderij De Oude 
Kooy. Natuurmonumenten vroeg hiervoor subsidie aan bij de provincie Overijssel. In een 
brief van 26 mei 1953 legde Natuurmonumenten uit: ‘Omdat dit type boerderijen steeds 
zeldzamer wordt, zagen wij gaarne de goede vorm zoveel mogelijk gehandhaafd en pas-
sen daarom ook het rieten dak toe.’ In dezelfde brief schreef Natuurmonumenten over 
de verbouwde slaapkamer: ‘In plaats van de bestaande bedstede is een riante slaapkamer 
ontworpen, hetgeen ook aesthetisch verantwoord is in het exterieur, doch als we de an-
dere slaapkamers moeten veranderen, gaat het karakter van deze Saksische boerderij ver-
loren en wordt ook het verbouwbedrag te hoog.’60 

Er zijn meer van dergelijke voorbeelden in het archief te vinden, vooral over de boer-
derijen. Verschillende verbouwingstekeningen uit deze jaren laten zien hoe het uiterlijk 

56  Pachtcontracten uit eind jaren vijftig en begin jaren zestig, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 963.
57  Brief van J. van Soest, inspecteur bij Natuurmonumenten, aan de Grondkamer van Overijssel, aangaande het pachtcontract 
van J. Drenth, 7 september 1961, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 963.
58  Verslag 1961-1962, Beheersverslagen Eerder Achterbroek 1957 tot en met 1989, uit de Jaarverslagen, in: bibliotheek Natuur-
monumenten, ’s-Graveland, exemplaarnummer D-000229.
59  Verslag 1964-1965, Beheersverslagen Eerder Achterbroek 1957 tot en met 1989, uit de Jaarverslagen, in: bibliotheek Natuur-
monumenten, ’s-Graveland, exemplaarnummer D-000229.
60  Brief Natuurmonumenten aan hid van de Provinciale Wederopbouw en Volkshuisvesting van Overijssel, 26 januari 1953, 
in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 963.
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van de boerderijen zoveel mogelijk intact werd gelaten. Een extra raam in de boerde-
rij van Noeverman was mogelijk, maar Natuurmonumenten voegde wel toe: ‘Als ik me 
goed herinner zijn er ook luiken aanwezig, deze moeten ook in dezelfde vorm als het be-
staande raam worden aangebracht.’61 In 1955 verzocht een pachter om een hooiberg te 
mogen bouwen. Natuurmonumenten ging akkoord, maar in plaats van golfplaten moest 
de kap van riet worden.62 Het moest allemaal passen in het Saksische landschap dat de 
vereniging hier voor ogen had. In 1957 wilde een pachter een betonplaat plaatsen als on-
dergrond voor een melkmachine. Opzichter Krol schreef hierover aan hoofdboswachter 
Leendert Brunsting: ‘Wat mij betreft krijgt hij geen toestemming, omdat ik zoiets een 
onaardig gezicht vind in het weiland.’ Brunsting reageerde kort met de woorden: ‘Geen 
toestemming geven, met directie nader bespreken’.63 Verzoeken om kampeerboerderijen 
mogelijk te maken werden ook steevast afgewezen. 

61  Stukken aangaande de plaatsing van een extra raam in de boerderij van Noeverman, inclusief tekening, in: Stadsarchief 
Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 963.
62  Brief Natuurmonumenten aan pachter Drenth, 26 april 1955, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmo-
numenten, inv.nr. 955.
63  Brief van opzichter J. Krol aan hoofdboswachter Brunsting met diens opmerking erbij, zonder datum [1957], in: Stadsar-
chief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 963.

Afb. 3.12 De afname van het aantal boerderijen in agrarisch gebruik tussen 1949 en 2009. Van de 
negen boerderijen in 1949 waren er nog maar twee in agrarisch gebruik in 2009. De overige boer-
derijen kregen veelal een woonbestemming. H. Renes.
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Hoe esthetisch de motieven soms waren, blijkt uit een brief van directeur Hans Gorter 
aan de gemeente Ommen, waarin hij bezwaar maakte tegen het verharden van een weg 
door het Eerder Achterbroek: ‘Onze vereniging hecht grote waarde aan behoud van het 
karakter van het Eerder Achterbroek als oud-saksisch cultuurlandschap en heeft ernstig 
bezwaar tegen wegverhardingen, welke aan het karakter van het landschap afbreuk zou-
den kunnen doen.’64 

Het beheer op het Eerder Achterbroek ging verder op de ingeslagen richting.  Brunsting 
– inmiddels opzichter – ontving op 27 september 1965 een brief van inspecteur Cees Ste-
fels. Hierin besprak hij een aantal punten uit de tweede vergadering van de Landgoed Eer-
de nv, die voor het dagelijks beheer van belang waren.65 Aan de orde kwamen de kleuren 
van de luiken van de boerderijen, het onderhoud van de zandwegen en enkele specifieke 
rechten en eigendommen van de familie. De luiken zouden in de familiekleuren gehand-
haafd worden en opnieuw worden aangebracht waar ze verdwenen waren. 

Op 10 en 11 mei 1969 organiseerde de anwb wandelingen door het gebied. In de route-
beschrijving lezen we: ‘U bent nu in […] het Eerderachterbroek, waar u nog kunt zien hoe 
agrarisch Nederland er voor de industriële revolutie […] moet hebben uitgezien. Dit ver-
leent aan dit natuur (eigenlijk cultuur) monument ook grote historische waarde.’66 Na-
tuurmonumenten sprak in deze tijd van ‘landschapsreservaat het Eerderachterbroek’. De 
boerderijen maakten hier in de ogen van Natuurmonumenten een wezenlijk deel uit van 
het landschap. Het maakte dat de vereniging zich zeer inspande om restauratiesubsidies 
binnen te halen en te pogen nieuwbouw zo goed mogelijk in te passen. Zo verzocht Na-
tuurmonumenten transformatorkasten in het gebied te voorzien van potdekselwerk, om 
ze beter in te passen in het landschap. Toen dat niet mogelijk was, vroeg de vereniging 
of de transformatorkasten dan konden worden voorzien van een donkerbruine kleur.67 

Zoals iedere landgoedeigenaar stuitte Natuurmonumenten voortdurend op de span-
ning tussen de eisen die de landbouw stelde en de behoefte om natuur en landschap te 
behouden. Hoewel bij Natuurmonumenten behoud van het landschap het belangrijkste 
doel was, kon dat niet zonder renderende landbouwbedrijven. Het belangrijkste middel 
dat de eigenaar in kon zetten – en ook daarin verschilde Natuurmonumenten niet wezen-
lijk van andere grootgrondbezitters – was het toewijzen van grond van stoppende boeren 
aan de meest levensvatbare boerderijen. Het resultaat was een sterke afname van het aan-
tal boerderijen (afb. 3.12). In 1949 telde het Eerder Achterbroek nog negen boerderijen, 
terwijl daarnaast nog een aantal boeren van buiten land in het gebied pachtte (in 1957 wa-
ren er nog 35 pachters in het gebied actief ). 

In 1964 stopte boerderij De Kooy als eerste. Vijf jaar later werd boerderij de Hazelhorst, 
aan de rand van het gebied maar gunstig gelegen aan de doorgaande weg, omgebouwd 

64  Brief van H.P. Gorter aan de Raad van de Gemeente Ommen over kritiek van Natuurmonumenten op het uitbreidingsplan 
van de gemeente, 6 november 1963, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 958.
65  Brief van inspecteur Stefels aan opzichter Brunsting, 27 september 1965, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging 
Natuurmonumenten, inv.nr. 964.
66  Routebeschrijving wandelingen 10 en 11 mei 1969 door het natuurmonument Eerde en Eerderachterbroek, georganiseerd 
door de anwb, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 963. 
67  Brief van Van Soest aan Electriciteitsmaatschappij “IJsselcentrale”, 22 januari 1973, in: Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 961.
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Afb. 3.13 Boerderij ’t Hengeler in 1974. De idylle van het ‘oude Saskische landschap’ lijkt nauwe-
lijks beïnvloedt door de veranderende tijd. Fotoarchief Natuurmonumenten, ’s-Graveland, foto 
H. van Halm.

Afb. 3.14 Twee kaarten van het grondgebruik, 1962/1963 en 1974. Duidelijk te zien is de vermin-
dering van akkerareaal in deze periode: het aandeel witte vlakken neemt af. Collectie bibliotheek 
Natuurmonumenten, ’s-Graveland, archief Van der Voet-Stam.
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tot manege. De andere pachtboeren zullen in deze jaren het gemengde bedrijf hebben 
voortgezet, alhoewel, net als elders op de zandgronden, de veehouderij gaandeweg be-
langrijker werd. We zien dat ook aan de toename van het areaal grasland in deze periode, 
ook op oude eenmansessen (afb. 3.14). 

Natuurmonumenten ontkwam dus zelfs op het Eerder Achterbroek niet aan schaal-
vergroting en toenemende oriëntatie op de veeteelt. In het jaarverslag 1971-1972 lezen we 
over de ontwikkelingen in een notendop: bedrijfsbeëindiging van twee boeren op Eerde 
leidde tot vrijkomen van pachtgrond op het Eerder Achterbroek, een van de rieten daken 
van de boerderijen kon met subsidie worden hersteld en er werd nieuwbouw gepleegd: 
een ligboxenstal. 

In het begin van de jaren zeventig was er een golf van vernieuwingen van de rieten da-
ken.68 Dat had voor een deel te maken met een nieuwe overheidssubsidie, maar illustreert 
ook goed hoe het beheer nog altijd vooral door esthetische motieven werd gestuurd. In 
1972 bouwde Natuurmonumenten dus zelfs een ligboxenstal bij boerderij Nevenzel. 
Deze boerderij werd op dat moment beschouwd als een van de meest levensvatbare. Het 
stoppen van de boeren op het aangrenzende Eerde had extra grond voor Nevenzel opgele-
verd en er werd fors in deze boerderij geïnvesteerd. De ligboxenstal in traditionele mate-
rialen was een compromis, bedoeld om modernisering in het historische landschap in te 
passen. Later heeft Natuurmonumenten nog enkele van deze stallen gebouwd in andere 
gebieden.69 Het jaarverslag beschrijft de inpassing van de nieuwbouw:

Door een van de pachters is na overleg met onze vereniging en Monumentenzorg een grote 
ligboxenstal gebouwd uit inlands hout en gedekt met riet uit de Wieden. De ligboxenstal, ter 
grootte van de bestaande boerderij, is door de vormgeving en materiaalkeuze harmonisch in-
gepast in het landschapsreservaat.70

Want ook begin jaren zeventig sprak Natuurmonumenten nog altijd van het landschaps-
reservaat, zij het een met in toenemende mate beheerwerkzaamheden aan heide, land-
schapselementen en bosjes die niet meer door boeren konden worden uitgevoerd. Begin 
jaren zeventig stond er in een jaarverslag hierover: 

De landschappelijke verzorging van het kleinschalige landschapsreservaat heeft in het afgelo-
pen jaar veel aandacht gevraagd. Houtwallen werden verzorgd, heideperceeltjes werden vrijge-
houden van opslag, een aantal zware eiken werd vrijgesteld van opgaand hout en een bloemrijk 
vochtig graslandperceel werd in eigen beheer genomen.71

Dat het beheer van de houtwallen geen economisch nut meer had in deze periode, blijkt 
uit een andere passage uit een jaarverslag: 

68  Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 960.
69  Maas, 2005, pp. 220-221.
70  Verslag 1971-72, Beheersverslagen Eerder Achterbroek 1957 tot en met 1989, uit de Jaarverslagen, in: bibliotheek Natuur-
monumenten, ’s-Graveland, exemplaarnummer D-000229.
71  Verslag 1970-1971, Beheersverslagen Eerder Achterbroek 1957 tot en met 1989, uit de Jaarverslagen, in: bibliotheek Natuur-
monumenten, ’s-Graveland, exemplaarnummer D-000229.
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Doordat een aantal houtwallen van ondergroei (opslag) is gezuiverd, zijn fraaie doorkijken 
verkregen.72

Terugkijkend op de periode 1949-1975 voerde Natuurmonumenten een beleid gericht op 
het behoud van het fraaie landschap dat de vereniging in 1949 had gekocht. In het land-
schapsschoon lagen immers de belangrijkste waarden van het terrein, zoals Westhoff al 
had aangegeven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gebiedsbeschrijving in de twee-
de editie van het Handboek uit 1957 vooral daarover gaat: 

Het Eerder Achterbroek is een oud cultuurlandschap, dat zijn behoud te danken heeft aan een 
jarenlange piëteitsvolle behandeling door de vorige eigenaars […] De golvende essen, de in-
tieme heideveldjes en de prachtige lanen vormen tezamen een uitzonderlijk fraai landschap. 
In het voorjaar, als de Krentenboompjes in volle bloei staan en onder de houtwallen de Ane-
monen prijken, is het Eerder Achterbroek misschien wel het mooist.73

Een beschrijving die aansluit bij het arcadische natuurbeeld dat we in hoofdstuk 2 beschre-
ven. Maar ging het behoud van deze landschappelijke schoonheid wel samen met een veran-
derende buitenwereld, waarbij vooral de veranderingen in de landbouwsector in toenemen-
de mate op gespannen voet kwamen te staan met het landschap van het Eerder Achterbroek?

3.7 Het beheer 1975-2008

In 1975 liet Natuurmonumenten onderzoek doen naar de mogelijke bedrijfsvormen in het 
Eerder Achterbroek.74 De onderzoeker kreeg een aantal randvoorwaarden mee: alle hout-
wallen, singels en solitaire oudere bomen moesten worden gehandhaafd, de kampen 
moesten worden bebouwd met akkergewassen en de wegen mochten niet worden ver-
hard. Het gaf aan in welke omstandigheden er geboerd moest worden in het Eerder Achter-
broek. Het rapport kreeg de veelzeggende titel Landbouwkundig gebruik/beheer van agrarische 
grond in een kleinschalig parklandschap. De conclusie van het onderzoek was dat alleen door 
vergroting van het areaal akker en weiland een normale veehouderij te handhaven was. 

In de jaren zeventig stonden heggen en houtwallen volop in de aandacht van natuur- 
en landschapsbeheerders. Niet alleen waren het markante landschapselementen met een 
hoge natuurwaarde, ze waren bovendien ernstig bedreigd door de schaalvergroting in de 
landbouw. Het waren de hoogtijdagen van de ruilverkaveling en wie tot dan toe nog had ge-
loofd in het statische platteland, kon nu niet meer om de snelle veranderingen heen. Omdat 
het landschap in het Eerder Achterbroek werd beschermd, ging dit gebied steeds meer af-
wijken van omliggende gebieden die in deze periode een grootschaliger aanzien kregen.75 

72  Verslag 1969-1970, Beheersverslagen Eerder Achterbroek 1957 tot en met 1989, uit de Jaarverslagen, in: bibliotheek Natuur-
monumenten, ’s-Graveland, exemplaarnummer D-000229.
73  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 1957, p. 46.
74  Naber, 1975. 
75  In heel Nederland was van de beplanting en andere perceelgrenzen die in 1900 bestonden in 2003 nog 45 procent over. De 
afname vertraagde na 1980. Zie Koomen, Maas & Wijschede, 2007. 
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De houtwallen en singels werden dan wel behouden, maar niet altijd onderhouden. De 
boeren gebruikten het hout niet meer en vulden steeds vaker de gaten in de beplanting op 
met prikkeldraad. Daarnaast droegen uitgegroeide bomen in perceelsranden bij aan het 
parkachtige aanzien van het landschap, wat mogelijk maakte dat het gebrek aan onder-
houd niet als een probleem werd gezien. Sterker nog, we zagen eerder al dat begin jaren 
zeventig eiken werden vrijgesteld vanuit esthetische motieven. We lezen in de stukken 
uit de vroege jaren zeventig wel over het ivn-Werkkamp en een onderhoudsbeurt, maar 
uit de tweede helft van de jaren zeventig heb ik daarvan geen berichten kunnen vinden.

In 1984 verscheen het beheersplan 1985 tot en met 1994 voor het Eerder Achterbroek.76 
Daarin vinden we een interessante terugblik op het gevoerde beheer in de voorgaande pe-
riode. We lezen voor de bospercelen dat er tot 1970 nadruk op de productiefunctie was 
gelegd. Daarna was het beheer gericht op ontwikkeling van de natuurwaarden in het bos 
en het bestrijden van ‘exoten’, waaronder het Drents krentenboompje. Enkele heideper-
ceeltjes werden sinds eind jaren zeventig weer door schapen begraasd. In de jaren tachtig 
werd ook het achterstallige onderhoud aan de landschapselementen opnieuw aangepakt. 
Het beheersplan vermeldt dat er sinds 1981 weer houtwallen werden afgezet door vrijwil-
ligers, maar dat er desondanks nog een achterstand in het beheer was.

De druk van de landbouwkundige ontwikkelingen zijn eveneens te lezen in het ver-
slag over het gevoerde beheer. De oude essen veranderden van roggeakker in maïsakker 
of grasland. De oude bouwlanden produceerden dus vrijwel alleen nog veevoer (gras en 
maïs), wat duidelijk maakt dat het landbouwbedrijf volledig draaide om de veestapel. Na-
tuurmonumenten streefde om landschappelijke redenen naar beperking van het areaal 
maïs, maar zag ook natuurwaarden bijvoorbeeld in de vorm van akkeronkruiden verdwij-
nen. Ook in de graslanden gingen de natuurwaarden achteruit door intensivering van het 
agrarisch gebruik. Met diverse vogelsoorten ging het steeds slechter door toenemende 
bemesting en vroeger maaien van de graslanden. Desondanks was het beheer van de pe-
riode voor 1984 ‘erop gericht geweest de hoge cultuurhistorische waarden die het Eerder 
Achterbroek bezit, zoveel mogelijk te handhaven.’ Voor de boerderijen gold dat ‘Tot nu 
toe het beheer erop gericht is geweest niet streek-eigen gebouwen te weren.’77 Voor de 
visieperiode 1985-1994 was de doelstelling nog altijd vooral landschappelijk-esthetisch. 
In de visie was het beheer gericht op

behoud van de twee aanwezige landschapstypen, te weten het (akker)kampenlandschap en 
het heide-ontginningslandschap, waarbij het accent zal liggen op behoud van structuur van 
het landschap, de plaats van de gebouwen daarin en de cultuurhistorische waarden daarvan.78 

Binnen het kader van het landschap werd gezocht naar mogelijkheden voor herstel en 
ontwikkeling van natuurwaarden. 

In ongeveer dezelfde periode, in 1987, verscheen een beheervisie voor Eerde. Het land-
goed, sinds overname van de aandelen van de Landgoed Eerde nv in 1982 nu in volle ei-

76  Bodegom & Lensink, 1984.
77  Bodegom & Lensink, 1984, pp. 31-32. 
78  Bodegom & Lensink, 1984, p. 33. 
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gendom, was nog altijd een aparte administratieve eenheid met een aparte beheervisie.79 
Los van kasteel en park kende het agrarisch cultuurlandschap rondom het gehucht Eerde 
natuurlijk een vergelijkbare doelstelling en een vergelijkbare problematiek. Alleen was 
hier begin jaren tachtig een andere oplossingsrichting gekozen: sinds 1983 voerde pach-
ter Nienes een experimentele bedrijfsvoering op het landgoed over een oppervlakte van 
29 hectare: 

De bedrijfsvoering is nauw verwant met die van een gemengd bedrijf rond 1950. Uitgangspun-
ten in de bedrijfsvoering zijn dat het grondgebruik aangepast is aan de historische landschaps-
structuur en dat de pachtwaarde wordt terugverdiend. 

De referentie, ook voor de natuurwaarden, was de situatie van rond 1950, opvallend ge-
noeg de tijd dat Natuurmonumenten het Eerder Achterbroek verwierf. De eerste resulta-
ten in 1987 waren bevredigend.80 De doelstelling voor de visieperiode kwam behoorlijk 
overeen met die van het Eerder Achterbroek: 

Het beheer van het Landgoed Eerde zal gericht zijn op behoud van het aanwezige landschaps-
type, te weten het kampenlandschap: daarbij zal het accent liggen op behoud van de structuur 
en samenhang van het landschap, de plaats van de gebouwen daarin en de cultuurhistorische 
waarde daarvan.81 

In dit plan wordt het regelmatig afzetten van houtwallen uitdrukkelijk als beheermaatre-
gel genoemd. 

In 1999 verscheen voor het eerst een integrale beheervisie voor het gehele landgoed 
Eerde, inclusief het Eerder Achterbroek.82 Ook deze visie bevat een terugblik op het ge-
voerde beheer en de resultaten daarvan. We lezen dat de kritische weidevogels geheel ver-
dwenen zijn als resultaat van de doorgaande agrarische intensivering. Enkele graslanden 
en akkers zijn inmiddels in eigen beheer genomen, op de Eerder Es sinds 1986. 

Hoe het afgelopen is met het experimentele bedrijf van Nienes lezen we niet, maar 
slechts één bedrijf op het landgoed boerde in 1999 biologisch. Al met al werd een ach-
teruitgang van de botanische rijkdom van Eerde gesignaleerd: de oorzaak werd gelegd in 
externe factoren, zoals verdroging en vermesting. Het spanningsveld tussen agrarische 
intensivering en de natuurwaarden op Eerde zijn dus duidelijk aanwezig. Over de land-
schapselementen lezen we: ‘Plaatselijk zijn gaten gevallen in het houtwallenpatroon’.83 
Verder beschrijft de beheervisie de toestand van de landschapselementen als goed. 

De visie voor de toekomst is eigenlijk weinig verrassend en bouwt duidelijk voort op 
de ouder visies uit 1984 en 1987, alleen nemen de natuurwaarden een prominentere plek 
in. Centraal staat nog altijd 

Het behoud en de ontwikkeling van het natuurrijke cultuurlandschap, bestaande uit het kam-
penlandschap, het hierbinnen gelegen landgoed en het heide-ontginningslandschap. Binnen 

79  Van Belle, 1987.
80  Van Belle, 1987, p. 17. 
81  Van Belle, 1987, p. 23. 
82  Manhoudt & Frentz, 1999. 
83  Manhoudt & Frentz, 1999, p. 33.
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de karakteristieke landschappelijke structuur en de landgoedkenmerken wordt gestreefd naar 
behoud van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, behoud en versterking van de ter 
plaatse thuishorende levensgemeenschappen en naar behoud en ontwikkeling van natuur- en 
cultuurgerichte vormen van recreatie.84

Ook de doelstellingen van 1984 en 1987 kenden verwijzingen naar natuur en recreatie, 
maar werden niet in een adem genoemd met cultuurhistorische waarden. Geheel pas-
send in de tijdsgeest zien we in de uitwerking van de visie een toenemende aandacht voor 
natuurontwikkeling, ook binnen dit landschap. Zo waren er plannen voor natuurontwik-
keling in de zone van de Bevert, een waterloop die door het Eerder Achterbroek stroomt 
en uitmondt in de Regge. Daarnaast was het voornemen nieuwe poelen te graven voor 
amfibieën en reptielen. De bossen, behalve de bosvakken rond het kasteel, mochten zich 
ontwikkelen tot halfnatuurlijke bossen. 

Wat betreft landbouw werd in de visie

gestreefd naar behoud van de landbouwkundige functie, met bouwlanden op de hogere gron-
den en graslanden voor de lagere gronden. Bovendien wordt gestreefd naar verhoging van de 
natuurwaarde en visueel-landschappelijke waarde van de landbouwgronden door extensive-
ring van het agrarisch gebruik.85 

De visie ziet in de toekomst nog ruimte voor vier boerenbedrijven: twee in het Eerder Ach-
terbroek en twee in het gehucht Eerde. 

De afname in het aantal boerderijen ging ondertussen steeds sneller. Volgens een 
scriptie uit 1995 waren er op het Eerder Achterbroek nog zeven hoevenpachters en twaalf 
loslandpachters: bijna een halvering ten opzichte van 1957.86 In 2005 was het aantal boer-
derijen afgenomen tot vijf, waarbij opvalt dat de jongste groep boerderijen, de drie in het 
ontginningslandschap van het Eerder Broek, dan allemaal gestopt zijn. Daarna verdwe-
nen er drie boerderijen in vier jaar. Op dit moment zijn er nog twee voltijdsboeren over, 
waarvan er één, de Meulenhorst, biologisch werkt: daarmee is het streefaantal in de be-
heervisie van 1999 gehaald. 

De voorbeelden maken duidelijk dat Natuurmonumenten zich niet kon onttrekken 
aan de ontwikkelingen in de landbouw, maar wel steeds probeerde om die agrarische ont-
wikkelingen te combineren met behoud van de landschappelijke kwaliteiten.

Was het landschap in de zestig jaren na de aankoop in 1949 bewaard gebleven in dit 
landschapsreservaat? We kunnen uit het voorgaande afleiden dat het beheer door Natuur-
monumenten in deze periode voornamelijk esthetisch georiënteerd was.87 Bijna kramp-
achtig lijkt Natuurmonumenten alle lijnvormige landschapselementen sinds de aankoop 
in 1949 in stand te hebben gehouden, maar zonder deze te vernieuwen of te verjongen. 
Onderhoud vond er wel periodiek plaats, maar zelfs dat was esthetisch gericht. 

In 1949 wenste de baron dat ‘alles in den huidigen staat’ zou worden behouden, maar 
de latere beheerders lijken te weinig te hebben beseft dat een cultuurlandschap alleen 

84  Manhoudt & Frentz, 1999, p. 24.
85  Manhoudt & Frentz, 1999, p. 34.
86  Blikman & Huge, 1995. 
87  Renes, 2010.
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kan worden behouden door voortdurend ingrijpen. Terwijl kaarten de indruk wekken dat 
de schaal en structuur van het landschap niet waren veranderd, leverde het veldwerk en 
het aanvullende onderzoek een ander beeld op. Het landschap is letterlijk zestig jaar ou-
der geworden, waardoor een zekere sleetsheid is opgetreden: er zijn gaten gevallen in de 
houtwallen en singels, hier en daar is er opslag bijgekomen en een aantal oude, beeld-
bepalende eiken is verdwenen. Duidelijk was dat Natuurmonumenten voor een keuze 
stond. Wat te doen met het beheer van het Eerder Achterbroek? Voordat ik de keuze be-
spreek die Natuurmonumenten maakte, ga ik eerst nog nader in op de uitkomsten van 
het onderzoek en dan vooral de invloed van Philip Dirk van Pallandt op het landschap. De 
baron bleek een belangrijke factor om het huidige landschapsbeeld te kunnen verklaren. 

3.8 Het landschap van de baron

Hoe bijzonder was het landschap van het Eerder Achterbroek in 1949? Was het inder-
daad het goede voorbeeld van een ‘oud Saksisch hoevenlandschap’ dat Natuurmonu-
menten wilde behouden voor de toekomst? Die vraag was zeker bij aanvang van het land-
schapshistorisch onderzoek actueel, omdat Natuurmonumenten in 2004 stevige kritiek 
van de Landschapswacht kreeg over het beheer van de houtwallen in het gebied.88 In de 
vakliteratuur vinden we standaard het beeld van een Oost-Nederlands kampenlandschap 
waarin de bouwlandkampen omgeven worden door houtwallen.89 De bomenrijen die op 
veel plaatsen in het Eerder Achterbroek worden aangetroffen, worden vanuit die visie al 
snel gezien als gedegradeerde houtwallen. Dat blijkt ook uit het rapport van de Land-
schapswacht, waarin te lezen is: 

In het Eerder achterbroek valt het landschap uiteen. Elzenhagen en houtwallen worden uit-
gekleed (gereduceerd) tot rijen laanbomen zonder ondergroei. Natuurmonumenten lijkt op 
deze armzalige ontwikkeling voort te borduren door laanbomen te planten in de opengeval-
len gaten.90

Het landschapshistorisch onderzoek bracht in deze opvattingen een belangrijke nuance 
aan. In het Achterbroek staan opvallend veel eiken en een deel daarvan staat in rijen. Ei-
ken werden in het verleden veelal gespaard, aldus een oud-pachter, ‘Want dat vindt de ba-
ron leuk’.91 Inderdaad vinden we in het Achterbroek ook een bosje met forse eiken, dat zo 
op het eerste gezicht op een clump lijkt in een landschapspark. Het bosje is er al zo lang 
de pachters zich kunnen herinneren en werd vroeger meebegraasd, waardoor een open 
boomweide ontstond (afb. 3.16).92

De bomenrijen lijken echter niet alleen een liefhebberij van de baron te zijn geweest. 
De door de Landschapswacht aangewezen bomenrijen blijken ook op oude kaarten al te 

88  Landschapswacht, 2004.
89  Zie bijvoorbeeld Vervloet, 1986. 
90  Landschapswacht, 2004, p. 88. 
91  Purmer & Van Lochem, 2008, p. 43.
92  Purmer & Van Lochem, 2008, p. 44.
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zijn ingetekend als rijen bomen. Zij kwamen vooral voor langs percelen aan de rand van 
het beekdal van de Bevert (afb. 3.17). Nergens werden hierbij sporen van andere begroei-
ing aangetroffen. Het lijkt erop dat akkers aan de zijde van de lage hooi- en weilanden 
niet begrensd werden door houtwallen maar door rijen eiken. Een greppel of sloot werd 
langs deze bomenrijen aangelegd en zal als veekering gediend hebben. Aan de hoge zijde 
van de akkerkampen lagen wel houtwallen en deze zijn nog steeds aanwezig. De begren-
zingen van kampen blijken dus meer variatie te tonen dan meestal wordt aangenomen. 
Nader onderzoek in andere gebieden zal moeten uitwijzen in hoeverre Eerde bijzonder is. 

Ook over de kenmerken van het jonge ontginningslandschap van het Eerder Broek le-
verde het onderzoek een verrassend beeld op. In dit landschap blijken nog veel verwijzin-
gen naar de vroegere heidevelden te vinden. Vliegdennen, die her en der in de weilanden 
te vinden zijn, staan steevast op een vroeger heideperceel, dat nog terug te vinden is op 
de kaarten van 1900. Ook de wegbeplanting verraadt de locatie van voormalige heide: op 
plekken die in 1900 nog uit heide bestonden, staan dennen langs de wegen, daarbuiten 
eiken (afb. 3.18).

Afb. 3.15 Zeldzame foto 
van Philip Dirk van Pal-
landt van Eerde. Hij hield 
niet van poseren en er zijn 
relatief weinig (portret)
foto’s van hem bekend. 
Deze foto met zijn handte-
kening leverde hij aan voor 
het Gedenkboek dat Pieter 
van Tienhoven ontving in 
1950, ter gelegenheid van 
zijn 75e verjaardag. Beide 
mannen moeten elkaar 
goed gekend hebben. Van 
Pallandt was immers vanaf 
1914 bestuurslid en bleef 
dat ruim vijftig (!) jaar.  
Collectie bibliotheek 
 Natuurmonumenten, 
 ’s-Graveland.
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Afb. 3.16 Clumpachtige groep eiken op het Eerder Achterbroek. Foto auteur, januari 2013.

Afb. 3.17 Eerdense bomenrij, lopend van de es ‘Het Hoefijzer’ naar het beekdal van de Bevert. 
Foto auteur, augustus 2010.
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Afb. 3.18 Vliegdennen in de wegbeplanting op voormalige heidelocatie in het Eerder Broek. Op 
de achtergrond staan eiken als wegbeplanting op een historische weilandlocatie. Foto auteur, 
 januari 2011.
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In de loop van de twintigste eeuw is het ontginningslandschap van het Eerder Broek 
kleinschaliger geworden. Dat heeft deels te maken met de bescheiden bosaanplant die in 
dezelfde tijd als de ontginningen plaatsvond. Belangrijker was echter het door Natuur-
monumenten gevoerde beheer. De overgebleven heideterreintjes zijn uitgerasterd om te 
voorkomen dat het vee uit de aangrenzende weilanden hier rond zou gaan lopen. Dat had 
tot gevolg dat langs de randen van de heide allerlei opslag een kans kreeg, waaronder 
dennen en berken. De heideveldjes kregen hierdoor een soort randbeplanting, die op het 
eerste gezicht overeenkomsten vertoont met de oude begrenzingen van bouwlandkam-
pen. Bij nadere beschouwing blijkt het voornamelijk recente en spontane opslag. 

Het Eerder Achterbroek blijkt dus te verschillen van de standaardkampenlandschap-
pen uit de literatuur. Deels roept dat vragen op over die literatuur, die wat al te gemak-
kelijk lijkt te generaliseren. Maar het voorbeeld van de eiken maakt al duidelijk dat de 
invloed van de laatste baron het landschap ook bijzonder maakt. Maar hoe ver ging die 
invloed? Zoals we eerder in dit hoofdstuk zagen, beschreven zowel Westhoff als G(orter) 
het landschap van het Eerder Achterbroek als een mengeling van een oud Saksisch cul-
tuurlandschap en een (Engels) landschappelijk park. En dat was kennelijk bewuste 
opzet van Van Pallandt, want niet voor niets stelde Westhoff: ‘De opzet, een Engelsch 
parklandschap na te bootsen, is bereikt, zonder dat aan het Saksische karakter van het 
landschap afbreuk is gedaan. Hierdoor is een zeer bijzonder resultaat verkregen.’93 Van 
Heek was kennelijk ook op de hoogte van de landschappelijke wensbeelden van de ba-
ron. Hij schreef het dagelijks bestuur van Natuurmonumenten dat ‘dit terrein zeker 
voor aankoop in aanmerking komt, wil het aesthetische streven van de huidige eigenaar 
voortgezet worden.’94 

Onze gesprekken met oud-pachters en met beide dochters van de laatste baron be-
vestigden de grote invloed van Philip Dirk van Pallandt op het landschap van het Eerder 
Achterbroek. Hij hield niet van een rommelig landschap: dode bomen – die tegenwoor-
dig uit natuuroverwegingen blijven staan – zou hij onmiddellijk hebben laten weghalen. 
Een bevestiging van de bijzondere betrokkenheid van de laatste baronbij het landgoed 
vonden we ook in Het landgoed Eerde, dat in 1950 verscheen (afb. 3.19). Een van de auteurs, 
H.W. Alma, sprak met de baron en geeft in het boekje een mooi beeld van de voorkeu-
ren van de laatste baron van Pallandt en zijn bemoeienis met het landschap. Pas in 1913 
maakte de destijds 23 jaar oude Philip Dirk kennis met Eerde. Het landgoed was toen nog 
in bezit van zijn achterneef, Rudolph van Pallandt (1868-1913). Beide neven bleken hun 
passie voor de jacht te delen. Ze zouden gezamenlijk over het landgoed gezworven en ge-
jaagd hebben.95 Rudolph veranderde zijn testament en maakte Philip Dirk tot universeel 
erfgenaam. Toen Rudolph enkele maanden later plotseling overleed, werd Philip Dirk on-
verwacht de eigenaar van de landgoederen Eerde en ’t Laer, bij elkaar 1700 hectare grond. 
Het was een erfenis met een last: het landgoed bracht weinig op en werd voornamelijk 

93  Rapport betreffende het landgoed Eerder Achterbroek bij Ommen door V. Westhoff, pp. 1-2, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Ver-
eniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955. 
94  Brief van Van Heek aan het dagelijks bestuur van Natuurmonumenten, 11 oktober 1948, in: Stadsarchief Amsterdam, ar-
chief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 955. 
95  Lugard & Alma, 1950.
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als jachtterrein gebruikt. De erfenis  was 
gesplitst in landgoed en kapitaal en Philip 
Dirk erfde alleen het landgoed. Hem werd 
afgeraden om deze erfenis van een landgoed 
zonder kapitaal te aanvaarden, omdat het 
beheer zonder geld moeilijk zou zijn. Toch 
accepteerde hij de erfenis.96 In deze tijd be-
stond de helft van het bezit nog uit bossen, 
waaronder de tegenwoordige boswachterij 
Ommen van Staatsbosbeheer. De financiële 
situatie gaf de baron de nodige zorgen. Hij 
zei hierover: ‘Voor de erfenis kwam voelde 
ik me rijker dan later met dat kasteel en die 
1700 bunder grond’.97 In ieder geval verhuis-
de hij van Wassenaar naar Eerde, waar hij in-
trek nam op het kasteel. 

Volgens Alma had de baron liefhebbe-
rij in de landschapsarchitectuur en heeft hij 
van het begin af aan gepoogd het landschap 
ongerept te houden.98 Om de toekomst er-
van veilig te stellen verkocht de baron steeds 
meer delen van het landgoed, waarbij hij 
door het vastleggen van servituten het be-
houd van het landschap garandeerde. Toch 
bleef Van Pallandt zich ook direct bemoeien 
met het landschap. Alma schrijft hierover: 

Zelf past de baron nu al ruim dertig jaar zijn 
hobby, de landschapsarchitectuur, daadwer-
kelijk toe. Hij heeft, en de natuurgenieter zal dit zien, het landschap niet willen verstikken en 
daarom op vele plaatsen verrassende ‘doorkijkjes’ gemaakt door het hout doeltreffend weg te 
kappen.99 

Zijn dochter, Erin Oudshoorn-baronesse van Pallandt, bevestigt de intensieve bemoeienis 
van de baron met het landschap.100 De baron ging dagelijks rond met de opzichter en gaf 
gedetailleerde aanwijzingen, soms over afzonderlijke takken. Hij maakte zichtassen van-
uit het kasteel toen hij daar nog woonde. Van een bepaalde zichtas kreeg hij spijt en die 
liet hij dan ook weer dichtplanten. Soms plantte hij een boom als blikvanger (bijvoorbeeld 
een populier aan het eind van een zichtas) of liet hij mooie eiken vrijstellen. De lanen op 

96   Van Eeten, Oudejans & De Ruiter, 2009, p. 25. 
97   Lugard & Alma, 1950, p. 11.
98   Lugard & Alma, 1950.
99   Lugard & Alma, 1950, p. 14.
100  Gesprek met mevrouw Oudshoorn-baronesse van Pallandt, 27 januari 2011. 

Afb. 3.19 Het boekje met daarin het gesprek 
van Alma met de baron uit 1950 bevat in-
formatie uit de eerste hand over het beheer 
van het landgoed in de voorgaande periode. 
Voorop is een ree te zien; het landgoed was 
immers beroemd om het reewild. Collectie 
auteur.
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Eerde liet Van Pallandt zo hoog opsnoeien dat een hooiwagen er net onderdoor kon: daar-
boven weken de takken naar elkaar, waardoor het effect van een tunnel ontstond. Som-
mige bosjes en opslag liet hij staan om de reeën dekking te geven. De passie voor de jacht 
sloeg later om: hij stond enkel afschot toe als de reedruk te groot werd. 

Ook de introductie van bepaalde boom- en struiksoorten past in deze ‘hobby’ van de 
baron. Zo plantte hij bijvoorbeeld veel Amerikaanse eiken en introduceerde hij de Ame-
rikaanse variant van de blauwe bes (vaccinium corymbosum) op Eerde. Volgens zijn doch-
ter proefde de baron deze blueberries in een delicatessenwinkel en wilde hij de herkomst 
weten. Deze hield de verkoper geheim. Daarop kocht Van Pallandt alle doosjes en experi-
menteerde hij op diverse plekken op het landgoed met de bessen. De beste plek bleek uit-
eindelijk een veentje, waar hij sindsdien met veel succes de bessen liet kweken. Rondom 
de kwekerij liet de baron rododendrons en azalea’s planten voor het fraaie beeld. 

Aanvankelijk mochten de mensen er gratis komen plukken; later moesten zij bij de 
boswachter betalen naar geplukt gewicht. Nog in 1950 was de bijzonder goed gedijende 
blauwe bes een echte bezienswaardigheid. Alma schrijft: ‘wat ervaren kwekers niet ge-
lukte, gebeurde hier: de Blueberries groeiden als kool […] en schonken elk jaar een heer-
lijke oogst aan vruchten […] nergens anders vindt ge ze in Europa.’101 Kwekers van elders 
kwamen zelfs naar Eerde om jonge plantjes op te kweken, zo goed gedijden de bessen 
hier.102 In 1965 kwam de opbrengst van de bessen nog ter sprake in de tweede vergade-
ring van de Landgoed Eerde nv. Inspecteur Stefels schreef hierover: ‘Deze [blueberries] 
mogen door het publiek niet worden geplukt, de opbrengst blijft voor de familie. Dit im-
pliceert dat wij voorlopig geen bemoeienissen zullen hebben met de jaarlijkse verkoop 
van deze bessen.’103 Uiteindelijk zou Natuurmonumenten het veentje weer ontwikkelen 
tot natuur, maar de landschappelijke aankleding van de vroegere kwekerij is nog her-
kenbaar in de vorm van rododendrons en hier en daar verspreid voorkomende blueber-
rystruiken.

Nog beroemder was Eerde om zijn krentenboompjes (amelanchier canadensis). Vaak 
wordt verondersteld dat Philip Dirk van Pallandt deze soort ook heeft geïntroduceerd op 
Eerde, maar dat is waarschijnlijk niet het geval. Alma gaat ervan uit dat de krentenboom-
pjes al eerder op Eerde waren en vermeldt dat zij in Nederland rond 1900 alleen op Eerde 
en in Dwingelo voorkwamen. Deze soort zou eind negentiende eeuw op het landgoed 
geïntroduceerd zijn en Alma noemt Eerde de bakermat van deze soort.104 Ook mevrouw 
Oudshoorn denkt dat de krentenboompjes al langer op Eerde waren, maar dat haar vader 
wel heeft gezorgd voor verdere verspreiding over het landgoed. Hij liet de krenten ook be-
wust vrijzetten en maakte er ‘boeketten’ van in het bos. 

Hoe beroemd Eerde was om de krentenbomen blijkt wel uit de volgende anekdote. 
Mevrouw Oudshoorn vertelde dat als de krenten in bloei kwamen, haar vader Hilversum 
belde en dat dan op de radio werd omgeroepen dat de krenten op Eerde bloeiden. Daar 

101  Lugard & Alma, 1950, p. 16.
102  Gesprek met mevrouw Oudshoorn-baronesse van Pallandt, 27 januari 2011.
103  Brief van inspecteur Stefels aan Brunsting, 27 september 1965, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuur-
monumenten, inv.nr. 964.
104  Lugard & Alma, 1950, p. 15.
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kwam dan veel volk op af. Alma vermeldt dat daags na het radiobericht van 1950 er rond 
de duizend auto’s geparkeerd stonden in de omgeving van Eerde.105

Natuurmonumenten zou de krent later actief gaan bestrijden. Een fotoserie uit begin 
jaren zeventig toont plekken op het landgoed voor en na het verwijderen van de krenten-
boompjes. De jaren daarna bleef het bestrijden van de krent steevast terugkomen in be-
heervisies, alhoewel erkend werd dat de boompjes zeer karakteristiek waren voor Eerde 
(afb. 3.20). Ondanks de bestrijding ervan zijn er nog altijd krentenboompjes te vinden in 
het Eerder Achterbroek. Het betreft deels spontane uitzaaiingen, maar bij rijen krenten is 
de bewuste aanplant door de baron nog herkenbaar (afb. 3.21).

105  Lugard & Alma, 1950, p. 15. 

Afb. 3.20 Foto uit de serie van februari 1971: het wandelpad voor het opschonen. Onder de 
bomen is een zee van (nog kale) krentenboompjes te zien. Fotoarchief Natuurmonumenten, 
’s-Grave land.
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Afb. 3.21 Bloeiende krentenbomen in het Eerder Broek, op de grens van een heideveldje. De 
 regelmatige rij op de rand van een heide verraadt de bewuste aanplant. Foto auteur, april 2018.
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De passie van de baron voor de natuur bleek niet alleen uit zijn bestuursfuncties bij 
de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels (de voorganger van Vogelbe-
scherming Nederland), de Nederlandse Dendrologische Vereniging en zoals eerder ge-
zegd Natuurmonumenten, maar deze was ook zichtbaar op het landgoed. Zo stonden er 
bordjes met opschrift ‘spaar de wilde planten op Eerde’. Een enkel exemplaar is nog altijd 
over op Eerde (afb. 3.22). 

Van Pallandt was een bevlogen en idealistisch mens, die zijn passies graag met an-
deren deelde. Zijn dochter vertelde als anekdote dat als haar vader een interessant boek 
had gelezen, hij er direct tien kocht om die vervolgens uit te delen. Zo wilde hij ook 
het landgoed al vroeg met anderen delen.106 Wat betreft openstelling en recreatie was 
 Philip van Pallandt zijn tijd vooruit. Vanaf het moment dat hij eigenaar werd voerde hij 
een‘opendeurpolitiek’107 Padvinders waren al sinds 1913 welkom op Eerde. Plaats van 
handeling was de Steile Oever, een hoge, steile rand aan een dode Reggearm, ten noorden 
van het kasteel (afb. 3.23). Van Pallandt had al in 1911 kennisgenomen van de werken van 
scoutinggrondlegger Robert Baden-Powell (1857-1941) en stelde dus kort nadat hij eige-
naar van Eerde was geworden het landgoed open voor padvinders. Eerde zou uitgroeien 
tot een heus centrum van de beweging en vanaf 1923 zouden er onder andere leiderscur-
sussen worden gegeven.

Nog ingrijpender was het besluit van Van Pallandt om zijn landgoed te schenken aan 
de theosofische beweging van Krishnamurti en de Orde van de Ster. Dit gebeurde in 1923 
en kort daarna werd Ommen het theosofische centrum van de wereld. Hier werden de zo-
genaamde ‘Sterkampen’ georganiseerd, die duizenden mensen trokken. In 1929 werd de 
Orde van de Ster opgeheven en kreeg Van Pallandt het landgoed terug.108 

Wat bleef, ook na 1929, was dat jeugdgroepen maar ook gewone recreanten op het 
landgoed welkom waren. Al vroeg stelde de baron de landerijen open voor wandelaars 

106  Gesprek met mevrouw Oudshoorn-baronesse van Pallandt, 27 januari 2011.
107  Lugard & Alma, 1950, kopje op p. 19. 
108  Van Eeten, Oudejans & De Ruiter, 2009.

Afb. 3.22 Bordje van Van 
Pallandt nabij het gehucht 
Eerde. Foto auteur, juni 
2012.
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en fietsers uit de omgeving.109 Het landgoed was dan ook al ver voor de Tweede Wereld-
oorlog onder de Natuurschoonwet gerangschikt (afb. 3.24). In een overzicht van de tien 
grootste particuliere nsw-landgoederen in de periode 1930-1940 neemt Eerde met ruim 
1100 hectare een zesde plaats in.110 Dit alles paste volgens mevrouw Oudshoorn ook goed 
bij zijn idealistische inslag, hoewel de recreatie in omvang nog beperkt was. Hij wilde het 
landgoed graag met iedereen delen en het landgoed was dan ook gratis toegankelijk, in 
een tijd waarin voor veel andere landgoederen nog entreegeld betaald moest worden.111 

109  Lugard & Alma, 1950, pp.19-20, onder het kopje ‘Open deur-politiek’. 
110  Verstegen, 2017, zie tabel op p. 55. 
111   anwb, 1935, p. 66. Ironisch genoeg moest voor ’t Laer, aan de gemeente Ommen verkocht door Van Pallandt, 10 cent toe-
gang betaald worden. 

Afb. 3.23 Oude ansicht-
kaart van de Steile Oever, 
verstuurd 1946. Collectie 
auteur.



3.8 Het landschap van de baron 171

De vele smalle fietspaden in het Achterbroek herinneren nog altijd aan de ruimte die de 
baron gaf aan recreatie op zijn landgoed.

Is zo’n direct ingrijpen van de baron op zijn landgoed, niet alleen in tuin en park, maar 
ook in het agrarisch cultuurlandschap eromheen, uniek? Waarschijnlijk niet. Ik ben ervan 
overtuigd dat er nog diverse van dit soort verhalen zijn op te tekenen, zowel in Nederland 
als daarbuiten. Als interessante vergelijking wil ik hier kort ingaan op een niet-adellijke 
en zelfs niet Nederlandse tijdgenoot van Philip Dirk van Pallandt: de Engelse schrijver 
Rudyard Kipling (1865-1936). Deze schrijver, bekend van onder andere Jungle Book, trok 
in 1902 in het landhuis Bateman’s (afb. 3.25).112 Hij had dit zeventiende-eeuwse land-
huis gekocht samen met 33 hectare grond en was in 1902 begonnen met een restauratie 
en renovatie. In tegenstelling tot Van Pallandt speelde geld voor Kipling geen rol en al in 
1903 begon hij boerderijen en land rondom Bateman’s op te kopen. In 1928 had Kipling 
zo’n 300 hectare aan het bezit toegevoegd. De schrijver creëerde zo een buffer rondom 
zijn landhuis, waar hij zich ook actief mee bemoeide. Kipling streefde naar een histo-
risch landschap rondom zijn huis. De ontwikkelingen en moderniseringen in agrarisch 

112  De tekst over Kipling en Bateman’s is grotendeels ontleend aan Nicholson, 2014.

Afb. 3.24 Ligging en begrenzing van de nsw-landgoederen Eerde en Eerder Achterbroek in 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw. In die jaren was het Eerder Achterbroek eigendom van 
 Natuurmonumenten, terwijl Eerde onder baron van Pallandt viel. Collectie Beeldbank Vrije 
 Universiteit Amsterdam.
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 Engeland van die tijd stonden daarbij in de weg. Voor de boerenbedrijven in zijn eigen-
dom telde opbrengstmaximalisatie niet: ‘He [Kipling] was working to a different agen-
da, a vision of an historical landscape.’113 Kipling zou later het beheer van de boerderijen 
direct in eigen hand nemen. Winst maakte hij er niet mee, maar dat was ook niet nodig: 
hij was schatrijk geworden door zijn boeken. Het vee, koeien, kippen, het was er ‘as so 
much else on the estate, largely for aesthetic reasons […] the catlle suit the landscape.’114

Hier zien we dus een gevierde schrijver die het landschap rondom zijn landhuis niet 
alleen aankoopt als buffer rond zijn huis, maar er ook het ideaaltypische historische En-
gelse landschap schiep, compleet met boerderijen en vee voor het esthetische plaatje. 
Kiplings vrouw liet het gehele landgoed in 1939 na aan de National Trust als blijvend 
monument voor haar man. Vandaag de dag is Bateman’s, net als Eerde, nog altijd een 

113  Nicholson, 2014, p. 39. 
114  Nicholson, 2014, p. 39.

Afb. 3.25 Bateman’s. Foto auteur oktober 2014.
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zeldzaam gaaf historisch landschap. Net als op Eerde is pas na nadere beschouwing de 
hand van Kipling alom aanwezig in dit Engelse ideaallandschap, zoals de hand van Van 
 Pallandt overal herkenbaar is in het Oost-Nederlandse ideaallandschap.115

3.9 Herstel, huidige situatie en plannen 2008-2015

Na oplevering van het landschapshistorisch onderzoek in 2008 kon geconcludeerd wor-
den dat het Eerder Achterbroek nog steeds een buitengewoon gaaf landschap bood. Dat 
viel zeker op in vergelijking met de omgeving, waar schaalvergroting, nivellering en inten-
sivering ongehinderd waren voortgeschreden. Behalve het landschapshistorisch onder-
zoek naar het cultuurlandschap van Eerde en het Eerder Achterbroek was er bijna gelijktij-
dig tuinhistorisch onderzoek naar de parkaanleg van het kasteel uitgevoerd door bureau 
sb4.116 Ook hier was de conclusie dat de parkaanleg van Eerde van hoge cultuurhistorische 
waarde was. Maar zowel in de parkaanleg als in het cultuurlandschap was een punt be-
reikt waarop keuzes gemaakt moesten worden. Er was achterstallig onderhoud, zowel in 
cultuurlandschap als park, en, misschien nog wel belangrijker, door de onderzoeken was 
nieuwe kennis beschikbaar. Deze kennis maakte het noodzakelijk een aantal beheerkeu-
zes te herzien. Dit werd nog versterkt door de visie van de beheereenheid in het kader van 
 Kiezen & Delen. Hier had de beheereenheid immers, zoals we aan het begin van dit hoofd-
stuk zagen, ervoor gekozen om de nadruk van het beheer meer op cultuurhistorie te leggen. 

Zowel het cultuurhistorisch advies als het tuinhistorisch onderzoek waren voorzien 
van de nodige adviezen. Voor het Eerder Achterbroek werd ervoor gekozen een advies-
bureau de adviezen te laten vertalen naar bestekken en begrotingen. Het leidde tot het 
rapport Leesbaar landschap.117 Dat hiermee het nodige geld gemoeid zou zijn, was al kort 

115  Van Pallandt heeft zelf een bezoek gebracht aan Engelandt in 1908, waarbij hij ook enkele landgoederen bezocht. Er is dus 
een directe link met Groot-Brittannië. Schriftelijke mededeling Joke Draaijer, 20 februari 2018.
116  Blok, Brouwer & Fokkema, 2009. 
117  Oorschot, 2009. 

Afb. 3.26 Regiodirecteur 
Jan Gorter van Natuurmo-
numenten overhandigt het 
onderzoeksrapport aan 
een van de burgermeesters 
van de streek. Foto auteur, 
september 2008.



174 3 De baron

na de oplevering van het landschapshistorisch onderzoek duidelijk. Er werd dan ook een 
start gemaakt met een meerjarig project om het landschapsherstel te borgen. Dat begon 
met zowel aanbieding van het onderzoeksrapport aan bestuurders in de streek als kort 
daarop presentatie aan omwonenden op een zogenaamde ‘burenavond’ op het kasteel 
(afb. 3.26). Zowel pachters, streekbewoners als beide baronessen waren hierbij aanwezig.

Het herstel van het landschap van Eerde en het Eerder Achterbroek werd onderdeel van 
een breder Programma Eerde. De aanleiding was helder: 

Programma Eerde 2020 is het resultaat van nieuwe inzichten in de kwaliteit van de cultuurhis-
torische laag van landgoed Eerde. Deze legden een ambitie bloot die vroeg om een program-
matische aanpak: een nieuwe invulling voor het kasteelensemble, herstel van het parkbos en 
haar zeer bijzondere lanen, de her-meandering van de rivier Beneden-Regge, het landschaps-
herstel van Eerder Achterbroek, een duurzame visie op de landbouw, het creëren van unieke 
belevenissen op het landgoed en het verkrijgen van middelen om dit alles in stand te houden.118

Het programma om dit te realiseren zou duren tot 2020 en bestond uit een veelheid van 
projecten. Zowel de restauratie van het kasteel en interieur, herstel van het park als herstel 
van het cultuurlandschap waren hier onderdeel van. Programma Eerde was meer dan alleen 
restauratie en herstel: ook de toekomst van kasteel, bijgebouwen en de landbouw op Eer-
de werden meegenomen. Een scala aan onderzoeken, verkenningen en pilots maakte deel 
uit van het programma. In totaal vielen er meer dan 35 projecten onder het programma, 
waarvan het herstel van het landschap er een was. Totale kosten: 8 miljoen euro, waarvan 
405.000 euro voor de eerste fasen van het herstel van het cultuurlandschap op Eerde en 
het Eerder Achterbroek. Op 2 mei 2010 ging het herstel- en ontwikkelplan Eerde officieel 
van start: in praktijk werd er echter al volop gewerkt aan het herstel van de landschaps-
elementen (afb. 3.27). Het genoemde bedrag van 405.000 euro voor de eerste fasen van 
het landschapsherstel was becijferd in het rapport Leesbaar landschap. Door subsidies van 

de provincie Overijssel, de Europese Unie en 
een royale bijdrage van de Nationale Postco-
de Loterij kon al in 2009 begonnen worden 
met de uitvoering.119 

Het landschapshistorisch onderzoek bleek 
een bruikbare basis voor het herstelplan, maar 
bij de vele gedetailleerde beslissingen die bij 
het beheer moeten worden genomen, blijkt 
toch steeds weer nadere discussie nodig, ook 
in het terrein. Inmiddels is er een aantal win-
ters gewerkt in het gebied. Het herstelplan 
leidt soms tot forse ingrepen in het landschap 
als een houtwal wordt afgezet of een strook 

118  Bisschops, 2010, p. 3. 
119  Grofweg 150.000 euro kwam uit provinciale ilg-gelden en 150.000 euro uit het Europees Landbouwfonds voor Platte-
landsontwikkeling. De eigen bijdrage kwam uit gelden van de Nationale Postcode Loterij. De Nationale Postcode Loterij had 
een groot bedrag gegeven voor het hele Programma Eerde. 

Afb. 3.27 Uitnodiging voor de officiële start 
op 2 mei 2010. Collectie auteur.
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spontane opslag langs een hei wordt verwijderd. De oude overstaanders, monumentale ei-
ken, zijn in de geest van de baron vrijgezet en weer beter zichtbaar in het landschap. Maar 
behalve behoud van het bestaande komen er ook nieuwe bomen in het gebied. Eikenrijen 
die bijna waren verdwenen, zijn weer aangevuld met nieuwe aanplant. 

Door het bekijken van de resultaten in het veld leerden we gaandeweg. Het leidde tot 
aanpassingen in de maatregelen. Al met al zijn de resultaten over het algemeen goed. 
Er zijn twee punten van zorg te benoemen, terugkijkend op de eerste jaren van het land-
schapsherstel. Het eerste punt is de continuïteit in dit soort projecten. In augustus 2010 
maakte ik een foto van het projectteam op veldbezoek (afb. 3.28). Enkele jaren later is 
behalve ondergetekende niemand van dit projectteam nog betrokken bij het landschaps-
herstel. De personele wijzigingen zorgen voor een continue behoefte aan overdracht van 
informatie, maar ook onherroepelijk voor verlies van kennis en kunde. Een tweede zorg 
is de fasering. De ingrepen in dit landschap zijn fors, zeker nadat er een flink aantal jaren 
nauwelijks beheeringrepen zichtbaar waren. Dit betekent communicatie met de streek 
enerzijds, en spreiding over zo lang mogelijke tijd anderzijds. Aanvankelijk was een pe-
riode van tien jaar uitgetrokken voor het herstel, maar uiteindelijk is het herstelplan in 
elkaar gedrukt: het blijkt heel moeilijk subsidies, gelden en projectteams vast te leggen 
voor een periode van tien jaar. In ieder geval zijn de werkzaamheden uit het herstelplan 
grotendeels in de eerste zes jaar uitgevoerd. Terwijl het goed zou zijn juist in dit soort 
kwetsbare landschappen nadrukkelijk de tijd te nemen voor herstel. 

Afb. 3.28 Bekijken van de resultaten van het werk in de winter 2009/2010. Een afgezet gedeelte 
van een houtwal wordt geïnspecteerd. Komen de gewenste soorten weer op? Van links naar rechts 
op de foto: Onno de Bruijn, ecoloog van de regio Overijssel-Flevoland, Agnes Kleinsmit, beheer-
der van Salland, Marion Plagge, beheerteammedewerker van Salland, Jeroen van Oorschot, Borg-
man Beheer, en Bert-René Brinkman, projectleider. Foto auteur, augustus 2010.
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Afb. 3.29 Traditionele boerenbloementuin op het erf van de Meulenhorst. Foto auteur, septem-
ber 2008.
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Ondanks deze punten van zorg is de toekomst van veel landschapselementen op het 
Eerder Achterbroek veiliggesteld. Maar hoe zit dat voor de rest van het landschap? 

Ook deze jaren stond de plek van de landbouw op landgoed Eerde ter discussie. Het 
Programmaplan nam in deze discussie duidelijk stelling: boeren hoorden bij Eerde en 
zouden dan ook moeten blijven. Daarbij streeft het Programmaplan naar duurzame, 
passende en (soms ook) verbrede landbouw. Op het Eerder Achterbroek is boerderij de 
Meulen horst een veel aangehaald voorbeeld. Deze boer produceert ambachtelijk ijs, heeft 
een kleinschalige bierbrouwerij en functioneert zowel als recreatieve pleisterplaats als 
zorgboerderij in het gebied. Het erf is openbaar toegankelijk (afb. 3.29). Sinds een aantal 
jaar krijgt ook het historisch akkerbeheer weer nadrukkelijk aandacht en wordt opnieuw 
graan geteeld op historische akkerpercelen (afb. 3.30). 

Dat er pachtboeren op Eerde blijven is ook het uitgangspunt van de Natuurvisie Landgoed 
Eerde 2015-2023.120 De argumentatie is simpel: boeren hebben het landschap vormgege-
ven en zorgen nog altijd voor een deel van het onderhoud van het landschap. Daarmee 
houden ze het landschap levend. Zonder boeren loopt het Eerder Achterbroek het risico 
een museumlandschap te worden. Daarnaast zou Natuurmonumenten dan de pacht-
inkomsten moeten missen en veel kosten moeten maken om de terreinen zelf te behe-
ren.121 De Natuurvisie Landgoed Eerde 2015-2023 ziet op het totale landgoed Eerde ruimte 
voor drie gezonde agrarische bedrijven: een op Eerde en twee in het Eerder Achterbroek. 
De tijd zal leren of de visie haalbaar is.

In het algemeen onderschrijft de nu vigerende natuurvisie het belang van het cultureel 
erfgoed op Eerde, zoals alle beheervisies en natuurvisies daarvoor. De opgave voor de ko-
mende jaren is als volgt verwoord: 

120  Van Rooden, 2015. 
121  Argumenten uit Blikman & Huge, 1995, zijn zo weer terug te vinden in Van Rooden, 2015. 

Afb. 3.30 Graanakker op het zogenaamde ‘Hoefijzer’. Na jaren afwezigheid is graan in 2011 weer 
teruggekeerd op deze akker. Foto auteur, juli 2011.
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Het beheer van een landgoed, waar zoveel eeuwen cultuurhistorie zijn samengebald, waar (in 
potentie) grote natuurwaarden liggen, waar bij voorkeur de landbouw zijn (cultuur-)histori-
sche rol als beheerder van het landschap zou moeten blijven vervullen en waar bovendien be-
langrijke recreatieve potenties tot ontwikkeling moeten komen, is een complexe opgave.122

Het geeft aan dat er tussen de verschillende doelstellingen soms tegenstrijdige belangen 
zijn: we zagen dat hierboven al voor agrarische bedrijvigheid versus natuur- en cultuurhis-
torische doelstellingen. Maar soms is er ook wrijving tussen ecologische en cultuurhisto-
rische doelen. Een voorbeeld is het heidebeheer op het Eerder Broek. De kleine heidere-
licten, zo karakteristiek voor deze deels uitgevoerde heideontginning, werden weer open 
en zichtbaar gemaakt. Daarmee waren zowel cultuurhistorische als ecologische doelen 
gediend. Maar wat te doen met een aantal bewust aangeplante bosvakken? In de jaren 
dertig waren enkele rechthoekige (naaldboom)bosjes aangeplant. Dit is gezien de soor-
ten in de bosjes vooral gebeurd om de opbrengst van het gebied te vergroten (afb 3.31).123 
Voor het heideherstel moesten deze bosjes eigenlijk wijken. In overleg met de ecologen 
is uiteindelijk gekozen om toch enkele van deze bosjes vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
te behouden. Het vroegtijdig overleg tussen cultuurhistorici en ecologen was hierbij van 
groot belang. Het leidde ertoe dat in het plan Heideherstel Landgoed Eerde 2012 cultureel erf-
goed een belangrijke plaats heeft gekregen.124 En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te 
geven. Belangrijkste leerpunt voor mij was dat voor het borgen van cultureel erfgoed in 

dit soort gebieden continu een zorgvuldige 
afweging nodig is tussen ecologische en cul-
tuurhistorische belangen. Die afweging is 
geen papieren exercitie maar begint met ge-
sprekken, bij voorkeur in het veld. Dat kan 
dan later op papier neerslaan zoals dat ook 
in het plan voor heideherstel is gebeurd.

In veruit de meeste gevallen gaat herstel 
van ecologische en cultuurhistorische waar-
den hand in hand. Een voorbeeld daarvan is 
het bermbeheer op het Eerder Achterbroek. 
Ecoloog Harm Piek had al voor het cultuur-
historisch advies een notitie geschreven over 
de bermen.125 Eertijds werden de bermen 
gemaaid of meebegraasd, waardoor een 
schraal milieu ontstond met vaak zeldzame 
vegetatie. Door vermesting en verruiging 
verdween niet alleen de floristische rijkdom, 
maar ook het historische landschapsbeeld 

122  Van Rooden, 2015, p. 6. 
123  Purmer & Van Lochem, 2008, bijlage 14. Er zijn geen siersoorten aangetroffen in de bosjes. Overigens zijn ook elders op 
Eerde in deze periode bossen aangelegd, soms zelfs op oude akkers. 
124  Bokeloh, Vreugdenhil & Van Rooden, 2012. 
125  Piek, 2007. 

Afb. 3.31 Fragment van de topografische 
kaart van 1935, waarop de bosjes op de hei-
deontginning te zien zijn. Kadaster, archief 
Topografische Dienst, kaartblad 322, uitgave 
1935.
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met ‘verzorgde’ bermen. In het kader van het herstelplan zijn ook de bermen aangepakt. 
Dit gebeurt niet alleen door maaien (en afvoeren) ervan. De schaapskudde, ingezet om 
de heideveldjes open te houden, begraast de bermen nu ook mee (afb. 3.32). Op Eerde 
gaan cultureel en natuurlijk erfgoed hiermee hand in hand. Het blijft echter maatwerk en 
doorlopend aandacht vereisen om het evenwicht op het Eerder Achterbroek te behouden. 

Ook zijn er nog altijd discussiepunten. Wat bijvoorbeeld te doen met de krentenboom-
pjes? Ze worden nu op een aantal plekken wat bewuster gedoogd en niet meer uitsluitend 
als exoot bestreden. Maar is het een vreemde gedachte hier en daar krentenbomen nog 
bewuster vrij te zetten, aan te vullen, of zelfs te herplanten? En dan is er nog de beroem-
de blueberry. In het veentje is die verdwenen door de natuurontwikkeling. Maar wat dan te 
doen met de restanten van de sierbeplanting rondom het voormalige bessenveld? Actief 
behouden door vrijzetten en bevoordelen van rododendrons en azalea’s, of passief be-
houden door ze in ieder geval niet actief te verwijderen? En zou het een heel gek idee zijn 
elders weer blauwe bessen uit te zaaien en een plukveldje aan te leggen om ook dit deel 
van de geschiedenis van Eerde levend te houden? 

Afb. 3.32 Schapenbegrazing van de bermen op Eerde. De kudde wordt door de herder langs ber-
men gevoerd. Het is verbazend om te zien hoe de schapen al lopende toch kans zien de nodige ve-
getatie weg te knabbelen. Foto auteur, mei 2016.
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3.10 Conclusies

Het beheer van het Eerder Achterbroek is bij uitstek te beschouwen vanuit een arcadisch 
natuurbeeld. We zagen in hoofdstuk 1 dat een dergelijk natuurbeeld is gericht op het be-
houden van structuren en patronen in een kleinschalig en pre-industrieel landschap. 
Als dat op één gebied van Natuurmonumenten van toepassing is, dan is dat wel op het 
Eerder Achterbroek. En dat geldt al sinds de aankoop in 1949, ruim 65 jaar geleden. De 
landschapsbiografische invalshoek is in dit hoofdstuk meer dan nuttig gebleken bij het 
reconstrueren van de beheergeschiedenis sinds dat jaar. Het kost na voorgaande geen bij-
zonder grote moeite om de auteurs in het landschap van het Eerder Achterbroek tussen 
1913 en heden te definiëren: Philip Dirk van Pallandt en de Vereniging Natuurmonumen-
ten. Bijzonder is dat we met Philip Dirk van Pallandt een wel heel individuele landschaps-
auteur te pakken hebben: niet dikwijls zal op een landgoed de invloed van de eigenaar 
zo persoonlijk hebben doorgewerkt in het veld dat bij wijze van spreken op boomniveau 
zijn invloed aanwijsbaar is. Zouden we ook het landgoed Eerde zelf en de boswachterij 
Ommen meegenomen hebben in het onderzoek, dan konden we de overblijfselen van de 
Sterkampen en de activiteiten van padvinderij eveneens tot de nog altijd zichtbare erfenis 
van de baron rekenen.126 Zijn leven en streven leidde tot een arcadisch landschap: een in-
teressante combinatie van een Engels landschapspark en een kampenlandschap. Naar-
mate het landschapshistorisch onderzoek vorderde, werd steeds duidelijker hoe uniek 
deze hybride eigenlijk is. 

Maar de ontwikkeling van het Eerder Achterbroek stopte niet met de verkoop aan Na-
tuurmonumenten in 1949. Door de nauwe banden tussen familie en vereniging, geforma-
liseerd in de Landgoed Eerde nv, bleef Philip Dirk van Pallandt zijn invloed uitoefenen. 
Daarnaast bleef hij zijn meest geliefde deel bezoeken, ondanks dat hij er geen eigenaar 
meer van was. We weten dat bijvoorbeeld uit een notitie door G. (we gaan weer uit van 
Gorter) van een telefoongesprek dat hij had met Van Pallandt in 1958: ‘Opgebeld door de 
heer van Pallandt. Dezer dagen bezocht hij het Eerder Achterbroek en constateerde dat de 
wegen daar slechter dan ooit waren […] Verder wilde hij er de aandacht op vestigen dat de 
heidjes in het Achterbroek weer dichtgroeien.’127

Natuurmonumenten had het Eerder Achterbroek nadrukkelijk aangekocht vanwege 
de historische en landschappelijke waarden. Geheel in lijn met het ‘esthetische streven’ 
van Van Pallandt zette Natuurmonumenten een conserverend-esthetisch gericht beheer 
in. Dat wil in praktijk zeggen dat het beheer gericht was op behoud van de situatie zoals 
die op het moment van aankoop was. De boerderijen, de zandwegen, de landschapsele-
menten, hoe minder er veranderde hoe beter. We lezen het terug in de talloze stukken 
over behoud van het bestaande en weren van het nieuwe, en we zien het terug in de foto’s 
waarin veranderingen soms nauwelijks waarneembaar zijn (afb. 3.33). 

Toch waren er twee belangrijke ontwikkelingen die níet tegen te houden waren en dit 
streven bedreigden. 

126  Voor de restanten van de Sterkampen zie Van Eeten, Oudejans & Ruiter, 2009. 
127  Notitie van G. naar aanleiding van een telefoongesprek met Van Pallandt, 11 augustus 1958, in: Stadsarchief Amsterdam, 
archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 956.
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Afb. 3.33 Twee eiken in 1949 en dezelfde bomen in 2007. De 
tijd lijkt te hebben stilgestaan, al is het landhek inmiddels ver-
dwenen. Historische foto H.P. Gorter, fotoarchief Natuurmo-
numenten, ’s-Graveland. Recente foto auteur, augustus 2007.
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Als eerste waren er de ontwikkelingen in de landbouw. Omdat Natuurmonumenten 
een cultuurlandschap had gekocht met de nodige pachters, was landbouw een vanzelf-
sprekend onderdeel van het gebied. Alleen de ontwikkelingen van de landbouw, de toene-
mende intensivering en specialisatie, maakten de frictie tussen landbouw en landschap 
steeds groter.

De tweede ontwikkeling betrof de levende natuur. Bomen en planten groeien door, 
leven en sterven uiteindelijk. Het beheer van Natuurmonumenten was esthetisch, maar 
daarmee ook statisch, vooral gericht op behoud van het bestaande. We lezen over het 
vrijstellen van bomen en maken van doorzichten. Wat lijkt te hebben ontbroken is een 
 cyclisch beheer om het langetermijnbehoud veilig te stellen. Dit agrarisch getinte beheer, 
historisch gezien het regelmatig afzetten van hout voor geriefhout, heeft op het Eerder 
Achterbroek bestaan, maar is te lang niet voortgezet. Ook verjongen van landschapsele-
menten bleef achterwege, waardoor we in 2008 moesten constateren dat er toch een en 
ander verdwenen was (afb. 3.34).

Natuurmonumenten had, kortom, het arcadische landschap van het Eerder Achter-
broek zo esthetisch en conserverend mogelijk beheerd. Toch kwam de vereniging er in 
2008 achter dat ingrijpen nodig was om dit kwetsbare landschap te behouden voor de toe-
komst. Maar wat betekende ‘behouden’ in dit geval? 

Afb. 3.34 Twee dode eiken en één levende eik. Doordat dode eiken niet vervangen werden, dreig-
den ondanks het esthetisch-conserverende beheer toch landschapselementen te verdwijnen. Foto 
auteur, augustus 2008.
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Het identificeren van zowel baron als Natuurmonumenten zelf als auteurs in dit land-
schap heeft geleid tot een zeer gedetailleerd herstelplan voor de landschapselementen. 
In dit plan was veel aandacht voor de karakteristieken van Eerde, zoals de besproken bo-
menrijen en eikenrijkdom in het algemeen. Had men de landschapselementen hersteld 
naar een meer algemeen beeld van houtwal en singel, dan waren de bomenrijen wellicht 
omgevormd tot houtwallen en waren er veel meer eiken verdwenen dan nu het geval is. 
En, wie weet, was opslag op de rand van de heideveldjes per abuis aangezien voor bewuste 
en dus te behouden aanplant.

Landschapshistorisch onderzoek vanuit landschapsbiografisch perspectief heeft dus 
een ander licht geworpen op dit cultuurlandschap. Alleen dat is al een belangrijke conclu-
sie van dit onderzoek. Eerde is bijzonder, maar niet uniek: er moeten meer van dit soort 
landschappen in binnen- en buitenland te identificeren zijn, zoals het beperkt uitgewerk-
te voorbeeld van Bateman’s liet zien. 

Maar er is meer dan landschapselementen verantwoord herstellen. Het behouden en be-
heren van een landschap zonder het te musealiseren vereist een continu proces van afstem-

Afb. 3.35 Vogelvluchtimpressie van het Eerder Achterbroek na alle herstelwerkzaamheden: de ak-
kers in het graan, de heideveldjes open, landschapselementen hersteld – een samenhangend land-
schap met een verhaal. Gemaakt door Wim Dasselaar in 2012 in opdracht van Natuurmonumenten.
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men en ontwikkelen. Het gaat om het afstemmen van ecologie, cultureel erfgoed, landbouw 
en recreatie, het nadenken over korte- en langtermijnontwikkelingen, het waarderen van 
de samenhang tussen de onderdelen. Want alleen de landschapselementen goed beheren, 
maar het gebruik van de tussenliggende percelen intensiveren of extreem extensiveren, leidt 
onherroepelijk tot uiteenvallen van deze samenhang (afb. 3.35). De cultuurhistorische waar-
den moeten dus integraal meegenomen worden in de afwegingen voor het hele landgoed. 
Landgoed Eerde moet hierbij vooral ook een levend landgoed blijven. Dit is het uitgangs-
punt van zowel het Programmaplan als de daarop voortbouwende natuurvisie uit 2015. 

In een tijd waarin natuurwaarden ook op Eerde nog altijd onder druk staan, zal het een 
uitdaging zijn de juiste combinatie te vinden tussen ruimte voor natuurlijke processen en 
het behouden van het gave en uitzonderlijke cultureel erfgoed van Eerde door het beheer 
van het cultuurhistorisch waardevolle landschapspatroon. Dit beheer uitvoeren zonder te 
vervallen in de esthetisch-conserverende valkuil uit het recente verleden zal de uitdaging 
voor de komende jaren zijn voor Natuurmonumenten. Het sluit aan bij wat Hans Renes 
‘management of change’ noemt.128 Grote opgaven zullen ongetwijfeld de inpassing van 

128  Renes, 2015, p. 7. Zie ook paragraaf 2.5.3 van dit boek. 

Afb. 3.36 De hermeandering van de Regge in uitvoering. Dit soort projecten vraagt om zorgvuldi-
ge inpassing in het bestaande landschap. Hier was bijvoorbeeld de vraag of oude Reggemeanders 
wel of niet op de nieuwe Regge zouden worden aangesloten, waarbij cultuurhistorische, ecologi-
sche en aardkundige argumenten gewogen werden. Foto auteur, september 2012.
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natuurontwikkelingsprojecten zijn in combinatie met een vitaal agrarisch cultuurland-
schap. De hermeandering van de Regge in 2012 was een voorbode van allerlei grote ecolo-
gische herstelprojecten die nog komen gaan, onder andere in het kader van het pas (Pro-
gramma Aanpak Stikstof ) (afb. 3.36). Hier zal inpassing binnen het cultuurhistorische 
landschappelijke kader de belangrijkste opgave zijn. Het evenwicht tussen landbouw en 
natuurbeheer vergt al decennia aandacht op Eerde en ook dat zal de komende periode 
niet veranderen. De weg van de verbrede landbouw lijkt daarbij perspectieven te bieden.

Daarbij mag Natuurmonumenten het eigen karakter van Eerde op landschapshisto-
risch, architectuurhistorisch en tuinhistorisch gebied best wat meer uitdragen. Vanuit de 
samenhang en compleetheid van het gehele landgoed is het mogelijk zowel cultuurhis-
torische als ecologische thema’s aan Eerde te koppelen. Verhalen uit het verleden kunnen 
een belangrijke rol spelen in het identificeren van de cultuurhistorische thema’s. Want als 
er iets is wat het onderzoek heeft aangetoond, dan is het wel dat het Eerder Achterbroek 
vol verhalen zit. En dan hebben we het niet eens over de nog niet ontsluierde verhalen uit 
het grijze verleden.129 De afgelopen honderd jaar alleen al bieden een schat aan geschie-
denissen die het waard zijn verder uitgezocht te worden.

129  Archeologisch en ook historisch is er nog zeer weinig bekend over de periode van voor 1715. Zie ook Purmer & Renes, 2012. 

Afb. 3.37 Briefkaart van 
Philip Dirk van Pallandt 
aan Jac. P. Thijsse, 26 de-
cember 1917, waarmee hij 
als bestuurslid van Na-
tuurmonumenten instemt 
met de aankoop van het 
Korenburgerveen in 1917. 
Hieruit spreekt duidelijk 
het enthousiasme van Van 
Pallandt voor natuurbe-
scherming. Stadsarchief 
Amsterdam, archief Ver-
eniging Natuurmonumen-
ten, inv.nr. 1264.
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Tekening in een bunker die deel uitmaakte van het Stützpunktgruppe Schouwen, Haamstede. 
Foto auteur, november 2015.



4 De bunkerbouwer
Over bunkers en natuur: omstreden militair erfgoed  

en natuurbeheer in de duinen

4.1 Inleiding 

‘Door den bouw van bunkers en andere militaire werken hebben de duinen van uw Ver-
eeniging op sommige plaatsen erg geleden, op andere plaatsen alleen de zeereep en is 
het binnenduin nog intact’, aldus rentmeester Frederik Hendrik van Iterson (1891-1945) 
over Voornes Duin in de zomer van 1944.1 De bouw van de Atlantikwall in de Nederlandse 
kuststreek had niet alleen grote gevolgen voor de inwoners, maar ook het landschap zou 
ingrijpend veranderen door de aanleg van deze verdedigingslinie. Dat dit op zijn beurt 
weer invloed had op de natuurgebieden in de duinen was onvermijdelijk. De bouw van 
de Atlantikwall vormt het begin van een nu al ruim zeventig jaar durende worsteling van 
natuurbeheerders met bunkers in de duinen.2 De wijze waarop in het natuurbeheer met 
dit omstreden oorlogserfgoed is omgegaan, vormt het thema van dit hoofdstuk. Centraal 
staat een paradox: hoe kan het dat juist in natuurgebieden zo veel van de Atlantikwall be-
waard is gebleven, terwijl er zo weinig aandacht voor was? 

Deze paradox zal ik in dit hoofdstuk verklaren. Eerst zal ik echter het thema ‘omstre-
den erfgoed’ uitdiepen en kort ingaan op de herdenkingstraditie in Nederland. Vervol-
gens presenteer ik in vogelvlucht enkele buitenlandse voorbeelden van verdedigingswer-
ken uit de Tweede Wereldoorlog in natuurgebieden. Daarna komt de Nederlandse situatie 
aan bod. Eerst schets ik het Nederlandse perspectief op de natuur in de duinen. Vervol-
gens beschrijf ik chronologisch hoe er met de Atlantikwall in de natuurgebieden is om-
gegaan tussen 1945 en nu. Dit leidt tot een periodisering van de omgang met omstreden 
erfgoed in de Nederlandse duinen. Ik sluit het hoofdstuk af met drie scenario’s voor de 
omgang in de toekomst met het Tweede Wereldoorlogerfgoed in natuurgebieden. Hier-
mee hoop ik bij te dragen aan de nog altijd actuele discussie over de plaats van dit om-
streden erfgoed, een discussie die ook buiten het domein van de natuurbeheerders volop 
gevoerd wordt.

1 Brief van Van Iterson aan Van Tienhoven, d.d. 28-6-44, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumen-
ten, inv.nr. 690.
2 De oorspronkelijk Duitse, maar algemeen gangbare term bunker wordt in dit hoofdstuk gebruikt in de breedst mogelijke be-
tekenis van het woord, namelijk militaire bouwwerken, hetzij van beton of baksteen, die in de volksmond bunker worden ge-
noemd. 
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4.2 De Atlantikwall in de Nederlandse duinen: een paradox

Vroeg in 1942 gaf het Duitse opperbevel opdracht tot het bouwen van de Atlantikwall om 
de kust vanaf de grens Finland-Noorwegen tot aan de grens Frankrijk-Spanje te verdedi-
gen tegen een mogelijke invasie. Deze kustverdediging zou geen onafgebroken linie gaan 
vormen, maar een keten van opzichzelfstaande verdedigingswerken. Aan het eind van de 
oorlog in mei 1945 was dit gigantische werk nog niet voltooid. Wel waren er in de tussen-
liggende jaren vele duizenden bunkers gebouwd langs de Europese kust. Naast bunkers 
waren er loopgraven, prikkeldraadversperringen, mijnenvelden, antitankmuren en tank-
grachten aangelegd.

De Atlantikwall kende vijf verschillende verdedigingsvormen, van de zogenaamde 
Widerstandsnester, bestaande uit kleine, zelfstandige, lichtbewapende infanteriesteun-
punten, tot de Festungen, strategisch gelegen havensteden die tot elke prijs in bezit van 
de Duitsers dienden te blijven en daarom vaak werden omgebouwd tot zelfstandig ver-
dedigbare vestingen, compleet met een ommuring in de vorm van antitankmuren, anti-
tankversperringen en antitankgrachten. In Nederland waren in 1944 IJmuiden, Hoek van 
Holland en later ook Vlissingen en Delfzijl tot Festung verklaard.3 Stützpunktgruppen, Vertei-
digungsbereiche en Festungen waren omgeven door antitankverdedigingswerken en kenden 
zowel een zeefront als een landfront. De kuststrook tussen deze verdedigingseenheden 
werd aangeduid als Freie Küste. Hier zorgden verspreid liggende Widerstandsnester en Stütz-
punkte voor de verdediging, maar aaneengesloten waren de werken dus niet. 

Het is moeilijk de omvang van het Nederlands deel van de Atlantikwall te becijferen in 
aantallen bouwwerken. Voor heel Nederland komt Kees Neisingh uit op ongeveer 25.000 
militaire bouwwerken van beton en metselwerk, waarvan er 2000 zogeheten ständige wer-
ken zijn: bouwsels van gewapend beton met een muurdikte van meer dan twee meter. 
Houten gebouwen en veldversterkingen zoals  loopgraven zitten hier niet bij.4 Het staat 
in ieder geval vast dat de Nederlandse kust in deze jaren zeer ingrijpend is veranderd door 
de bouwactiviteiten. Voor de bouw van de Atlantikwall is een groot aantal huizen ont-
ruimd en gesloopt. Chris van der Heijden geeft aan dat het om zo’n 300.000 bewoners 
van de kuststreek ging. Alleen al in Den Haag moest een kwart van de bevolking vertrek-
ken.5 Over dit veelal onderbelichte aspect van de Atlantikwall kwam pas in 2017 een af-
zonderlijk boek uit, Verdreven voor de Atlantikwall.6 

De gevolgen voor de samenleving waren in de bouwjaren dus groot. Ook de bouw zelf 
was een grote logistieke operatie. Bij de grotere bouwprojecten waren niet alleen de be-
treffende legeronderdelen, maar ook de Organisation Todt betrokken. Deze militaire or-
ganisatie werkte op haar beurt weer veel samen met lokale aannemers en bouwbedrijven. 

3 Zie Rolf & Sakkers, 2005, p. 13, voor de karakteristieken van Widerstandsnester, Stützpunkte, Stützpunktgruppen, Verteidigungsberei-
che en Festungen.
4 Schriftelijke mededeling Kees Neisingh, 29 oktober 2014. Kees Neisingh is onderzoeker bij Stichting Menno van Coehoorn 
en secretaris van het bestuur van deze stichting. Hij deed onder andere onderzoek naar de naoorlogse inventarisatie van Duitse 
militaire bouwwerken door Bureau Registratie Verdedigingswerken en komt op basis daarvan uit op het genoemde aantal. Rolf 
& Sakkers komen veel hoger uit, namelijk op 100.000 bouwwerken (Rolf & Sakkers, 2005). 
5 Van der Heijden, 2001, p. 301.
6 Mellink et al., 2017. 
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Veel bunkers zijn dan ook gebouwd door bouwvakkers uit de buurt. Alhoewel meewer-
ken aan het bouwen van de Atlantikwall wel gezien werd als steunen van de vijand, zal de 
behoefte aan werk en inkomen toch een belangrijke factor zijn geweest om wel met dit 
bouwwerk aan de slag te gaan.7 Ook via de Arbeitseinsatz werkten Nederlanders aan de 
bouw van de linie en tevens werden er Duitse soldaten ingezet.

In 1945 trof men langs de Nederlandse kust vooral rondom de Festungen en Verteidi-
gungsbereiche complete militaire landschappen aan, elk bestaande uit honderden bouw-
werken variërend van houten barakken tot zware geschutsbunkers en van betonnen weg-
versperringen tot loopgraven en prikkeldraad. Ook het strand was gevuld met allerlei 
obstakels die een invasie moesten bemoeilijken. 

Het spreekt voor zich dat naast havensteden als IJmuiden en Vlissingen en dorpen aan 
zee zoals Scheveningen en Katwijk vooral in de duinen veel was veranderd door deze gi-
gantische bouwoperatie. De Nederlandse duinen waren in deze periode nog maar voor een 
klein deel als natuurgebied beschermd. Enkele duingebieden op de Waddeneilanden, de 
duinen bij Schoorl en Voornes Duin waren de voornaamste reservaten. Daarmee was nog 
altijd een groot aantal Duitse militaire bouwwerken in de natuurgebieden terechtgekomen. 

Met de uitbreiding van het areaal natuurgebied langs de Nederlandse kust is de afge-
lopen decennia een groot aantal militaire objecten overgegaan in handen van natuur-
beherende organisaties. Ook buiten de duingebieden kwam militair erfgoed onder na-
tuurbeheer. Zo zijn intussen belangrijke delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
de Stelling van Amsterdam in beheer bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en en-
kele van de provinciale Landschappen. Los van de aanwezige natuurwaarden, zoals over-
winterende vleermuizen in de gebouwen en interessante flora en fauna op en rond het 
fortterrein, past dit ook in het beeld van deze organisaties als erfgoedbeheerders. In het 
voorwoord van het boekje verschenen ter gelegenheid van de consolidatie van Fort Ram-
mekens staat te lezen: ‘Fort Rammekens geeft een goed beeld van Staatsbosbeheer als 
mo nu menten be heer der.’8

Dit zestiende-eeuwse kustfort ligt midden in een natuurgebied en de bouw is lang ge-
noeg geleden om de erfgoedwaarde ervan onomstreden te maken. Dat kan niet van alle 
restanten van militair erfgoed in natuurgebieden gezegd worden. De sporen uit meer re-
centere periodes worden niet bij voorbaat behoudenswaardig geacht. En dit geldt zeker 
voor de restanten uit de Tweede Wereldoorlog. Wat betreft Fort Rammekens, bij de uit-
gebreide consolidatie die plaatsvond tussen 2011 en 2013 werden restanten van loopgra-
ven teruggevonden op de wallen. Deze maakten deel uit van het Stützpunkt Rommel, on-
derdeel van de Atlantikwall en daterend uit de periode 1942-1944. Over deze loopgraven 
lezen we: ‘Maar niet alle sporen van Stützpunkt Rommel blijven na consolidatie en het ar-
cheologisch- en bouwhistorisch onderzoek in beeld. De loopgraven […] verdwijnen voor 
het merendeel weer onder de aarde en het nieuw ingezaaide gras.’9 Het onder het zand 
werken van sporen uit de Tweede Wereldoorlog zullen we nog regelmatig tegenkomen 
in dit hoofdstuk. 

7 Harff & Harff, 2005. In het buitenland liep dit weer anders en werd ook dwangarbeid gebruikt.
8 Voorwoord van Harry Boeschoten, Regiodirecteur Zuid, in: Vlaander, 2013, p. 7.
9 Vlaander, 2013, p. 64. 
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De Atlantikwall is een van de grotere verdedigingslinies in Nederland. In schaal en 
omvang zou de Atlantikwall in een adem genoemd kunnen worden met bijvoorbeeld de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Waar de waterlinies bestaan 
uit een linie van forten en kunstwerken ter ondersteuning van inundaties, is de Atlantik-
wall een kustverdedigingslinie tegen een geallieerde invasie, waarbij strategische plaat-
sen als havens en mogelijke landingsplekken verdedigd dienden te worden. Niet zozeer 
forten en inundaties maar uitgebreide bunkercomplexen vormden het zwaartepunt van 
de verdediging. 

Waar de typisch Nederlandse waterlinies al wat langer in de belangstelling staan, be-
gint nu ook de interesse in de Atlantikwall toe te nemen. Dat die aandacht er lange tijd 
nauwelijks was, kan te maken hebben met het omstreden karakter van deze linie, im-
mers een werk dat was aangelegd voor en door de bezetter. Wellicht lag deze traumati-
sche periode uit het recente verleden ook nog te kort achter ons: velen hadden de oorlog 
zelf meegemaakt. De toenemende interesse voor de Atlantikwall blijkt onder andere uit 
een groeiend aantal particuliere Atlantikwallmusea, steevast gehuisvest in een of meer 
bunkers.10 Ook zijn bunkers van de kustverdedigingslinie inmiddels aangewezen als 
rijksmonument.11 Toch is de aandacht voor de Atlantikwall nog relatief beperkt en lijkt 
daarbinnen de meeste belangstelling uit te gaan naar afzonderlijke bunkers. Waar over de 
Grebbelinie, de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam overzichts-
werken voor het grote publiek en inventarisaties van alle onderdelen en forten bestaan, 
is dat voor de Atlantikwall nog niet het geval.12 Mede daardoor is het ook weinig bekend 
dat in de Nederlandse duinen nog zeer complete onderdelen van de Atlantikwall te vin-
den zijn. In de veelal beschermde natuurgebieden liggen, al dan niet zichtbaar, stelsels 
van bunkers, loopgraven, grachten en antitankversperringen. Bij een landelijke beschou-
wing van wat er nog over is van de Atlantikwall blijkt, naast de omgeving van Vlissingen 
en Hoek van Holland, vooral in de natuurgebieden nog veel relatief gaaf en compleet aan-
wezig.13 Opvallend genoeg krijgen juist deze complexen in de duinen nog minder aan-
dacht dan de onderdelen van de Atlantikwall buiten de natuurgebieden. Het brengt ons 
tot een paradox:

Er is nergens zo veel van de Atlantikwall bewaard gebleven als in natuurgebieden, maar tegelijk 
is er nergens zo weinig aandacht voor als in die natuurgebieden.14

10  Een korte inventarisatie levert op: musea in Hoek van Holland, Noordwijk, IJmuiden, Schiermonnikoog, Scheveningen, 
Vlissingen en Zoutelande. 
11  Bijvoorbeeld de batterijen Olmen en Heerenduin, sinds 5 november 2012 (De Vries, 2013). Sinds eind jaren negentig zijn al 
her en der bunkers aangewezen als rijksmonument. 
12  Denk bijvoorbeeld aan een boek als De Stelling van Amsterdam: harnas voor de hoofdstad (Baas et al., 2003) of De Grebbelinie. Een 
cultuurhistorische gids (Rietberg, 2004). 
13  Op 2 november 2006 vond er een symposium over de Atlantikwall plaats, georganiseerd door de toenmalige Rijksdienst 
voor Archeologie, Monumenten en Cultuurlandschap (racm, thans rce). Plaats van handeling was het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland met een veldbezoek aan het zuidfront van de Festung IJmuiden. Hierbij waren zowel experts, overheden als ter-
reineigenaren aanwezig, die gezamenlijk de belangrijkste nog aanwezige onderdelen van de Atlantikwall in Nederland op een 
kaart hebben ingetekend. 
14  Mondelinge mededeling Jan Kolen, 2012.
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Vanuit deze paradox zullen in dit hoofdstuk twee vragen centraal gesteld worden: 

1)  Hoe komt het dat er zo veel van de Atlantikwall in natuurgebieden bewaard geble-
ven is? 

2)  Waarom is er zo weinig aandacht voor dit militair erfgoed in de duinen? 

Om deze vragen te beantwoorden zal gebruikgemaakt worden van een tweetal theore-
tische invalshoeken: de duinen vanuit natuurbeeldperspectief en de Atlantikwall vanuit 
erfgoedperspectief. 

4.3 De Atlantikwall als omstreden militair erfgoed

De historische binnenstad van Willemstad, Curaçao, staat op de unesco-Werelderf-
goedlijst en lijkt daarmee van onbetwiste cultuurhistorische waarde (afb. 4.1). John Tun-
bridge en Gregory John Ashworth geven in Dissonant Heritage aan dat cultureel erfgoed 
echter zelden een vaste, onomstreden waarde heeft.15 Zo kan het koloniale erfgoed op de 
foto voor de toerist een interessant historisch gebouw zijn, met een zekere schoonheid 
vanwege de architectuur en de pastelkleuren onder de felle tropenzon. Een autochtone 
inwoner kan echter hetzelfde gebouw zien als een ongewenste herinnering aan eeuwen-
lange koloniale onderdrukking door Nederland. Erfgoed varieert, zo zagen we in hoofd-
stuk 2, door ruimte en tijd. Er zit een waarderend element in het begrip cultureel erfgoed. 
Tunbridge en Ashworth illustreren aan de hand van talrijke voorbeelden dat cultureel erf-
goed culturele, politieke en ook economische aspecten heeft en dat alleen al daardoor de 
interpretatie van het erfgoed enorm kan wisselen door ruimte en tijd. Cultureel erfgoed 
kan groepen in de samenleving een identiteit verschaffen, maar evengoed andere groe-
pen buitensluiten. Het kan een motor zijn voor toeristische ontwikkeling, maar net zo 
goed de inzet van geweld en gevecht. De enorme diversiteit van betekenissen die mensen 
toekennen aan cultureel erfgoed leidt ertoe dat het erfgoed niet zelden omstreden is. Dat 
geldt zeker ook voor de Atlantikwall en het is goed hiervan al bij aanvang van dit hoofd-
stuk bewust te zijn. 

Juist het karakter van militair erfgoed, immers gebouwd om oorlogsgeweld te door-
staan, zorgt ervoor dat er nog relatief veel van over is gebleven. Dat geldt zeker ook voor 
de Atlantikwall.16 Toch zorgde in Nederland juist de bedreiging van militair erfgoed, net 
als bij de natuur, voor de eerste bescherming daarvan. In 1926 werden de vestingwer-
ken rondom de steden Naarden en Willemstad opgeheven. De dreigende sloop van deze 
nog gave verdegingswerken leidde tot succesvol protest en uiteindelijk (in 1928 voorlo-
pig en 1932 definitief ) het oprichten van de Stichting Menno van Coehoorn. Deze stich-
ting speelde een actieve rol in het behoud en deels ook beheer van oude vestingwerken in 
Nederland. In 1941 verscheen deel drie van de klassieke Heemschutserie, getiteld De oude 

15  Tunbridge & Ashworth, 1996. 
16  Tunbrigde & Ashworth, 1996, pp. 115-116, over militair erfgoed, waarbij de Atlantikwall genoemd wordt. 
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vestingwerken van Nederland. Dit boekwerkje, geschreven door Willem Hendrik Schukking, 
actief in het bestuur van de Stichting Menno van Coehoorn, geeft een overzicht van het 
werk van deze stichting en haar toenmalige belangstelling: vooral de vestingwerken uit 
de periode 1500-1800.17 Interessant is de paragraaf ‘De Oude Vestingwerken als natuur-
monumenten’, waarin Schukking betoogt dat op vele vestingwerken naast landschaps-
schoon ook natuurschoon kan worden aangetroffen. Hij maakte hiervoor gebruik van de 
voor die periode bekende esthetische argumenten: de schoonheid van het vestingland-
schap als groene gordel rond de oude steden. In de eerste plaats beschouwde Schukking 
vestingwerken echter als monumenten van geschiedenis en kunst.18 De aandacht voor de 
waterlinies kwam pas later. 

De waardering voor deze klassieke Nederlandse waterlinies, zoals de Stelling van Am-
sterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie, is groot. De afzonderlijke bouwwerken in deze 

17  Schukking, 1943. 
18  Schukking, 1943, pp. 77-84.

Afb. 4.1 Otrabanda in Wil-
lemstad, Curaçao. Foto au-
teur, november 2001.
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linies zijn veelal als (rijks)monument beschermd en de Stelling van Amsterdam is zelfs 
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van unesco. Daarnaast zijn voor deze linies ook 
ruimtelijke plannen opgesteld. Zo is er Panorama Krayenhoff voor de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.19 Ook voor de Stelling van Amsterdam zijn allerlei studies verricht, zoals het 
essay De Stiltestelling van Gerard van Westerloo.20 De basisgedachte is hierbij dat de verde-
digingslinies van het verleden een groene, rustige zone kunnen worden in de steeds ver-
der verstedelijkte Randstad. 

De aandacht voor de Atlantikwall als erfgoed loopt daarbij achter. Steven van Schup-
pen plaatst het begin van de belangstelling voor het erfgoedaspect van de verdedigings-
linie eind jaren zeventig.21 In die tijd verschenen de eerste serieuze studies over de At-
lantik wall in Nederland, zoals Rudi Rolfs’ Duitse bunkers in Nederland uit 1979. Rolf zou in 
de jaren daarna ook in een aantal andere boeken uitgebreid aandacht besteden aan Duitse 
bunkers in binnen- en buitenland.22 Begin jaren tachtig was hij vrij somber. Volgens hem 
werden ‘bunkers op culturele, morele dan wel politieke gronden genegeerd’, alhoewel de 
bouwwerken anderzijds een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenden op ‘avon-
tuurlijk ingestelde personen’.23 In de jaren tachtig bleef de cultuurhistorische waarde 
van de Atlantikwall omstreden en slechts weinigen hielden zich ermee bezig.24 Volgens 
 Marieke Kuipers is er sinds eind jaren tachtig geleidelijk meer aandacht voor militair erf-
goed uit de Tweede Wereldoorlog gekomen.25 

In diezelfde periode kwam jongere bouwkunst meer in de belangstelling te staan. 
Daarbij was het Monumenten Inventarisatie Project (mip, over de periode 1850-1940, uitge-
voerd tussen 1987 en 1994) belangrijk. In dit project bleef de Tweede Wereldoorlog bij 
sommige provincies nadrukkelijk uit beeld (Noord-Holland),26 terwijl in andere provin-
cies wel bebouwing uit de Tweede Wereldoorlog werd betrokken. Ondanks de toenemen-
de aandacht voor jongere bouwkunst, bleef de Atlantikwall de jaren daarna grotendeels 
buiten de (beschermings)agenda. Op een symposium over betonnen verdedigingswer-
ken uit de twintigste eeuw, op 11 maart 1987 georganiseerd door Stichting Menno van 
Coehoorn en de provincie Noord-Holland, was een ander geluid te horen. Diverse spre-
kers vroegen nadrukkelijk aandacht voor de restanten van de Atlantikwall.27 

In de jaren negentig nam de aandacht voor de Atlantikwall als vestingbouwkundig fe-
nomeen voorzichtig toe, al was het soms zeer lokaal. Midden jaren negentig bijvoorbeeld 
ging de gemeente Den Haag over tot inventarisatie en bescherming van onderdelen van 

19  Luiten, 2004.
20  Van Westerloo, 2001. 
21  Van Schuppen, 2005. 
22  Zie naast Rolf, 1979, ook Rolf, 1982 en Rolf & Saal, 1986, voor enkele vroege publicaties. 
23  Rolf, 1982, p. 5. 
24  Een zeldzaam voorbeeld van vroege aandacht voor de Atlantikwall vanuit de monumentenbescherming is te vinden in het 
Kunstreisboek Zeeland (Don, 1985), waar bij het lemma Vlissingen ook de Atlantikwallrestanten worden genoemd. Sakkers was 
dit opgevallen in zijn publicatie over het Landfront Vlissingen (Sakkers, 2012). 
25  Kuipers, 1997. 
26  Zie bijvoorbeeld Noord-Holland, 1990. Alhoewel de Atlantikwall in de inleiding is meegenomen, blijven relicten uit de 
Tweede Wereldoorlog buiten beeld van de inventarisatie. Renes, 1992, vermeldt dat Gedeputeerde Staten Duitse bunkers bewust 
buiten de deur zouden hebben gehouden. 
27  De Boer, 1987. H.P.G. de Boer (Bureau Monumentenzorg Noord-Holland) en P. Nijhof (Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg) pleitten in het bijzonder voor behoud van onderdelen van de Atlantikwall (pp. 15-32 en 42-47). 
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de Atlantikwall. Ook verscheen in dit kader een boek over de Atlantikwall in Den Haag 
met de veelzeggende titel Van verdediging naar bescherming.28 Over de Atlantikwall in Zee-
land en Hoek van Holland verschenen begin jaren negentig publicaties van Hans Sakkers, 
die net als Rudi Rolf nadien nog vele werken over de Atlantikwall zou schrijven.29 

Sinds 2000 neemt het aantal publicaties over de Atlantikwall langs de Nederlandse 
kust toe en verschijnen er steeds meer boeken en artikelen, vaak met een bepaald on-
derdeel van de linie als onderwerp. Bescherming van losse objecten van de Atlantikwall 
als monument is nog slechts beperkt en vooral fragmentarisch aan de orde, alhoewel de 
laatste tien jaar ook hier een toename merkbaar is.30 Opvallend is dat de motivatie voor 
aanwijzing ook in de lokale context wordt gezocht. De in 2012 als rijksmonument aange-
wezen kustbatterijen in IJmuiden zijn mede aangewezen vanwege de typologische zeld-
zaamheid en de markante ligging op een duintop.31 Toch erkende ook de overheid de be-
hoefte aan meer samenhang, zo blijkt uit het landelijke digitale Atlantikwallplatform, dat 
mede de discussie moest voeden ‘over de plaats van de Atlantikwall in het herinnerings-
landschap van de Tweede Wereldoorlog’ en daarnaast een database met wetenschappe-
lijke bronnen bood.32

Wat betreft meer ontwikkelingsgerichte verkenning van de Atlantikwall in Nederland 
als geheel blijft Van Schuppens De Atlantikwall. Omstreden erfgoed een zeldzaam voorbeeld. 
Dit boek bevat naast historische beschrijvingen en suggesties voor wandeltochten ook 
verkenningen voor mogelijk hergebruik van delen van de Atlantikwall.33 Een dergelijke 
integrale benadering, zoals eerder bleek gemeengoed voor andere verdedigingslinies in 
Nederland, blijft voor de Atlantikwall een uitzondering. 

De vraag is dan natuurlijk of deze uitzonderingspositie te wijten is aan de aard van het 
erfgoed: ‘dadererfgoed’, gelieerd aan de Tweede Wereldoorlog. De aandacht daarvoor is 
recent en nog volop in ontwikkeling.34 Zo ontbreekt de Atlantikwall als lieu de mémoire in 
zowel Plaatsen van herinnering als de Belgische tegenhanger Een parcours van herinnering. De 
nadruk in beide boekreeksen ligt bij de Tweede Wereldoorlog op enerzijds de traditio-
nele herdenking vanuit het militaire perspectief en anderzijds op het slachtofferschap.35 
We zullen dat nog terugzien in paragraaf 4.4 over de herdenkingstraditie in Nederland. 

Dat ook het dadererfgoed een interessante lieu de mémoire kan zijn, illustreert Maarten 
Jansen in zijn artikel over de naoorlogse omgang met bunkers.36 Hij ziet de Duitse bun-

28  Kuipers, 1997, en Ambachtsheer, 1995. 
29  Bijvoorbeeld Sakkers, 1992. 
30  Uit raadpleging van het monumentenregister (www.cultureelerfgoed.nl) blijkt dat her en der bunkers, soms ook als com-
plex, als rijksmonument zijn beschermd. Aanwijzing vond bijvoorbeeld plaats in 1997, maar ook nog recent in 2012 (Zaagsma, 
2012). Ook zijn twee onderdelen van de Atlantikwall als wederopbouwgebied aangemerkt in de Visie erfgoed en ruimte (Ministerie 
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011). 
31  De Vries, 2013. 
32  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010, p. 77. Dit project viel onder het programma Erfgoed van de Oorlog, 
gestart in 2007. Meer over dit programma aan het einde van deze paragraaf.
33  Van Schuppen, 2005.
34  Van der Laarse, 2009. 
35  Zie hiervoor de boekenreeksen van Tollebeek voor België (Tollebeek, 2008) en Van den Doel voor Nederland (Van den Doel, 
2005).
36  Jansen, 2010. Dit artikel is gebaseerd op zijn doctoraalscriptie uit 2008. 
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kers in Nederland als authentieke restanten uit de bezettingstijd. Hierbij is het niet alleen 
het grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog dat interessant is om te vertellen: bunkers 
refereren ook vaak aan persoonlijke geschiedenissen uit het oorlogsverleden. Daarmee 
legt Jansen nadruk op de authenticiteit van de bunkers als cultureel erfgoed uit de Tweede 
Wereldoorlog. Bunkers zijn nog fysiek aanwezige herinneringen aan de Duitse bezetting 
van Nederland. Maar authenticiteit gaat verder dan alleen het fysieke. Jan Kolen et al. ge-
ven vijf soorten van authenticiteit:37 

1)  plaatsauthenticiteit: de plek waar een historische gebeurtenis heeft plaatsgevon-
den;

2)  objectauthenticiteit: een authentiek object uit de betreffende historische periode;
3)  referentiële authenticiteit: een bewuste, vanzelfsprekende verwijzing naar een his-

torische situatie of gebeurtenis;
4)  relationele authenticiteit: de persoonlijke betrokkenheid bij een historische situ-

atie of gebeurtenis, al dan niet met behulp van moderne techniek;
5)  creatieve authenticiteit: de artistieke uniciteit van een plek of voorwerp in relatie tot 

een historische gebeurtenis.

Bij het nalopen van deze verschillende vormen van authenticiteit scoort de Atlantikwall 
heel verschillend. De bekendheid van de Nederlandse onderdelen ervan is niet te vergelij-
ken met de landingsstranden van Normandië of, dichter bij huis, het gebied van de Slag 
om Arnhem.38 De Atlantikwall in Nederland associeert men over het algemeen niet met 
ingrijpende oorlogshandelingen: onterecht, op Walcheren is in 1944 wel degelijk fel ge-
vochten rondom de Atlantikwall tijdens de Slag om de Schelde. Daarnaast was de Atlan-
tikwall het toneel van allerlei grotere en kleinere gebeurtenissen tijdens de oorlog, zoals 
de ontruiming en afbraak van de kuststreek en de daaropvolgende bouw van de Atlantik-
wall.39 Ook de tijd dat de Atlantikwall in staat van militaire paraatheid was, vonden er al-
lerlei gebeurtenissen plaats, waarvan enkele in dit hoofdstuk aan bod komen. De plaats-
authenticiteit van deze verdedigingslinie is dan ook groot. 

De bunkers in de duinen kennen eveneens een sterke mate van objectauthenticiteit: de 
verzameling van militaire objecten en structuren zijn origineel en in de duinen ook nog 
behoorlijk gaaf aanwezig. Dat is een interessant gegeven, nu Rob van der Laarse in zijn 
verhaal over Westerbork een toenemende aandacht voor materiële authenticiteit van de 
plek signaleert. De recente wetenschappelijke opgravingen rond de woning van de kamp-
commandant lijken deze trend te bevestigen.40 

Aan de referentiële authenticiteit van dit omstreden erfgoed in de duinen is eigenlijk 
nog geen serieuze aandacht besteed. Ook de creatieve en relationele authenticiteit lijken 

37  Kolen et al., 2009. 
38  Linters, 2010, illustreert met zijn artikel nog maar eens dat ook de grote stromen toeristen vooral richting de slagvelden van 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog trekken. 
39  Mellink et al., 2017.
40  Van der Laarse beschrijft dit aan de hand van de naoorlogse geschiedenis van het terrein van Kamp Westerbork (Van der 
Laarse, 2010). 
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in Nederland nog nauwelijks ontwikkeld, alhoewel Jansen refereert aan relationele au-
thenticiteit door het betrekken van persoonlijke geschiedenissen. Elders in Europa kent 
de Atlantikwall al wel creatieve authenticiteit, bijvoorbeeld in het Bunkerologi-project: een 
breed project waarin mensen vanuit diverse disciplines nadenken over de toekomst van 
bunkers in het landschap in Noorwegen en waarbij kunst ook een rol speelt.41 De Bel-
gische fotograaf Stephan Vanfleteren deed een project langs de gehele Atlantikwall, wat 
leidde tot een tentoonstelling en een fotoboek.42

Toch lijkt de kracht van de Nederlandse restanten van deze Duitse verdedigingslinie in 
natuurgebieden te liggen in de grote objectauthenticiteit: er is nog tamelijk veel bewaard 
gebleven in de ruimtelijk bijzondere context van een natuurgebied. En daarbij gaat het 
niet alleen om de betonnen bouwwerken, maar ook om allerlei andere sporen en structu-
ren die bij de Atlantikwall hoorden, zoals bakstenen gebouwtjes, loopgraven en betonwe-
gen, vaak nog in samenhang. We kunnen spreken van een militair landschap.

De literatuur over militaire landschappen is beperkt. Voor het Britse leger heeft Jac-
queline Tivers gekeken naar de invloed van de aanwezigheid van het leger op de lokale 
samenleving.43 Ze signaleert dat militaire activiteiten kunnen leiden tot een ‘military de-
fence landscape’. De militaire aanwezigheid is daarmee zowel ruimtelijk als sociaal do-
minant in een samenleving. Tivers omschrijft het Britse legercomplex in Aldershot, haar 
voorbeeldstudie, als een ‘iconic Construction’. De waardering van dit iconische land-
schap kan uiteenlopen. Het militaire landschap kan de regio een region of status maken: 
de militaire aanwezigheid geeft landschap en samenleving een zekere positieve waarde-
ring. Ook het tegengestelde kan het geval zijn; de waardering is negatief. In dat geval is 
er sprake van een region of stigma. Het is interessant om de Atlantikwall in het naoorlogse 
Nederland in ieder geval tot eind jaren negentig als een region of stigma te zien. 

Meer grip op het al dan niet omstreden karakter van het militaire landschap van de 
Atlantikwall kan de landschapsbiografische benadering bieden. Voor de regio Arnhem-
Nijmegen is dit al eens gedaan door Kolen en Van Krieken.44 Zij schetsten deze regio, 
waar in de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten is, als herinneringslandschap. Het is 
overigens een regio met een grote plaatsauthenticiteit maar juist weinig objectauthenti-
citeit. Het verhindert niet dat het verhaal van de Slag om Arnhem jaarlijks vele duizenden 
bezoekers op de been brengt rondom de herdenkingen in september. Dat het landschap 
hierbij een belangrijke rol speelt kan geïllustreerd worden aan de hand van de Airborne 
Wandeltocht in Oosterbeek. Deze wandelmars, jaarlijks op de eerste zaterdag van sep-
tember, wordt al georganiseerd sinds 1947. De route verbindt de belangrijkste plekken 
van de luchtlandingen uit 1944 met elkaar. De wandeltocht is uitgegroeid tot het grootste 
eendaagse wandelevenement ter wereld en trekt jaarlijks rond de 30.000 wandelaars.45

Ook beleidsmatig kwam de Atlantikwall de afgelopen jaren steeds steviger op de agen-
da. In het programma Erfgoed van de Oorlog, gestart in 2007 om materiaal uit de Tweede 

41  Prosjektgruppen Bunkerologi, 2008. 
42  Vanfleteren, 2014. De expositie vond plaats op Domein Raversijde. Zie voor dat gebied paragraaf 4.5. 
43  Tivers, 1999.
44  Kolen & Van Krieken, 2010.
45  Van Aggelen, 2008. Zie ook www.airbornewandeltocht.nl (geraadpleegd 28 december 2016). 
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Wereldoorlog niet alleen te behouden, maar ook voor het publiek toegankelijk te maken, 
kreeg de Atlantikwall eveneens een plek.46 De provincie Zuid-Holland maakte de Atlantik-
wall tot een van de zeven Erfgoedlijnen.47 Het Masterplan Kust en Erfgoed, gemaakt in opdracht 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de vijf kustprovincies, toont niet toeval-
lig een foto van een antitankmuur op het omslag.48 De Atlantikwall krijgt in het rapport 
plaats als belangrijk kustgerelateerd cultureel erfgoed. 

De drie genoemde projecten en de daaruit voortvloeiende rapportages illustreren de 
vrij recente omslag van omstreden erfgoed naar (meer) gewaardeerd erfgoed.49 In de Visie 
erfgoed en ruimte zijn weliswaar ook twee kleine gedeelten van de Atlantikwall opgenomen, 
maar dan vooral vanwege de wederopbouw na de oorlog.50

Dat het publiek ten slotte steeds meer belangstelling krijgt voor de Atlantikwall blijkt 
niet alleen uit het aantal bezoekers aan de veelal lokale musea, maar ook aan het verschij-
nen van thematische wandelroutes, excursies en bezoekersgidsen. Het handzame Toe-
gankelijke en praktische bunkergids voor de Atlantikwall is geheel op het publiek gericht en be-
strijkt zowel Nederland als België.51 Is het omstreden karakter, met het langzaam steeds 
kleiner wordende aantal ooggetuigen dat de Atlantikwall in bedrijf meegemaakt heeft, nu 
ook aan het verdwijnen? 

4.4 De herdenkingstraditie in Nederland

Het is bij de beschouwing van de Atlantikwall goed om even stil te staan bij de verande-
ringen in de herdenkingstraditie in Nederland. De Atlantikwall maakt immers nadruk-
kelijk deel uit van de Tweede Wereldoorlog: gebouwd door de bezetter is het een tastbare 
militaire herinnering aan deze periode. Maar heeft de Atlantikwall daarmee ook een plek 
in de Nederlandse herdenkingstraditie?

De Tweede Wereldoorlog wordt in Nederland tegenwoordig anders herdacht dan en-
kele decennia geleden en de manier van herdenken verschilt weer van de ons omringen-
de landen. Groot verschil tussen Nederland en bijvoorbeeld België en Frankrijk is dat ons 
land niet actief betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog.52 In die landen is het herden-
ken van de beide wereldoorlogen al bijna honderd jaar gaande, terwijl Nederland een her-
denkingstraditie van ruim zeventig jaar kent. Zeker in België, maar ook in Groot-Brittan-
nië en Frankrijk kreeg de herdenking van de Eerste Wereldoorlog weer een impuls door 
het honderdste jubileum vanaf het begin in 1914. De manier van herdenken en gedenken 
is in die eeuw natuurlijk veranderd. Toch lijken op het eerste gezicht de massale plechtig-
heden uit 2014 met veel militair vertoon in een lange traditie te staan. In Nederland is de 
herdenking juist minder militair getint. 

46  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010. 
47  Provincie Zuid-Holland, 2013. 
48  Strootman Landschapsarchitecten, 2014.
49  Schriftelijke mededeling Kees Neisingh, 29 oktober 2014.
50  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011. Het betreft een ‘strook’ Atlantikwall bij Katwijk en ’s-Gravenhage.
51  Mellink, z.j.
52  De Keizer, 2010. 
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De veranderende herdenkingstraditie in Nederland is beschreven door Madelon de 
Keizer et al. in  Een open zenuw. In het inleidende hoofdstuk geeft De Keizer een overzicht 
van de veranderingen in de herdenkingstraditie. Ik zal deze periodisering slechts kort 
schetsen, aangezien het uitgebreid staat beschreven in het genoemde boek. 

In grote lijnen herdacht Nederland de Tweede Wereldoorlog tot de jaren zeventig van-
uit de gedachte dat het Nederlandse volk als geheel de beproevingen van de oorlog had 
doorstaan. Er was een zwart-witte kijk op de oorlog: goed had overwonnen ten koste van 
fout. Herdenken van de gevallen militairen en verzetslieden stond centraal (afb. 4.2). Ze-
ker tot eind jaren vijftig was er voor andere slachtoffergroepen nauwelijks plaats in de 
herdenkingen.53 De Herdenkingen vonden plaats bij monumenten of op begraafplaat-

53  De Keizer, 2010, en Van Ginkel, 2010. 

Afb. 4.2 Monument van 
het 8e Regiment Infanterie 
op de Grebbeberg, op een 
ansichtkaart verstuurd in 
1949. De Grebbeberg, be-
langrijk strijdtoneel in de 
meidagen van 1940, speel-
de al kort na de oorlog een 
belangrijke rol in de Ne-
derlandse herdenkingen.* 
Collectie auteur.
* De Keizer, 2010.
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sen, waarbij de Grebbeberg bij uitstek een militaire aangelegenheid was. De Atlantikwall-
restanten in Nederland speelden hierbij geen enkele rol, maar de duinen wel. Met name 
de fussiladeplaatsen zoals de Waalsdorpervlakte en de Erebegraafplaats in Overveen, 
Zuid-Kennemerland groeiden uit tot gedenkplaatsen.

Tussen 1960 en 1990 kwam er steeds meer erkenning voor de andere slachtoffergroe-
pen, waarbij de Joden als eerste kwamen, gevolgd door de Sinti, Roma en later ook de In-
dische Nederlanders. Na de Koude Oorlog en tegen het licht van een toenemende Euro-
pese integratie kreeg de herdenking een meer Europees, maar ook een algemener en 
complexer karakter. Het herdenken van de vrijheid is een prominente plaats in gaan ne-
men. De afgelopen tien jaar lijkt zich als tegenreactie juist weer een regionalisering van de 
herdenking voor te doen. Lokale verhalen en gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in de eigen omgeving krijgen steeds meer aandacht. Ook de ‘schuldige plekken’, 
de kampen als Amersfoort, Vught en Westerbork, worden steeds belangrijker bij de her-
denkingen. Hierbij is opvallend veel aandacht voor de laatste authentieke restanten op 
deze beladen plaatsen: restauraties, reconstructies en zelfs archeologische opgravingen 
vinden plaats. We zagen deze ontwikkeling al eerder in het verhaal van Van der Laarse. 

Voor Nederland blijft de Tweede Wereldoorlog de ‘unieke’ oorlogservaring uit de twin-
tigste eeuw. De Keizer signaleert dat in de ons omringende landen de herdenking van bei-
de wereldoorlogen steeds verder in elkaar schuift.54 Hoe verhoudt dan de Nederlandse 
traditie en dan met name de toegenomen regionalisering van de herdenkingstraditie zich 
tot de Atlantikwall? 

De Atlantikwall kan, ondanks zijn Europese karakter, juist ook aansluiten bij een meer 
lokale benadering. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij de bunkers aan de Wassenaarse slag. 
Naast het verhaal van de Atlantikwall als geheel en overwinterende vleermuizen wordt 
tijdens excursies veel aandacht besteed aan het verhaal van een aantal hier langs de kust 
gedropte Franse commando’s.55 Ook het eerdergenoemde pleidooi van Jansen voor de 
bunker als lieu de mémoire sluit hierbij aan. Dit zal nog wel enig werk vereisen, want ge-
vechtshandelingen waren er, behoudens het Zeeuwse gedeelte rond Vlissingen, weinig 
rond de Nederlandse Atlantikwall. Maar er zijn vele petites histoires te vertellen en nog te 
ontdekken, alhoewel het voor ooggetuigenverhalen zaak is niet te lang meer te wachten 
met het optekenen ervan. Soms zijn dat gruwelijke verhalen: in een van de bunkers van 
Haamstede brachten negen terdoodveroordeelde verzetslieden 9 december 1944 hun 
laatste nacht door.56 Het is goed bedacht te zijn op dit soort emotioneel beladen verha-
len, die ook aan de Atlantikwall kunnen kleven. In ieder geval biedt de ontwikkeling van 
de Nederlandse herdenkingstraditie tevens mogelijkheden voor de Atlantikwall, als er 
naast de objectauthenticiteit ook meer aandacht komt voor de relationele authenticiteit. 

54  De Keizer, 2010, p. 24. 
55  Mondelinge mededelingen tijdens veldbezoek Staatsbosbeheerterreinen met Joost van der Linden, Mark Kras en Kees Nei-
singh, 3 december 2013. 
56  Zie https://www.zierikzee-monumentenstad.nl/tweedewereldoorlog (geraadpleegd 22 juni 2017).
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4.5 Omstreden militair erfgoed in enkele buitenlandse natuurgebieden

Om de ontwikkelingen in de Nederlandse duinen in een breder perspectief te kunnen 
plaatsen, behandel ik in deze paragraaf enkele buitenlandse voorbeelden. Deze hebben 
eveneens betrekking op omstreden militair erfgoed in natuurgebieden. Doel van deze 
exercitie is om te kijken of ontwikkelingen in het buitenland aanknopingspunten ge-
ven voor de verklaring en mogelijke ontwikkelingsrichting van de Nederlandse Atlantik-
wallrestanten in de duinen. Drie buitenlandse voorbeelden hebben eveneens betrekking 
op de Atlantikwall: het Belgische Domein Raversijde en twee gebieden in Noordwest-
Frankrijk. Als vierde voorbeeld heb ik de restanten van de Westwall in Duitsland geno-
men. Op 28 mei 1938 beval Hitler de westgrens van Duitsland af te sluiten door de bouw 
van een uitgebreide verdedigingslinie. Aan deze Westwall is tot 1940 gewerkt en daarna 
weer vanaf 1944. Alhoewel dus geen onderdeel van Atlantikwall, biedt vooral de naoor-
logse ontwikkeling van deze verdedigingslinie een interessante referentie: ook hier zou-
den natuurbeschermers een belangrijk deel van dit in Duitsland zeer omstreden erfgoed 
in beheer krijgen.

4.5.1 België: Domein Raversijde

Langs de Belgische kust, tussen Oostende en Middelkerke, ligt het Domein Raversijde, 
een terrein van 50 hectare dat naast beschermde duingebieden ook veel militaire res-
tanten uit beide wereldoorlogen bevat. Raversijde, een voormalig koninklijk domein en 
thans eigendom van de provincie West-Vlaanderen, is het enige deel van de Belgische 
kust waar onderdelen van de Atlantikwall in landschappelijke samenhang bewaard zijn 
gebleven. Elders langs de Belgische kust is veel verdwenen door bebouwing, kustafslag 
en sloop.57 Raversijde is een gebied met natuurbestemming en daarmee vergelijkbaar met 
de Nederlandse duinen.

De Belgische kust was al gedurende de Eerste Wereldoorlog voorzien van Duitse kust-
verdedigingswerken. De Batterij Aachen was tijdens de Duitse bezetting van 1914-1918 
zelfs midden in het Koninklijke Domein Raversijde gebouwd. Al kort na de oorlog kreeg 
dit vestingwerk veel bezoek: aanvankelijk van geallieerde militairen die de Duitse kustver-
dedigingswerken kwamen bestuderen, later van veel publiek ‘fronttoerisme’. Het is op-
vallend te zien hoe snel het toerisme rondom de slagvelden op gang kwam: al in 1917(!) 
startte Michelin met de reeks Guides illustrés Michelin des champs de bataille. De gid-
sen – waarvan sommige ook in het Engels uitgebracht werden – voeren langs slagvelden, 
verwoestingen, oorlogsgraven en -monumenten maar ook vestingwerken.58 Tot 1930 
verschenen maar liefst 29 verschillende gidsen.59 Het kan de reden zijn geweest dat de 

57  Rolf & Saal, 1986. Kees Neisingh geeft aan dat er veel verdween door sloop zonder dat daar een echte ideologie achter zat 
(schriftelijke mededeling Kees Neisingh, 29 oktober 2014). 
58  Bijvoorbeeld L’Alsace et les combats des Vosges (1920) en Amiens before and during the war (1919) (Michelin & Co., 1919 en 1920). 
59  Initiatief voor de reeks kwam van André Michelin persoonlijk. In 2013 bracht Michelin opnieuw een gids voor de slagvelden 
van 1914-1918 uit, met daarin veel fragmenten van de oorspronkelijke gidsen en een korte historische inleiding over de reeks. 
Zie Michelin, 2013. 
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ontmanteling van Batterij Aachen omzichtig en met behoud van de bouwwerken plaats-
vond.60 In de jaren dertig kwam het domein in handen van prins Karel, later (tussen 1944 
en 1950) regent van België (afb. 4.3). 

De geschiedenis herhaalde zich toentwintig jaar later de Duitsers opnieuw België be-
zetten en ook het Koninklijk Domein Raversijde weer betrokken. Met gebruikmaking 
van onderdelen van de Batterij Aachen richtten de Duitsers in 1940-1941 een nieuwe kust-
batterij in om de haven van Oostende te beschermen. In 1942 werden deze werken op-
genomen in de Atlantikwall. Op 8 september 1944 werd Oostende bevrijd, waarna prins 
Karel zich inzette voor het behoud van de Duitse vestingwerken op zijn domein: ‘De 
“abris” mogen niet afgebroken worden; dat zou ’t gansch esthetisch uitzicht der duinen 
vernietigen.’61 

Naast dit esthetische argument speelden mogelijk ook de persoonlijke ervaringen van 
de prins mee. Hij had beide wereldoorlogen bewust meegemaakt en zou met behoud van 
de verdedigingswerken op zijn domein zo ook de herinnering aan deze periode levend 
willen houden.62 In ieder geval bleven op het bezit van de prins alle Duitse vestingwerken 

60  Deseyne, 2005, beschrijft dat bij het verkopen van het ijzerwerk voor schroot in 1923 in de verkoopvoorwaarden uitdrukke-
lijk wordt gesteld dat de stukken voorzichtig dienen te worden ontmanteld, zonder schade toe te brengen aan de bouwwerken. 
61  Citaat van prins Karel in Deseyne, 2005, p. 45. 
62  Mondelinge mededeling medewerker Domein Raversijde, 20 augustus 2014.

Afb. 4.3 Buste van prins 
Karel op Domein Raver-
sijde. Foto auteur, augus-
tus 2014.
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Afb. 4.4 Open loopgang met op de achtergrond een observatiepost en de commandobunker op 
Domein Raversijde. Foto auteur, augustus 2014.
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bewaard, op zijn uitdrukkelijk verzoek.63 Wel ruimde het Belgische leger al kort na de oor-
log de mijnen op en werd de aanwezige munitie afgevoerd. Het Duitse geschut verdween, 
met instemming van de prins, in 1946.64

Prins Karel vestigde zich na zijn regentschap in 1950 definitief op Raversijde. Enkele 
andere gebouwen op het domein werden verbouwd om onderkomen te bieden aan de 
prins, zijn gasten en zijn talrijke verzamelingen. In 1981 verkocht hij het domein aan de 
Belgische staat, op voorwaarde dat hij er tot zijn dood mocht blijven wonen. Zo gebeurde: 
in 1983 overleed de prins op Raversijde.

Inmiddels waren de meeste Duitse bunkers elders langs de Belgische kust verdwenen: 
de behoudende koers van de prins zorgde ervoor dat de Belgische staat met de aankoop 
van Domein Raversijde een goed bewaard militair complex uit zowel de Eerste als  Tweede 
Wereldoorlog had aangekocht. De waarde hiervan zag de overheid al snel in. In 1986 be-
sloot het ministerie van Openbare Werken de verdedigingswerken te behouden.65 Het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen beloofde om van het domein een toeristisch recre-
atiepark te maken, waarin duinen en militaire overblijfselen geïntegreerd en beschermd 
werden. In 1989 volgde restauratie van de vestingwerken door het Vlaamse Gewest. Sinds 
1992 is het gebied opengesteld voor bezoekers (afb. 4.4 en 4.5). Het Provinciaal Domein 

63  Deseyne, 1986.
64  Deseyne, 2005. Het Belgische leger zette bij het weghalen van de munitie ook Duitse krijgsgevangen in, iets wat ook in Ne-
derland wel gebeurde.
65  Deseyne, 2005.

Afb. 4.5 Domein Raversijde wordt ingeklemd door infrastructuur en bebouwing: hier de weg en 
het tramspoor langs de kust. Foto auteur, augustus 2014.
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Raversijde is sindsdien belangrijk uitgebreid en omvat nu 50 hectare met daarin een 
drietal onderdelen: de Archeologische Site Walraversijde (met een deels gereconstru-
eerd middeleeuws dorp), het Memoriaal Prins Karel, gewijd aan de nagedachtenis van de 
prins-regent, en het Openluchtmuseum Atlantikwall. In 2005 ontving het domein de mil-
joenste bezoeker. Thans wil het ‘een alle weer-accommodatie bieden voor de kustbezoe-
ker, waarbij vooral de klemtoon op recreatie en cultureel toerisme ligt.’66 

Raversijde is niet alleen een van de meest complete kustbatterijen in Europa, maar ook 
een vroeg voorbeeld van erkenning van de erfgoedwaarde van de Atlantikwall door de 
overheid. Toen de restauratie hier eind jaren tachtig begon, was in Nederland nog nauwe-
lijks aandacht voor de Atlantikwall. Het heeft in Raversijde geleid tot een openluchtmu-
seum dat in schaal, gaafheid en bezoekersaantallen zijn gelijke in Nederland niet kent. 

4.5.2 Frankrijk: Normandië 

De landingsstranden in Normandië hebben een bijzondere betekenis in de geschiedenis. 
Hier is immers juni 1944 de bevrijding van West-Europa begonnen. Het is dan ook het 
enige gedeelte van de Atlantikwall dat heeft gediend waarvoor het bedoeld was: pogen 
de geallieerde invasie tegen te houden. Onoverwinnelijk bleek de Atlantikwall niet. Het 
deel bij de landingsstranden was nog niet in de staat van verdediging zoals Rommel had 
bevolen na zijn inspectiebezoek in december 1943. De weerstand ervan bij de geallieerde 
invasie was dan ook nogal gering en de linie kon relatief snel doorbroken worden. Ten 
noorden van Normandië is langs de Franse kust zwaar gevochten om diverse Duitse bat-
terijen te veroveren, maar die strijd heeft niet de bekendheid van D-Day. 

De strijd van juni 1944 heeft ervoor gezorgd dat het deel van de Atlantikwall bij de in-
vasiestranden al snel een historische betekenis toegekend kreeg. Belangrijker dan de 
associatie met de Duitse bezetter was die met de heldhaftigheid van de invasietroepen. 
Dat verklaart, samen met het groeiende aantal invasietoeristen, waarschijnlijk de snelle 
musealisering in dit deel van de Atlantikwall. Alleen al in Normandië zijn diverse Duitse 
kustbatterijen museaal ingericht.67 In andere musea zijn Duitse bunkers als onderdeel 
opgenomen in de expositie. De nadruk ligt overal met name op de gevechten rondom  
D-Day. Naast deze musea in Duitse verdedigingswerken zijn er ook nog vele andere mu-
sea en monumenten gewijd aan de geallieerde invasie. De restanten van de Atlantikwall 
zijn vandaag de dag dus vooral decor voor de massale aandacht voor D-Day. Daarmee bie-
den ze een goede illustratie van het ingewikkelde samenspel van herdenken en toerisme 
dat Normandië geworden is.68

66  Provincie West-Vlaanderen, z.j. 
67  Zie www.en.normandie.tourisme.fr (geraadpleegd 7 november 2017). Op de website staan zeventien te bezoeken histori-
sche sites vermeld die samenhangen met D-day, voor het merendeel Atlantikwallrestanten. 
68  Kolen et al., 2009, schetst de ontwikkeling van het D-day-toerisme. 
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4.5.3 Frankrijk: de kust bij Pas-de-Calais

In het Noordwest-Franse kustgebied zijn nog veel onderdelen van de Atlantikwall aanwe-
zig. Een opvallend verschil met België en Nederland is dat hier de bunkers direct op de 
kustlijn nog deels aanwezig zijn. Door kustafslag en verzakking van de duinen zijn veel 
bunkers schots en scheef op het strand komen te liggen (afb. 4.6).67 Het is een beeld dat 
langs de Nederlandse kust niet meer voorkomt. Rudi Rolf heeft hier wel een verklaring 
voor: ‘De kennelijke onverschilligheid van de Franse overheid, die de objecten laat voor 
wat ze zijn.’70 Kees Neisingh geeft aan dat de bunkers bij de Fransen geen negatief-ideolo-
gische lading hebben en er vanuit die optiek dus ook geen reden is tot sloop ervan.71 Zoals 
we verderop in dit hoofdstuk zullen zien, werden in Nederland vooral uit het oogpunt van 
veiligheid bunkers in de zeereep gesloopt. 

Ook buiten Normandië zijn in sommige gevallen particuliere musea in de bunkers ge-
huisvest. Bekend voorbeeld is het Atlantikwallmuseum in Batterie Todt, nabij Cap Gris-
Nez, ten zuiden van Calais (afb. 4.7). Al in de jaren zeventig besloot David Davies, uitba-
ter van een nabijgelegen hotel, een enorme geschutsbunker te verwerven met als doel een 
museum op te richten.72 Na vele herstelwerkzaamheden kon in 1992 weer een kanon in 

67  Eigen waarneming, september 2005. Zie ook de vele foto’s van verzakte bunkers langs de Franse kust in Desquesnes, 2012. 
70  Rolf & Saal, 1986, p. 79. 
71  Schriftelijke mededeling Kees Neisingh, 29 oktober 2014.
72  Kern, 1994, beschrijft de geschiedenis van het museum in zijn boekje over deze batterij. 

Afb. 4.6 Duitse bunkers op het strand van Normandië, nabij Cherbourg. Foto auteur, september 2005.
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Afb. 4.7 Atlantikwallmuseum in Batterie Todt, Pas-de-Calais. Foto auteur, oktober 2013.

Afb. 4.8 Bunker langs een wandelpad, Cap Gris-Nez. Alle openingen zijn dichtgemetseld. Foto 
auteur, oktober 2013.
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de bunker geplaatst worden. Inmiddels is het openluchtmuseum volledig ingericht met 
allerlei uniformen en wapens uit de oorlogstijd en is op het buitenterrein divers groter 
wapentuig opgesteld. Het beeld is karakteristiek voor veel van de particuliere Atlantik-
wallmusea: een grote nadruk op de militaire hardware en relatief weinig aandacht voor de 
niet-militaire kant van het verhaal. Zo blijven het lijden van de burgerbevolking in de ge-
bieden en de organisatie van de bouw zelf onbelicht.

In het nabijgelegen kustgebied rondom Cap Gris-Nez zijn overal in de duinen en langs 
de klifkust nog Duitse bunkers aanwezig. Het landschap is hier beschermd als patrimoine 
paysager français. Cap Gris-Nez maakt sinds 2011 ook deel uit van de Grand Site National des 
Deux Caps. Deze site omvat Cap Gris-Nez en Cap Blanc-Nez met een kuststrook van 23 ki-
lometer. Van dit gebied is 7000 hectare beschermd en de site omvat 5 Natura 2000-gebie-
den.73 De bijzondere natuurwaarden staan hier dan ook voorop. Wat betreft erfgoed krij-
gen vooral de dorpen, het landschap en de oudere kustforten de aandacht. De restanten 
uit de Tweede Wereldoorlog komen slechts zijdelings aan de orde. 

Alhoewel er ook in het landschap geen specifieke aandacht is voor dit erfgoed, is er 
evengoed geen enkele moeite gedaan om de bunkers aan het zicht te onttrekken. Wel 
zijn de bunkers direct langs de wandelpaden dichtgemetseld om betreding te voorkomen 
(afb. 4.8 en 4.9). Andere zijn op een slimme manier ingepast in de recreatieve structuur. 

73  Zie www.les2caps.fr (geraadpleegd 28 december 2016).

Afb. 4.9 Bunker nabij Cap Gris-Nez. Het verval begint, zeventig jaar na de bouw, zichtbaar te 
worden. Foto auteur, oktober 2013.
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Afb. 4.10a en b Wandelroutes op een bunker bij Cap Gris-Nez. De bunker met paneel is omsloten 
door een houten plankier, waardoor het bouwwerk nog meer afsteekt tegen het omringende land-
schap. Foto auteur, oktober 2013.
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Zo dient een bunker als basis voor een uitzichtpunt en is elders een bunker ophangpunt 
geworden voor een informatiepaneel. Interessant is dat op dit informatiepaneel vooral 
aandacht is voor de bijzondere status van het landschap en de kwetsbare natuur. Van het 
– historische en Franse – fort Henri vii zijn de contouren op de kaart aangegeven. Over 
de restanten uit de Tweede Wereldoorlog wordt niet gerept, terwijl het paneel op een van 
de relicten uit die periode is bevestigd (afb. 4.10). Ondanks dat de fysieke objecten er nog 
volop zijn, wordt het verhaal ervan niet verteld door de terreinbeheerders: de natuur staat 
centraal.

De meeste bunkers rondom Cap Gris-Nez hebben geen nieuwe functie gekregen en 
liggen er vervallen bij. Hoewel enkele grotere bunkers in gebruik zijn als opslagloods of 
stal, lijkt er verder weinig interesse te zijn voor de restanten van de Atlantikwall langs dit 
gedeelte van de Franse kust.

Samenvattend blijkt uit beide voorbeelden in Noordwest-Frankrijk dat de aandacht 
voor de Atlantikwall in Normandië grotendeels samenvalt met de belangstelling voor  
D-Day. Daarbuiten kunnen vooral enkele veelal particuliere bunkermusea bezocht wor-
den. In de kustgebieden liggen nog vele andere bunkers en bunkercomplexen, maar die 
kunnen op weinig belangstelling rekenen.

4.5.4 Duitsland: Westwall

Eind jaren dertig begon men in Duitsland met de bouw van de Westwall, een verdedigings-
linie langs de westgrens, van Kleve tot Basel. Het zou de grootste vestinglinie op Duits 
grondgebied worden.74 Na de Duitse opmars in 1940 door West-Europa werd de West-
wall verlaten, maar in 1944 beval Hitler het paraatmaken van de verdedigingslinie. Er 
is in 1944-1945 langs enkele delen ervan zwaar gevochten. De Amerikanen doorbraken 
de Westwall op 13 september 1944 voor het eerst bij het dorp Roetgen in het huidige 
 Nordrhein-Westfalen.75

Na de oorlog volgde een systematische sloop van de vestingwerken, geïnitieerd door 
de geallieerde bezetters. Vooral de Fransen gingen in het hun toegewezen Saarland gron-
dig te werk. In december 1945 besloot de Franse bezettingsmacht dat alle militaire ge-
bouwen en structuren gesloopt dienden te worden. De sloopmethode bestond aanvanke-
lijk uit het opblazen van de vestingwerken. Lokale protesten leidden tot de beëindiging 
van het laten springen van Duitse bunkers, omdat er veel schade ontstond aan gebouwen 
in de omgeving. Toen de Fransen op 1 september 1948 stopten met het gebruik van dyna-
miet voor de ontmanteling van de vestingwerken, waren er van de 4100 bunkers al 3228 
opgeblazen.76 Ook in de andere Bundesländer waar de Westwall was aangelegd werden tot 
1950 honderden bunkers opgeblazen. Daarna subsidieerde de West-Duitse regering het 
verder opruimen van puin en sloop van bunkers. Dit werd mede ingegeven door de uit-
spraak van het Bundesgerichtshof in 1956. Hierin werd bepaald dat de restanten van de West-
wall eigendom waren van de Bondsrepubliek. In de vier Bondslanden waarin de Westwall 

74  Het overzichtswerk van Fuhrmeister (Fuhrmeister, 2012) is een belangrijke basis voor deze paragraaf.
75  lvr-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, z.j.
76  Fuhrmeister, 2012. pp. 104-106. 
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gelegen was, zijn tot 1975 tientallen miljoenen D-marken aan het sloopwerk besteed. 
Sinds 1970 zijn sloopsubsidies alleen nog maar beschikbaar voor bunkers die daadwer-
kelijk op instorten staan.

De voortvarende aanpak van de sloop vanuit overheidswege kwam mede voort uit het 
Allgemeinen Kriegsfolgegesetz. Hierin werd onder andere bepaald dat de Bondsrepubliek als 
rechtsopvolger van het Duitse Rijk verplicht is (oorlogs)restanten die gevaar op kunnen 
leveren voor het publiek en de verkeersveiligheid op te ruimen of anderszins onschadelijk 
te maken. De gekozen oplossingen varieerden van prikkeldraadafsluitingen tot het aan-
aarden van de bunkers, het afvoeren van puin van gesprongen bunkers en het slopen van 
de restanten. Al met al resteerde er eind jaren zeventig nog maar weinig van de Westwall-
werke. Zeker 6000 bunkers, maar ook een kleine 70 kilometer antitankversperringen zijn 
dan al gesloopt. Ook na de jaren zeventig verdwenen er nog bunkers, maar nu meestal 
door bouw van infrastructuur of woonwijken. 

Het tij keerde eind jaren zeventig: in 1978 kwam een eerste Westwall-bunkercomplex 
op de monumentenlijst. In 1979 werd een bunker beschermd als ‘Symbol für die politi-
sche Lage in Europa vor vierzig Jahren, eine Landwehranlage des 20. Jahrhunderts und 
Anti-Kriegs-Denkmal.’77  

Naast een vestingwerk met historische waarde was de bescherming dus vooral be-
doeld om een politiek getint Mahnmal te behouden. In de jaren tachtig volgden de eerste 
inventarisaties en kwam er meer aandacht voor het behouden van de laatst overgebleven 
bunkers. In praktijk bleek de Westwall echter omstreden erfgoed. De cultuurhistorische 
waarde van de Westwallrestanten werd steeds in één adem genoemd met de politieke be-
tekenis voor de jongste Duitse geschiedenis. Het is daarom niet verwonderlijk dat alleen 
bescherming op grond van cultuurhistorische waarde moeizaam van de grond kwam. 

Begin eenentwintigste eeuw kwam er echter uit onverwachte hoek steun voor het be-
houd van de ruïnes van de Westwall. In toenemende mate kwam de ecologische waarde 
van de spaarzame nog overgebleven restanten in beeld. De Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (bund) trok zich het lot van de bunkers aan. bund is een niet-gou-
vernementele organisatie (ngo)  met 480.000 leden. De vereniging is opgericht in 1975 en 
houdt zich bezig met allerlei projecten op het gebied van natuur en milieu. Vrijwilligers-
groepen doen aan onderhoud en beheer in natuurgebieden. Ook natuureducatie behoort 
tot het domein van de ngo. Ten slotte is bund tevens een actiegroep die kan protesteren 
tegen ongewenste ontwikkelingen op het gebied van natuur en milieu. Zo signaleerde de 
organisatie de beperkte aandacht voor de Westwall in de samenleving: ‘Die Ruinen des 
Westwalls sind heute als Hinterlassenschaften nationalsozialistischer Politik entweder 
im öffentlichen Bewusstsein wenig present, oder werden bisweilen immer noch als unge-
liebte Zeugnisse einer dem Vergessen anheim zu gebenden Vergangenheit betrachtet.’78

77  Zie http://gwiw.bund-rlp.de (geraadpleegd mei 2014). Het citaat komt uit de paragraaf over Denkmalschutz. Vrij vertaald: 
symbool voor de politieke toestand in Europa veertig jaar geleden, een vestingwerk uit de twintigste eeuw en antioorlogs-
monument.
78  Zie http://gwiw.bund-rlp.de (geraadpleegd mei 2014). Het citaat komt uit de paragraaf over Denkmalschutz. Vrij vertaald: 
De ruïnes van de Westwall zijn tegenwoordig als nalatenschap van nationaal-socialistische politiek in het openbare bewustzijn 
weinig aanwezig, of worden tot op heden nog als ongewenste getuige van een bij voorkeur te vergeten deel van het verleden be-
naderd.
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bund zag de restanten van de Westwall als een waardevolle habitat voor planten- en 
diersoorten in een drukke, intensief gebruikte omgeving. Juist omdat de Westwallrestan-
ten door de ruïnes en het puin moeilijk te gebruiken waren, bleven veel stukken land nau-
welijks benut en braakliggend achter. Hierdoor boden zij een heenkomen voor planten 
en dieren. In 2004 startte bund met het project Grüner Wall, een Bundesland-overstijgend 
project met als doel de nog overgebleven restanten van de Westwall te beschermen.79 in 
de eerste plaats zag bund de verdedigingslinie als mogelijke ecologische verbindings-
zone, waarbij de diverse bunkerruïnes dienden als habitat voor bedreigde plant- en dier-
soorten. De bond hoopte langs de voormalige Westwall een aaneengesloten verbindings-
zone te realiseren door met de afzonderlijke Bundesländer afspraken te maken over behoud 
en beheer. Zo bereikte de vereniging in Nordrhein-Westfalen in 2004 een afbraakstop 

79  http://gwiw.bund-rlp.de (geraadpleegd mei 2014) bevat veel informatie over de bund-projecten langs de Westwall. 

Afb. 4.11 Vrij gegraven bunker bij Simmerath, in het kader van het lvr-Amt-project. Foto auteur, 
februari 2014.
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van twee jaar voor de bunkers. In die twee jaar maakte bund een inventarisatie van de 
restanten en een visie voor een samenhangend beheer en werkte een voorbeeldstudie uit 
voor een complex in Kreis Euskirchen. Dit complex is vandaag de dag opgenomen in een 
fietsroute en wordt gepresenteerd als een paradijs voor planten en dieren, overigens niet 
tot ieders volledige tevredenheid.80 Zo signaleert Christina Threuter in haar boek uit 2009 
dat natuurbeschermers zeker bijdragen aan het behoud van Westwallelementen, maar 
dat door de natuurbescherming ‘zu wenig auf die kulturhistorische Rolle des Westwalls 
eingegangen [wird].’81 

Interessant is in dat opzicht dat bund zelf aangeeft dat de culturele betekenis van de 
Westwall de afgelopen jaren belangrijker wordt. De vereniging roept dan ook op tot in-
terdisciplinaire samenwerking, niet alleen tussen erfgoedzorgers en natuurbeschermers, 
maar ook met historici en museumeducatiespecialisten.82 

bund werkt bovendien mee aan de ontwikkeling van de Grünen Band, een ecologische 
verbindingszone die zich uitstrekt over de gehele voormalige Duitse grens die oost en 
west van elkaar scheidde. Hier bestaan de cultuurhistorische relicten uit allerlei grensver-
sperringen en wachttorens van het IJzeren Gordijn. Ook die zijn omstreden erfgoed, eco-
logisch belangrijk, eveneens uit een omstreden passage van het recente Duitse verleden.83 
Het IJzeren Gordijn staat op zijn beurt weer model voor een hele reeks van (ex-)grens - 
gebieden en verboden zones, waar het tegenhouden van de mens resulteerde in de verras-
sende ontwikkeling van bijzondere natuurwaarden.84

80  www.kreis-euskirchen.de (geraadpleegd mei 2014) besteedt aandacht aan dit onderdeel van de Westwall. 
81  Threuter, 2009, p. 116. Vrij vertaald: dat de natuurbescherming te weinig op de cultuurhistorische betekenis van de West-
wall ingaat. 
82  Zie http://gwiw.bund-rlp.de (geraadpleegd mei 2014), paragraaf over project Grüner Wall im Westen. Citaat: ‘Daher müssen 
Denkmalschützer und Naturschützer interdisziplinair mit Historikern, Museumdidaktikern und Einrichtungen der politischen 
Bildung zusammenarbeiten.’
83  Zie bijvoorbeeld Jeschke, 2009. Hierin stelt de auteur dat ook bij de Grünen Band de ecologie te veel op de voorgrond is ko-
men te staan. 
84  Coates, 2014, geeft als voorbeelden niet alleen het IJzeren Gordijn dwars door Europa, maar ook de bufferzone op Cyprus, 
de omgeving van Chernobyl en het Pools/Wit-Russisch/Oekraïnse grensgebied.

Afb. 4.12 Informatie-
voorziening bij een West-
wallbunker uit het lvr-
Amt-project. Foto auteur, 
februari 2014.
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Afb. 4.13 Informatievoorziening bij de Westwall: 
wandelwegwijzer en overzichtspaneel bij de par-
keerplaats, geplaatst in het kader van het lvr-
Amt- project. Foto auteur, februari 2014.
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Ook de overheid pakt de aandacht voor de belevingsmogelijkheden van de Westwall 
verder op. Steeds meer gemeenten gebruiken de Westwall bij het promoten van toerisme. 
Wandel- en fietspaden met de Westwall als thema, zoals het eerdergenoemde project bij 
Euskirchen, zijn er lokaal steeds meer te vinden.85 Middels een Europees leader-project 
besteedt het lvr-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland aandacht aan de beleving 
rond een dertigtal archeologische objecten in de Nordeifel. Hieronder bevinden zich vijf 
Westwallstructuren, zowel bunkers als antitankhindernissen.86 In praktijk zijn de obser-
vaties van Threuter hier wel te begrijpen. Alhoewel in het kader van dit project enkele bun-
kers meer zichtbaar zijn gemaakt en er op de parkeerplaats een paneel is geplaatst over de 
Westwall, ontbreekt informatie en goede bewegwijzering in het veld zelf en ligt de nadruk 
veelal op natuurbescherming (afb. 4.13). De enige informatie bij de bunkers bestaat uit 
een toegangsverbod vanwege het vleermuisseizoen (afb. 4.12).87 

Daarnaast zijn er ook langs de Westwall, vele, veelal kleine en particuliere bunkermu-
sea ontstaan. Voorbeelden zijn het Westwallmuseum Festungswerk Gerstfeldhöhe en 
het Westwallmuseum in Irrel. Het gaat hier vooral om kleinschalige, objectgerichte mu-
sea, waarbij de nadruk vooral gelegd wordt bij het militaire aspect van de Westwall, iets 
wat voor veel Atlantikwallmusea in Frankrijk en Nederland geldt. De musea zijn in bijna 
alle gevallen door amateurs en particulieren opgezet en door de nadruk op de militaire 
geschiedenis blijft een verdere politiek-geschiedkundige invalshoek vaak achterwege.88 

4.5.5 Conclusie buitenlandse voorbeelden

Het Belgische Raversijde neemt een bijzondere positie in binnen de beschreven voor-
beelden. Hier is door bemoeienis van eerst prins Karel en later de overheid al vroeg een 
geheel gerestaureerd Atlantikwallcomplex museaal ingericht in een duinlandschap. Het 
erfgoedbeeld lijkt hier dominant ten opzichte van het natuurbeeld, wat mogelijk te ver-
klaren is uit de reeds van na de Eerste Wereldoorlog daterende aandacht voor het mili-
taire erfgoed alhier. 

In Duitsland en Frankrijk blijven musea vaak kleinschalig en particulier. De aandacht 
voor de bunkers in kust- en natuurgebieden is veelal beperkt, alhoewel er bij de Westwall 
duidelijk getracht is de cultuurhistorische component van het Tweede Wereldoorlog-
erfgoed een plaats te geven in inrichting en beleving. In Frankrijk zijn restanten van de 
Atlantik wall duidelijk aanwezig in het kustlandschap. In Normandië krijgen de bunkers 
betekenis door D-Day, maar in de noordelijker kustgebieden wordt de cultuurhistorische 
waarde van deze relicten zelden ter plekke geduid. In Frankrijk en Duitsland lijkt in de na-
tuurgebieden het natuurbeeld dominant te zijn ten opzichte van het erfgoedbeeld. In bei-
de landen is er wel aandacht voor de erfgoedaspecten van het omstreden erfgoed, maar 

85  Threuter, 2009. 
86  lvr-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, z.j.
87  Eigen waarneming, februari 2014. Bezocht zijn de Panzersperre bij Roetgen en het bunkercomplex van Simmerath, samen 
twee van de vijf Westwallprojecten in het lvr-abr-project. 
88  Threuter, 2009. Zij signaleert verder dat hierdoor een meer thematische of meer professionele insteek in de dan al meer dan 
twintig Westwallmusea ontbreekt. 
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de natuurwaarden krijgen in ieder geval in de communicatie en recreatieve inrichting de 
nadruk.

Wel geldt voor zowel de Grünen Band als de Grüner Wall dat ze als ecologische verbin-
dingszone ontstaan zijn uit een vroeger militair gebruik. Dit in tegenstelling tot de Atlan-
tikwall in Nederland, die in – soms al in 1942 bestaande – natuurgebieden werd gepland. 
De Atlantikwall wordt misschien mede daarom tot de dag van vandaag door sommigen 
gezien als dissonant in de duinen. In deze Duitse voorbeelden is de natuur ontstaan dánk-
zij het omstreden erfgoed. Dat levert ongetwijfeld een andere houding op van natuurbe-
heerders ten opzichte van het culturele erfgoed. Toch laten de Duitse voorbeelden ook 
zien hoe moeilijk het is het verhaal van zowel het natuurlijke als culturele erfgoed in sa-
menhang te vertellen. Alhoewel de natuur zonder meer profiteert van het aanwezige cul-
tuureel erfgoed, komt dat verhaal van symbiose maar weinig uit de verf. 

4.6 Visies op de natuur in de duinen vóór de Tweede Wereldoorlog

Al voor de Tweede Wereldoorlog beschouwden natuurbeschermers de duinen als het 
schoolvoorbeeld van nog oorspronkelijke natuur in Nederland, samen met bijvoorbeeld 
de kwelders.89 De strijd om de duinen als natuurgebied te behouden speelde ook al in 
deze periode. De natuurwaarden van de duinen waren echter al veel langer erkend. Frede-
rik van Eeden sr. publiceerde reeds in 1886 zijn Onkruid, botanische wandelingen in Kennemer-
land en van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse verscheen in 1899 In de duinen.90 Deze boeken 
waren vooral gericht op de veelheid aan vooral planten die in de duinen voorkwamen. Dat 
de druk op de duinen in de loop van de twintigste eeuw toenam, signaleerden Heimans en 
Thijsse in het voorwoord van de vierde druk uit 1932: ‘Dan mogen wij de hoop koesteren, 
dat verder bederf [van de duinen] worde gestuit, het schoone in zijn natuurlijke toestand 
behouden, ja misschien ook veel bedorvens nog in waardiger vorm gebracht.’91 

Uit het citaat blijkt dat de bedreiging van de duinen in 1932 actueel was, maar ook dat 
sommigen toen al streefden naar behoud of herstel van de (vroegere) natuurlijkheid. Dat 
geluid was in die tijd zeker nog niet gemeengoed. De duinen werden eeuwenlang vooral 
beoordeeld op hun nut voor de samenleving. Zij waren belangrijk als zeewering, maar 
hadden ook enige economische betekenis door landbouw, bosbouw, jacht en waterwin-
ning. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog kwam de aandacht voor natuurwaarden 
van de duinen weliswaar op, maar natuur moest steeds worden gecombineerd met andere 
functies. In de Waterleidingduinen vond waterwinning plaats, Staatsbosbeheer deed aan 
bosbouw en elders werd zand afgegraven voor bouwprojecten. 

Inmiddels nam ook de toeristische aandacht voor de duinen toe, vooral vanuit de ste-
den (zoals Haarlem voor Kennemerland) en de badplaatsen (zoals Zandvoort en Scheve-
ningen). De bezoekersaantallen groeiden gestaag, alhoewel pas na de oorlog echt  sprake 

89  Van der Windt, 1995, p. 176.
90  Heimans & Thijsse, 1932. 
91  Heimans & Thijsse, 1932, ‘Bij den vierden druk’, z.p..
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was van massatoerisme.92 De ontwikkeling van het toerisme werd geremd doordat de 
meeste duingebieden nog in private handen of van de overheid waren en over het alge-
meen niet toegankelijk voor het publiek. Natuurmonumenten kreeg in 1927 een deel van 
Voornes Duin geschonken, wat tevens het eerste duinbezit van de vereniging was.93 

In de loop van de jaren dertig zou natuur steeds nadrukkelijker de aandacht krij-
gen in de duinen. Illustratief is in dit geval het Noordhollands Duinreservaat in Noord- 
Kennemerland. Een landgoed vormde in 1903 het begin van dit reservaat, dat vanaf 1919 
door nieuwe aankopen steeds verder werd uitgebreid. Bij openstelling in 1920 waren 
vooral waterwinning en recreatie van belang. Pas vanaf 1934 vond gericht natuurbeheer 
plaats in het park.94

Maar de natuurbeschermers, voor wie de duinen van Nederland zeldzame oerna-
tuur representeerden, droomden al verder dan een enkel klein duinreservaat. Voor Zuid-
Kenne merland toonde Thijsse zich reeds in de jaren dertig een pleitbezorger voor behoud 
van de duinen als natuurreservaat. In 1937 pleitte hij zelfs voor een soort bescherming van 
alle duinen van Cadzand tot Rottum, zij het met medegebruik van andere functies.95 Ook 
tijdens de oorlog speelde Thijsse met het idee van een Nationaal Duinpark in Kennemer-
land. Hij had al in een rapport aan de Provinciale Planologische Dienst een beschrijving 
en begrenzing gegeven voor een dergelijk park. De titel van het rapport zegt veel over 
de dubbelfunctie van dit park voor natuur en recreatie: De Duinen tusschen den Zandvoort-
schen Straatweg en het Noordzeekanaal als Natuurreservaat en Recreatieoord.96 In de oorlog keek 
 Thijsse optimistisch vooruit. Hij voorzag dat ‘we met geduld en overleg binnen 15 jaar al-
les wel weer presentabel zullen hebben en heel veel nog als oer-duinlandschap.’97 De dui-
nen zouden volgens hem veerkrachtig genoeg zijn om zich na de oorlog weer geheel te 
herstellen: ‘Nu moet ik nog even iemand schrijven over de toekomst van de duinen. Ook 
daarover ben ik niet al te bezorgd. Er komen toch weer nieuwe stranden en jonge duinen 
en wat er is gebouwd en vergraven dat zal wel mettertijd vergaan.’98 Hier zat er Thijsse er 
toch wel naast, kunnen we ruim zeventig jaar na dato constateren. Hij kon niet bevroe-
den wat de Duitsers allemaal zouden aanleggen in de terreinen van zijn vereniging en hoe 
duurzaam het beton zou blijken te zijn ... 

92  Door de toenemende vrije tijd voor grotere delen van de bevolking groeit het kusttoerisme gestaag voor de oorlog. In de 
wederopbouwperiode neemt bezoek aan de kust pas echt massaal toe. Van Ool, 2008.
93  Gorter, 1986, pp. 63-64.
94  Roos, 1995.
95  Roos, 1999.
96  Roderkerk, z.j. Volgens dit boek zou het rapport ‘enige jaren voor zijn [Thijsse] overlijden’ (p. 151) verschenen zijn, dus ver-
moedelijk begin jaren veertig. 
97  Brief van Thijsse, 31 oktober 1944, in: Coesèl, 2012, pp. 277-278. Thijsse zelf maakte de bevrijding overigens niet meer mee: 
hij overleed onverwacht op 79-jarige leeftijd in januari 1945. 
98  Brief van Thijsse, 1 januari 1944, in: Coesèl, 2012, p. 237.
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4.7 De Atlantikwall in de duinen chronologisch beschreven

4.7.1 Aanleg van de Atlantikwall in natuurgebieden

Natuurmonumenten had in de oorlogsjaren nog maar weinig bezittingen in de duinen en 
kreeg alleen in Voornes Duin te maken met de bouw van de Atlantikwall. Andere duinge-
bieden, zoals de Zeepeduinen en Zuid-Kennemerland, zouden pas veel later aan het bezit 
worden toegevoegd. De bouw van allerlei militaire bouwwerken in Voornes Duin was niet 
het begin van Duitse bemoeienis met de duinreservaten alhier. De strijd in de meidagen 
van 1940 gingen nog relatief geruisloos aan de terreinen van de vereniging hier voorbij, 
zoals blijkt uit een kort schrijven vanuit Voorne aan het hoofdkantoor in Amsterdam: ‘Er 
is hier geen strijd gevoerd. De duinterreinen hebben niet meer te lijden gehad.’99 Maar al 
in oktober 1940 moest rentmeester Frederik Hendrik van Iterson berichten dat de Duitse 
Weermacht 1000 kubieke meter zand had weggehaald, waarvoor Natuurmonumenten uit-
eindelijk gecompenseerd werd met een vergoeding van 250 gulden.100 Ook de toeganke-
lijkheid van de duinen werd al spoedig beperkt. Op 21 maart 1941 schreef Van Iterson dat 
er op last van de Duitse bezetter geen wandelkaarten meer mochten worden uitgegeven. 
Dit had natuurlijk direct effect op de verkoop van wandelkaarten, maar er werden hier-
door op Voorne ook nauwelijks meer nieuwe leden voor Natuurmonumenten geworven.101 

De daadwerkelijke bouw van nieuwe verdedigingswerken in de duinen begon in 1942 
met de komst van een kustbatterij bij Rockanje, waarover Van Iterson schreef: ‘[Er] wordt 
een 15 cm. batterij gebouwd met onderkomens, munitiebergplaatsen enz. Het schijnt 
een geweldig werk te zijn met straatwegen van kilometers lang en vrees ik, dat dat terrein 
erg te lijden zal hebben.’102 Inmiddels was er ook veel last van kap van hout in de duinen, 
ondanks een formeel verbod. James van Hoey Smith schreef hierover aan Pieter van Tien-
hoven: ‘Het eene oogenblik kappen zij voor camouflagedoeleinden, dan weer kappen zij 
voor bezems en dan wederom voor brandhout.’103 Vordering van hout zou voor veel ter-
reinen van Natuurmonumenten een groot probleem gaan vormen. 

99   Brief van F.H.G. van Iterson aan kantoor Amsterdam, 22 mei 1940, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 1842. Van Iterson was rentmeester voor Natuurmonumenten op Voorne en zou tragisch genoeg een 
van de twee medewerkers van Natuurmonumenten zijn die door oorlogsgeweld zou omkomen. 
100  Brief van F.H.G. van Iterson aan kantoor Amsterdam, 11 oktober 1940, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging 
Natuurmonumenten, inv.nr. 1842, en brief van kantoor Amsterdam aan F.H.G. van Iterson, 16 april 1941, in: Stadsarchief Am-
sterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1842.
101  Brief van F.H.G. van Iterson aan kantoor Amsterdam, 21 maart 1941, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 1842. De wandelaars zouden per ongeluk op verboden terrein van militaire batterijen kunnen komen. 
Dit zullen Nederlandse batterijen zijn geweest, overgenomen door de Duitse Weermacht. Wandelaars dienden tot dan voor be-
zoek aan de duinen een wandelkaart te kopen en de delen van Natuurmonumenten waren enkel toegankelijk voor leden, wat 
het teruglopen van de werving van nieuwe leden verklaart. Zie voor toegangsbepalingen voor de oorlog anwb, 1935.
102  Brief van J. van Hoey Smith aan P.G. van Tienhoven, 12 januari  1942, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 1845.)
103  Brief van J. van Hoey Smith aan P.G. van Tienhoven, 12 januari 1942, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 1845. Van Hoey Smith was grootgrondbezitter op Voorne en had Natuurmonumenten in 1927 een ge-
deelte van de duinen in zijn eigendom geschonken, waarmee Natuurmonumenten haar eerste bezit in de kustgebieden kreeg. Hij 
correspondeerde veel met de toenmalige voorzitter van Natuurmonumenten, Pieter van Tienhoven. Zie ook Gorter, 1986, p. 63. 
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De jaren daarna zijn de Voornse duinen afgesloten, zowel voor het publiek als voor 
de beheerder, en kwam er nauwelijks informatie over de activiteiten die de bezetter daar 
ontplooide naar buiten. De kuststrook van Voorne-Putten werd ook opgenomen in de 
Atlantik wall en er werden in de jaren 1942-1945 tientallen bunkers gepland en gebouwd. 
Direct na de oorlog was het voor de natuurbeheerders in het gebied nog niet mogelijk 
de schade aan de duinen zelf in ogenschouw te nemen, zo schreef de secretaris van nv 
Voornes Duin in juni 1945 aan Natuurmonumenten in Amsterdam: ‘Het was mij nog niet 
mogelijk gegevens te verzamelen omtrent den toestand, waarin de terreinen van Uwe ver-
eeniging verkeeren, omdat de duinterreinen nog niet zijn vrijgegeven, een en ander met 
het oog op de gestichte militaire werken, mijnenvelden, enz.’104 Dat zou pas veranderen 
toen de duinen in de loop van 1945 weer werden vrijgegeven. 

4.7.2 De Atlantikwall in de wederopbouwperiode 1945-1950

Na de bevrijding ontstond al snel de discussie over de toekomst van het Nederlandse 
kustgebied. Zoals gezegd gingen er stemmen op voor meer natuur in de duinen. Het 
eerdergenoemde pleidooi voor het Nationaal Park Kennemerduinen – zoals het destijds 
heette – is daar een voorbeeld van. Maar in het kader van de wederopbouw waren er meer 
partijen geïnteresseerd in de ontwikkeling van het kustgebied. 

De directe kuststrook zelf was grotendeels ontdaan van bebouwing voor de bouw van 
de Atlantikwall. Naoorlogse architecten en stedenbouwers zagen in deze kaalslag een 
voordeel: er kon nu gewerkt worden aan een nieuw elan voor de kust. De nieuwe, mo-
derne badplaats kon ‘in schoonere vorm en grootscher opzet verrijzen.’105 De aanleiding 
was dan niet prettig, maar het voorzag de planners van ongekende mogelijkheden. Archi-
tect en stedenbouwkundige Willem Dudok (1884-1974) bijvoorbeeld zou bij de heront-
wikkeling van delen van Den Haag dankbaar gebruik hebben gemaakt van de tabula rasa 
die de Atlantikwall hem bood.106 Zeker direct aan de kust, bij de herbouw van plaatsen als 
 Scheveningen en IJmuiden, zijn dan ook vele bunkers, tankgrachten, loopgraven en an-
dere onderdelen van de Atlantikwall opgeruimd. 

Volgens diverse bronnen was het sentiment na de oorlog vooral gericht op het uitwis-
sen van sporen van de bezetter.107 De Atlantikwall hoorde daar zeker bij. Nu was het slo-
pen ervan geen geringe onderneming. Zeker de zware ständige bunkers waren niet zo een-
voudig te ontmantelen. Het gebruik van dynamiet was lang niet overal mogelijk vanwege 
de schade aan de omgeving. Slopen van de Atlantikwall kostte dan ook veel geld. Om de 
wederopbouw te faciliteren stelde de overheid in 1946 de Puinruimingsregeling in: lagere 
overheden kregen negentig procent van de sloopkosten vergoed, mits de sloop ten goe-
de kwam aan de wederopbouw. In praktijk betekende dit vooral sloop voor woningbouw, 
waterstaat, infrastructuur en industrie. Overigens was toestemming van de Inspectie der 

104  Brief van de secretaris van N.V. Voorne’s Duin aan Natuurmonumenten, 2 juni 1945, in: Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 960. 
105  Bosma & Wagenaar, 1995, p. 466. 
106  Bosma & Wagenaar, 1995, p. 323
107  Zie onder andere Ambachtsheer, 2002 en Van Schuppen, 2005.
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Genie vereist. Lang niet overal had men trouwens op deze regeling gewacht: in Den Haag 
waren de eerste bunkers al in de zomer van 1945 gesloopt.108 Het verklaart waarom de 
Atlantik wall letterlijk uit het straatbeeld verdween. Ook is het de verklaring voor behoud 
van complexen in de duinen, maar ook in bijvoorbeeld parken.109 Hier kon geen beroep 
worden gedaan op de Puinruimingsregeling. 

Naast het slopen van de Duitse verdedigingswerken is toch ook het hergebruik van 
deze objecten al kort na de oorlog begonnen. Eind jaren veertig maakte het Bureau Re-
gistratie Verdedigingswerken, een onderdeel van de Inspectie der Genie, een complete in-
ventarisatie van de Duitse bouwwerken in Nederland.110 Enkele jaren later ging het minis-
terie van Oorlog weer Duitse bunkers in gebruik nemen onder de toenemende dreiging 
van de Koude Oorlog. Een vroeg voorbeeld van dergelijk hergebruik is het bunkercom-
plex Rijksdorp in de binnenduinrand bij Wassenaar. Gedurende de Tweede Wereldoor-
log was hier een aantal commandoposten gebouwd. Na de bevrijding kwam het complex 
leeg te staan, maar in 1950 vroeg de Chef Luchtmachtstaf toestemming dit complex en 
het naastgelegen De Klip te mogen bestemmen tot Stafkwartier in oorlogstijd. 

De beheerders van de duinen begonnen na de oorlog met het opnemen van de schade 
aan natuur en landschap. En die was niet gering. 

De aanleg van de ‘Atlantikwall’ bracht met zich mede, dat de gehele duinstrook min of meer 
ernstig werd geschonden, soms onherkenbaar verminkt. Talloze bunkers zijn aangebracht 
[…] tal van wegen werden aangelegd […] hierdoor toch zijn verscheidene belangrijke natuur-
gebieden […] zo gemakkelijk toegankelijk geworden, dat de rust er ernstig werd verstoord, ten 
nadele van flora, fauna en landschap. Met name geldt dit o.a. voor de wegen in Voorne’s Duin,

aldus Victor Westhoff, in zijn verhaal over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor 
natuur en landschap in Nederland.111 

Het is nog maar nauwelijks voor te stellen welke chaos in de duinen werd aangetrof-
fen na de oorlog. Zeker voor de duinbeheerders van toen zal het een schokkend weer-
zien met hun gebieden zijn geweest. Illustratief zijn de herinneringen die Nico Lysen te 
schrift stelde. Hij werkte vanaf 1935 in de duinbebossing op de Kop van Schouwen en be-
schrijft in zijn memoires, die de periode tot 1976 beslaan, ook de situatie die hij aantrof in  
juli 1945: 

Alles was na de oorlog natuurlijk wel één grote chaos. Na 1943 kon de bosverpleging geen 
doorgang meer vinden. In juli 1945 was er een enorme dunningsachterstand in te halen, of-
schoon op het eerste gezicht de vernielingen meevielen. Honderden beschadigde bomen vol 
granaatscherven, dode stammen, eenmansgaten, ziek bos, kilometerslange afrasteringen ont-
daan van palen en volkomen aan flarden, een wirwar van prikkeldraad, andere versperringen, 
loopgraven, loodsen en bunkers groot en klein behoorden tot het gewone beeld.112

108  Ambachtsheer, 2002.
109  Een voorbeeld van een park met veel bunkers is het Middelburgse Park Toorenvliedt. 
110  Rolf, 2005, noemt deze inventarisatie als bron.
111   Westhoff, 1953. Hij schreef een hoofdstuk getiteld ‘Natuur en Landschap’ in het – in 43 afleveringen verschenen – boek 
Onderdrukking en Verzet. 
112  Lysen, 1976, p. 18. 
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Het opruimen van de Schouwense duinen werd, eveneens volgens Lysen, voortvarend 
aangepakt: 

Ruim 40 geïnterneerden werden aangetrokken om de rommel mee te helpen opruimen, daar 
waren allerlei mensen bij. Zij werkten goed en versterkt met eigen personeel gelukte het in vrij 
korte tijd orde op zaken te stellen.113 

Waar mogelijk werd materiaal hergebruikt. De betonnen versperringen op het strand kre-
gen bijvoorbeeld een tweede leven als hekpalen langs weilanden en akkers.114 Een apart 
probleem vormden talloze mijnen. Zo waren er in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
mijnenvelden gelegd, waardoor openstelling voor wandelaars na de oorlog onmogelijk 
was. Een jaar na de Bevrijding, in mei 1946, werd het duingebied mijnenvrij verklaard en 
weer opengesteld voor recreanten.115 Ook op Schouwen speelde het mijnenprobleem en 
Lysen meldt in zijn memoires dat er tot aan Renesse wel 40.000 in de kuststrook lagen, 
een erfenis die nog lang voor gevaarlijke situaties zou zorgen: 

Jaren na de oorlog ontdekten enkele van onze medewerkers nog af en toe vergeten mijnen, 
maar ongelukken in dienstverband hebben nooit plaats gehad. Wel heb ik dicht bij de entree 
van het fietspad in het bos enkele bezetters bij het mijnenruimen zien omkomen.116

Het is ook van elders bekend dat krijgsgevangen Duitsers werden ingezet bij het ontman-
telen van de Atlantikwall.117 

De grootste sloop- en opruimactiviteiten lijken te hebben plaatsgevonden in de eerste 
jaren direct na de oorlog. Voor de duinen van Bloemendaal schreef Hans Scheffer hierover: 

Het tot ontploffing brengen van mijnen, versperringen en bunkers was een normaal verschijn-
sel in de jaren na de oorlog. In de hete zomer van 1947 bijvoorbeeld moesten de badgasten regel-
matig van het strand als er weer eens mijnen en versperringen werden opgeblazen. Er is op grote 
schaal geruimd en dat was niet verwonderlijk. Men wilde de sporen van de oorlog en van de Duit-
sers zo snel mogelijk uitwissen en het behoud van fortificaties werd nauwelijks overwogen.118

In het jaarverslag van Natuurmonumenten over de laatste oorlogsjaren vinden we een vrij 
beknopte en zakelijke beschrijving van de oorlogsschade in de vele terreinen van de ver-
eniging.119 Voor de bunkers op Voorne was secretaris Jan Drijver optimistisch wat betreft 
de impact op lange termijn: 

113  Lysen, 1976, p. 18. 
114  Mededeling Frans Beekman, 31 oktober 2016. Het betrof onderdelen van de zogenaamde ‘mijnstoelen’ die op de stranden 
te vinden waren. Voor wie er oog voor heeft, zijn hergebruikte onderdelen nog altijd in hekwerken bij de kust en bij voormalige 
militaire vliegvelden te vinden. 
115  Baeyens & Duyve, 1991
116  Lysen, 1976, p. 18. 
117  Omdat inzet van krijgsgevangenen voor dit soort werk bij de Conventie van Genève verboden was, hadden de geallieerden 
een speciale status bedacht voor de gevangen Duitse soldaten: Surrendered Enemy Personnel (sep) of Disarmed Enemy Forces 
(def). Hierdoor konden ze dit gevaarlijke werk toch laten uitvoeren door Duitse soldaten. Zie http://www.geschiedenis24.nl/
andere-tijden/afleveringen/2006-2007/Mijnen-ruimen.html (geraadpleegd 18 maart 2018).
118  Scheffer, 2004, p. 11. 
119  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1949. Opsomming in het jaarverslag over 1944-1946, pp. 60-
65. Secretaris Drijver begint zijn verslag met de ontvallen collega’s, om vervolgens in te gaan op houtkap en houtroof in de terrei-
nen. Ook de door de bezetter gevorderde jacht komt aan de orde, voordat de bouw van bunkers en munitiedepots wordt genoemd. 
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In de buitenduinen van Voorne werd een aantal bunkers gebouwd, die, naar wij hopen, langs 
natuurlijke weg, d.w.z. door overstuiving, aan het oog onttrokken zullen kunnen worden.120 

In praktijk waren er nogal wat problemen in Voornes Duin. Een goed overzicht van de 
activiteiten in het eerste jaar na de bevrijding biedt het verslag van het Administratiekan-
toor Rotterdam, dat administratie en dagelijks beheer voor Natuurmonumenten uitvoer-
de. Ook hier waren mijnen en andere onontplofte munitie achtergebleven in de terreinen, 
bleek na het vrijgeven van de gebieden in het najaar van 1945:

Ook werd deze periode [oktober-december 1945] benut om een indruk te krijgen van den aard 
en omvang van het gevaar van achtergebleven mijnen en andere explosieve voorwerpen. Dit 
laatste was het eerst noodige, met het oog op het gevaar voor ons personeel en voor eventu-
eele bezoekers van de duinen. Door ons personeel werd een 10-tal mijnen gevonden en door 
de heer Sipkes zelf 8.121

Daarnaast lezen we onder het kopje ‘Herstel Oorlogsschade’ dat de Rijksdienst voor het 
Landbouwherstel begonnen was met het opruimen van prikkeldraad. Ook de bunkers in 
het Voornes Duin kregen in het eerste jaar na de bevrijding aandacht. In het verslag staat 
dat de beslissing over de bunkers nog door de Generale Staf genomen moest worden. 

Opmerkelijk is de vermelding van een bezoek van twee heren van de Nederlandse 
Heide maatschappij aan het gebied. Met deze heren werden ‘alle terreinen met bunkers 
bezocht om hun in staat te stellen een begrooting op te maken van het ruimen van de 
uiter lijk zichtbare gevolgen van de ‘Westwall’.122 Wie er voor deze kosten moest opdraai-
en, was nog niet geheel duidelijk:

Men verzocht ons, nadat dit eerst als ‘Landschapsherstel’, dus zonder kosten zou plaatsheb-
ben, om een bijdrage, door ons losse personeel administratief in dienst te laten komen van de 
Nederlandsche Heide-Maatschappij en hun loon als subsidie te betalen als bijdrage in de her-
stelkosten.123 

Wel weten we dat ook Pieter van Tienhoven zich bemoeide met de Voornse bunkers. Hij 
won voorjaar 1946 informatie in bij het Belgische bedrijf van Edouard Denys over de mo-
gelijkheden van het laten verzinken van bunkers. Van Tienhoven was op dit spoor geko-
men via Léon Lippens (1911-1986), de latere burgermeester van het Belgische Knokke en 
stichter van natuurreservaat Het Zwin. Lippens had Van Tienhoven geschreven over zijn 
positieve ervaringen met het bedrijf:

120  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1949, p. 63.
121  Rapport over tijdvak 1 october 1945-1 juli 1946 door Administratiefonds Rotterdam, in: Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1844. 
122  Rapport over tijdvak 1 october 1945-1 juli 1946 door Administratiefonds Rotterdam, in: Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1844. Interessant is wat werd verstaan ‘onder het ruimen van uiterlijk zichtbare gevol-
gen’. Omdat de Generale Staf nog moet beslissen over de bunkers, denk ik dat het hier om onder het zand werken gaat, dus 
vooral uit het zicht doen verdwijnen van de bunkers. 
123  Rapport over tijdvak 1 october 1945-1 juli 1946 door Administratiefonds Rotterdam, in: Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1844. Helaas weten we niet wat er concreet gebeurd is in deze jaren. 
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Het is de firma S.N.E.E.D., mr. Ed. Denys […] die het verdelgen der bunkers voor ons heeft 
aangenomen en zij hebben er bijzonder goed in gelukt.
 Een bunker van 1.500 m3 ongeveer is vier meter diep gezonken en het zand dat daarvoor 
werd uitgehaald heeft gediend om een andere bunker van dezelfde mate te bedekken […] Het 
procédé is merkelijk goedkooper dan het doen springen en weghalen van de brokken.124

Van Tienhoven kreeg op verzoek van Lippens een schijven van Denys waarin deze aan-
gaf bereid te zijn het geval op Voorne op locatie te bespreken.125 Van Tienhoven speelde 
de verkregen informatie op zijn beurt door aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en ontving daarop een reactie uit Den Haag:

Gaarne zeg ik U dank voor Uw mededeeling inzake het doen verdwijnen van bunkers. Inder-
daad kan men met het laten springen of onderstuiven niet steeds het gewenschte doel berei-
ken. Het volledig opruimen blijft intusschen een kostbare geschiedenis.

Daarna volgt de verwijzing naar de verantwoordelijke rijksdienst:

Als ik het wel heb geschiedt het herstel van duinterreinen in eigendom van particulieren door 
bemiddeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel; de regeling daarvoor is nog in voorbe-
reiding. M.i. zal van geval tot geval moeten worden bekeken wat de voordeeligste manier is om 
de bunkers aan het gezicht te onttrekken.126

Helaas leert het archief ons niet of een bezoek van Denys aan Voorne ook daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden. Wel is uit deze archiefstukken duidelijk op te maken dat Natuur-
monumenten zich actief bezighield met het probleem van de bunkers in de duinen en 
dat in het eerste jaar na de oorlog het opruimen van mijnen, munitie en prikkeldraad ter 
hand was genomen. 

Het slopen van bunkers was vanwege de aard van het bouwwerk al niet eenvoudig, 
maar ook het amoveren van lichtere constructies gebouwd door de bezetter kon lastig 
zijn vanwege allerlei praktische en juridische bezwaren. Illustratief in dit verband is de 
strijd om de Beatrix-barak in Voornes Duin. Gebouwd door de bezetter op grond van Na-
tuurmonumenten kreeg de vereniging in 1948 met de kwestie te maken vanwege de ‘rege-
ling en ruiming van de voormalige Duitse opstallen door de Regeringsgevolmachtigden 
voor het Beheer van bouwmaterialen en alle andere goederen in de kuststrook’. De gevol-
machtigden traden op namens de ministeries van Financiën, Oorlog en Wederopbouw 
en Volkshuisvesting. Zij stelden in een brief dat de barak en de aansluitende klinkerweg 
voor de som van 22.650 gulden aan Natuurmonumenten konden worden overgedragen. 
In dezelfde brief gaven de ‘Regeringsgevolmachtigden’ aan dat er wel behoefte was aan 
het gebouw als onderzoeksstation voor de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek.127 

124  Brief van Léon Lippens aan Van Tienhoven, 9 april 1946, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 1847. 
125  Brief van Denys aan Van Tienhoven, 13 april 1946, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, 
inv.nr. 1847. 
126  Brief van Van der Haagen aan Van Tienhoven, 13 mei 1946, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 1847. 
127  Brief van de Regeringsgevolmachtigden aan Natuurmonumenten, 27 augustus 1948, in: Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1844. 
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 Natuurmonumenten, voornemens de barak en bestrating gelegen midden in het duinge-
bied juist af te breken, ging ten rade bij juridische adviseurs. Was het Rijk wel eigenaar 
van de gebouwen die door de bezetter waren gebouwd op privégrond van derden? Er volg-
de een uitgebreide briefwisseling over de eigendomskwestie en over de te volgen koers. 
Hierbij kwam ook nog de Commissie Duitse Opstallen ter sprake als mogelijke partij 
om de moeilijkheden op te lossen. Uiteindelijk werd duidelijk dat Natuurmonumenten 
wel degelijk eigenaar was van de gebouwen op haar gronden, maar de vraag bleef wie op 
moest draaien voor de eventuele sloopkosten.

Uit een brief van Hans Gorter over de kwestie blijkt dat Natuurmonumenten al vaker 
met dit probleem te maken had gehad op haar terreinen in de Veluwezoom en de Loonse 
en Drunense Duinen. Hier stond de staat erop dat de grondeigenaar óf het gebouw zou 
overnemen óf het door de staat zou laten verwijderen. Om sloop te voorkomen was dan 
actief overleg nodig. Dit leek voor Natuurmonumenten positief:

Afb. 4.14 Het strand van Voornes Duin, 22 mei 1946. Het strand is bezaaid met allerlei restanten van 
bunkers en andere bouwwerken. Fotoarchief Natuurmonumenten, ’s-Graveland, foto H.P. Gorter.
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in die gevallen, dat wij een bouwsel, b.v. een bunker, graag kwijt willen zijn. Indien zo’n ding 
automatisch ons eigendom werd, dan zou men ons er eenvoudig mee laten zitten, terwijl wij 
volgens de tweede redenering opruiming daarvan kunnen eisen. Dit is ook al in verschillende 
gevallen gebeurd, waarbij de Staat de kosten van opruiming heeft gedragen.128

De veelheid aan commissies, regeringsorganen en betrokken ministeries zal het voor een 
particulier met bunkers op zijn grond niet eenvoudig hebben gemaakt zich tot de juiste 
instantie te wenden. En het voorbeeld van de Beatrix-barak geeft aan dat waar op de ene 
locatie sloop in overleg op kosten van de staat plaatsvond, diezelfde staat elders probeer-
de de opstallen te verkopen. Juist dit soort particulier eigendom zou later de kern gaan 
vormen van de belangrijkste duinreservaten van Natuurmonumenten in de Zeepeduinen 
en in Zuid-Kennemerland. 

Al kort na de oorlog werden de plannen voor een nationaal park in Kennemerland 
concreter, zij het op kleinere schaal dan Thijsse gehoopt had. Op 15 april 1950 werd de 
Stichting het Nationale Park de Kennemerduinen opgericht. Ook hier was de doelstelling 
tweeledig: ‘Het stichten, beheren en instandhouden van een nationaal park in de Kenne-
mer Duinen met het oogmerk daarin het duinlandschap met zijn kenmerkende flora en 
fauna te beschermen en natuurgenot te verschaffen aan het Nederlandse volk.’129 Hierin 
echoot de dubbele doelstelling van Thijsses park door, waarbij het nadrukkelijk een natio-
nale uitstraling heeft. Het paste in de wederopbouwfilosofie van een aantal Neder landse 
badplaatsen in de wederopbouwperiode. Ook Zandvoort zou herbouwd worden tot toe-
ristisch centrum van formaat, dankbaar gebruikmakend van de praktisch lege kuststrook 
die zou overblijven na afbraak van de Atlantikwall.130 Het is interessant om de stichting 
van het nationale park te zien in het licht van de herbouw van Zandvoort. De verwachte 
stroom van toeristen kon zo ook van de natuur genieten. Op 20 oktober 1950 kreeg de 
stichting 1200 hectare duinterrein overgedragen en al op 17 november volgde de open-
stelling voor het publiek. Daarmee was het Nationale Park De Kennemerduinen een feit.131 

Ogenschijnlijk was het probleem van alles wat de bezetter had achtergelaten in de dui-
nen begin jaren vijftig opgelost. Zo leken de relicten van de Atlantikwall in het jonge na-
tionale park een relatief eenvoudig weg te poetsen obstakel uit het recente verleden. In 
1950 stond in een artikel over de Kennemer Duinen aan de vooravond van de oprichting 
van het nationale park hierover te lezen: 

In de laatste oorlogsjaren werden door de Duitsers in de duinen talrijke versterkingen ge-
bouwd, die thans vrijwel weer zijn opgeruimd. Ook moesten in die jaren vele prachtige duin-
bosjes het afleggen. Maar dit alles kon de uitbundige rijkdom van dit landschap niet verloren 
doen gaan. Snel herstelt het zich van de schade der laatste oorlogsjaren en een deskundig be-
heer als natuurreservaat kan de waarde nog verder verhogen.132 

128  Brief van Gorter aan Van Rijsinge, d.d. 6 november 1947, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 1844. Gorter was recentelijk tot directeur van Natuurmonumenten benoemd. Carel van Rijsinge was actief in de 
Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. 
129  Roderkerk, z.j, p. 152.
130  Bosma & Wagenaar, 1995. Hoofdstuk 9 van deel 5 handelt over de wederopbouw van de badplaatsen (pp. 462-479).
131  Roderkerk, z.j., p. 152. Hiermee is dit nationale park het derde in Nederland, na Veluwezoom (1930) en de Hoge Veluwe 
(1935) (Coesèl, Schaminée & Van Duuren, 2007).
132  Het Nationale Park ‘De Kennemer Duinen’, 1950, p. 67. 
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Uit een boek over hetzelfde nationale park, vermoedelijk uit eind jaren vijftig, komt een 
vergelijkbaar beeld naar voren: 

In de omgeving van Parnassia werd tijdens de laatste oorlog een groot aantal bunkers gebouwd. 
Kort nadat het terrein in het bezit kwam van de stichting ‘Het Nationale Park de Kennemer-
duinen’ werden deze bouwwerken zo veel mogelijk afgebroken en onder de grond gewerkt.133

Uit dit soort citaten spreekt een groot vertrouwen in het herstellend vermogen van de na-
tuur, dat we eerder ook al in de brieven van Thijsse tegenkwamen. In enkele jaren lijkt de 
Atlantikwall in de Kennemerduinen weggewerkt te zijn. De optimistische sfeer van de we-
deropbouw is bijna voelbaar in deze citaten. Ook het herstel van de natuur werd krachtda-
dig ter hand genomen en werd als  bijna net zo maakbaar als de wederopbouw van verloren 
gegane gebouwen gezien. Soms werd ook door beplanting geprobeerd de betonwerken 
aan het zicht te onttrekken of werd er ter verfraaiing een strook narcissen aangeplant.134

Dat achter het optimisme een worsteling schuilging met de letterlijke hardheid van 
Duits beton en juridische haarkloverij met diverse instanties, blijkt wel uit de verhalen uit 
Voornes Duin. In ieder geval is in de periode 1945-1950 hard gewerkt aan het verwijderen 
van zoveel mogelijk tastbare herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in de duinen. 

133  Roderkerk, z.j., p. 50.
134  Mondelinge mededeling Ruud Luntz, 26 september 2017. Zowel beplanting als narcissen kwamen voor in de duinen van 
Zuid-Kennemerland. Soms is de beplanting nog in het veld herkenbaar. 

Afb. 4.15 Een bunker wordt ondergewerkt in een natuurgebied. De bouwwerken worden toege-
dekt met zand, dat met beplanting en schermen wordt gefixeerd. Pluygers, 1946, p. 21.
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Een zeldzaam voorbeeld van een dergelijk werk in uitvoering vinden we in The protection 
of nature in the Netherlands dat de anwb in 1946 uitgaf.135 In dit boekje vinden we in het hoofd-
stuk over Texel een tweetal foto’s van bunkers. De ene toont een bunker aangetast door de 
zee, de andere laat het ‘onderwerken’ van een bunker zien (afb. 4.15). Omdat in het boekje 
direct na Texel Voornes Duin wordt beschreven, lijkt het niet helemaal ondenkbaar dat de fo-
to’s daar zijn gemaakt. Helaas ontbreekt iedere verwijzing naar maker of locatie van de foto.

4.7.3 De Atlantikwall in de duinen 1950-1970 

Het is niet verwonderlijk dat in de periode 1950-1970 aan de Atlantikwall in de duinen 
weinig woorden werden vuilgemaakt. Het ging in deze jaren vooral om het herstel van de 
natuur in de Nederlandse duinen en wel op zo’n manier dat een groeiende stroom recre-
anten daarvan kon genieten. Er werden nog steeds bunkers gesloopt of onder het zand 
gewerkt, al dan niet met de puinruimingsregeling. Een voorbeeld betreft de verwijdering 
van een tweetal Duitse radartorens in de Oostvoornse Duinen (buiten eigendom van Na-
tuurmonumenten), waarover Pieter van Tienhoven een bericht ontving:

2 groote radar-torens […] werden verwijderd […] hetgeen een belangrijke verbetering voor de 
duinen beduidde, daar deze torens het landschap ten zeerste ontsierden.
De terreinen werden met behulp van gelden, beschikbaar gesteld door het Rijk, weer geheel 
in orde gebracht.136

Ook de sloop van bunkers in de zeereep ging door. Door de storm van februari 1953 wa-
ren grote delen van de duinen van Voorne afgeslagen. In het fotoarchief van Natuurmo-
numenten bevindt zich een reeks foto’s die de gevolgen van de storm tonen. Zo is op de 
foto’s te zien dat sommige bunkers weer bloot waren komen te liggen, terwijl ze juist in 
de jaren daarvoor waren ondergestoven (afb. 4.16). Andere bunkers hadden kennelijk 
sinds het einde van de oorlog zichtbaar in zee gelegen. 
Op de achterzijde van een van de foto’s (afb. 4.17) staat als commentaar te lezen: ‘De bun-
ker welke reeds in zee lag is er (helaas) relatief goed afgekomen.’137

Waterschap de Brielse Dijkring liet in 1955 bunkers in de duinen afbreken. Wellicht 
hingen deze sloopwerkzaamheden samen met de gevolgen van de storm van februari 
1953. Natuurmonumenten verzocht hierbij het puin niet te laten afvoeren over haar we-
gen door het gebied, maar het materiaal te storten in een oude waterleiding.138

Een serie foto’s genomen na een storm in 1961 laat ook allerlei bunkers in de zeereep 
zien, die wellicht weer bloot waren komen te liggen door het natuurgeweld (afb. 4.18). 
Deze storm vormde mogelijk de aanleiding voor Natuurmonumenten om in 1962 te 
trachten een overzicht te krijgen van de nog aanwezige verdedigingswerken. In dat jaar 

135  Pluygers, 1946. 
136  Brief van Hoey Smith aan Van Tienhoven, 7 augustus 1951, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 1847.
137  Fotoarchief Natuurmonumenten, ’s-Graveland. Foto 10 uit de reeks. 
138  Brief van directeur Natuurmonumenten aan Bestuur der Brielse Dijkring, 21 juli 1955, in: Stadsarchief Amsterdam, archief 
Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1844. 
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verzocht hoofdopzichter Hamer van Natuurmonumenten Voornes Duin het Directoraat 
Gebouwen, werken en terreinen van de Inspectie der Genie om een kaart met daarop alle 
Duitse verdedigingswerken. Het leidde tot enige correspondentie, want de Geniecom-
mandant wendde zich tot het hoofdkantoor in Amsterdam met de vraag of hij dergelijke 
verzoeken van geheel Natuurmonumenten kon verwachten en dat toestemming voor het 
verstrekken van een dergelijke kaart bij het ministerie van Defensie diende te worden aan-
gevraagd. Iemand van Natuurmonumenten in Amsterdam heeft met potlood de volgende 
stekelige reactie geschreven bij dit schrijven: ‘Als je de lieden vraagt, de rommel op te bla-
zen en te verwijderen, zijn ze niet thuis; maar vraag je een kaart – die ze natuurlijk zonder 
te veel werk kunnen copiëren of lichtdrukken – zonder nog tot opruiming te komen, dan 
schrijven ze dit!’139 In een formele en nettere reactie legde voorzitter Bloemers uit dat dit 
verzoek exclusief voor Voornes Duin gold: ‘Voorne’s Duin is echter het enige terrein, waar-
bij door de afslag van de duinen bunkers bloot stuiven, ondergraven worden, afbrokkelen 
en op het strand of in zee storten en daarmee problemen opwerpen voor de dagelijkse be-
heerder van het terrein.’140 Het ministerie verleende toestemming en twee maanden na de 
eerste aanvraag ontving Natuurmonumenten de kaart met het predicaat ‘Dienstgeheim’.

Kennelijk zorgden stormen zoals die van de Watersnoodramp en die van 1961 ervoor 
dat de bunkers ruim vijftien jaar na oorlog alweer bloot kwamen te liggen in de zeereep. 
Zij waren na de oorlog schijnbaar toegedekt met zand of via natuurlijke weg ondergesto-
ven, maar niet verzonken of gesloopt. Natuurmonumenten zag alleen de urgentie van het 
beheer als aanleiding om deze informatie op te vragen. Bovendien suggereert de krabbel 
op het schrijven van de geniecommandant dat er wel degelijk pogingen waren gedaan om 
Defensie de bunkers te laten opruimen.141 

In 1968 was het bunkervraagstuk weer actueel. Waterschap de Brielse Dijkring was 
toen voornemens de Duitse verdedigingswerken aan de kust bij Voorne op te ruimen. Na-
tuurmonumenten liet al kort na de eerste besprekingen per brief weten dat de vereniging 
zeker niet op sloop van alle bunkers in het eigendom zat te wachten:

kunnen wij u berichten, dat onze vereniging in het algemeen bezwaar heeft tegen het oprui-
men van bunkers, die al gedurende meer dan 25 jaar in het duingebied zijn geïntegreerd en in 
vele gevallen zelfs volledig zijn ondergestoven en daardoor aan het oog onttrokken.
 In dit verband dient nog te worden opgemerkt, dat ook vroeger reeds, zowel kort na de oor-
log als op een later tijdstip, doch inmiddels weer verscheidene jaren geleden, is besloten tot 
het laten rusten van deze bunkers.142

139  Brief van Geniecommandant Cool aan Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Natuurmonumenten, 9 februari 1962, in: 
Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1849. Onder de krabbel lijkt een ‘B’ zichtbaar: van 
voorzitter Bloemers? 
140  Brief van Bloemers aan de Commandant van het 2e Genie-commandement, 26 februari 1962, in: Stadsarchief Amsterdam, 
archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1849. 
141  Saillant detail: de geheime kaart en twaalf bijhorende staten zitten niet meer in het archief, de ontvangstbrief wel. Is de 
kaart toch nog eens verwijderd uit de stukken? 
142  Brief van Van Soest aan Waterschap de Brielse Dijkring, 29 april 1968, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 1873. 
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Afb. 4.16 Voornes Duin, 15 februari 1953. Op de achterkant van de foto staat: ‘Wat zich hier als 
strand vertoont, was voor den storm de jonge duinvorming ten Noord-Westen van den Strype-
mond. De bunkers lagen in deze j. duinvorming.’ Fotoarchief Natuurmonumenten, ’s-Graveland.

Afb. 4.17 Foto 10 uit de reeks gemaakt na de Watersnoodramp, met de bunker in zee. Tot op de 
dag van vandaag ligt deze bunker in het water. Fotoarchief Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
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Afb. 4.18 Bunkers in de zeereep, na een storm in 1961. Fotoarchief Natuurmonumenten,  
’s-Graveland, foto Hoey Smith.
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Het ging hierbij om de bunkers in het binnenduin; voor wat betreft die in de zeereep 
stemde Natuurmonumenten toe tot sloop, mits de werkzaamheden vanaf het strand zou-
den geschieden en de achtergebleven gaten niet met zand uit de binnenduinen zouden 
worden opgevuld (afb. 4.20). Bij de wens tot behoud van bunkers speelde het erfgoed-
motief dan ook nadrukkelijk geen enkele rol: behoud van rust in het gebied was het be-
langrijkste. Dit argument zou later nog vaak gebruikt worden om bunkers te behouden. 

Uiteindelijk zou het waterschap zich inderdaad beperken tot sloop van objecten in de 
zeereep, zo blijkt uit het bestek van de werkzaamheden.143 Daarmee vormt de correspon-
dentie over Voornes Duin de vroegste schriftelijke bron die behoud van bunkers in de dui-
nen voorstaat. 

Elders vonden de betonnen bouwwerken in dezelfde periode een nieuwe bestemming 
en bleven daardoor behouden. Soms kregen bunkers in de duinen een militaire functie, 
zoals bij de eerdergenoemde bunkers van Rijksdorp het geval was (afb. 4.21). Hier was 
inmiddels één bunker als champignonkwekerij in gebruik en het wachthuis als padvin-

143  Bestek en bijbehorende kaarten bevinden zich in Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.
nr. 1873.

Afb. 4.19 Foto van Voornes Duin, 1966. Dit soort verzakkingen in de zeereep zullen voor Natuur-
monumenten reden zijn geweest in 1968 mee te werken aan de plannen van het waterschap. Foto-
archief Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
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dershonk. Na 1950 kocht Defensie de gronden en tussen 1951 en 1963 werd het bunker-
complex grondig verbouwd en uitgebreid.

Naastgelegen De Klip werd in diezelfde periode (1955-1956) onder het zand gewerkt. 
Interessant is dat een aantal Tobruk-bunkertjes uit Hoek van Holland gehaald werd om 
te dienen voor de verdediging van het nieuwe communicatiecentrum: een bijzonder voor-
beeld van hergebruik van Duitse bunkers in de Koude Oorlog (afb. 4.22). Tussen 1964 en 
1976 was Rijksdorp bij de Luchtmacht in gebruik als communicatiecentrum.144 

Vaak werden bunkers ook heel praktisch hergebruikt voor opslag of zelfs als vakantie-
woning. In Zuid-Kennemerland was sinds begin jaren vijftig bunkerdorp ‘Het Schuitegat’ 
te vinden, bestaande uit achttien tot vakantiehuisjes omgebouwde bunkers (afb. 4.23).145 

144  Neisingh & Verbeek, 1996. 
145  Van Oostrom, 2004, en Harff & Harff, 2010. 

Afb. 4.20 Legenda en detail van de bestekkaart 
voor de op te ruimen verdedigingswerken. De 
te verwijderen objecten zijn omcirkeld. Zoals 
op dit fragment te zien is, bleven de bunkers 
in het binnenduin gespaard. Kaart en bestek in 
het Stadsarchief Amsterdam, archief Vereni-
ging Natuurmonumenten, inv.nr. 1873.
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Ook elders in het land waren vakantiehuisjes in Duitse bunkers te vinden, bijvoorbeeld 
op Terschelling. De Volkshogeschool op dit eiland maakte eveneens gebruik van de ruim 
voorradige betonwerken achtergelaten door de bezetter. En ongetwijfeld zijn er nog vele 
andere voorbeelden van praktisch hergebruik te vinden.

Terugkijkend op de periode 1945-1970 is de omgang met bunkers in de duinen onder 
te verdelen in een viertal categorieën (tabel 4.1). De voorbeelden van Voornes Duin en het 
– dan nog kleine – Nationaal Park Kennemerland laten zien dat in natuurreservaten in 
de duinen vooral wegwerken en sloop lijken te zijn toegepast. Ook in de directe zeereep 
heeft veel sloop plaatsgevonden, vaak op last van de overheid. Los van civiel en militair 
hergebruik, dat hier en daar zeker plaatsvond in de duinen, zullen veel particuliere grond-
eigenaren de bunkers gewoon hebben laten liggen, simpelweg omdat de administratieve 
rompslomp te groot was om werkzaamheden betaald door de overheid te laten uitvoeren, 
of omdat ze sloop het geld en de moeite überhaupt niet waard vonden. Wat dat betreft lijkt 
ook het verzinken van bunkers en aanzanden van de bouwsels weinig door particulieren 
te zijn toegepast, in tegenstelling tot instellingen als de overheid en Natuurmonumenten, 
die het uit praktische en esthetische overwegingen wel lieten uitvoeren.146 

146  Interessante uitzondering op deze veronderstelling is in ieder geval Beeckestijn. De bunkers in het park van dit landgoed 
bij Velsen werden aangezand, behalve de bunker direct in de zichtas achter het huis. Deze werd verzonken in 1947. Al in 1946 
waren bunkers in de omgeving in opdracht van bureau Landbouwherstel opgeblazen, waardoor het huis Beeckestijn schade op 
had gelopen. Zie verder Rolle, 1995. 

Afb. 4.21 Hergebruik van de bunkers in Rijksdorp. Soms zijn zelfs nog authentieke interieuron-
derdelen aanwezig, zoals dit bureaumeubilair en bijbehorende telefoontoestellen. Foto auteur, 
december 2013.
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Afb. 4.22 Hergebruik van 
de Atlantikwall: Tobruk-
bunker uit de omgeving 
Hoek van Holland,  tijdens 
de Koude Oorlog verplaatst 
naar bunkercomplex Rijks-
dorp om als bewakings-
bunker te dienen. Foto au-
teur, december 2013.

Afb. 4.23 ‘Het Schuitegat’ op 
een kaart van Nationaal Park 
de Kennemerduinen. Collectie 
auteur.*
* Kaart staat op de schutbladen van 
 Roderkerk, z.j. 
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4.7.4 De Atlantikwall in de duinen 1970-2000: ecologie krijgt voorrang

In de jaren zeventig bleven de nog zichtbare verdedigingswerken in de duinen onderwerp 
van discussie, waarbij vooral bij de natuurbeheerders het ecologisch getinte wildernisar-
gument aan kracht won. Andere eigenaren in de duinen waren praktischer ingesteld. Het 
beheersplan voor het bosterrein van landgoed Slot Haamstede bv uit 1976 laat een inte-
ressant perspectief voor bunkers zien, dat nog aansluit bij het praktische (her)gebruik 
van de objecten sinds 1945. Onder het kopje ‘Wensen t.a.v. rechten’ staat te lezen: ‘moge-
lijkheid tot exploitatie van bunkerbouwwerken of vervanging van bestaande bunker door 
woongelegenheid.’147 Een vroeg voorbeeld van de Rood voor Roodgedachte!

Staatsbosbeheer pakte het onderwerp voor de duingebieden tussen Wassenaar en Kat-
wijk grondiger aan. In de jaren 1977-1978 maakte Grontmij in opdracht van Staatsbos-
beheer een inventarisatie van de bunkers in de genoemde kuststrook.148 Een beoordeling 
van de bouwkundige staat maakte deel uit van dit onderzoek. Mede op basis van deze ge-
gevens ontwikkelde Staatsbosbeheer een visie op de bunkers in de duinen, die te vinden 
is in het rapport Bunkers in het duin. Voor het grootste deel van de nog aanwezige bunkers, 
veelal in vervallen staat, werd sloop voorgesteld. Belangrijkste argumenten voor sloop 
waren zowel praktisch als meer natuurfilosofisch. Praktisch wijst het rapport bijvoor-
beeld op de problemen met vandalisme, spelende jeugd, ongelukken en de kosten van 
onderhoud. Het belangrijkste argument voor sloopt lijkt toch vooral natuurherstel: ‘met 
het voorgaande [de praktische problemen] hangt de landschappelijke verontreiniging 
van het duingebied nauw samen. De aanwezigheid van bunkers doet afbreuk aan het na-
tuurlijke duinlandschap en kan pas in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht in-
dien de bouwwerken verdwijnen.’ Hierbij gaat het dan ook nadrukkelijk om sloop, want 
‘Het overstorten van bunkers met zand is in de praktijk slechts een tijdelijke oplossing 
gebleken […] Het definitief opruimen betekent een blijvende oplossing.’149 Een uitgebrei-

147  Van Zadelhoff, 1976, p. 27.
148  Staatsbosbeheer, 1978.
149  Staatsbosbeheer, 1978, z.p.

Tabel 4.1 Omgang met bunkers in de duinen tussen 1945 en 1970

Bunkers 
in de duinen 

1945-1970

Hergebruik 
militair

Hergebruik 
civiel

Wegwerken Sloop

Periode
Vooral vanaf 
1950

Vanaf 
1945 

Vooral 
1945-1950

1945-1950 
en 1950-1970

Voorbeeld

Rijksdorp Bunkerdorp 
‘Het Schuitegat’

Diverse bunkers 
in Voornes Duin

1945-1950: 
in gehele duin
1950-1970:
vooral zeereep 

Impact
Verbouwen 
en aanpassen 

Verbouwen 
en aanpassen

Onzichtbaar 
onder duinzand, 
soms verzonken

Verdwenen
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Afb. 4.24 Schildering in 
het interieur van een bun-
ker in Voornes Duin. Het 
interieur van de aange-
zande bunkers kan nog in 
uitstekende staat verkeren. 
Foto auteur, mei 2014.

Afb. 4.25 Aangezande bunker in Voornes Duin. Alhoewel visueel uit het zicht verdwenen, dient 
de bunker nog wel als overwinteringsplek voor vleermuizen. Foto auteur, mei 2014.
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de fotoreportage in het rapport moet dit pleidooi ondersteunen. Toch pleitte Staatsbos-
beheer niet voor het slopen van alle bunkers. Een klein aantal mocht blijven staan. Het 
ging dan vooral om bunkers met óf een cultuurhistorische waarde, óf met een praktische 
functie ten behoeve van het duinbeheer. Een aanvullend argument om enkele bunkers te 
sparen vormde de aanwezigheid van vleermuizen. De cultuurhistorische waarde werd 
niet nader omschreven dan zijnde van een interessante architectonische waarde. Overi-
gens waren ook Nederlandse bunkers uit de periode van de Eerste Wereldoorlog meege-
nomen in dit onderzoek. 

De visie van Staatsbosbeheer, zoals omschreven in het rapport Bunkers in het duin mar-
keert de overgang naar de periode van de jaren tachtig en negentig. De natuurwaarden van 
de duinen werden nadrukkelijk gebruikt om sloop van militair erfgoed te verantwoorden en 
de meeste bunkers dienden dan ook voorgoed uit de duinen te verdwijnen. Toch is interes-
sant dat ook hier al enkele bunkers werden aangemerkt als van cultuurhistorische waarde. 
Zoals uit onderstaande zal blijken is dit een van de vroegste vermeldingen van de bunkers 
uit de Tweede Wereldoorlog als erfgoed. Pas een jaar na dit rapport zou de eerste serieu-
ze studie over bunkers in Nederland verschijnen, zoals we eerder zagen in paragraaf 4.3. 

Ook buiten de wereld van de natuurbeheerders was er nog weinig waardering te vinden 
voor bunkers in het duin. In het boek Schiermonnikoog, bedoeld voor een breed publiek, 
schrijven de auteurs over de bunkers op dit eiland: ‘De restanten van bunkers zijn nog 
duidelijk zichtbaar, vooral van de bunker “Wassermann” aan de Prins Bernhardweg, die 
in het landschap zeer ongunstig domineert’ (afb. 4.26).150

Bij Natuurmonumenten treffen we een vergelijkbaar beeld. December 1981 kocht Na-
tuurmonumenten Slot Haamstede. Het beheersplan 1987-1996 is het eerste beheerplan 
dat voor dit gebied door de nieuwe eigenaar werd opgesteld.151 In de paragraaf over cul-
tuurhistorie wordt de Tweede Wereldoorlog niet genoemd. In de beschrijving van na-
tuurwaarden komen de bunkers voor als groeiplekken voor mossen en overwintering-
plaatsen voor vleermuizen: ‘Enkele bunkers zullen beter geschikt worden gemaakt voor 
vleermuizen. Er zal gezocht worden naar externe financieringsbronnen voor de sloop 
van de meest storende bunkers in het bezit.’152 Dit is eigenlijk een equivalent van de visie 
van Staatsbosbeheer op de duinen uit 1978, zij het dat hier behoud vanuit cultuurhistorie 
geen argument is. 

De beheervisie voor het natuurmonument Kop van Schouwen uit dezelfde tijd besteedt 
ook geen aandacht aan de restanten uit de Tweede Wereldoorlog. De opsomming van cul-
tuurhistorische waarden bevat onder andere bos, houtwallen en elzenmeten en ook ar-
cheologie komt aan de orde. Wordt als ‘jongste antropogene invloeden’ nog het uitgra-
ven van de Vroonplas bij Renesse genoemd, voor de grote invloed van de bunkerbouw is 
geen aandacht.153 

150  Abrahamse & Koning, z.j. Vermoedelijk dateert dit boek uit begin jaren tachtig van de twintigste eeuw. Ten tijde van deze 
publicatie was de bunker nog eigendom van Domeinen. Later zou Natuurmonumenten de bunker Wassermann gaan beheren, 
waarover later meer. 
151  Van Belle, 1987-2.
152  Citaat uit Van Belle, 1987-2, paragraaf 2.8, z.p.
153  Ingenieursbureau Oranjewoud, 1985.
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Voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland gold een ander verhaal. Hier was behoud 
van de bunkers het beleid, alhoewel dit niet schriftelijk is vastgelegd. Midden jaren tach-
tig was het hoogheemraadschap bezig bunkers te slopen in de kustzone van Kennemer-
land, waarbij veiligheid en toerisme als argument werden gebruikt. Ruud Luntz, sinds 
1981 beheerteammedewerker van Natuurmonumenten, herinnert zich dat hij en zijn 
toenmalige baas Frans de Boer de sloop vanaf de duinen gadesloegen en de machines let-
terlijk hebben tegengehouden op de eigendomsgrens van Natuurmonumenten. Het be-
houd van de bunkers was hierbij vooral ecologisch gemotiveerd: de gebouwen waren toen 
al bekend als geschikte overwinteringplekken voor vleermuizen. Daarnaast was Natuur-
monumenten bang dat sloop te veel verstoring zou geven in het gebied.154 

Deze visie lijkt daarmee goed aan te sluiten bij het behoudende beleid in Voornes Duin, 
zoals dat ter sprake kwam bij het protest tegen de voorgenomen sloop van bunkers even-
eens door het waterschap. Verschil is wel dat de verdedigingswerken in Zuid-Kennemer-
land veel prominenter in het landschap lagen dan in Voornes Duin het geval was. 

In deze tijd werd Natuurmonumenten in Zuid-Kennemerland nog wel aangesproken 
om de zichtbare herinnering aan de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. Vanwege eerder-
genoemde argumenten is dat echter nooit gedaan. Buiten het eigendom, bijvoorbeeld in 
het aangrenzende gebied van de Provinciale Waterleidingmaatschappij Noord-Holland 
(pwn) ging de sloop van bunkers in deze periode wel door. Als argument gebruikte pwn 

154  Mondelinge mededeling Ruud Luntz tijdens een interview en veldbezoek met Ruud Luntz, 29 oktober 2013. 

Afb. 4.26 Ansichtkaart verzonden in 1949, waarop de bunker Wassermann prominent aanwezig 
is. Ook toen al gebruikten mensen de bunker als uitzichtpunt. Collectie auteur.
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herstel van de ecologie. In 1989-1990 viel het bunkerdorp ‘Het Schuitegat’ ten prooi aan 
de slopershamer. Het verdwijnen van deze vakantiewoningen, waar menig babyboomer 
de vakantie doorbracht, wordt nog altijd betreurd.155 De sloop ervan vond plaats in de pe-
riode dat natuurontwikkeling steeds grootschaliger werd toegepast in Nederland, zoals 
we zagen in paragraaf 2.4.3. Natuurmonumenten nam een genuanceerd standpunt in tij-
dens de hoogtijdagen van de natuurontwikkeling: naast procesnatuur bleef door de mens 
beheerde natuur essentieel. Het is verleidelijk het terughoudende beleid ten aanzien van 
sloop van bunkers in de duinen in dit licht te zien.156 

Eveneens in deze periode verscheen bij Natuurmonumenten de Doelstellingennota, 
besproken in paragraaf 1.3.2. In dit rapport, voluit Het beheer van de terreinen van Natuur-
monumenten, worden de drie beheerstrategieën gepresenteerd.157 Niet verrassend ble-
ken er in de duingebieden van Natuurmonumenten, zoals de Kop van Schouwen, Zuid- 
Kennemerland, maar ook Goeree, Voornes Duin en Schiermonnikoog, goede kansen 
te liggen voor ontwikkeling van nagenoeg natuurlijke landschappen en halfnatuurlijke 
landschappen.158 Bij de toewijzing van beheerstrategieën kregen de duingebieden dan 
vaak ook als doelstelling halfnatuurlijk of nagenoeg natuurlijk landschap, wat prima pas-
te bij het beeld van ‘oernatuur’ zoals dat voor de duinen dan al enkele decennia bestond.

In de concrete beheerplannen van de meest bunkerrijke duinterreinen van Natuurmo-
numenten, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Slot Haamstede met de Zeepeduinen 
in de Kop van Schouwen, weerspiegelen zich deze beheerstrategieën. 

Cultuurhistorie speelde in de natuurvisies uit deze periode een ondergeschikte rol. In 
het plan voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in oprichting uit 1994 werden voor-
al de buitenplaatsen in de binnenduinrand als cultuurhistorisch waardevol gezien.159 In-
teressant is echter de aandacht voor de antitankgrachten in het park. Ten behoeve van de 
natuurwaarden en vanwege de nog vele aanwezige munitie werd een herinrichting van de 
tankgrachten voorgesteld, in combinatie met het opruimen van munitie. Afvlakken van oe-
vers, dempen of compartimenteren van de waterlopen waren de voorgestelde opties. Op-
vallend is bovendien dat bij de uitwerking van de maatregelen bij het kopje ‘Cultuurhisto-
rische relaties’ te lezen staat: ‘Beperkt tot de cultuurhistorische waarde van de aanwezige 
anti-tankgrachten.’ Kennelijk was er toch het besef dat de sporen van de Atlantikwall van 
cultuurhistorische waarde zouden kunnen zijn. Het blijft echter opvallend dat de tiental-
len bunkers, tankmuren en andere sporen van de verdedigingslinie niet genoemd worden.

Het beheerplan van Natuurmonumenten uit 1990 biedt in dat opzicht geen verrassin-
gen.160 Cultuurhistorie krijgt hierin geen afzonderlijke paragraaf. Bij het kopje ‘Water’ 
wordt gemeld dat de meeste poelen bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog zijn. Verder 

155  Er bestaan aparte internetfora over dit bunkerdorp, waar met veel nostalgische foto’s vooral wordt teruggeblikt op het 
verdwenen vakantiecomplex. Daarnaast geven Harff & Harff, 2010, een uitgebreide beschrijving van het ontstaan van dit bun-
kerdorp op initiatief van het jonge nationale park tot en met het verdwijnen ervan. 
156  De positie van Natuurmonumenten staat beschreven in Van der Windt, 1995, p. 209. Natuurmonumenten en de houding 
ten opzichte van natuurontwikkeling zal nog verder behandeld worden in hoofdstuk 6. 
157  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1993. 
158  Vereniging Natuurmonumenten, 1996.
159  Overlegorgaan Nationaal Park i.o., 1994.
160  Berris & Van Slogteren, 1990.
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maakt de beheervisie melding van het afvlakken van een deel van de oever van de antitank-
gracht, met positief resultaat voor de oevervegetaties en broedende moerasvogels. Voor 
de periode 1992-1995 voorziet de visie in een volgende oeverafvlakking.161 Intrigerend is 
dat bij de opsomming van opstallen in het gebied geen bunker genoemd wordt. 

Samenvattend valt op dat cultuurhistorie zeker in Zuid-Kennemerland in deze periode 
weinig aandacht kreeg. Niet alleen de Atlantikwallrestanten, maar ook de sporen van het 
oude zeedorpenlandschap en archeologische waarden kregen in de rapporten van behe-
rende instanties geen plek. Het lijkt de gedachte te ondersteunen dat binnen het wilder-
nisbeeld van de duinen dit soort menselijke sporen niet pasten. In de Kop van Schouwen 
werden de bunkers in ieder geval nog genoemd in de beheervisies, vanwege hun ecolo-
gische waarden, maar ook als te amoveren objecten. Ogenschijnlijk was in deze periode 
ook hier geen sprake van waardering voor het Tweede Wereldoorlogerfgoed. Het lijkt 
erop dat in deze periode de ecologische waarden van de Atlantikwall de bunkers voor 
sloop hebben behoed. Vooral vleermuizen gebruikten (en gebruiken) bunkers in de dui-
nen als overwinteringplek. De aanwezigheid van munitie in het gebied compliceerde na-
tuurontwikkelingsprojecten en stimuleerde daarmee indirect ook het behoud. Vanuit cul-
tuurhistorische hoek is nog nauwelijks aandacht voor de Atlantikwall. 

4.7.5 De Atlantikwall in de duinen vanaf 2000: aandacht voor erfgoed neemt toe

Eind jaren negentig nam de belangstelling voor de cultuurhistorische waarde van de 
 Atlantikwall zodanig sterk toe dat het ook bij de natuurbeheerders in de duinen op de 
agenda kwam. Dit klinkt onder andere door in de natuurvisies die vanaf 2000 verschenen. 
In de natuurvisie voor het Slotbos van Haamstede en de Zeepeduinen zien we de restanten 
van de Atlantikwall nu opgenomen bij de opsomming van cultuurhistorische waarden.162

Deze waardering voor de Atlantikwall is echter niet vanzelfsprekend. Illustratief is het 
themanummer van Natura, het blad van de knnv Vereniging voor Veldbiologie, gewijd 
aan tien jaar Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De meeste artikelen gaan over ecologi-
sche onderwerpen, alhoewel er ook een bijdrage over de archeologie in het park te vinden 
is.163 In een bijdrage over de ecologische historie komt de Tweede Wereldoorlog wel aan 
de orde, maar uitsluitend in negatieve termen. De paragraaf getiteld ‘Duitsers, drinkwa-
ter en dagjesmensen’ beschrijft de invloed van bunkerbouw in de duinen: ‘Vooral in het 
noordelijk deel van het park en rond Zandvoort is een zeer omvangrijk grondverzet ge-
weest voor de bouw van bunkers, tankversperringen van beton, zogenaamde tankgrach-
ten en enorme kunstduinen.’ Om aan het eind van de opsomming door te gaan met de 
volgende boosdoener: ‘Een bijna even desastreuze invloed heeft de waterwinning gehad 

161  Daar zou het overigens niet meer van komen. Door het stoppen van de waterwinning steeg het waterpijl zodanig dat afvlakken 
van de oevers niet meer nodig was. Nog steeds zijn de tankgrachten ecologisch waardevolle structuren, bijvoorbeeld voor libelles 
en broedende dodaars. De aanwezige munitie maakt projecten rondom de tankgrachten trouwens nog altijd complex en kostbaar. 
162  Vereniging Natuurmonumenten, 2003. De vertaling in concrete beheermaatregelen is overigens nog summier. Eén bun-
ker zal gebruikt worden als basis voor een uitzichtpunt, terwijl voor andere bunkers onderzocht moet gaan worden wat de mo-
gelijkheden zijn. 
163  Natura, 2005. 
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op het duinmilieu.’164 Het is een typisch voorbeeld van de Atlantikwall als een boosaardig 
Fremdkörper in het ecologisch rijke duinlandschap. 

De belangrijkste roep om aandacht voor de Atlantikwall in de natuurgebieden kwam 
echter niet vanuit de terreinbeheerders zelf of overheden. Het waren veelal lokale stich-
tingen en verenigingen met veel interesse in het Tweede Wereldoorlogerfgoed die zich 
(al dan niet met toestemming) in de natuurgebieden begaven om de zogenaamd vergeten 
bunkers te ‘herontdekken’. Het leidde in de periode vanaf ongeveer 2000 tot vragen, aan-
dacht, overlast en zelfs vernielingen in de duingebieden van bijvoorbeeld Natuurmonu-
menten en Staatsbosbeheer. In de loop van het eerste decennium van de eenentwintigste 
eeuw vertakte deze aandacht zich in twee stromingen: contact en samenwerking ener-
zijds en illegaliteit en overlast anderzijds.

De illegale betreding van de natuurgebieden en de soms daarbij behorende vernielin-
gen en verstoringen zorgen in toenemende mate voor veel overlast. Het is moeilijk deze 
illegale activiteiten helemaal in groepen in te delen, maar er is wel een duidelijk onder-
scheid tussen de op Tweede Wereldoorlog gerichte activiteiten en algemeen vandalisme 
(afb. 4.27). Nauw samenhangend met de Atlantikwall bijvoorbeeld is het zoeken met een 
metaaldetector naar munitie en ander oorlogstuig. Het ‘piepen’ en zoeken naar munitie 

164  Slings & Wijkhuisen, 2005, p. 134.

Afb. 4.27 Graffiti aangetroffen in een bunker tijdens een veldbezoek. Het stevige hekwerk,  
aangebracht om vleermuizen niet te verstoren tijdens het winterseizoen, is opengebroken.  
Foto auteur, oktober 2013.
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neemt nog steeds toe. Voor Zuid-Kennemerland is een en ander op papier gezet in de in-
terne notitie Explosieven en andere vernielingen in de beheereenheid Noord-Holland Midden.165 Het 
leidt tot gevaarlijke situaties; handgranaten en ander explosief materiaal worden nog re-
gelmatig in het gebied aangetroffen. Via websites worden zoeklocaties uitgewisseld en 
Zuid-Kennemerland trekt dan ook ongewenst bezoek uit zowel binnen- als buitenland.166

Deze ontwikkeling is trouwens niet alleen rondom de Atlantikwall te zien. Ook el-
ders in Nederland, vooral op plekken waar in de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten 
is, wordt veel en actief gezocht met de metaaldetector. Voor de omgeving van Arnhem is 
hierin wel de verschuiving van een herinneringslandschap naar een recreatielandschap 
gezien.167 De terreinbeheerders ervaren deze vorm van vrijetijdsbesteding echter aller-
minst als een wenselijke recreatievorm. Daarnaast zijn er zogenaamde ‘bunkergroepen’ 
die zoveel mogelijk bunkers proberen op te sporen en te bezoeken, meestal ’s nachts en 
in bijna alle gevallen zonder toestemming of overleg. Ook van deze activiteiten zijn op in-
ternet de nodige verslagen te vinden. Illegale activiteiten van een heel andere orde vormt 
‘gewoon’ vandalisme aan de bunkers, veelal door lokale jeugd. Bunkers – afgesloten we-
gens overwinterende vleermuizen – worden opengebroken, zwerfafval wordt achtergela-
ten. Bunkers, maar ook bomen, worden met spuitbussen bewerkt.168

Ook Staatsbosbeheer kent dit soort overlast in haar duingebieden. De bunkers in het 
Wassenaarse Slag hebben eveneens in toenemende mate te maken met bezoek van loka-
le bunkergroepen en metaaldetectie.169 De illegale activiteiten zijn toegenomen sinds het 
beëindigen van vleermuisexcursies in dit complex in 2007. En dan is er nog de beschil-
dering van de rijksmonumentaal beschermde bunker op het Koepelduin nabij Katwijk. 
Deze bunker, eveneens eigendom van Staatsbosbeheer, krijgt regelmatig een illegale verf-
beurt in de kleuren van de lokale voetbalclubkampioen: een traditie die door Staatsbos-
beheer min of meer gedoogd wordt, al moeten wel de lege verfblikken steeds opgeruimd 
worden (afb. 4.28).170 

Dezelfde bunker is in 2011 volgestort met zand om verdere betreding te voorkomen. Het 
betonmuurwerk van de observatiepost had te veel te leiden van bezoek. De bunker op het 
koepelduin is door dit alles een bekende plek voor Katwijkers met een bijzondere beteke-
nis voor voetbalfans. Met elke nieuwe verflaag wordt er weer iets toegevoegd aan het verhaal 
van deze bunker. Het geeft het rijksmonument een extra betekenis, ondanks de aanzienlijke 
hoeveelheid overlast en werk die dit met zich meebrengt voor de lokale terreinbeheerder.171 

165  Natuurmonumenten, 2009. 
166  Mondelinge mededeling Ruud Luntz tijdens interview en veldbezoek met Ruud Luntz, 29 oktober 2013. 
167  Kolen & Van Krieken, 2010, signaleren dit bij het beschrijven de omgang met Arnhems oorlogsverleden. 
168  Kolen & Van Krieken, 2010. Ook zelf waargenomen tijdens het veldbezoek, toen een graffitispuiter op heterdaad betrapt 
werd bij het betreden van een bunker. 
169  Mondelinge mededeling Mark Kras tijdens veldbezoek Staatsbosbeheerterreinen met Joost van der Linden, Mark Kras en 
Kees Neisingh, 3 december 2013. 
170  Mondelinge mededeling Mark Kras tijdens veldbezoek Staatsbosbeheerterreinen met Joost van der Linden, Mark Kras en 
Kees Neisingh, 3 december 2013. Omdat dit een rijksmonument is, heeft Staatsbosbeheer een keer de restauratiekosten voor 
deze bunker laten becijferen: het kwam op 100.000 euro. Cofinanciering, benodigd voor de aanvraag van een brim-subsidie, 
is niet gevonden.
171  Zie het krantenartikel over amateurvoetbal in Katwijk (Van der Poll, 2014). Voorzitter van de supportersvereniging van Quick 
Boys, Marco van Duijn, noemt de bunker een bijzondere plek en poseert bij de bunker in ‘zijn’ clubkleuren voor de krantenfoto. 
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Naast de overlast zijn er ook voorbeelden van positieve samenwerking te vinden op het 
gebied van de Atlantikwallrestanten in de duinen. In Zuid-Kennemerland is goed con-
tact ontstaan tussen Natuurmonumenten en de lokale Stichting wn2000. Deze stich-
ting houdt zich bezig met militair erfgoed in IJmuiden en beheert er een bunkermuseum. 
Deze organisatie heeft zeer veel interesse in de restanten van het zuidfront van de Festung 
IJmuiden, gelegen bij Natuurmonumenten. Er zijn goede afspraken gemaakt over bezoek 
aan bunkers bij Natuurmonumenten en vrijwilligers van de stichting verzorgen themati-
sche excursies. Hierbij is de Walzkörpersperre, een inmiddels op Europese schaal zeldzame 
wegversperring, een belangrijk excursiepunt (afb. 4.29).172

Ook het complex Rijksdorp van Staatsbosbeheer is door liefhebbers van militair erf-
goed onder de aandacht gekomen. Rijksdorp, gelegen aan de rand van Wassenaar, werd 
in 1995 door Defensie overgedragen aan Staatsbosbeheer. Een eenmalige openstelling 
voor buurtbewoners in dat jaar en Open Monumentendag trokken honderden belangstel-
lenden. Daarna ging het gebied dicht en gebeurde er weinig. Vrijwilligers wezen echter op 
het cultuurhistorisch belang van het complex. Sinds een paar jaar verzorgen zij elke zater-
dag tussen mei en oktober twee bunkerexcursies. De rondleidingen voor vijftien perso-
nen zijn steevast volgeboekt. Omdat de vrijwilligers regelmatig in Rijksdorp komen, zijn 
zij ook de ogen en oren voor onderhoudszaken en spelen ze nu een rol in de voorberei-

172  Mondelinge mededeling Ruud Luntz tijdens interview en veldbezoek met Ruud Luntz, 29 oktober 2013. 

Afb. 4.28 Na een recent kampioenschap kleurt de bunker weer oranje: eerder was het bouwwerk 
blauw-wit geverfd. Foto auteur, december 2013.
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ding van een gemeentelijke monumentenstatus. Deze manier van openstelling met rond-
leidingen heeft nog een bijkomend voordeel: vandalisme en illegale betreding doen zich 
hier nauwelijks voor. Verder blijft Rijksdorp trouwens afgesloten voor het publiek, om de 
rust en natuurwaarden van dit terrein zo goed mogelijk te bewaren.173

4.8 Botsende visies: omstreden erfgoed in de wildernisnatuur

In hoofdstuk 1 introduceerde ik de drie natuurbeelden die met enige regelmaat in dit boek 
terugkomen: het functionele, arcadische en wildernisnatuurbeeld (paragraaf 1.3). In de 
duinen conflicteerde het wildernisnatuurbeeld aanvankelijk vooral met het functionalis-
tische natuurbeeld. Veel natuurbeheerders stonden voor de duinen een wildernisbeeld 
voor, terwijl er ook allerlei functionalistische claims op de duinen lagen zoals toerisme, 
bosbouw en waterwinning. Dit spanningsveld is eigenlijk tot vandaag de dag in de dui-
nen voelbaar. Natuur, recreatie en ook bosbouw en waterwinning komen nog altijd naast 
en dicht bij elkaar voor in de Nederlandse duinen. Binnen de natuurreservaten was daar 

173  Mondelinge mededelingen tijdens veldbezoek Staatsbosbeheerterreinen met Joost van der Linden, Mark Kras en Kees 
Neisingh, 3 december 2013. 

Afb. 4.29 Zogenaamde Walzkörpersperre (wegversperring met kantelbare betonblokken) in Zuid-
Kennemerland. Deze typologische zeldzaamheid is een geliefd excursiedoel van bunkerliefheb-
bers. Foto auteur, september 2017.
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ook nog het omstreden erfgoed van de Atlantikwall. Is de omgang daarmee te verklaren 
vanuit het wildernisnatuurbeeld? Dat zal zeker een rol spelen. Het omgaan met cultuur-
historisch waardevolle objecten zal variëren per natuurbeeld (tabel 4.2).

Tabel 4.2 Cultuurhistorische objecten in de verschillende natuurbeelden*

Wildernis Arcadisch Functioneel

Sloop Komt vaak voor Afhankelijk van (negatief) oordeel Indien niet meer te gebruiken

Niets doen Komt voor Afhankelijk van oordeel Niet

Consolideren Niet Bij positief oordeel Probleemloos hergebruik

Restaureren Niet Bij positief oordeel Afhankelijk van gebruik

Reconstrueren Niet Bij positief oordeel Afhankelijk van gebruik

* Met dank aan Hans Renes.

Het lijkt er bijvoorbeeld op dat sloop van (al dan niet cultuurhistorisch waardevolle) bouw-
werken past binnen het wildernisnatuurbeeld. We zagen reeds een aantal voorbeelden van 
boerderijen die gesloopt werden ten behoeve van natuurontwikkeling (paragraaf 2.6.5). 
Daar speelde mee dat de meeste boerderijen in kwestie bouwvallig waren. In de duinen zal 
het omstreden karakter van de bunkers zeker bijgedragen hebben aan sloop of uit het zicht 
werken van de bouwwerken uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zou minder snel gebeuren 
als de duinen vanuit een arcadisch of functioneel natuurbeeld zouden worden beheerd. 

Het wildernisbeeld heeft zeker tot recent geleid tot een veronachtzaming van het aan-
wezige erfgoed. Zo constateert Jan Kolen bij het beschrijven van de cultuurhistorie in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen: ‘We hebben in de afgelopen halve eeuw alles in het 
werk gesteld om in de duinen belangwekkende sporen van menselijke aanwezigheid uit 
te wissen.’174 Rolf Roos gaat in op natuurbeheerders in het kustgebied, waarbij de sloop 
van bunkers letterlijk wordt genoemd als resultaat van het systeemdenken in de natuur-
ontwikkeling: menselijke sporen moeten wijken voor oernatuur.175 Roos noemt het de 
‘Groene illusie’, waarbij hij een angst voor esthetiek en schoonheid signaleert. Deze be-
grippen schijnen volgens hem in ieder geval geen rol meer te spelen in het natuurbeheer 
sinds de jaren vijftig. Dit is opvallend, omdat juist de vooroorlogse pleitbezorgers van de 
duinnatuur, zoals Jac. P. Thijsse, schoonheid heel belangrijk vonden.176 Deze visie op de 
duinen veronderstelt een zeer beperkte waardering voor sporen van menselijk ingrijpen. 
Per saldo is er sinds de jaren zeventig dan ook vooral nog flink wat verdwenen in de na-
tuurreservaten langs de kust.

Ook de laatste jaren is de beheervisie vooral ecologisch georiënteerd. Het herstel van 
ecosystemen in de duinen en de hiervoor benodigde maatregelen kunnen rekenen op 
een behoorlijke (financiële) bijval. In het erfgoed van de duingebieden wordt nauwelijks 
geld geïnvesteerd. Bij een groot project, zoals het maken van kerven in de zeereep om ac-

174  Kolen, 2003, p. 47. 
175  Roos, 1999. 
176  Zie paragraaf 2.6.



4.8 Botsende visies: omstreden erfgoed in de wildernisnatuur 245

tieve verstuiving van de duinen te stimuleren, werden aanwezige restanten uit de Tweede 
Wereld oorlog zonder al te veel aandacht verwijderd (afb. 4.30). Zeker de minder opvallen-
de structuren, zoals de infrastructuur, zijn vrij eenvoudig te slopen en lijken niet te pas-
sen in het natuurbeeld van stuivende duinen.177 Overigens zijn de gesloopte onderdelen 
gedocumenteerd en is er overleg geweest met (lokale) kenners over de zeldzaamheid van 
de bij de werkzaamheden aangetroffen bunkers. 

Tabel 4.3 Omgang met bunkers in de duinen tussen 1970 en heden

Bunkers 
in de duinen 
1970-heden

Hergebruik 
militair

Hergebruik 
civiel

Wegwerken Sloop

Periode Tot 1990, daarna 
veelal afstoten en 
leegstand

Afnemend, 
zeker in de 
natuurreservaten

Niet meer 
actief in deze 
periode

Vooral 
1980-2000

Voorbeeld Rijksdorp Bunkerdorp 
‘Het Schuitegat’

– Vooral in het kader van 
natuurontwikkeling 

Impact Verval Verdwijnen relicten 
Atlantikwall

– Verdwijnen relicten 
Atlantikwall

 
Beide theoretische kaders, van het omstreden militaire erfgoed naar het wildernisbeeld 
uit de natuurfilosofie, geven een totaal verschillende waardering van hetzelfde fenomeen. 
In dat opzicht is er in de duinen sprake van een contested heritage: het erfgoed van de Atlan-
tikwall heeft voor verschillende groepen een andere betekenis. R. Jones gebruikt dit be-
grip vooral voor de verschillende interpretaties van bevolkingsgroepen of gemeenschap-
pen van hetzelfde erfgoed.178 Uit recente geografische literatuur zijn andere voorbeelden 
te geven van de verschillende interpretatiemogelijkheden van hetzelfde landschap.179 

177  Zie voor een korte omschrijving van dit project Noordwest Natuurkern, in het kader waarvan vijf sleuven zijn gegraven in de 
duinen in de periode 2012-2013, Kuipers & Van der Vegte, 2015. 
178  Jones, 2009.
179  Bijvoorbeeld Cosgrove & Daniels met The Iconography of Landscape, maar ook Duncan & Duncan met de verschillende lagen 
in hetzelfde landschap. Deze theoretische concepten zijn beschreven in Wylie, 2007. 

Afb. 4.30 Driesprong van 
Duitse betonwegen in het 
Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Het verstui-
vingproject bedreigde ook 
deze betonwegen, die in-

middels zijn gesloopt.* 
Foto auteur, augustus 
2007.
* Mondelinge mededeling Dirk Glorie, 
pwn tijdens de Bunkerdag, 10 septem-
ber 2015.
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Afb. 4.31 Consolidatie van een bakstenen manschappenverblijf in het Slotbos van Haamstede. 
Foto auteur, maart 2017.

Afb. 4.32 Antitankmuur met sporen van vraat. In de negentiger jaren van de twintigste eeuw was 
de overwoekering door met name klimop veel groter. Door de begrazing van onder andere dam-
herten is de overwoekering van de antitankmuur sterk teruggedrongen. Foto auteur, september 2017.
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Hierbij valt te denken aan de tegenstelling tussen de zienswijze van natuurbeschermers 
en cultuurhistorici op hetzelfde militaire landschap van de Atlantikwall.

4.9 De Atlantikwall in de duinen: dilemma’s voor omstreden erfgoed

Nog altijd zorgen de restanten van de Atlantikwall voor dilemma’s in het natuurbeheer. 
De afwegingen tussen natuur en cultuur worden vaak ad hoc en lokaal gemaakt. We za-
gen dat aan het bovenstaande voorbeeld van de betonweg. Een overkoepelende visie op 
het cultureel erfgoed van de Atlantikwall als landschappelijk ensemble ontbreekt voor-
alsnog. Een dergelijke visie zou meer moeten omvatten dan alleen een waardering van de 
aanwezige elementen en structuren. Er moeten op korte termijn keuzes gemaakt wor-
den op het vlak van restauratie en onderhoud van de restanten. Inmiddels zijn er sinds de 
bouw zeventig jaar verstreken en is er nog weinig tot niets wezenlijks gedaan aan onder-
houd of beheer van de bouwwerken en bijbehorende structuren. Zeer recent is besloten 
drie bouwwerken in het Slotbos van Haamstede te consolideren om instorting te voor-
komen (afb. 4.31). Criteria waren zeldzaamheid van het gebouwtype en staat van verval: 
niet ingrijpen had op korte termijn tot onomkeerbare schade aan de bouwwerken geleid. 
Soms komt er trouwens onderhoud vanuit onverwachte hoek: de immer voortwoekeren-
de klimop op tankmuren, op lange termijn een bedreiging voor het behoud, blijken te 
worden opgevreten door de damherten (afb. 4.32).

Ook de vraag of en zo ja hoe de beleving van dit Tweede Werelderfgoed moet worden 
aangepakt vraagt om meer integrale afwegingen. Nu zijn het risico op ongelukken en de 
angst voor aansprakelijkheid redenen om veel onderdelen van de Atlantikwall nog altijd 
af te sluiten voor het publiek (afb. 4.33).

De terreinbeheerder heeft kortom te maken met erfgoed dat in toenemende mate ge-
waardeerd wordt, maar waarvoor er nog geen pasklare toekomstvisie is. De dilemma’s 
– cultuur/natuur, behoud/verval, aansprakelijkheid/beleving – leiden nu vaak tot lokale 
acties. Een toekomstvisie vanuit het ensemble van het militaire landschap biedt wellicht 

Afb. 4.33 Risico op onge-
lukken, reden voor hek-
werken in de Zeepeduinen. 
Foto auteur, maart 2017.
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Afb. 4.34 Domein Raversijde. Sommi-
ge bunkers zijn ingericht met poppen en 
een reconstructie van het oorspronkelijke 
interieur. Daarnaast helpt een audiogids 
bij de niet-gereconstrueerde onderde-
len, zoals deze open geschutsopstelling. 
Via een vaste route worden de bezoekers 
langs alle opengestelde onderdelen ge-
voerd. Foto’s auteur, augustus 2014.
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een beter kader voor allerlei beslissingen. Daarom behandel ik een drietal mogelijke toe-
komstscenario’s, elk met andere consequenties voor het natuurlijk en cultureel erfgoed.

4.10 Drie toekomstscenario’s voor de Atlantikwall in natuurgebieden

Natuurmonumenten is gewend voor haar gebieden door middel van natuurvisies achttien 
jaar vooruit te kijken. Uitgaande van de gekozen beheerstrategie bepaalt de vereniging zo 
een koers voor het betreffende natuurgebied. Het is interessant om dit ook eens te probe-
ren voor het omstreden culturele erfgoed in de duinen. Stel dat we hiervoor achttien jaar 
vooruitblikken, welke koers zou Natuurmonumenten dan kunnen varen? De drie scena-
rio’s variëren van dominante aandacht voor cultureel erfgoed tot dominante aandacht 
voor natuurlijk erfgoed, van actief en veel beheer gericht op behoud en ontwikkeling van 
het culturele erfgoed tot het tegenovergestelde, namelijk beheer gericht op het doen ver-
dwijnen van het culturele erfgoed. 

4.10.1 Musealisering van de Atlantikwall

Het beste voorbeeld van musealisering van de Atlantikwall vinden we in België. Al eerder 
in dit hoofdstuk is het ontstaan van het Provinciaal Domein Raversijde beschreven. De 
huidige bezoeker vindt er een openluchtmuseum in een duingebied. De bunkers zijn goed 
onderhouden en hier en daar is het geschut teruggeplaatst. In de bunkers geven diorama’s 
met poppen, meubels en gebruiksvoorwerpen een beeld van het dagelijks leven tijdens de 
Eerste en de Tweede Wereldoorlog (afb. 4.34). Desgewenst leiden gidsen bezoekers langs 
de diverse bouwwerken. Het beheer van de gebouwen, zowel exterieur als de museale op-
stelling in het interieur, is intensief. Het verhaal van de Atlantikwall is zo uitermate goed 
beleefbaar. De natuurwaarden van de duinen zijn in het Atlantikwallopenluchtmuseum 
ondergeschikt aan het erfgoed. Elders op het Domein Raversijde is dat overigens omge-
keerd: in het park- en natuurgedeelte van het domein worden bouwwerken uit de Tweede 
Wereldoorlog zelfs nog afgebroken ten gunste van natuurontwikkeling.180 In dat opzicht 
is de keuze tussen erfgoed en groen in Raversijde vrij absoluut: óf het een, óf het ander. 

4.10.2 Wildernisnatuur zonder invloed van de mens

In dat opzicht sluit het wildernisscenario aan bij de keuze die gemaakt is voor het parkge-
deelte van het Domein Raversijde, maar ook voor andere natuurreservaten in de duinen. 
In dit scenario zijn de zichtbare restanten uit het verleden zoveel mogelijk aan het zicht 
onttrokken. Zoals gezegd hoeft dat niet altijd sloop te zijn: laten verzinken, maar voor-
al het toedekken van bunkers is waarschijnlijk nog veel vaker toegepast dan het toch in-
grijpende middel van sloop. Veel met bomen beplante heuveltjes zijn nog herkenbaar als 
toegedekte bunkers. 

180  Deseyne, 2005. Op p. 65 staat een summiere beschrijving van het recreatie- en parkgedeelte met het volgende citaat: ‘De con-
giërgewoning en de gebouwen van Duitse oorsprong verkeren in een te slechte staat en worden in de loop der jaren afgebroken.’ 
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De wildernisvariant is in relatief veel duingebieden in Nederland terug te vinden, wat 
logisch is gezien het natuurbeeld dat leeft voor de duinen. Zoals eerder in dit hoofdstuk 
is aangegeven, is daarin de laatste vijftien jaar wel verandering zichtbaar, maar er zijn ook 
nog veel ‘puur natuur’-duingebieden. Een voorbeeld is het Natuurmonumententerrein 
Voornes Duin. Hier staat de ontwikkeling van de natuurpotentie van de duinen voorop 
en speelt de menselijke invloed een ondergeschikte rol. De geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog is in dit terrein nauwelijks zichtbaar, terwijl er enkele bunkercomplexen in 
het duin liggen en er nog veel meer gelegen hebben. De keuze is hier gemaakt om in de 
beleving van het gebied de natuuraspecten ervan te benadrukken.181 

Ook uit de vigerende natuurvisie voor Voornes Duin blijkt dit. In de paragraaf gewijd 
aan cultuurhistorie is geen aandacht geschonken aan de Tweede Wereldoorlog en de bun-
kers in dit gebied. De nog aanwezige bunkers worden alleen genoemd in verband met 
overwinterende vleermuizen.182 Doelstelling voor het gebied is vooral behoud en waar 
mogelijk herstel van de zeldzame duinnatuur. Als overwinteringsplaats van vleermuizen 
worden de bunkers dus ‘gedoogd’. Maar zou een bunker bij natuurontwikkeling in de 
weg liggen, dan zou de bunker in dit scenario verdwijnen. Bij de afweging cultuur-natuur 
is natuur hier dus altijd dominant. 

4.10.3 Ruïnelandschap

Dit scenario is veel toegepast in binnen- en buitenland, maar niet altijd even bewust. De 
voorbeelden van de Westwallprojecten die eerder in dit hoofdstuk beschreven zijn, zijn 
interessant: de zichtbaarheid van de bunkers in het terrein zijn zelfs vergroot, maar de 
secundaire functie van de bunkers blijft natuur (vleermuisoverwinteringsplek), en uitge-
breide informatievoorziening, laat staan musealisering, blijft achterwege. En alhoewel 
er gewerkt is aan de zichtbaarheid van de bunkers heeft er geen waarneembaar herstel of 
restauratie plaatsgevonden.

Het ruïnescenario ontstaat trouwens ook in die gebieden waar van bewuste sloop of 
wegwerken in het verleden is afgezien, maar waar ook geen actief beheer plaatsvindt op 
de bunkers. Zuid-Kennemerland en de bunkers in het Slotbos van Haamstede zijn voor-
beelden hiervan bij Natuurmonumenten (afb. 4.35). Karakteristiek voor dit scenario is 
dat de restanten van de Atlantikwall niet zijn weggewerkt of gesloopt, maar als elementen 
in het landschap zijn blijven liggen. Veelal vindt er weinig tot geen actief beheer plaats, 
wat voor een romantische, ruïneachtige uitstraling kan zorgen. Nu, ruim zeventig jaar 
na de bouw, begint zich wel de vraag af te tekenen hoelang onderhoud nog kan uitblij-
ven. Zeker de bakstenen bouwwerken beginnen te vervallen, en enige vorm van restau-
ratie of consolidatie zal op termijn toch nodig zijn (afb. 4.36 en 4.31). Het zuidfront van 
de Festung IJmuiden, in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een goed voorbeeld. 

De Atlantikwall in Zuid-Kennemerland is grotendeels niet toegankelijk voor publiek 
en delen beginnen zo’n zeventig jaar na de bouw overwoekerd en vervallen te raken. In 

181  Zie bijvoorbeeld de wandelroutes, gebiedsinformatie en beschreven projecten bij het gebied Voornes Duin op de website 
van Natuurmonumenten, www.natuurmonumenten.nl (geraadpleegd mei 2014).
182  Van Steenis, 2006. In dat opzicht lijkt deze natuurvisie sterk op de oudere visies van Zuid-Kennemerland en Haamstede. 
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dit geval heeft er nog geen actief beheer plaatsgevonden. Waar restanten van de Atlantik-
wall wel in het publieksbereik liggen, zijn er vaker maatregelen voor behoud of voor de 
veiligheid genomen. Voorbeeld vormen de restanten van een kustbatterij op het Deense 
Wadden eiland Rømø. Hekwerken zijn op de bunkers geplaatst om valpartijen te voorko-
men en zelfs de observatieplaats in een Tobruk-bunkertje is met een betonnen plaat af-
gesloten (afb. 4.37). In het natuurgebied Cap Gris-Nez, Noord-Frankrijk, liggen de bun-
kers verspreid in het duinlandschap. Een enkele bunker is hergebruikt, als uitzichtpunt 
bijvoorbeeld, of als ophangplek voor een paneel (afb. 4.38 en 4.10). 

Het is kenmerkend voor de bunkers in dit scenario dat ze soms zeer opvallend in het 
landschap aanwezig zijn, maar slechts zelden zijn voorzien van informatie. Van de vier aan-
gehaalde voorbeelden, Westwall in Duitsland, en de Atlantikwall in Denemarken, Frank-
rijk en Nederland, is er alleen bij het Westwallproject ook zeer specifieke informatie over de 
bunkers, zij het niet bij de objecten zelf maar op de parkeerplaats. Het draagt er wel aan bij 
dat de bunkers en andere structuren beter opgaan in het landschap en daardoor een zekere 
romantische uitstraling kunnen krijgen, alhoewel dat misschien een vreemde associatie is 
bij oorlogserfgoed (afb. 4.39). 

Het bijzondere evenwicht tussen cultuur en natuur dat in dit scenario kan bestaan is 
echter kwetsbaar en ook hier zullen uiteindelijk keuzes gemaakt moeten worden.183 Dat is 

183  Purmer, 2009, beschrijft dit ruïnelandschap verder aan de hand van de Atlantikwall in Zuid-Kennemerland. 

Afb. 4.35 Overwoekerde tankmuur in Zuid-Kennemerland. Foto auteur, september 2017.
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Afb. 4.36 Vervallen bunker 
in de Zeepeduinen. Foto 
auteur, november 2015.

Afb. 4.38 Hergebruik van 
een bunker tot uitzicht-
punt Cap Gris-Nez. Foto 
auteur, oktober 2013.

Afb. 4.39 (rechts) Met 
mos overgroeide drake-
tandversperringen van de 
Westwall in het bos. Foto 
auteur,  februari 2014.

Afb. 4.37 Bunker in 
een natuurgebied op het 
Deense Waddeneiland 
Rømø. Alhoewel er geen 
 informatievoorziening is, 
zorgen een hek en een be-
tonplaat in een Tobruk-
bunkertje voor veiligheid. 
Foto auteur, april 2014.
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bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten gebeurd bij de bunker Wassermann op Schiermon-
nikoog, die reeds eerder dit hoofdstuk ter sprake is gekomen. Deze bunker, die diende als 
fundament voor een radar, is nu ingericht als uitkijkpunt. Met vrijwilligers is al het puin 
eruit verwijderd en in 2003 kon het gebouw weer opengesteld worden. Er waren ook hier 
voorzieningen nodig om de bunker geschikt te maken als uitzichtpunt. Inmiddels is de 
plek geliefd vanwege het prachtige uitzicht op de omringende duinen.184 Door de inrich-
ting van de bunker Wassermann is deze echter nu wel minder onderdeel van de duinen, 
zoals de resten in Zuid-Kennemerland dat wel zijn (afb. 4.40).

Bij het ruïnescenario is de ruimtelijke context van de betonwerken van belang. Juist de 
samenhang van bunkers met niet-gebouwde elementen zoals tankgrachten en loopgra-
ven en andere onderdelen van de verdedigingswerken zoals betonwegen geven inzicht in 
het functioneren van de Atlantikwall als militair landschap. Dit biedt een meerwaarde bo-
ven de individuele bunkers. Juist ook deze context is een belangrijk onderdeel van de waar-
de van de Atlantikwall in de natuurgebieden. De strategisch-ruimtelijke inbedding is vaak 
nog goed beleefbaar, alhoewel de toenemende begroeiing dit letterlijk kan versluieren. De 
zichtbaarheid van de Atlantikwall als militair landschap kan dus afnemen in het ruïnescena-
rio. De cultuurhistorische waarden kunnen ook afnemen door verval van de bouwwerken. 

184  Purmer, 2004. Ook hier was de inzet van vrijwilligers cruciaal. Zeker omdat de bunker al een rol speelde in de Schiermon-
nikoogse samenleving van na de Tweede Wereldoorlog als plek van een populair terras,  was het animo om tot herstel en open-
stelling van de bunker over te gaan groot (zie Abrahamse & Koning, z.j., p. 41). 

Afb. 4.40 Bunker Wassermann op Schiermonnikoog met voorzieningen voor het uitzichtpunt. 
Foto auteur, juli 2011.
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4.10.4 De drie scenario’s vergeleken

Figuur 4.1 zet de drie scenario’s ten opzichte van de aandacht voor het erfgoed af tegen 
de aandacht voor natuur. Hierbij blijkt het ruïnescenario zich in een positie te bevin-
den tussen de aandacht voor erfgoed en natuur in, waarbij zowel erfgoed als natuur de 
overhand kunnen krijgen en het evenwicht enigszins flexibel is. Bij het musealisering-
scenario en het wildernisscenario is er duidelijk een keuze gemaakt óf voor erfgoed, óf 
voor natuur en is geen sprake van een evenwicht tussen natuur en cultuur (tabel 4.4, fi-
guur 4.1).

Tabel 4.4 Drie toekomstscenario’s en consequenties voor erfgoed en natuur

Scenario Beheer Relatie natuur
Aandacht 
erfgoed

Voorbeeld

Musealisering Intensief 
(gebouwen en  
structuren)

Erfgoed is dominant, 
conflicten op grote schaal 
met natuur

Veel Domein 
Raversijde, België

Ruïnelandschap Passief beheer 
en plaatselijk actief

In principe combinatie 
natuur-cultuur, op kleine 
schaal conflicten mogelijk

Beperkt Westwallproject 

Wildernisnatuur 
zonder mense-
lijke invloed

Extensief, tot afwe-
zig; procesnatuur 
prevaleert

Natuur is dominant, 
conflicten op grote schaal 
met erfgoed 

Geen Voornes Duin

Toenemende aandacht voor het erfgoed

Musealisering

Afnemende aandacht voor natuurwaarden

Ruïnelandschap

Wildernisnatuur

Figuur 4.1 Scenario’s en de aandacht voor erfgoed, afgezet tegen de afnemende aan-
dacht voor natuurwaarden
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4.11 Conclusies

Samenvattend zagen we dat al vóór de Tweede Wereldoorlog veel natuurbeschermers de 
duinen in Nederland zagen als een zeldzaam en daarom zeer gewaardeerd voorbeeld van 
wildernisnatuur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde alles toen de duinen enke-
le jaren niet toegankelijk waren en deel gingen uitmaken van de Atlantikwall. Kort na de 
oorlog overheersten optimisme en de aanpakmentaliteit van de wederopbouw: voortva-
rend werd de Atlantikwall opgeruimd of op zijn minst grotendeels aan het zicht onttrok-
ken om het wildernisbeeld te herstellen. Sloop, bijvoorbeeld de wens van Natuurmonu-
menten kort na de oorlog, bleek in praktijk waarschijnlijk te kostbaar en complex. Veel 
bunkers verdwenen onder het zand. Wel werden andere sporen van de Atlantikwall, zoals 
mijnen, prikkeldraad en versperringen, al kort na de oorlog zoveel mogelijk opgeruimd. 
Na deze ‘opruimfase’ in de duinen, pakweg de eerste vijf jaar na de oorlog, leek rust ech-
ter belangrijker te zijn dan verstorende sloop, zeker toen de ecologische meerwaarde van 
bunkers voor overwinterende vleermuizen meer in beeld kwam. De natuurontwikkelings-
golf in de jaren negentig zorgde plaatselijk weer voor een toename van sloopplannen. De 
grootschalige natuurontwikkelingsprojecten maakten het mogelijk sloop mee te finan-
cieren. Het project om kerven te maken in de zeereep is hier nog een uitvloeisel van. Toe-
nemende aandacht voor het erfgoed van de Atlantikwall kenmerkt de afgelopen vijftien 
jaar. De omgang met de Atlantikwallrestanten in de duinen is te perio diseren (tabel 4.5). 

Tabel 4.5 Omgang met de bunkers in de duinen in verschillende periodes

Periode Natuurbeeld
Herdenkings-

traditie
Atlantikwall

Omgang met 
 bunkers 

1945-1950 Herstel natuurlijk-
heid duinen

Nationalistisch Opruimen ‘los’ 
materiaal zoals prik-
keldraad en mijnen 

Sloop, maar vooral 
ook aanzanden

1950-1980 Natuurbeheer in 
toenemend aantal 
duinreservaten

Nationalistisch/
slachtoffergroepen

‘We hebben geen 
bunkers’

Hergebruik 
of passief beheer

1980-2000 Natuurontwikkeling Meer Europees en 
algemener

Ecologisch gebruik, 
waar nodig sloop

Vleermuizen - 
verblijf

2000-heden Meer aandacht voor 
cultuurhistorie in de 
duinen in combi-
natie/conflict met 
natuurontwikkeling

Regionalisering/het 
persoonlijke verhaal 

Cultuurhistorie krijgt 
aandacht, maar 
sloop komt nog voor

Meer aandacht, 
maar nog beperkt 
aanpassingen in 
beheer

Opvallende observatie is dat de natuurgebieden waar nu de meest intacte onderdelen van 
de Atlantikwall ook nog in het landschap zichtbaar zijn, pas laat in handen van de grote 
terreinbeheerders kwamen. Slot Haamstede met de Zeepeduinen en Zuid-Kennemerland 
werden pas in de jaren zeventig en tachtig eigendom van Natuurmonumenten, en het 
bunkercomplex Rijksdorp van Staatsbosbeheer zelfs nog later, pas in 1995. Dit terwijl in 
het oudste duinreservaat van Natuurmonumenten alle bunkers vrijwel aan het zicht ont-
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trokken of gesloopt zijn. Kennelijk hadden particuliere eigenaren (Slot Haamstede en 
Zuid-Kennemerland) nog minder mogelijkheden of behoefte om de Atlantikwall in hun 
eigendom te slopen of aan het zicht te onttrekken. Het bunkercomplex Rijksdorp bleef 
behouden door hergebruik. 

Natuurbeheerders blijken nu door het passief behoud verrassend gave onderdelen van 
de Atlantikwall in bezit te hebben. In de bebouwde kom, rond infrastructuur en langs de 
zeereep is veel verdwenen uit veiligheidsoverwegingen en om plaats te maken voor nieuw-
bouw. Hier kon succesvol gebruikgemaakt worden van sloopsubsidies of werden al dan 
niet complexe afspraken gemaakt met overheden, zoals Natuurmonumenten dat trachtte 
te doen voor Voornes Duin. Veel particuliere eigenaren zal dat niet gelukt zijn en ook het ‘es-
thetisch’ aanzanden van bunkers zal hier veel minder zijn toegepast. Juist ook bij particu-
lieren zijn veel ‘zachte’ structuren van de Atlantikwall bewaard gebleven, zoals loopgraven, 
wegen en bouwwerken van baksteen. Deze gebouwen en structuren waren eenvoudiger 
te slopen dan de betonwerken en zijn elders veelal verdwenen. Daar waar terreinbeheer-
ders complexen van Defensie overgedragen kreeg, is er niet zelden ook nog een extra erf-
goeddimensie aan het militair erfgoed toegevoegd, namelijk die van de  Koude Oorlog.

Het verklaart in ieder geval de aan het begin van dit hoofdstuk gestelde paradox. De 
combinatie van uiterst pragmatisch beheer van de duinen in combinatie met een streven 
naar natuurlijkheid leidde ertoe dat de niet-zo-simpel te amoveren onderdelen van de At-
lantikwall rustig bleven liggen. Daar waar natuurbeheerders in redelijk recente verwer-
vingen complete onderdelen van de Atlantikwall in de schoot geworpen kregen, bleven 
ook de meer kwetsbare elementen van de Atlantikwall, zoals loopgraven en gemetselde 
en kleinere bouwwerken, bewaard. Het beheer gericht op weinig verstoring van het ge-
bied leidde voor de Atlantikwall tot preservation by neglect van soms complete militaire 
landschappen, tot in de kleinste details (afb. 4.41). Om in de termen van de Britse ar-
cheoloog Christopher Taylor te spreken een Zone of Survival: een gebied waarin de sporen 
uit het verleden bewaard zijn gebleven door een weinig actief gebruik in de opvolgende 
tijdsperiodes. Dit in tegenstelling tot een Zone of Destruction, waarin opvolgende ontwik-
kelingen de sporen uit het verleden vernietigden. Voor de Atlantikwall in de duinen is dit 
beeld van een Zone of Survival goed toepasbaar. Ook van Zones of Destruction zijn in het geval 
van de Atlantikwall voorbeelden te bedenken, zoals de wederopbouwgebieden rond Den 
Haag en Katwijk, maar ook de duingebieden waar sloop actief plaatsvond in het kader 
van natuurontwikkeling.185 Het wildernisnatuurbeeld liet weinig ruimte voor het cultureel 
erfgoed in de duinreservaten, wat de beperkte aandacht verklaart.

Sinds begin eenentwintigste eeuw is er een duidelijke herwaardering van de Atlantik-
wall waarneembaar, zowel in de erfgoedwereld als bij het publiek. Het leidde tot gewens-
te en soms ongewenste aandacht voor de complexen in de duinen. Dit begint nu effect 
te krijgen op het beheer van de natuurgebieden. Het leidt tot erkenning van de erfgoed-
waarde en een toestaan van rondleidingen en thematische excursies in de terreinen. Door 
externe vrijwilligers, dat dan wel. Natuurmonumenten lijkt voorlopig vooral te reageren 
op deze veranderingen in de buitenwereld: een eigen visie op de Atlantikwall heeft de 

185  Taylor, 1972. 
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natuurbeheerder nog niet. Daar lijkt de tijd nu rijp voor, alhoewel het goed is bewust te 
blijven van de verschillen in waardering en interpretatie van dit (en ander) cultureel erf-
goed.186 Het wildernisbeeld dat domineert in de duinen, lijkt juist nu conflicterend met de 
groeiende aandacht voor het steeds minder omstreden erfgoed. 

Is het ruïnescenario het ideale toekomstbeeld voor Natuurmonumenten als het gaat 
om de omgang met de Atlantikwallrestanten in de duinen? Het antwoord daarop is niet 
eenduidig. Het lijkt er op dat juist het ruïnescenario recht doet aan een evenwicht tussen 
de erfgoedwaarden en natuurwaarden in het gebied: het bestrijkt zowel natuurlijk als cul-
tureel erfgoed. In de afwegingen die toch steeds tussen cultuur en natuur gemaakt zullen 
worden, zit nog wel een dilemma verscholen. De voortschrijdende tijd leidt voor de At-
lantikwall onherroepelijk tot waardeverlies, simpelweg door verval van de bouwwerken 
en het vervagen van structuren door weer en wind en voortgaande overwoekering door 
planten en bomen. Hier moet in de zoektocht naar evenwicht tussen natuurlijk en cultu-
reel erfgoed rekening mee worden gehouden. 

Waarin onderscheidt de Atlantikwall in de natuurgebieden zich van andere onderde-
len daarbuiten? Het verschil lijkt vooral te zitten in de compleetheid en de samenhang van 
het erfgoed binnen het landschap. Veel is bewaard gebleven in landschappelijke context, 

186  Tunbridge & Ashworth, 1996.

Afb. 4.41 Schuttersputje in 
de Zeepeduinen. Dit soort 
kleine elementen illustre-
ren de compleetheid van 
het complex op Schouwen. 
Inmiddels is deze schut-
tersput opgevuld met zand 
om ongelukken te voorko-
men. Foto auteur, novem-
ber 2015.
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wat voor losse onderdelen buiten de natuurgebieden vaak minder het geval is.187 De tijd 
lijkt dan ook rijp om dit cultureel erfgoed een bewuste plek te geven in het terreinbeheer. 
De Tweede Wereldoorlog is actueel en in de huidige herdenkingstraditie komt in toene-
mende mate aandacht voor lokale verhalen over de oorlog. Het lijkt in tegenspraak, maar 
juist deze immense Europese vestinglinie kan een lokaal lieu de mémoire bieden om lokale 
verhalen te vertellen. 

Door de toenemende aandacht voor de Atlantikwall in de erfgoedwereld en bij de over-
heid zijn er ook kansen voor Natuurmonumenten en andere terreinbeheerders. De provin-
cie Zuid-Holland heeft binnen de eerdergenoemde Erfgoedlijn Atlantikwall geld beschikbaar 
gesteld om te werken aan benutten, beleven en beschermen van dit Tweede Wereldoorlo-
gerfgoed.188 Op Schiermonnikoog zijn enkele bunkers van Natuurmonumenten toegan-
kelijk gemaakt voor het publiek in het kader van een groot project van het Waddenfonds, 
Waddengebied in de oorlog. Het Waddenfonds droeg bijna een miljoen euro bij aan het weer 
zichtbaar maken van vier bunkercomplexen op de Friese Waddeneilanden (afb. 4.42).189 

187  Natuurlijk uitzonderingen daargelaten. Met name het landfront van de Festung Vlissingen, vooral in agrarisch gebied, is 
landschappelijk nog bijzonder gaaf. Maar zeker de veelal kleinschalige bunkermusea zijn nogal objectgericht. Zie Warmerdam, 
2014, voor een recent voorbeeld van een inventarisatie op grond van de Amsterdamse Waterleidingduinen, waarbij ook de struc-
turen en elementen buiten de bunkers veel aandacht kregen. 
188  Provincie Zuid-Holland, 2013. 
189  Zie www.waddenfonds.nl/projecten/127/waddengebied-in-de-oorlog (geraadpleegd 23 juni 2017). 

Afb. 4.42 Bunker op Schiermonnikoog, in het kader van het project Oorlog op de Wadden weer 
uitgegraven en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Foto auteur, maart 2016.
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Afb. 4.43 Geschutsbunker in Zuid-Kennemerland, voorbeeld van een van de grotere bunkers be-
waard gebleven in dit natuurgebied. Een antitankmuur sluit aan op de bunker. Foto auteur, okto-
ber 2013.
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Voor wat betreft het beheer van het erfgoed is het belangrijk te kijken naar het complete 
ensemble van de Atlantikwall. Ook hier is behoefte aan de in figuur 2.2 genoemde stap-
pen in het beheer: inventariseren, waarderen en afwegingen maken met andere waarden. 
Onherroepelijk komt op objectniveau de vraag naar voren wanneer ingrijpen in het beton-
werk nodig is. Zeker de voor de minder ständige bouwwerken, zoals de baksteenbunkers 
en structuren zoals loopgraven en tankgrachten, is het nodig deze vraag op redelijk korte 
termijn te gaan beantwoorden. De kracht van de Atlantikwallonderdelen bij Natuurmo-
numenten is toch vooral de compleetheid van het militair-landschappelijke ensemble. 
Dat zou ook de insteek van een meer integraal beheer moeten zijn: een consoliderend 
beheer voor bouwwerken (zoals we zagen in Haamstede) in combinatie met deels actief, 
maar deels ook passief beheren van zachte sporen zoals loopgraven en wegen. Passief be-
heer betekent hier het ontzien van sporen en structuren bij ingrepen in het terrein. Komt 
daar een conflict uit voort – bijvoorbeeld in het kader van natuurontwikkeling – dan dient 
er een zo integraal mogelijke afweging gemaakt te worden. 

Vanuit de groeiende interesse in de Atlantikwall in de samenleving en het erfgoedveld 
lijkt er tevens behoefte om dit erfgoed beter beleefbaar te maken. Het plaatsen van infor-
matiepanelen is hierbij zeker niet de enige optie. De voorbeelden uit binnen- en buiten-
land laten zien dat er vele mogelijkheden zijn. Ook het inschakelen van vrijwilligers voor 
rondleidingen kan een vorm zijn. Gezien het evenwicht tussen natuur en cultuur zal er 
maatwerk geleverd moeten worden. De oplossingen zullen voor een terreinbeheerder als 
Natuurmonumenten niet richting het musealiseren gezocht moeten worden. 

Afsluitend kunnen we concluderen dat het omstreden erfgoed in natuurgebieden wel-
eens een blessing in disguise zou kunnen blijken te zijn. Door omstandigheden hebben de 
terreinbeheerders een staalkaart van het omstreden erfgoed van de Atlantikwall in bezit 
(afb. 4.43). En dat in de duinen, die nog steeds te boek staan als zeer belangrijke natuur-
gebieden, waar natuurlijke processen als verstuiving en duinvorming nog een kans heb-
ben of krijgen. Die combinatie van bijzonder natuurlijk en cultureel erfgoed in samen-
hang in het landschap zou ook in de beleving een plek moeten krijgen.

Is de ontwikkeling van deze natuur nu strijdig met het behoud van de restanten uit 
de Tweede Wereldoorlog? Dat zal plaatselijk zeker het geval zijn, zoals het recente voor-
beeld van de kerf in Zuid-Kennemerland bewijst. Daarnaast zijn de relicten uit de  Tweede 
Wereld oorlog lang niet even gaaf en zichtbaar bewaard gebleven in elk terrein. De uitvoe-
rige beschrijving van Voornes Duin laat zien dat veel daar verdwenen of (bewust) onzicht-
baar is gemaakt. Maar in natuurgebieden waar het omstreden erfgoed nog prominent 
aanwezig is, zijn er volop kansen om zich met dit erfgoed beter te profileren en daarmee 
aan de groeiende behoefte uit de samenleving te voldoen. Hierbij zou het verstandig zijn 
de restanten op ten minste nationale schaal te bekijken, zowel binnen als buiten de na-
tuurgebieden. Het veld is juist op het gebied van de Atlantikwall zeer versnipperd, zoals 
de op diverse plekken ontstane kleinschalige musea laten zien. Een landelijk overzicht, 
bij voorkeur met een waarderingskader, zou kunnen helpen op lokaal niveau de juiste 
keuzes te maken. Het zou een gemiste kans zijn als de terreinbeheerders uiteindelijk 
overal dezelfde relicten bewaren en beleefbaar maken of, erger nog, juist nergens een 
keuze maken uit gebrek aan overzicht. Afstemming tussen de terreinbeheerders is dan 
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Afb. 4.45 Uitzichtpunt op een Duitse bunker in Volgerland, Zuid-Holland. Foto auteur, augustus 
2015.

Afb. 4.44 Diverse duinbeheerders bij elkaar op de Bunkerdag. In de middag werd de bunkerrou-
te De Punt bezocht (Zuid-Holland), met onder andere dit recent nagemaakte geschut op het oor-
spronkelijke emplacement. Foto auteur, september 2015.
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ook belangrijk. Een aanzet daartoe was de Bunkerdag, waarbij verschillende terreinbe-
heerders van Schiermonnikoog tot Zeeland en van Natuurmonumenten tot Staatsbosbe-
heer met elkaar kennis, informatie en vooral ervaringen hebben uitgewisseld over de At-
lantikwall in hun gebieden (afb. 4.44).190 

Juist de landschappelijke context en de compleetheid van onderdelen van de Atlan-
tikwall in de duingebieden vormen vanuit erfgoed een belangrijke meerwaarde voor be-
houd. Het zou mooi zijn als het spreekwoordelijke Belvedere-adagium ‘Behoud door ont-
wikkeling’ zou kunnen worden aangepast in ‘Behoud door natuurontwikkeling’. In het 
ruïnescenario zijn volop kansen om het beste uit de natuurvisie en erfgoedvisie te com-
bineren. Daarmee zou het omstreden erfgoed, ruim zeventig jaar na de bouw, niet langer 
de lastige herinnering uit een bezwaard verleden zijn. 

190  Purmer, 2015-2. Deze dag werd op 10 september 2015 georganiseerd door de Natuurmonumenten Academie onder de  titel 
Bunkerdag, niet te verwarren met de landelijke open dag voor bunkers met dezelfde naam, georganiseerd door de stichting Eu-
ropees Erfgoed Atlantikwall. 
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Landbouwwerktuigen en de akker van Genhoes. Fotoarchief Natuurmonumenten,  ’s-Graveland, 
foto J. van Dijk, 1955.



5 De boer
Het Geuldal: van Heimans’ boeren Arcadië  

tot een multifunctioneel landschap

5.1 Inleiding

‘Misschien komt dit werkje in heel veel jonge handen; dat is mogelijk en ik hoop het; 
want dan wordt het land om Epen van Mechelen tot Beusdal mogelijk nog eens het 
 nationale park van nederland.’ Dit zijn de slotwoorden van het beroemde Uit 
ons Krijtland door Eli Heimans uit 1911.1 Heimans was net als Jac. P. Thijsse een onver-
moeibare pleitbezorger voor de Nederlandse natuur eind negentiende begin twintigste 
eeuw. Samen schreven ze een hele reeks boekjes, beginnend met Van vlinders, bloemen 
en vogels in 1894 en doorlopend tot In het Bosch in 1901.2 Deze boekjes waren populair en 
zouden vele malen herdrukt worden. Dat gold ook voor hun Wandelboekje dat in 1900 ver-
scheen.3 Daarnaast stonden beide heren in 1896 aan de wieg van het tijdschrift De Levende 
Natuur. In al deze publicaties roepen ze vooral op tot natuurstudie in het veld, het zelf ont-
dekken van de natuur buiten.

Heimans schreef Uit ons Krijtland alleen. Het was een neerslag van een vakantie naar 
Zuid-Limburg in 1910, aldus Heimans in het voorwoord. Hij kwam al veel langer in Zuid-
Limburg: hij was er bijvoorbeeld samen met Thijsse geweest in de zomervakantie van 
1899.4 In plaats van de meer algemene thema’s die Heimans en Thijsse in hun boeken-
reeks hadden verwerkt, stond nu een concreet gebied centraal: de streek rondom het 
Zuid-Limburgse dorp Epen. Het boek had al succes bij het uitkomen in 1911 en werd niet 
vergeten. In het kader van de Aktie Geuldal bracht Natuurmonumenten in 1977 een herdruk 
uit, met een nawoord van de zoon van Eli Heimans, Jacob Heimans (1889-1978). In de 
voetsporen van zijn vader was hij een belangrijke figuur geworden voor de Nederlandse 
natuurstudie en natuurbescherming. Hij werd onder andere hoogleraar botanie in Am-
sterdam. Aan Uit ons Krijtland had hij bijgedragen als fotograaf.5 In zijn nawoord voor 
de herdruk onderstreepte Jacob Heimans de oproep van zijn vader: ‘het gebied, dat zeker 
waard is, volgens de wens van de auteur in zijn slotzin, te worden tot een Nationaal Na-
tuurpark van Nederland.’6 

1 Heimans, 1911, p. 212.
2 Coesèl, Schaminée & Van Duuren, 2007. 
3 Zie paragraaf 2.6 en afb. 2.20 voor meer over het Wandelboekje.
4 Willems & Verschoor, 2011. 
5 Coesèl, 1993, biedt een biografie van Jacob Heimans. Zie noot 120 op p. 65 voor de fotografische bijdrage van Jacob aan het 
boek van zijn vader. 
6 Heimans, 1977, laatste pagina (ongenummerd).
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Kaart 5.1 Het studiegebied van dit hoofdstuk

Cartografie Thor Smits.



5.1 Inleiding 267

Ook na 1977 bleef het boek in de belangstelling staan. In 2011 verscheen het artikel Uit 
ons Krijtland 100 jaar in het Natuurhistorisch Maandblad.7 In 2014 kwam er een boekwerkje 
uit getiteld ‘Uit ons Krijtland’. Eli Heimans toen en nu.8 In dit boek bezoekt auteur Anne van 
der Linden een aantal locaties die Heimans in 1910 heeft aangedaan. Het blijkt dat veel 
van wat Heimans beschreef nog terug te vinden is in het Zuid-Limburgse Geuldal, maar 
dat ook veel al dan niet ongemerkt verdwenen is. Wat wel bleef is de wens tot vorming 
van een nationaal park. Ook Van der Linden refereert in haar boek aan deze dan nog on-
vervulde wens van Heimans. 

In dit hoofdstuk kijken we naar het landschap van het Zuid-Limburgse Geuldal tus-
sen 1900 en heden aan de hand van de huidige eigendommen van Natuurmonumenten: 
het Geuldal tussen de Belgische grens en Mechelen, het Bovenste Bos en Genhoes tussen 
Schin op Geul en Oud-Valkenburg (kaart 5.1). Vanuit een landschapsbiografische invals-
hoek zal ik trachten de ontwikkelingsgeschiedenis van dit landschap te duiden. Welke 
veranderingen vonden er plaats sinds Heimans er in 1910 zijn zomervakantie doorbracht? 
Kunnen we auteurs identificeren die verantwoordelijk zijn voor die ontwikkelingen in het 
landschap? Welke rol speelde Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders daarbij? 
Vanuit welke natuurbeelden handelde Natuurmonumenten? En hoe groot was daarbij de 
invloed van het arcadische natuurbeeld dat Heimans van het Geuldal schetst in zijn boek? 

7 Willems & Verschoor, 2011. 
8 Van der Linden, 2014. 

Afb. 5.1 De Geul bij Geulhem, iets ten westen van Valkenburg. Opvallend zijn de populieren en 
knotwilgen (?) langs de Geul, evenals het nogal rustiek ogende hek. Ansichtkaart verstuurd in 
1909 aan mijn overgrootmoeder. Collectie auteur.
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Afb. 5.2 Langs de Geul bij Oud-Valkenburg. Wie de Geul oostelijk van Valkenburg volgt, komt 
nog altijd bij De Drie Beeldjes uit. Deze oorspronkelijk achttiende-eeuwse calvariegroep staat aan 
de Geul, niet zichtbaar op deze ansichtkaart, verstuurd in 1911. Collectie auteur.

Afb. 5.3 De ruïne van kasteel Valkenburg op een ansichtkaart, beschreven in 1902. De ruïne was 
een van de toeristische attracties van het Valkenburg van rond de eeuwwisseling. Collectie auteur.
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5.2 Het Geuldal van Heimans: vroeg toerisme en landbouw

Uit ons Krijtland is een verslag van een aantal dagwandelingen in en rond het meest zuide-
lijke Nederlandse deel van het Geuldal. Deze wandelingen boden Heimans de ruimte om 
aandacht te vragen voor de geologie en botanie van het gebied, maar ook voor de samen-
hang tussen het voorkomen van planten en hun plek in het landschap. Zo krijgt bijvoor-
beeld de zinkflora, ontstaan door het slib dat met zink was vervuild door de zinkindustrie 
in het stroomopwaarts gelegen Kelmis, een plek in de beschrijving van de Geuloever. Het 
zinkviooltje zou later een iconisch symbool worden van de Aktie Geuldal. 

Al deze observaties zijn verpakt in sfeervolle beschrijvingen van de landschappen die 
Heimans doorkruiste tijdens zijn wandelingen: ‘Alweer door een toerniket en dan de brug 
over de Geul over. Keer u even om, dan ziet ge de mooiste prentbriefkaart uit de collectie 
Epen: het gezicht op den ondersten watermolen.’9 

Heimans verrichtte met zijn boek pionierswerk voor de geologische en biologische 
waarden van het Geuldal. In landschappelijk opzicht was het ‘on-Nederlandse’ land-
schapsschoon daarentegen al tamelijk bekend. Zuid-Limburg behoort tot de oudste toe-
ristengebieden van Nederland. Dat geldt vooral voor de omgeving van Valkenburg aan de 
Geul, dat al in 1853 was ontsloten door de spoorlijn Maastricht-Aken. Valkenburg ont-
wikkelde zich in de tweede helft van de negentiende eeuw tot een heus toeristisch cen-
trum, zeker toen na 1880 ook spoorwegverbindingen met Noord- en Midden-Nederland 
gereed waren. In 1885 werd hier de eerste vvv van Nederland opgericht en al in 1905 tel-
de het stadje 33 hotels en pensions.10 Valkenburg afficheerde zich al vanaf het begin met 
het heuvellandschap en ook met de gezonde ‘berglucht’ als Luftkurort. Toeristen vonden 
eveneens hun weg naar andere delen van het Geuldal en rond 1900 stonden al hotels in 
plaatsen als Epen, Geulhem en Slenaken.11 Niet voor niets bood Epen Heimans een prima 
uitvalsbasis voor zijn wandelingen. 

Het toerisme was rond 1900 nog een zaak van de gegoede middenklasse. Zij bezochten in 
Valkenburg niet alleen historische attracties als de ruïne van het kasteel en de mergelgroeves 
en nieuwe trekpleisters als de reconstructie van de Romeinse catacomben, maar maakten 
ook wandelingen in het landschap. De vlakke wandelingen langs de Geul zijn hierbij zeker 
populair geweest. De vele ansichten die verstuurd werden getuigen hiervan (afb. 5.1-5.3).

5.2.1 Het Zuid-Limburgse heuvellandschap rond 1910

Ondanks het opkomend toerisme in het Geuldal en de ontwikkeling van de mijnbouw in 
oostelijk Zuid-Limburg, is het landschap dat Heimans in zijn boek beschrijft overwegend 
in agrarisch gebruik. Hans Renes heeft de landschappelijke ontwikkeling van dit gebied 
uitgebreid beschreven.12 

9  Heimans, 1911, p. 110.
10  vvv Zuid-Limburg, 2010. 
11  Renes, 1988. 
12  Renes, 2000 en 1993. 
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Afb. 5.4 Gedeelte van het Geuldal tussen Epen en Mechelen op een topografische kaart, verkend 
in 1919. Kadaster, archief Topografische Dienst, kaartblad 771, uitgave 1924.
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De grondslag van het landschapsbeeld dat Heimans rond 1910 aanschouwde is gro-
tendeels gelegd in de middeleeuwen. Kenmerkende onderdelen van het landschap waren 
de akkers op de plateaus, bossen op de steile hellingen en een kleinschalige percelering 
rondom de dorpen, in de meeste beekdalen en op de flauwere hellingen. De variatie langs 
de Geul zelf is opvallend: we zien kleinschalige percelen bijvoorbeeld ter hoogte van Me-
chelen, maar grootschalige, open graslanden ter hoogte van Epen. Dit verschil kan ver-
klaard worden door de eigendomssituatie: de meer grootschalige delen waren in de ne-
gentiende eeuw nog gemeenschappelijk grondbezit (afb. 5.4).13

Het landschapsbeeld op de kaart toont een momentopname van een dynamische 
ontwikkeling die sinds de negentiende eeuw gaande was in Zuid-Limburg, namelijk 
de toenemende specialisatie op veeteelt. Aanvankelijk waren er in Zuid-Limburg vooral 
gemengde bedrijven; zowel akkerbouw, veeteelt als fruitteelt vonden plaats binnen een 
boerderij. De verhouding tussen de componenten was afhankelijk van de marktsituatie 
en kon dus van tijd tot tijd verschillen. De specialisatie op de veeteelt nam begin twintig-
ste eeuw echter sterk toe onder invloed van de extensivering van het boerenbedrijf we-
gens arbeidsschaarste, maar ook door de stijgende boterpijs.14 Gevolg was dat veel ak-
kers werden omgezet in grasland. De reden voor deze specialisatie was een combinatie 
van de landbouwcrisis die leidde tot lage graanprijzen en een toenemende vraag in de 
omliggende – en snel groeiende – steden als Luik en Aken en later ook de Mijnstreek.15 

Zuid-Limburg was van oudsher een belangrijk fruitgebied en sinds midden negentien-
de eeuw groeide de (buitenlandse) markt voor fruit.16 Vanaf het laatste kwart van de ne-
gentiende eeuw nam ook de binnenlandse vraag toe, wat een verdere uitbreiding van het 
areaal boomgaard tot gevolg had. De overblijvende akkers waren vooral op de plateaus te 
vinden en leverden grondstoffen voor veevoer. Zo beschrijft Heimans dat hij bij zijn wan-
delingen een speltakker tegenkwam: ‘De boeren verbouwen hier spelt voor veevoer.’17

Het leidde tot veranderingen in het traditionele gemengde bedrijf en daarmee ook 
in het landschap. Boomgaarden en graslanden werden omsloten met meidoornhagen 
om ongewenste betreding door vee te voorkomen. Op een detail van de kaart uit 1919 
(afb. 5.4) is de kleinschalige percelering met graslanden en boomgaarden (gestippeld) 
omgeven door heggen te zien. De graslanden waren als weiland én als hooiland in ge-
bruik. Het hooi bood belangrijk wintervoer voor het vee. Heimans verhaalt van een maai-
er die hij op een afgelegen, hoger plekje van de hooilanden van de Geul aan het werk zag.

Prikkeldraad vinden we in het Geuldal ook al relatief vroeg terug als veekering. Hei-
mans beschrijft dat prikkeldraad niet de mens, maar de koeien moet tegenhouden. Het 
voorkomen van prikkeldraad al kort na de uitvinding (rond 1870), maar nog vóór de meer 
grootschalige toepassing ervan (na de Eerste Wereldoorlog) is opmerkelijk te noemen. 
De snelle toename van het aantal koeien leidde wellicht tot de behoefte om snel veekeren-

13  Renes, 1993, p. 10. 
14  Bieleman, 1992, p. 281. 
15  Renes, 1993, p. 10. 
16  Bieleman, 1992, p. 282.
17  Heimans, 1911, p. 108. Heimans beschrijft ook nog dat het geen zuivere speltakker is, want, ‘hier en daar steekt er een rog-
geaar hoog bovenuit …’ Teken dat de omschakeling in 1910 nog relatief recent was? 
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de rasters te hebben. Prikkeldraad bood uitkomst en misschien groeide de traditionele 
meidoorn domweg niet snel genoeg.18 In de hoger gelegen weilanden kwamen drinkpoe-
len voor het vee wanneer het perceel ver van ander water lag, zoals de Geul zelf, een van 
de zijstroompjes of een bronnetje. Direct langs de Geul liepen rond de eeuwwisseling ook 
al koeien, zagen we bijvoorbeeld op de oude ansichtkaart (afb. 5.1).

Heimans beschreef in 1911 de nog niet overkluisde of genormaliseerde zijbeken van de 
Geul zoals de Sijlerbeek: ‘een onopgevoed, nog echt wild natuurkind. Moge het nog lang 
jong en ongetemd blijven’.19 Zijn vrome wens geeft aan dat hij kennelijk wist welke bedrei-
gingen de beken te wachten stonden. Veel van de zijtakken van de Geul werden overkluisd 
om de graslandpercelen te vergroten en te verbeteren ten dienste van de veeteelt (afb. 5.6). 

18  De passage over prikkeldraad vinden we in Heimans, 1911, p. 36. In de Verenigde Staten werden vanaf 1868 verschillende 
patenten verleend voor soorten prikkeldraad. Het type dat nu nog het meest wordt toegepast, is in 1874 uitgevonden door Jo-
seph Glidden. Een cultuurgeschiedenis van het prikkeldraad biedt Krell, 2002. Al sinds 1902 werd prikkeldraad in Noord-Bra-
bant gemaakt (Leenders, 1996, p. 104), maar de grootschalige introductie in Nederland kwam vermoedelijk pas na de Eerste 
Wereldoorlog, toen grote, goedkope partijen prikkeldraad beschikbaar kwamen (Renes, 2000, p. 135).
19  Heimans, 1911, p. 54. 

Afb. 5.5 Zeldzaam voorbeeld van knotbomen als overstaanders in een meidoornheg op de flanken 
van het Geuldal nabij Epen. Heimans beschrijft knotbomen in zijn boek; die zullen deels als over-
staanders in heggen, deels langs zijbeken van de Geul hebben gestaan. Foto auteur, april 2008.
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In de jaren dertig werd een aantal kleinere beken in Zuid-Limburg in het kader van de 
werkverschaffing overkluisd. Als we Heimans lezen is het echter goed mogelijk dat op 
kleine schaal al veel eerder aan de zijbeken van de Geul gewerkt werd.20

Verbetering van de grond was ook de reden dat kleine bronnetjes in het stroomgebied 
van de Geul, soms niet meer dan een drassige plek in het weiland, werden gedempt en zo 
uit het landschap verdwenen. De Geul zelf ontkwam aan al te grote ingrepen, alhoewel 
de mens in de negentiende eeuw her en der (ook bij Genhoes) Geulmeanders had afge-
sneden. Hans Renes stelt dat de belangen van het toerisme en de natuurbescherming de 
Geul wellicht gered hebben van normalisatie en kanalisatie: een lot dat veel andere Lim-
burgse beken wel ten deel viel.21

De populieren langs de Geul vormen een belangrijke karakteristiek. Heimans be-
schreef ze al in 1911: ‘vóór ons is het riviertje nog in zijn volle, onversneden kracht; het 
komt met bochten en sprongen op ons af uit groene vlakten, waarboven een slingerende 

20  Renes, 1990, p. 85.
21  Renes 2000, p. 127.

Afb. 5.6 Knotbomenrijen in het Geuldal bij Hurpesch, langs een zijbeekje dat uitkomt in de Geul. 
Veel grotere zijstromen van de Geul zullen dergelijke knotbomenrijen gehad hebben voor ze over-
kluisd werden. Foto auteur, juni 2008.
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populierenlijn zijn loop teekent.’22 Elders in Uit ons Krijtland schrijft hij: ‘Gij wandelt er on-
der hooge canada-populieren.’ Het feit dat Heimans al hoge populieren aantrof, betekent 
dat de bomen er eind negentiende eeuw al geweest moeten zijn.23 

Op de topografische kaart uit 1919 (afb. 5.4) zien we langs de Geul stippen getekend: 
waarschijnlijk staan deze niet alleen voor beekbegeleidende populieren, maar ook voor 
knotbomen. Beide treffen we hier en daar nog aan langs de Geul (afb. 5.7). De bomen 

22  Heimans, 1991, p. 6. 
23  Heimans, 1911, p. 76. Wellicht is de aanwezigheid van populieren nog ouder: uit Brabant weten we dat al in de achttiende 
eeuw op grote schaal populieren werden geplant (Burm & Haartsen, 2003, pp. 56-67).

Afb. 5.7 Een oude knotboom en een oude populier langs de Geul. Foto auteur, oktober 2008.



5.2 Het Geuldal van Heimans: vroeg toerisme en landbouw 275

hielden niet alleen met hun wortels de oever vast, maar leverden ook geriefhout en zul-
len als grensmarkering gebruikt zijn. Deze topografische kaart geeft echter nog geen 
aanwijzing voor meer perceelsgewijze aanplant van bijvoorbeeld populieren langs de 
Geul. 

Zal Heimans op zijn wandelingen nog een schaapskudde met herder gezien hebben? 
Het zou kunnen, alhoewel juist in Heimans’ tijd de kudden langzaam uit het Zuid-Lim-
burgse landschap verdwenen. Daarmee kwam een einde aan de zogenaamde heerdgang, 
het weiden van vee met een hoeder. Eeuwenlang voerden herders kudden schapen en ook 
andere dieren door het heuvelland en verzamelden de mest ’s nachts in de stallen. De heerd-
gang was een belangrijk component in het gemengde bedrijf: de mest was onmisbaar voor 
de akkers. De traditie verdween langzaam maar zeker in het begin van de twintigste eeuw.24 
Ongetwijfeld hebben de specialisatie op veeteelt en de introductie van de kunstmest hier-
aan bijgedragen.

Op de plateaus bleven open akkercomplexen dominant, alhoewel de gewaskeuze  ver-
anderde. Het landschapsbeeld bleef echter vrij constant. De plateaus bleven dus vooral 
in agrarisch gebruik en waren ook voor toeristen minder aantrekkelijk: op oude ansich-
ten en in vroege beschrijvingen is er relatief weinig aandacht voor, alhoewel Heimans 
wel het volgende signaleerde toen hij langs een akker liep: ‘verbazend veel mooie onkrui-
den, korenbloemen, klaprozen en bijzonder veel geurende kamillen en wikken, blauwe 
en roode.’25

Het Geuldal was niet uitsluitend in agrarisch gebruik: de kracht van de Geul zelf werd 
al eeuwen benut om watermolens aan te drijven. De opkomende lakenindustrie in Vaals 
in de achttiende eeuw leidde tot de bouw van de Volmolen bij Epen, bedoeld voor het vol-
len van de wol. Later werd de molen omgebouwd tot graanmolen. Er waren in het Geuldal 
diverse watermolens, waarvan de functie wisselde door de tijd. De watermolens hadden 
een grote invloed op het omliggende landschap. Los van de gebouwen kwamen er extra 
kunstwerken en waterlopen om de molens van voldoende water te voorzien. 

Kleinere en grotere groeves op de flanken van het Geuldal leverden bouwmateriaal, 
maar ook materiaal om de akkers te bekalken. Heimans zag nog een kleinschalige leem-
groeve bestemd voor baksteenfabricage, die ter plekke werd geproduceerd.26 Bij afgra-
vingen op de Eperheide werd grind en vuursteen gewonnen, onder andere bestemd voor 
verharding van wegen. Ook waren er mergelgroeves met bijbehorende kalkovens te vin-
den. Deze bedrijfstak kende vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog een grote bloei, toen 
import van kalk uit de buurlanden onmogelijk was. Restanten van kalkovens herinneren 
nog altijd aan deze industrie (afb. 5.8).27

Heimans wandelde nog over de slechts met vuursteen verharde landwegen en holle 
wegen. Ook hier voorzag hij bedreigingen. Hij werpt in zijn boek een virtueel pleidooi 
voor verharding en verbreding van dergelijke wegen tegen: ‘En als ik hier burgermees-
ter was, liet ik daar vlak vooraan bij den straatweg een bord zetten met: Natuurmo-

24  Hilligers, 1993. 
25  Heimans, 1911, p. 107.
26  Heimans, 1911, pp. 13-14. 
27  Nillesen, 2014. In het Geuldal waren de kalkbranderijen vooral tussen Meerssen en Wijlre te vinden.
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nument!! Eenig in Nederland! In de aandacht en hoede van inwoners en toeristen 
aanbevolen!’28

Ook de hellingbossen waren aan verandering onderhevig. Zowel eigendom als ge-
bruiksvorm wisselden door de tijd. Veel bossen kenden een middenbosbeheer, een hak-
houtbeheer met overstaanders. Eiken werden voor de schors ten behoeve van de leerlooi-
erij gekweekt. Takkenbossen rijshout waren voor de lokale bakkersovens, maar werden 
ook toegepast in de mijnbouw. Hier dienden de takkenbossen als versteviging van de 
mijngangen. Mijnbouw leidde ook tot een toenemende vraag naar naaldhout, waarvan de 
stammen eveneens voor de mijngangen werden gebruikt. 

Heimans schrijft vol enthousiasme over het Bovenste Bos: ‘Dat is het ware Ultima 
Thule van Nederland […] en ik durf te zeggen het mooiste van ons land’.29 Het gaat hem 
dan vooral om allerlei bijzondere kalkflora, alhoewel hij ook de vogelrijkdom noemt en 
de hoog opgaande sparren. Het Bovenste Bos zal rond 1910, nog meer dan nu het geval 

28  Heimans 1911, p. 68.
29  Heimans, 1911, p. 188. 

Afb. 5.8 Restanten van een kalkoven op de Schaelsberg. Deze oven werd vermoedelijk in 1919 gebouwd in  
opdracht van J. Filippo uit Hazerswoude.* Foto auteur, november 2015.
* Nillesen, 2014, p. 39. 
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is, een zeldzaam voorbeeld van een opgaand bos in Zuid-Limburg zijn geweest. Dank-
zij Heimans behield de naam Bovenste Bos nog lang een gewijde klank bij de natuurbe-
schermers in Nederland. De monumentale naaldbomen die Heimans hier aantrof, waren 
ongetwijfeld voor de mijnen bedoeld. Wat hij tijdens zijn wandelingen niet kon bevroe-
den, was dat de prijs van hout rond 1920 dramatisch zou dalen met alle gevolgen voor de 
bosbouw van dien. Het oogsten van eikenschors was na 1921 niet langer rendabel, om-
dat loonkosten niet meer uit de opbrengst betaald konden worden. Hout, aanvankelijk 
bedoeld voor de mijnen, kon wegens transportkosten nog slechts lokaal of helemaal niet 
meer verkocht worden.30 Zoals we verderop in dit hoofdstuk zullen zien, kwamen uit-
eindelijk de meeste Zuid-Limburgse bossen vanaf 1940 in handen van de staat of natuur-
beschermers, vaak na jaren van beperkte oogst of verwaarlozing. 

Heimans beschrijft in zijn boek treffend de tijdloosheid die hij aantrof in het Geuldal: 

Zeven jaar geleden lag ik op dezelfde plek te droomen; de boomen schijnen niet gegroeid in 
dien tijd, de Geul heeft nog dezelfde kronkels, de bloemen van nu zijn dezelfde van toen. Zal 
dat over zeven jaar nog zo zijn? En over zeven keer zeven, over honderd, over duizend jaar.31

Toch blijkt uit de voorgaande beschrijving van dit landschap dat er veranderingen gaan-
de waren. Heimans zelf schijnt zich daarvan ook bewust als hij opkomt voor onverharde 
wegen en wilde beken. Veranderingen in landbouw, opkomende steden, mijnbouw en 
toerisme, ze zijn al voelbaar in het landschap dat Heimans beschrijft. Het doordringt ons 
eens te meer van het gevaar om topografische kaarten van rond 1900 als ideaalbeeld te ge-
bruiken: het zijn en blijven momentopnamen in de geschiedenis van een dynamisch land-
schap, volop in ontwikkeling.32 Met dit in het achterhoofd tonen ansichten, oude topogra-
fische kaarten en de beschrijvingen van Heimans een kleinschalig, overwegend agrarisch 
landschap. Het boek Uit ons Krijtland beschrijft dit landschap als een  arcadische idylle. 

De lofzang van Heimans op Zuid-Limburg illustreert de belangstelling van de natuur-
beschermers van het eerste uur voor Zuid-Limburg. Toch zou het nog ruim veertig jaar 
duren voor Natuurmonumenten haar eerste terreinen in Zuid-Limburg verwierf. Ook an-
dere terreinbeheerders zoals Het Limburgs Landschap kregen pas relatief laat terreinen 
in beheer in deze streek (vanaf 1942). Hoe is dat te rijmen met de vroege aandacht voor de 
geologische en floristische wonderen van het Geuldal?

5.3 Natuurbescherming in Zuid-Limburg vóór de Tweede Wereldoorlog

5.3.1 Aandacht voor Limburgs natuurschoon sinds 1910

In de herfst van 1910, het jaar dat Eli Heimans zijn bezoeken aan het Geuldal bracht, werd 
in Sittard het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg opgericht. Drijvende kracht en 
initiatiefnemer was rector Jos Cremers (1873-1951), die later ook aan de wieg stond van 

30  Jansen & Rutten, 1992, pp. 31-34. 
31  Heimans, 1911, pp. 9-10.
32  Renes, 1988. 
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het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Cremers en zijn mede-initiatiefnemers 
stond een duidelijk op Limburg gerichte vereniging voor ogen: ‘een genootschap dat 
zich zou inzetten voor de bestudering en de bescherming van de Limburgse natuur en het 
landschap’.33 Hiermee ontstond een provinciaal genootschap helemaal los van de Neder-
landse Natuurhistorische Vereniging. Deze ontwikkeling werd niet nagevolgd door an-
dere provincies en wekte landelijk aanvankelijk enige argwaan.34 

Het Natuurhistorisch Genootschap stimuleerde in navolging van mannen als Hei-
mans en Thijsse de bestudering van de natuur in het veld, maar wilde zich ook met be-
scherming bezighouden. Zo pachtte het in 1915 tijdelijk een terrein in de buurt van Weert, 
de laatste groeiplaats in Nederland van de zomerschroeforchis. Ook was sinds 1914 een 
veengebiedje bij Schinveld in eigendom. Het idee was zeldzame veenplanten van elders 
over te brengen naar dit terrein. Het genootschap dacht er enkele jaren later over deze ver-
werving aan Natuurmonumenten over te dragen, maar dat ging uiteindelijk niet door.35 
We herkennen in deze vroege bemoeienis met terreinbeheer de nadruk op soorten en we-
tenschappelijke waarde van de terreinen. Het zijn kleine gebiedjes waarbij landschaps-
schoon geen rol van betekenis speelde.

Er was geregeld contact tussen het Natuurhistorisch Genootschap en Natuurmonu-
menten in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog, zo blijkt onder andere uit bewaarde 
briefwisselingen in het archief van Natuurmonumenten. Ook waren er al vroeg persoon-
lijke contacten. Thijsse was sinds juni 1915 bijvoorbeeld buitengewoon lid van het Na-
tuurhistorisch Genootschap.36 Er was echter al voor de oprichting van het Natuurhisto-
risch Genootschap en voor het verschijnen van Uit ons Krijtland contact tussen Thijsse en 
Heimans over mogelijk interessante aankopen in Zuid-Limburg voor Natuurmonumen-
ten. Dit blijkt onder andere uit een ongedateerde brief van Eli Heimans, vermoedelijk ge-
stuurd aan voorzitter Oudemans. Hierin schrijft hij:

Thijsse vroeg me om mijn gedachten eens te laten gaan over een terrein dat op botanisch 
terrein zeer interessant is en misschien in aanmerking kon komen voor aankoop door de 
V.v.’t.B.v.Nm [Vereniging voor ’t Behoud van Natuurmonumenten]. Als er één is dat daarvoor 
bijzonder geschikt is dan moet het zijn het Onderste Bosch zoomogelijk met een deel van ’t 
bovenste bij Epen.

Bedreigingen waren er ook, want

Een deel ervan behoort aan de gemeente en die laat mergel graven van ’t mooiste gedeelte voor 
kelderbouw onder de woning. Nu Epen als zomerverblijf voor niet bemiddeld schoolmeester 
kantoorklerk e.d. steeds meer trekt, wordt er ook meer gebouwd en de kalkrots ’t interessant-
ste plekje (beschreven in D.L.N.) [De Levende Natuur] wordt meer, meer afgeknaagd.37 

33  Coolen et al., 2011, p. 6. 
34  Coolen, 2010. 
35  Pelzer & Westreenen, 1992. 
36  Pelzer & Westreenen, 1992. Buitengewone leden woonden buiten Limburg en hadden geen stemrecht in de ledenvergade-
ringen. 
37  Brief van Eli Heimans aan Natuurmonumenten, zonder datum, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmo-
numenten, inv.nr. 2300. 
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Daarmee beschrijft Heimans treffend het opkomende toerisme ook in deze hoek van 
Zuid-Limburg.38 Deze brief lijkt vooraf te gaan aan de brief die Eli Heimans oktober 1910 
richtte aan Natuurmonumenten, waarin hij verhaalt van bezoeken aan het Onderste Bos 
in de zomer van 1910, tijdens zijn verblijf dat de basis vormde voor Uit ons Krijtland. Hei-
mans refereert hierbij aan een eerder contact vóór de zomer. Hij opent zijn brief met de 
zinnen: ‘Nu de Leuvenumsche drukte wel wat geluwd zal zijn, kom ik U even, maar heel 
weinig, lastig vallen met de Epensche!’ In de brief beschrijft Heimans zijn onderzoekin-
gen van die zomer samen met zijn zoon en wat hij weet over de eigendomssituatie en het 
gebruik van het bos. Hij besluit de brief met: ‘Er zijn evenwel andere plekjes, hoekjes, 
waar geologische rariteiten (voor ons land) verscholen zitten, die tegelijk met ’t Onderste 
Bosch op de nominatie voor aankoop, althans bescherming door n.m. [Natuurmonu-
menten] behooren te komen.’39

Beide brieven vormen een interessante, zeer vroege oproep van Heimans om door mid-
del van aankoop delen van zijn geliefde Zuid-Limburg veilig te stellen, kennelijk op initi-
atief van Thijsse. Niet verwonderlijk dat Eli Heimans hierbij vooral de plekken die hij zelf 
in Uit het Krijtland zo lyrisch beschrijft, ter bescherming aanbeveelt. De bedreiging zal een 
rol gespeeld hebben, evenals zijn grote belangstelling voor de geologie. De graslanden 
langs de Geul zelf noemt Heimans niet. Zoals in die tijd ook elders in Nederland gebrui-
kelijk was, ging de aandacht vooral uit naar mogelijke aankoop van bossen en woeste 
gronden of plekken met een bijzondere flora of fauna (zie ook hoofdstuk 2). 

De aandacht van het Natuurhistorisch Genootschap ging de jaren daarna vooral uit 
naar het drama dat zich voltrok op de Sint-Pieterberg. De afgraving van de berg voor 
de cementindustrie begon in de jaren twintig en in 1927 startte de Eerste Nederlandse 
 Cement Industrie (enci) met de bouw van de cementfabriek ter plekke. Pieter van Tien-
hoven was persoonlijk betrokken bij besprekingen met de directie en ook het Natuur-
historisch Genootschap probeerde de afgraving van de Sint-Pietersberg te voorkomen 
of in ieder geval te beperken.40 Het verhaal van de Sint-Pietersberg valt verder buiten dit 
boek, maar het is goed te bedenken hoe belangrijk de aantasting van de berg was als 
Mahnmal voor de natuurbescherming. De uitstraling hiervan oversteeg Zuid-Limburg 
verre en de berg was bekend in heel Nederland. Toen Thijsse op de eerste Monumen-
tendag op zaterdag 18 februari 1928 sprak over ‘de nood onzer Natuurmonumenten’, 
zei hij over de Sint-Pieterberg: ‘Het ontzag voor ons natuurschoon schijnt nog bij velen 
te ontbreken, de geschiedenis van den laatste tijd toont dat maar al te duidelijk aan. De 
ruïne van den Sint Pietersberg staat daar als een ernstige aanklacht en als een ernstige 
vermaning.’41 

38  Ook in zijn andere brief refereert Heimans aan het gebruik van mergelsteen uit de groeves voor bouw van uitsluitend kel-
ders en ovens. 
39  Brief van Eli Heimans aan Natuurmonumenten, 20 oktober 1910, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuur-
monumenten, inv.nr. 2300. Het was inderdaad kort na het besluit op 7 september 1910 om het Leuvenumse Bos aan te kopen: op 
16 september waren alle obligaties al geplaatst en zal het dus wat rustiger zijn geworden rondom deze aankoop, die uiteindelijk 
pas maart 1911 werd bezegeld met de overdracht van het bos aan Natuurmonumenten. Zie verder hiervoor Gorter, 1986, p. 24. 
40   Gorter, 1986, pp. 64-67. Hier spreekt Gorter ook van een drama.
41  Verslag van den eersten Monumentendag, p. 7. Zie ook paragraaf 2.6. 
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Op 7 maart 1925 schreef Jacob Heimans een brief aan Van Tienhoven over de Sint-
Pietersberg en de bedreiging van de Brunssummerheide door de Staatsmijnen. Ook het 
Geuldal komt in deze brief ter sprake: ‘en vooral geeft het nieuwe gevaren te vreezen 
zooals die Cementfabrieken in het gebied van de Geul dat voor natuurschending zoo ge-
voelig is en tot nu toe gelukkig nog zoo weinig geleden heeft.’42 Refereert Heimans hier-
bij aan de Portland-cementfabrieken te Vijlen? Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de ce-
mentindustrie in Zuid-Limburg, door gebrek aan import uit het buitenland, stormachtig 
gegroeid. In 1925 stond de fabriek in Vijlen stil (afb. 5.9). Belangrijker is dat Heimans 
hier voor het eerst de kwetsbaarheid van het Geuldal beschrijft voor de ontwikkelingen 
van de industrie. Een eerste voorstel voor behoud volgde enkele jaren later.

In 1928 bracht de Nederlandsche Botanische Vereeniging (nbv) een lijst uit van terrei-
nen die om hun typisch Zuid-Limburgse flora behouden zouden moeten worden. Boven-
aan deze lijst van vijf gebieden stonden de Geulweiden bij Epen.43 Van Tienhoven zond dit 
rapport naar de provincie en kreeg een brief terug van het kabinet van de commissaris van 
de Koningin. De reactie was dat het belang van het behoud van de genoemde terreinen 
onderkend werd: ‘Ofschoon ik niet geloof, dat er bij die terreinen zijn, die direct gevaar 
loopen, meen ik toch, dat het goed is ze in het oog te houden en, zoo de gelegenheid zich 
voor doet, er de hand op te leggen.’44 Het Geuldal tussen Mechelen en Epen kreeg in de 
brief nog een afzonderlijke vermelding, waarbij het voorstel was te kijken of het mogelijk 
was deze gronden aan te kopen. 

Thijsse nam in dat jaar zelf ook poolshoogte in Zuid-Limburg. In het archief van Na-
tuurmonumenten wordt een zeven pagina’s tellend handgeschreven verslag bewaard van 
zijn bezoek aan diverse terreinen, waaronder de Sint-Pietersberg en natuurlijk het Geul dal 
en het Bovenste en Onderste Bos. Het verslag geeft een prachtig beeld van de toestand van 
de gebieden eind jaren twintig, maar ook van de veranderingen en bedreigingen. Voor de 
Zuid-Limburgse bossen zag Thijsse drie gevaren: allereerst de overmatige kap, als tweede 
de omzetting van bos naar boomgaard en als derde de afgraving voor mergel; bedreigingen, 
die we ook al in 1900 tegenkwamen.45 Daarnaast schrijft Thijsse over de ‘ontwijding’ van 
het gebied door kampeerders. Hij laat in zijn beschrijving van het Geuldal overigens niet 
na de verdiensten van zijn overleden vriend Eli Heimans te benoemen. Het verslag eindigt 
met een advies: ‘Voorlopig zouden wij voldoende werk doen met behoud van Onderste, Bo-
venste Bosch, de Geulweide met de Carboonhelling en het kleine terreintje bij Strucht.’46

42  Brief van J. Heimans aan P. van Tienhoven, 7 maart 1925, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 2300. Heimans schreef dat de bruinkoolwinning achter de rug was, maar dat de Staatsmijnen een bedreiging 
vormden voor het restant van de Brunssumerheide.
43  Brief van Jan Sloff, 17 april 1928, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 2300.
44  Brief van het Kabinet van de Commissaris van de Koningin aan P. van Tienhoven, 15 mei 1928, in: Stadsarchief Amsterdam, 
archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 2300. Waarschijnlijk is deze brief geschreven door de gouverneur zelf, maar de 
handtekening is niet te ontcijferen. 
45  Verslag van veldbezoek aan Zuid-Limburg door Jac. P. Thijsse, 1928, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 2300. Zie Renes, 1988, voor de ontwikkelingen in de fruitteelt sinds eind negentiende eeuw en bij-
voorbeeld de brieven van Eli Heimans voor de – overigens naar huidige maatstaven – relatief kleinschalige mergelwinning. 
46  Verslag van veldbezoek aan Zuid-Limburg door Jac. P. Thijsse, 1928, p. 7, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging 
Natuurmonumenten, inv.nr. 2300. Het terreintje bij Strucht was een steil, stenig hellinggrasland dat vol stond met orchideeën. 
Aan weerszijden van het terreintje lagen boomgaarden en Thijsse vreesde voor bemesting of omvorming tot boomgaard. Ver-
moedelijk lag dit terreintje dicht bij het dorp Strucht. 
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De bovengenoemde brieven en verslagen illustreren de doorlopende aandacht van Na-
tuurmonumenten voor het Geuldal en andere terreinen in Zuid-Limburg gedurende de 
jaren tien en twintig van de vorige eeuw. Waar de gouverneur echter in zijn schrijven aan 
Natuurmonumenten in 1928 nog geen concrete bedreiging zag, kwam die enkele jaren 
later wel in de vorm van plannen voor een spaarbekken in het Geuldal. 

Afb. 5.9 Een van de cementfabrieken die actief was in het Heuvelland tot 1922 was de Portland-
cementfabriek. De fabriek werd uiteindelijk door de enci overgenomen in 1927 en in 1929 ge-
sloten. De ruïnes van de fabriek liggen aan de rand van het dorp Vijlen. Natuurmonumenten was 
enige jaren beheerder van de restanten. Foto auteur, oktober 2008.
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5.3.2 Plannen voor een spaarbekken in het Geuldal

In 1931 ontvouwde Henri Gelissen (1895-1982), directeur van de Stroomverkoopmaat-
schappij van de Limburgse Staatsmijnen, plannen om twee spaarbekkens aan te leggen 
in het Geuldal. Het grootste moest ten zuiden van Mechelen komen tot voorbij Epen en 
zou worden afgesloten met een dam van 1,2 kilometer lengte. Het andere, kleinere spaar-
bekken kwam op het plateau bij het Vijlerbos te liggen (afb. 5.10). De twee spaarbekkens 
zouden door een leiding worden verbonden en het gehele plan had tot doel extra stroom 
op te wekken voor de Staatsmijnen. 

In de kranten stonden artikelen van zowel voor- als tegenstanders, maar het was dui-
delijk dat de natuurbeschermende instanties in Limburg in actie moesten komen.

Het was Jacob Heimans die van de plannen hoorde en zich in verbinding stelde met 
Theodorus Weevers (1875-1952), de voorzitter van de Nederlandsche Botanische Vereeni-
ging (nbv). Zoals we zagen, had de nbv enkele jaren eerder al contact met Natuurmonu-
menten gehad betreffende het rapport over de botanische waarden in Zuid-Limburg. De 
nbv nam op 20 februari 1932 het initiatief om enkele partijen bij elkaar te roepen om de 
zaak te bespreken. Naast Natuurmonumenten waren de anwb, het Natuurhistorisch Ge-
nootschap en het pas opgerichte Stichting Het Limburgs Landschap aanwezig. Deze bij-
eenkomst moest het startsein geven voor een breed gedragen actie, maar intussen waren 
er al allerlei besprekingen, consultaties en overleggen gaande. Ook hier was het netwerk 
van betrokkenen stevig, met veel personele unies en dwarsverbanden. 

Binnen de kleine wereld van de natuurbeschermers in Limburg waren de belangen 
soms tegengesteld, bleek bij de spaarbekkenkwestie. Illustratief in dit verband is de 
brief die Thijsse schreef op 30 december 1931, vermoedelijk aan Van Tienhoven. Hieruit 
blijkt dat Thijsse een vergadering van de Commissie voor de Bescherming van de Wilde 
Flora van de nbv had bijgewoond, juist de commissie die vanuit de nbv met het dossier 
van de spaarbekkens belast was. Thijsse hoorde ter vergadering dat er weinig werd ver-
wacht van Het Limburgs Landschap, omdat enkele bestuursleden wel voorstander wa-
ren van de plannen. Belangrijker is dat Thijsse twee argumenten gaf om tegen de stuw-
meren te zijn:

1e. De Schennis van het geheele landschap. De voorstanders propageren het stuwbekken wel 
als een prachtige waterpartij, maar dat is onzin, al die stuwbekkens zijn schreeuwend lelijk 
door hun onnatuurlijke oevers: zie Gileppe, Klöntalsee, etc.
2e. De benadeeling van de Flora, Fauna in het Geuldal, dat in de laatste kwarteeuw een zeer ge-
waardeerd studieterrein is geworden voor de heele omgeving. (Ook België en Duitschland.47

Opvallend is dat Thijsse het behoud van het landschap ‘als geheel’ als eerste noemde. 
Op 14 februari 1932, dus daags voor de bijeenkomst van de 20e, schreef – hoogstwaar-

schijnlijk – Van Tienhoven een zeer uitgebreide brief aan Weevers.48 Hij was in Zuid-Limburg 

47  Brief van Thijsse aan Van Tienhoven(?), 30 december 1931, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonu-
menten, inv.nr. 2301. Gezien de amicale toon en de opmerking dat de ontvanger zelf in het bestuur van Het Limburgs Land-
schap zit, moet het wel om Van Tienhoven gaan. 
48  Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Van Tienhoven de schrijver van de vijf kantjes tellende brief is. Het uitgebreide 
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geweest en deed in de brief verslag van zijn bevindingen. Van Tienhoven sprak veel mensen 
en peilde argumenten van voor- en tegenstanders. Hij bezocht een aantal van de belangrijk-
ste spelers in Limburg van dat moment, zoals rector Cremers die we tegenkwamen als mo-
tor achter het Natuurhistorisch Genootschap en David Cornelis van Schaïk, de beroemde 
kenner van de Sint-Pietersberg. Van Tienhoven vernam zo dat pensionhouders en grondei-
genaren langs de Geul voor de plannen waren: weilanden zouden zuur zijn en weinig op-
brengen. Anderzijds waren veel bewoners ter plekke weer tegen vanwege te verwachten wa-
teroverlast. Zelfs de verhouding ‘Holland-Limburg’ werd in de krachtenanalyse betrokken.49 

Op 20 februari vond te Utrecht een vergadering plaats, waarbij op uitnodiging van de 
nbv met diverse partijen gesproken werd over de plannen in Zuid-Limburg. Hans Gorter 
wijdt in zijn standaardwerk Ruimte voor natuur enkele pagina’s aan deze vergadering, om-
dat hier de basis werd gelegd voor de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbe-
scherming.50 De gedachte voor een meer algemeen orgaan dat zich bezig zou gaan hou-
den met landschapsbescherming was ook al geopperd in de eerder vermelde brief aan 
Weevers, die de vergadering van 20 februari 1932 voorzat. 

netwerk dat de briefschrijver bezocht, in combinatie met de invloed die hij kon uitoefenen zowel bij het Natuurhistorisch Ge-
nootschap als Het Limburgs Landschap wijzen sterk in die richting.
49  Brief aan Weevers, 14 februari 1932, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 2301. 
50  Zie ook hoofdstuk 2 voor meer over de Contact-Commissie en zie Gorter, 1986, pp. 102-103. Aanvankelijk werd orgaan 
Contact-Commissie inzake Natuurbescherming genoemd: pas later werd Landschap aan de naam toegevoegd.

Afb. 5.10 Schetskaart-
je van de plannen voor 
twee spaarbekkens in het 
Geuldal, zoals opgenomen 
in een artikel van Jac. P. 
Thijsse over het Geulland 
in de Kampioen van 9 april 
1932. Stadsarchief Amster-
dam, archief Vereniging 
Natuurmonumenten,  
inv.nr. 2301.
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Van Tienhoven bepleitte het oprichten van een organisatie ‘niet alleen voor dit ene ge-
val […] maar tevens ook voor mogelijk in den toekomst te verwachten problemen.’51 Al 
snel ging de discussie echter weer over het Geuldal. Ook tegenstanders kwamen aan het 
woord en er was ruimte voor compromissen. Zo opperde iemand dat door het toestaan 
van de aanleg van de stuwmeren, wellicht de mogelijkheid ontstond de restanten van 
de Geuldalgraslanden tot de Belgische grens te onteigenen en zo te bewaren. Van Tien-
hoven toonde zich aanvankelijk wel voorstander van dit idee, maar de overige aanwezi-
gen wezen het af, ‘vooral ook in verband met de groote waarde van de bedoelde terreinen 
uit landschappelijk oogpunt, de waarde ook door den voorzitter in zijn inleiding voorop 
gesteld’.52 Veel aanwezigen onderschreven vervolgens de waarde van het gehele Geuldal. 
Kok, naar we aan mogen nemen de representant van de Bond Heemschut, ‘wees op de 
behoefte aan ongerepte natuur en achtte het sparen van de schoonheid van het Geuldal 
dringend geboden.’53 

Deze bijval voor behoud van het Geuldal als geheel gaf ook Thijsse de gelegenheid 
‘tot een gloedvol betoog voor het behoud van het Geullandschap, een streek, die zooveel 
 jongere biologen geïnspireerd heeft tot hun natuurhistorisch werk.’54 Hij zal wellicht 
met enige verbazing gekeken hebben naar de instemming van zijn vriend Van Tienhoven 
met het voorstel tot behoud van enkele restanten van het Geuldal even daarvoor. Maar dit 
compromis was duidelijk van de baan. 

Uiteindelijk werd besloten tot een tweetal commissies ter bescherming van het Geul-
dal: naast de al bestaande lokale ook een landelijke, die dan op verzoek van Van Tienho-
ven tevens andere bedreigingen zou kunnen pareren. De Contact-Commissie was gebo-
ren. Deze landelijke commissie kwam op 4 juni 1932 voor het eerst bij elkaar en daar kon 
meteen al gemeld worden dat de plannen voor het spaarbekken in het Geuldal van tafel 
waren. De Contact-Commissie bleef zoals was voorzien echter bestaan en zou een grote 
rol spelen in de natuurbescherming.55

5.3.3 Het Limburgs Landschap, vroege aankopen in Noord-Limburg  
en ruilverkavelingen in Limburg

Stichting Het Limburgs Landschap was kort voor alle commotie rondom het Geuldal op-
gericht om juist dit soort aantastingen van Limburgse natuur en het landschap te voor-
komen. Het was vierde in de reeks van provinciale landschappen, die begonnen was 
met de oprichting van Het Utrechts Landschap in 1927 en (voorlopig) zou eindigen met 
Het Noordhollandsch Landschap in 1936.56 Van Tienhoven, een drijvende kracht achter 

51  Notulen opgesteld door de nbv, 4 maart 1932, p. 1, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, 
inv.nr. 2301. 
52  Notulen opgesteld door de nbv, 4 maart 1932, p. 2, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, 
inv.nr. 2301. 
53  Notulen opgesteld door de nbv, 4 maart 1932, p. 2, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, 
inv.nr. 2301. A.A. Kok was sinds 1923 secretaris van Bond Heemschut. Zie Van Rossem, 2011.
54  Notulen opgesteld door de nbv, 4 maart 1932, pp. 2-3, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumen-
ten, inv.nr. 2301.
55  Gorter, 1986. Zie ook paragraaf 2.6.3 van dit boek. 
56  Gorter, 1986, beschrijft het ontstaan van de provinciale landschappen op pp. 85-97. Zie ook paragraaf 2.6.3 van dit boek.
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de reeks van provinciale landschappen, hoopte zo meer lokale slagkracht voor natuur-
bescherming te krijgen en bovendien beter aan te sluiten bij provincies en gemeenten. 
Directe aanleiding in Limburg vormde de voorgenomen ontginning van de Boshuizer-
bergen bij Venray in het kader van de werkverschaffing. Van Tienhoven was met succes 
ingevlogen om dit te verhinderen, maar het deed het gemis aan een provinciale organi-
satie gevoelen.57 Het Limburgs Landschap moest dit soort ongewenste ontwikkelingen 
voorkomen, onder andere door nauw contact met de overheid en het inventariseren van te 
behouden natuurschoon.58 De stichting hield zich de eerste jaren van haar bestaan vooral 
bezig met het tegenhouden van bijvoorbeeld kanalisatie van beken in Midden-Limburg 
en reclameborden langs de Limburgse wegen. Pas in 1940 kreeg zij haar eerste eigendom, 
het Sarsven bij Nederweert.59

Natuurmonumenten kocht al in 1916 een klein terrein bij Weert omdat dit een groei-
plaats was van Carum verticillatum (kranskarwij). De pastoor van Stramproy had hier me-
dewerking aan verleend.60 De aankoop van het zogenaamde ‘Carumterrein’ past goed in 
de vroege aandacht voor botanisch-wetenschappelijke bijzonderheden. Met de aankoop 
van 80 hectare heide van de gemeente Mook in 1927 kocht Natuurmonumenten bedreig-
de woeste grond: het plan was deze heide te bebossen. Deze aankoop was karakteristiek 
voor de tijd. 

De bedreigingen van het Limburgse cultuurlandschap waren minder zichtbaar, op de 
genoemde problemen rond de Sint-Pietersberg en het Geuldal na. Zo kwamen ruilverka-
velingen in Limburg pas laat op gang. In een brochure van de Heidemij, getiteld Ruilver-
kaveling, een nationaal belang, uit 1934 was een kaart opgenomen met gronden die in aan-
merking moesten komen voor ruilverkaveling. Zuid-Limburg stond prominent op deze 
kaart, net als gedeelten van de zandgronden in Overijssel, Noord-Brabant en Drenthe. Dit 
waren streken waar de boerenbedrijven klein waren, wat zeker voor Zuid-Limburg gold.61

Ruilverkavelingen waren aanvankelijk beperkt in Limburg omdat er weinig interesse 
bij de boeren was. In 1945 was slechts 650 hectare in Limburg herverkaveld en dan nog 
vooral in het noorden en midden van de provincie. Pas in 1955 werd de eerste grote ruil-
verkaveling van Limburg te Ottersum afgerond.62 Een verklaring hiervoor is moeilijk te 
geven. Jansen en Rutten stellen in hun boek Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de 
twintigste eeuw dat dit sterk te maken heeft met verzet van veel van de kleine boeren. Zij 
waren bang na de ruilverkaveling weggesaneerd te worden omdat ze de benodigde inves-
teringen niet konden doen, een verschijnsel dat zich overigens ook in de rest van het land 
voordeed. Tot 1954 konden grote groepen kleinere, zwakkere boeren de ruilverkaveling 
lang vertragen. Dat veranderde toen na die tijd het initiatief bij de actieve en welwillende 
boeren kwam te liggen.63

57  Nicolas, 1956, p. 29 e.v. 
58  Nicolas, 1956.
59  Gorter, 1986. 
60  Zie paragraaf 2.6.1 en afb. 2.24.
61  Andela, 2000, p. 51. 
62  Jansen & Rutten, 1992, p. 46 e.v. 
63  Jansen & Rutten, 1992, p. 46 e.v.
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Eind jaren dertig werd in het Geuldal tussen Epen en Schin op Geul een reeks kazemat-
ten van het S-type gebouwd. Deze kazematten waren onderdeel van het zogenaamde ‘ver-
tragingsechalon’ tussen Susteren en de Belgische grens en hadden als doel de opmars van 
de vijand te vertragen. In de meidagen van 1940 hebben de kazematten nauwelijks voor 
de bedoelde vertraging kunnen zorgen.64 Nog altijd is een aantal ervan in het Geuldal te 
vinden (afb. 5.11). Van een militair landschap zoals bij de Atlantikwall in hoofdstuk 4 was 
geen sprake. De nog bestaande betonwerken leiden grotendeels een vrij onopvallend be-
staan en liggen nu gedeeltelijk in natuurgebieden. In de tijd van de bouw echter lagen ze 
vooral in agrarisch gebied. 

5.3.4 Terugblik op de periode vóór 1940

Voor de Zuid-Limburgse situatie met betrekking tot natuurbescherming lijken twee as-
pecten uniek: een vroege aandacht voor het cultuurlandschap en een late verwerving van 
gronden. Dit lijkt paradoxaal, maar kan wellicht verklaard worden door de uitzonderlijke 
situatie van Limburg. De vroege aandacht voor het Geuldal is zeker voor een deel ingege-
ven door het werk van Eli Heimans. Niet alleen in de kring van natuurbeschermers stond 

64  Zie Van Wieringen et al., 1998, voor informatie over bouw, functie en geschiedenis van de kazematten in Zuid-Limburg en 
een overzicht van de werken die bewaard zijn gebleven. 

Afb. 5.11 Kazemat van het S-type, gebouwd eind jaren dertig, nabij ’t Höfke. Deze kazemat ligt 
thans op grondgebied van Natuurmonumenten. Foto auteur, augustus 2009.
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het gebied op de kaart, de toeristische aantrekkelijkheid en bekendheid zal hier zeker nog 
aan bijgedragen hebben. Toch leidde al deze aandacht niet tot veiligstellen van deze bij-
zondere gebieden. Ook de andere gebieden op het wensenlijstje van de nbv en van Jac. 
P. Thijsse en Eli Heimans waren niet aangekocht door Natuurmonumenten of het jonge 
Het Limburgs Landschap. 

De natuurbeschermers lijken in deze periode vooral te reageren op grootschalige be-
dreigingen van het landschap, met wisselend succes. Hierbij hanteerden de natuurbe-
schermers de bekende wetenschappelijk-botanische argumenten, maar ook benoemden 
ze het belang van het complete ensemble van het landschap en de schoonheid daarvan. 
De Sint-Pietersberg werd verloren, maar het Geuldal behouden. De ontwikkelingen in 
die cultuurlandschappen zelf werden niet als bedreiging gezien. De veranderingen in de 
landbouw, maar ook het toenemend toerisme werden wel gesignaleerd, maar niet gezien 
als reden om in te grijpen. Dit is in lijn met de rest van Nederland, waar in die tijd vooral 
woeste gronden gekocht werden. Aankoop van cultuurlandschap in Zuid-Limburg was 
dan ook niet aan de orde. De actiebereidheid om ongewenste ontwikkelingen in cultuur-
landschappen tegen te houden zijn wel bijzonder. 

Een enkele botanische bijzonderheid of bosgebied werd echter wel als aankoop-
waardig gezien, maar dit past weer geheel in het landelijke beeld. Woeste gronden wa-
ren er maar weinig in Zuid-Limburg. In Noord- en Midden-Limburg wist Natuurmo-
numenten enkele terreinen aan te kopen, in Zuid-Limburg echter niet. Is dit te wijten 
aan de verdeeldheid in de kleine, complexe Limburgse natuurbeschermerswereld of het 
cultuurverschil tussen Holland en Limburg? We zagen dit soort perikelen meespelen 
in de discussies rondom de spaarbekkens in het Geuldal: het heeft wellicht bijgedra-
gen aan de moeizame verwervingsgeschiedenis van de terreinbeheerders in Zuid-Lim-
burg. Geloofden bosbezitters in Zuid-Limburg nog in betere tijden op de houtmarkt? 
Of was het aanbod simpelweg te klein? Het gaat vermoedelijk om een combinatie van 
deze factoren.

Het leidde tot een paradoxale situatie: alhoewel de aandacht voor het cultuurland-
schap in Zuid-Limburg vroeger lijkt te zijn begonnen dan in de rest van Nederland, leid-
de dat niet tot bescherming of aankopen. Pas in 1955 kwam het tot de eerste echt grote 
aankoop van een cultuurlandschap. Daarmee hield Limburg weer tred met de rest van 
Nederland. 

5.4 Natuurmonumenten koopt aan 1955-1975

5.4.1 Natuurbescherming in Zuid-Limburg 1940-1955

Begin jaren vijftig waren nog steeds relatief weinig gebieden op de ‘verlanglijstjes’ van 
mensen als Eli Heimans en Jac. P. Thijsse veiliggesteld door aankoop. Op die lijsten kwam 
van het Geuldal vooral het meest zuidelijke deel met de zinkflora en de geologische bij-
zonderheden in aanmerking, naast enkele hellingbossen. De Geulgraslanden ten noor-
den van Mechelen, bijvoorbeeld rond Valkenburg, waren nooit genoemd, op het door 
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Thijsse genoemde terreintje bij Strucht na. Verwervingen zullen ook niet gemakkelijk 
geweest zijn door de eigendomssituatie in Zuid-Limburg. Die was enerzijds traditioneel 
zeer versnipperd en kleinschalig, terwijl er anderzijds ook relatief veel grootgrondbezit 
was in de vorm van landgoederen, kloosters en gemeenschappelijke gronden. 

Het eerste eigendom van de Stichting Het Limburgs Landschap in Zuid-Limburg 
was 7 hectare op de Bemelerberg in 1942, waarmee de enige groeiplaats in Nederland 
van berggamander was veiliggesteld.65 Er volgden in de jaren veertig en vijftig andere 
aankopen, maar de oppervlakte in het Heuvelland was in 1956 minder dan 30 hectare 
( tabel 5.1). Opvallende aankopen waren kasteel Neercanne (1947) en de Van Tienhoven-
molen (1956). Daarnaast bracht Het Limburgs Landschap veel adviezen uit. In 1946 bij-
voorbeeld besteedde de stichting aandacht aan de Sint-Pietersberg, bemiddelde bij het 
verkrijgen van subsidie voor de restauratie van een watermolen en zocht contact met 
de Amerikaanse autoriteiten om natuurlijke bosaanleg rond het Amerikaanse Militaire 
Kerkhof te Margraten te bespreken.66

Staatsbosbeheer verwierf in deze periode veel belangrijke bosreservaten. Drijvende 
kracht hier was Willem Herbert Diemont. Hij was houtvester (later hoofdingenieur- 
directeur) voor Staatsbosbeheer in Maastricht en had enkele belangrijke Zuid- Limburgse 
hellingbossen weten aan te kopen als staatsnatuurreservaat. Zo was Staatsbosbeheer 
sinds 1952 actief in het Bunderbos en vanaf 1940 in het Gulpdal.67 Het Vijlenerbos was 
op 27 juni 1940, onteigend door de staat, die hiermee misbruik maakte van de oorlogs-
omstandigheden. Daarmee kwam een eind aan het eeuwenoude gemeenschappelijk be-

65  Staal & Ovaa, 2006. 
66  Stichting Het Limburgs Landschap, 1946, pp. 4-6. 
67  Bossenbroek et al., 1996. 

Tabel 5.1 Vroege verwervingen van Het Limburgs Landschap tot en met 1956  
(cursieve gebieden zijn thans geen eigendom meer van de stichting) 

Terrein
Opper -
vlakte

Ligging
Aankoop-

jaar
Karakteristiek

Heimansgroeve 0,3 ha. Zuid-Limburg 1936 In huur van familie Crombach**

Sarsven 11 ha. Midden-Limburg 1940 Woeste grond

Bemelerberg 7 ha. Zuid-Limburg 1942 Cultuurland (kalkgrasland)

Ravenvennen 14 ha. Noord-Limburg 1942 Woeste grond

Wallen van Stein 3 ha. Zuid-Limburg Voor 1947 Cultuurland

Kasteel Neercanne 17,5 ha.* Zuid-Limburg 1947 Kasteellandgoed

Gerendal 1 ha. Zuid-Limburg 1950 Cultuurland (kalkgrasland)

Van Tienhovenmolen 0,06 ha. Zuid-Limburg 1956 Gebouw

Turfkoelen 8 ha. Midden-Limburg 1956 Woeste grond

Rivierduintjes Mook 4 ha. Noord-Limburg Rond 1956 Woeste grond

* Inclusief uitbreidingen 1950 ** Aanvankelijk dertig jaar erfpacht, vervolgens huur op jaarbasis, inmiddels eigendom
Bron: Staal & Ovaa, 2006, Stichting Het Limburgs Landschap, 1947 en 1967, Nicolas, 1956.
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zit van en gebruik door de Noaberschap der Vijlener Rotten.68 Later nam Staatsbosbeheer 
het beheer over. 

Dat deze bossen door Staatsbosbeheer konden worden gekocht had ongetwijfeld te 
maken met het veranderde gebruik van de bossen en de slechte perspectieven in de bos-
bouw die ik eerder beschreef. Het hielp hierbij dat Staatsbosbeheer sinds midden jaren 
vijftig steeds meer aankoopbudgetten kreeg via het ministerie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen om staatsnatuurmonumenten aan te kopen. Dit was zeker het geval 

68  Janssen de Limpens, 1973.

Afb. 5.12 De Heimansgroeve. Deze geologisch zeer interessante ontsluiting, die Eli Heimans 
 beschreef in zijn boek, kreeg later zijn naam. Het Limburgs Landschap huurde de groeve aan-
vankelijk en zou deze pas later in eigendom verwerven. Foto auteur, mei 2017.
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nadat het jaarlijks aankoopbudget in 1955 vertienvoudigde van 300.000 naar 3 miljoen 
gulden.69

Net als vóór de Tweede Wereldoorlog werd het belang van het Zuid-Limburgse cul-
tuurlandschap erkend en de noodzaak tot behoud van met name het zuidelijk deel van het 
Heuvelland onderstreept. Een aardig voorbeeld biedt de bijdrage van W.J.H.M. Merckel-
bach aan het jaarverslag van Het Limburgs Landschap over 1946, getiteld Limburgs erfgoed 
een nationaal bezit.70 Erfgoed wordt in dit artikel breed omschreven, namelijk als een sa-
menspel van natuur en cultuur, maar dan nog met een esthetisch aspect: ‘Om als land-
streek nog tot het “erfgoed der vaderen” gerekend te worden, dienen bodemgesteld-
heid, begroeiing, bebouwing, waterloop, uitzicht en luchten een harmoniërend geheel te 
vormen.’71 Het Heuvelland ten zuiden van de weg Maastricht-Vaals voldoet hier aldus de 
auteur uitstekend aan. Het is zaak van de overheid hier het delven van ‘eigenlijk  inferieure 
klei- en steensoorten’ tegen te gaan, alsmede afstand te doen van ‘een te grote algeme-
ne vermaardheid als toeristengebied.’72 Behoud van het gebied betekende overigens niet 
automatisch aankoop door terreinbeheerders, maar eerder het tegenhouden van onge-
wenste ontwikkelingen.

5.4.2 Het Zuid-Limburgse heuvellandschap rond 1955

Bij vergelijking van een topografische kaart van rond 1955 met de kaart van dertig jaar eer-
der, valt een aantal zaken op. Op hoofdlijnen is de specialisatie op de veeteelt zichtbaar: 
het aandeel akker op de kaart is duidelijk afgenomen (afb. 5.13). Het areaal bos is nage-
noeg gelijk gebleven en ook infrastructureel zijn er nog geen grote veranderingen te zien. 

Gaan we in detail naar de Geul rondom Hurpesch kijken, dan blijkt de percelering in 
het beekdal aanmerkelijk grootschaliger geworden (afb. 5.14). Enkele weilanden en gras-
landen zijn bij elkaar gevoegd, waardoor aaneengesloten weiden en boomgaarden zijn 
ontstaan. Alhoewel er op hoofdlijnen nog altijd sprake is van een kleinschalig landschap, 
zijn in detail de processen van schaalvergroting en verbetering ten behoeve van de veeteelt 
en fruitteelt in ontwikkeling. Dit was mede mogelijk door de normalisatie en overklui-
zing van zijbeken, die deels daardoor niet meer op de kaart te zien zijn. 

Ten zuiden van Epen zijn langs de Geul enkele bosvakken ingetekend. Dit kunnen 
goed percelen beplant met populieren zijn geweest. Deze bomen gedijen goed op voch-
tige grond en werden vooral in natte en moeilijk bewerkbare graslanden langs de Geul 
geplant. De snelgroeiende bomen werden op tien tot vijftien meter van elkaar geplant, 
zodat er voldoende lichtinval was voor het onderliggende gras, dat dan weer in het droge 
seizoen gemaaid of beweid kon worden. De bomen zullen ook in de mijnbouw gebruikt 
zijn en werden zeker tot in de jaren zestig commercieel geoogst (afb. 5.15).73

69  Buis & Verkaik, 1999, p. 193. 
70  Merckelbach, 1947, pp. 13-16. 
71  Merckelbach, 1947, p. 13. 
72  Merckelbach, 1947, pp. 15-16.
73  Purmer & Burger, 2010. 
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Afb. 5.13 Gedeelte van het Geuldal tussen Epen en Mechelen op een topografische kaart, verkend 
in 1956. Kadaster, archief Topografische Dienst, kaartblad 62D+G, uitgave 1956.
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Afb. 5.14 De Geul bij Hurpesch op een topografische kaart verkend 1919 (links) en een kaart ver-
kend in 1956 (rechts). Kadaster, archief Topografische Dienst, kaartblad 771, uitgave 1924 en 
kaartblad 62D+G, uitgave 1956.

Afb. 5.15 Hoog opgaande populieren langs de Geul ten zuiden van Epen. Foto auteur, mei 2017.
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Als we de beschrijvingen van Genhoes en het Bovenste Bos in deze periode bekijken, 
lijkt de floristische rijkdom in deze periode nog goeddeels intact. Zoals we verderop zul-
len zien, vormde vooral het plukken door bezoekers een bedreiging voor de orchideeën-
rijkdom. 

5.4.3 Genhoes voor, tijdens en na de veiling 

In 1955 was het landschap in het Geuldal nog altijd voornamelijk in agrarisch gebruik. In 
dit landschap deed Natuurmonumenten haar eerste grote aankoop. Deze was wel meteen 
een gezichtsbepalende. In het verenigingsarchief van Natuurmonumenten in Amster-
dam wordt een handgeschreven machtiging bewaard, getekend door alle bestuursleden 
van Natuurmonumenten. Hiermee kreeg directeur Wim Eshuis volmacht om ter veiling 
kasteel en landgoed Genhoes in Oud-Valkenburg te kopen. Het kasteel, inclusief bijge-
bouwen, hellingbossen en delen van het Geuldal en Gerendal werd op dinsdag 18 okto-
ber 1955 geveild (afb. 5.16). 

Voordat Eshuis naar de veiling kon, had er echter al heel wat overleg plaatsgevonden 
over deze unieke mogelijkheid. Niet vaak kwam er zo’n compleet en veelomvattend Zuid-
Limburgs bezit op de markt. Er waren dan ook meer kapers op de kust. Staatsbosbeheer 
had interesse in de bosgedeelten. Alvorens in overleg te treden met Staatsbosbeheer won 
directeur Eshuis advies in bij Victor Westhoff, destijds wetenschappelijk adviseur voor 
Natuurmonumenten naast zijn werk aan de Landbouwhogeschool. Westhoff raadpleeg-
de bioloog en natuurbeschermer Mörzer Bruijns. Het advies luidde dat de aankoop door 
Natuurmonumenten wenselijk was, en wel opdat ‘deze bezitting in één hand blijft en als 
één geheel beheerd wordt, zodat het karakter van het landgoed niet verloren gaat’. Er was 
ook een botanisch belang aan de aankoop: ‘Een belangrijk voordeel is ook, dat wij de ak-
kers, die er in liggen, tot akkeronkruidreservaat van Zuid-Limburg zouden kunnen ma-
ken (groot botanisch en landschappelijk belang).’74

Een week eerder had Eshuis samen met Gorter en voorzitter Joan Albert van Steijn kas-
teel en landgoed bezocht. Een anoniem verslag van dit bezoek is wellicht van zijn hand. In 
dit verslag is reeds bekend dat houtvester Diemont van Staatsbosbeheer interesse had in 
het bosgedeelte en dat er plannen werden gesmeed tot opdeling van het landgoed.

Dit was zeer tegen de wens van de schrijver: 

Dit plan is m.i. funest omdat alles verbrokkeld wordt. Dan staat over 50 jaar het cultuurland 
vol met huizen! Bovendien kunnen hier vrij kloosters en andere ‘bijzondere gebouwen’ wor-
den gesticht. Daarmede zou het Gerendal voorgoed bedorven zijn. De enige goede oplossing 
is daarom aankoop door Nat.Mon.

Ook ziet de scribent propagandamogelijkheden voor Natuurmonumenten. Het kasteel 
was verhuurd aan de gebroeders Krijnen, antiquairs en kunsthandelaren die het kasteel ook 
voor bezoek open hadden gesteld. Er waren dat jaar 10.000 bezoekers geweest: ‘Uit propa-

74  Brief van Westhoff aan Eshuis, 29 september 1955, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, 
inv.nr. 1012. 
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Afb. 5.16 Poster van de veiling van Genhoes. Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging  
Natuurmonumenten, inv.nr. 1012.
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ganda oogpunt is de aankoop van Genhoes werkelijk een stunt […] Een bordje dat de Ver-
eniging dit landgoed heeft behouden zou door duizenden Nederlanders worden gelezen!’75

Natuurmonumenten voerde overleg met Staatsbosbeheer en het ministerie van On-
derwijs, Kultuur en Wetenschappen, waaronder toen zowel natuurbescherming als mo-
numentenzorg viel.76 Dit overleg resulteerde erin dat Natuurmonumenten de aankoop 
van het gehele landgoed werd gegund. Op 15 oktober 1955, de dag voor de veiling, werd 
de kwestie besproken in het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur had-
den, anoniem en als toerist, die ochtend Genhoes bezocht en vergaderden ’s-middags in 
Maastricht. De argumenten voor aankoop vinden we terug in de notulen:

De voorzitter herinnert er aan, dat reeds geruime tijd getracht wordt in Limburg een geschikt 
object aan te kopen en dat dit een uitstekende gelegenheid is om het kapitaal uit de nalaten-
schap Van Tienhoven een bestemming te geven, die geheel in de lijn van de erflater ligt.77

Ook was het een wens om rond het naderende vijftigjarig bestaan van Natuurmonumen-
ten in 1956 een grote aankoop te doen. Na discussie kreeg Eshuis de eerdergenoemde vol-
macht om Genhoes te kopen, zonder dat hem daarbij een maximumbedrag was opgelegd. 

Gorter, Van Steijn en Eshuis waren op de veiling aanwezig. Een anoniem verslag in 
het archief in Amsterdam verhaalt over het spannende verloop. Uiteindelijk verwierf Na-
tuurmonumenten het complete landgoed voor 444.783 gulden. De heren maakten al ter 
veiling bekend dat zij namens Natuurmonumenten optraden. Het leidde tot positieve re-
acties: 

Al met al bleek dat men zich in Limburg zeer verheugde over deze aankoop en dat wij ons hier-
door direct een belangrijke plaats in het Limburgse leven hebben veroverd.78

In een brief feliciteerde Westhoff kort na de veiling Natuurmonumenten met de aankoop. 
In dezelfde tijd speelde ook de verwerving van de Ankeveense Plassen, maar Westhoff is 
in zijn brief duidelijk over zijn voorkeur: 

Hoezeer de Vechtplassen mij ook ter harte gaan en hoe verheugd ik dus ook ben over de aan-
koop van Hollands Ankeveen, toch beschouw ik het verkrijgen van het Genhoes als van nog 
groter belang […] dit landgoed, dat een der fraaiste specima van het Zuid-Limburgse land-
schap vormt.79 

75  Landgoed Genhoes, ook genaamd kasteel Oud-Valkenburg, bezocht op 22 september 1955, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereni-
ging Natuurmonumenten, inv.nr. 1012. Van Tienhoven was 5 mei 1953 overleden. 
76  Dat zou later in de geschiedenis wel anders zijn; de beleidsmatige scheiding van natuur en cultuur bestaat nog altijd. 
77  Notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder-
land, 15 oktober 1955 te Maastricht, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1012. In een 
schrijven aan Elsevier Weekblad enkele dagen na de veiling is Eshuis nog specifieker over de wensen van Van Tienhoven: ‘Voor 
een groot deel kan de koopsom worden voldaan uit de nalatenschap van wijlen Mr. Dr. Van Tienhoven, Erevoorzitter der Ver-
eniging, die destijds als zijn wens te kennen gaf hiervoor aan te kopen een voor een zekere streek typisch landgoed. Hij hield 
veel van de kasteeltjes in Limburg en wij menen dat wij zijn nagedachtenis niet beter kunnen eren dan door een van de fraaiste 
exemplaren daarvan, het Genhoes, aan te kopen’ (Brief van Eshuis aan de Redactie van Elsevier’s Weekblad, 19 oktober 1955, 
in: Stads archief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1012). 
78  Veiling van het kasteel Genhoes op dinsdag 18 october, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten,  
inv.nr. 1012. 
79  Brief van Westhoff aan Van Steijn, 27 oktober 1955, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, 
inv.nr. 1012. 
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Vol enthousiasme volgt een opsomming van de vele orchideeënsoorten die het gebied rijk 
is. Mooi is dat hij de orchideeënrijkdom niet als zelfstandige waarde in het terrein ziet, maar 
als ‘symptoom’ van een grote hoeveelheid planten en dieren die in dit landschap leven: 

Men mag zonder overdrijving zeggen, dat het aantal soorten planten en dieren, die dankzij 
deze aankoop onder bescherming van de Vereniging zijn geraakt en niet voorkomen op haar 
tot dusverre verworven eigendommen, enige honderden bedraagt. Van dit standpunt bezien 
is deze aankoop vermoedelijk de belangrijkste aanwinst ooit door de Vereniging verkregen.

Daarna volgt een uiteenzetting over het benodigde beheer. Hij schetst de dilemma’s en 
problemen die Natuurmonumenten te wachten staan: 

het openhouden van het krijthellinggrasland (maaien? beweiden? branden? en wanneer, hoe 
vaak, hoe intensief ?) […] het al dan niet dunnen van bos en verwijderen van exoten daarin […] 
de erosie van de bermen der holle wegen

Westhoff biedt graag zijn diensten als adviseur aan. Speciale aandacht vraagt hij opnieuw 
voor de akkers, in navolging van zijn aankoopadvies. Westhoff stelt dat de akkeronkrui-
den bijna geheel verdwenen zijn uit het landschap. Hij ziet dat als een groot verlies, want

Overal in de ‘cultuurwereld’ ontmoet met klaprozen en korenbloemen: in de poëzie, kinder-
lectuur en kunstnijverheid; maar niet in de werkelijkheid, de natuur: daar zijn ze nagenoeg 
verdwenen. De natuurbescherming heeft zich aan deze schrijnende verarming van ons land-
schap tot dusverre te weinig gelegen laten liggen […] Nu zou onze Vereniging dank zij de om-
standigheid, dat wij thans enige Zuid-Limburgse akkers in eigendom bezitten, in de mogelijk-
heid verkeren, deze soorten voor onze flora te behouden door een daarop gericht beheer van 
deze akkers.80 

We zagen in hoofdstuk 2 al dat Westhoff een van de pleitbezorgers was voor actief beheer 
van de natuur. Hij draagt dat gedachtegoed ook heel duidelijk uit in zijn brief. Interessant 
is de grote nadruk die hij hierin legt op de akkeronkruiden. De orchideeën zijn uitzonder-
lijk, maar waren kennelijk nog zo talrijk en dus ook algemeen in het gebied dat Westhoff 
volstaat met een opsomming en het aanbieden van zijn advies. De akkeronkruiden waren 
daarentegen midden jaren vijftig al verdwenen. Het gaf een zekere urgentie aan het idee 
van speciale aandacht voor klaproos en korenbloem. 

Westhoffs brief geeft ons een beeld van het Zuid-Limburgse landschap omstreeks die 
tijd. Dit beeld kunnen we visualiseren dankzij een serie foto’s die Jaap van Dijk maakte 
van Genhoes rond de aankoop, waarschijnlijk voor publicitaire doeleinden. We komen 
deze foto’s inderdaad her en der tegen in jaarverslagen en boeken. Ze tonen een Zuid-
Limburgs landschap zoals dat toen nog op grote schaal bestaan moet hebben (afb. 5.18-
5.21): holle wegen met begroeide bermen, hoogstamboomgaarden, akkers met land-
bouwwerktuigen en begraasde Geuldalgraslanden met populieren langs de beek. We 
zien vooral ook een landschap in agrarisch gebruik. 

80  Voorgaande citaten alle uit Brief van Westhoff aan Van Steijn, 27 oktober 1955, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereni-
ging Natuurmonumenten, inv.nr. 1012. 
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Jo Willems, een groot kenner van de kalkgraslandflora, kan zich uit zijn jeugd het klein-
schalige landschap en het bijbehorende gebruik nog herinneren. Hij ziet het Limburgs 
landschap van de vroege jaren vijftig als een voortzetting van de vooroorlogse  periode. Het 
hakhout werd nog afgezet, tussen de graften in waren nog hele kleine akkertjes te vinden. 
Met de verwerving door terreinbeheerders, aldus Willems, stopte vaak ook het bijbeho-
rende beheer. De grote achteruitgang in de natuurwaarden van het Heuvelland ziet Wil-
lems vanaf de jaren zestig.81 Uit het voorgaande blijkt echter dat veel ontwikkelingen al 
ver voor de oorlog in gang waren gezet.

5.4.4 Het beheer van Genhoes 1955-1970

Het is moeilijk te achterhalen hoe Natuurmonumenten omging met de cultuurgronden 
in de eerste jaren na de aankoop. Met het akkerreservaat wilde Natuurmonumenten blij-
kens een brief van Eshuis aan Westhoff in 1957 aanvangen. Maar, zo schrijft Eshuis in 
deze brief: ‘Er is echter de moeilijkheid dat de boer geen kans ziet het steile land dat voor 
dit experiment is uitgezocht, te ploegen. Ook bij mijn bezoek van gisteren bleek dit, zelfs 
met paarden, niet mogelijk.’82 Uiteindelijk werd het akkeronkruidreservaat ook daad-
werkelijk ingericht en als zodanig beheerd. Thans beheert Natuurmonumenten nog één 
waardevolle onkruidakker in het Gerendal.

81  Gesprek met Jo Willems (in aanwezigheid van Bart van Tooren), 24 februari 2016. 
82  Brief van Eshuis aan Westhoff, 4 oktober 1957, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.
nr. 1012. 

Afb. 5.17 Kasteel Genhoes en omgeving op een ansichtkaart, verstuurd in 1953. Rechtsachter 
zien we het kerkje van Oud-Valkenburg, door een laan verbonden met het kasteel. Collectie auteur.
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Afb. 5.18 Holle weg in het Gerendal,  
op de achtergrond het kerkje van Oud- 
Valkenburg. Let op de rijkbegroeide  
bermen. Fotoarchief Natuurmonumenten, 
’s-Graveland, foto J. van Dijk, 1955.

Afb. 5.19 Zicht op de akkers van het Ge-
rendal, met op de voorgrond enkele land-
bouwwerktuigen. Genhoes was ook na de 
aankoop in agrarisch gebruik, de gronden 
waren verpacht. Fotoarchief Natuurmonu-
menten, ’s-Graveland, foto J. van Dijk, 1955.

Afb. 5.20 Weilanden in het Gerendal, 
met op de voorgrond een restant van een 
meidoornhaag en prikkeldraad, op de 
achtergrond een hoogstamboomgaard. 
Fotoarchief Natuurmonumenten,  
’s-Graveland, foto J. van Dijk, 1955.

Afb. 5.21 Populieren langs de Geul.  
Fotoarchief Natuurmonumenten,  
’s-Graveland, foto J. van Dijk, 1955.
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Kort na de aankoop is er discussie geweest met Staatsbosbeheer over de grenzen van 
de invloedssferen. In een brief aan de directeur van Staatsbosbeheer liet Van Steijn weten 
wat het standpunt van Natuurmonumenten was: behoud van het gehele Geuldal inclu-
sief Gerendal en de hellingbossen.83 Op een particulier verzoek tot verkoop van een huis 
en een perceel cultuurgrond kort na de aankoop antwoordde Van Steijn dan ook kortaf 
dat‘het kasteel Genhoes met bijbehorende landerijen, etc. door onze Vereniging werd 
gekocht, teneinde een Limburgs landgoed in zijn geheel voor de toekomst te behouden.’ 
Van verkoop kon dan ook geen sprake zijn.84 

Discussies over invloedssferen of niet, Staatsbosbeheer voerde na de aankoop het da-
gelijks beheer over Genhoes. Ook de percelen van Het Limburgs Landschap in het Geren-
dal waren in beheer bij Staatsbosbeheer.85 De landbouwpercelen waren verpacht. Staats-
bosbeheer was vooral bezig met het beheer van de bossen die bij Genhoes hoorden. 

Een indruk van de werkzaamheden geven de zogenaamde ‘Werkplannen’, waarin 
Staatsbosbeheer de werkzaamheden voor het aankomend kalenderjaar begrootte. Deze 
werkplannen zijn voor eind jaren vijftig en bijna de gehele jaren zestig bewaard.86 We ko-
men hierin zoals verwacht veel boswerk tegen, zoals dunnen, oogsten en uitrasteren op 
de grens met pachters. Ook zorgde Staatsbosbeheer voor de populierenaanplant langs 
de Geul (zie afb. 5.20). In 1958 werd nog melding gemaakt van jong aangeplante popu-
lieren. In 1963 verzocht Natuurmonumenten in aanvulling op het werkplan voor dat jaar: 

Wij zullen het op prijs stellen, indien de herbeplanting met populieren langs de Geul niet 
wordt beperkt tot 9 exemplaren, doch dat ter plaatse over een zo groot mogelijke lengte langs 
de Geul (liefst langs de gehele grens van ons bezit) met populier op de gebruikelijke afstand 
wordt herplant.87 

De populieren van de ondersoort Populus serotina werden in 1964 aangeplant in een enkele 
rij langs de Geul. Verder werd enig hakhoutwerk in de bossen genoemd alsmede het ver-
zorgen van de akkers. Behalve kosten waren er ook opbrengsten. Voor 1964 werd de op-
brengst van rogge van de onkruidenakker geschat op 50 gulden, terwijl ‘enig hakhout’ 
rondom de akker 100 gulden opleverde. Houtverkoop van zeven scheef gewaaide, maar 
nog staande populieren werd begin jaren zestig op 880 gulden geraamd. Toch dekte dit 
maar ten dele de kosten: in het werkplan van 1960 waren de begrote kosten 1800 gulden, 
terwijl verkoop van enige populieren en rogge van de onkruidenakker samen 750 gulden 
op zouden moeten brengen.

Ook van de opzichter bleven enkele verslagen bewaard. Daaruit spreekt de grote zorg 
over vernieling en diefstal van orchideeën. Ook leden van Natuurmonumenten maakten 
zich hier schuldig aan: volgens de opzichter beschouwden ze hun lidkaart als vrijbrief 

83  Brief van Van Steijn aan Malsch, directeur van Staatsbosbeheer, 2 februari 1956, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Ver-
eniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1012. 
84  Brief van Van Steijn aan Verstappen, 26 oktober 1955, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumen-
ten, inv.nr. 1012. 
85  Huygen, 1959. In dit boekwerkje schreef Diemont een bijdrage over de natuur en hij vermeldt dit. 
86  Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1013-1016. 
87  Brief van Natuurmonumenten aan Staatsbosbeheer, 7 augustus 1963, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 2013.
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om van wegen en paden te gaan.88 Staats-
bosbeheer legde al in 1958 een verzameltuin 
voor orchideeën aan in het Gerendal om dit 
te voorkomen en zo belangstellenden de 
kans te bieden de bloemen te bewonderen.89 
Ook aan andere vormen van recreatie werd 
gedacht. Zo was in het werkplan van 1958 
de inrichting van een picknickplaats opge-
nomen, wat blijkens de reactie van Natuur-
monumenten iets nieuws was voor de ver-
eniging.90

In 1959 begon de restauratie aan het kas-
teel. In 1956 had C.A. Huygen het manus-
cript van zijn boekwerkje over Genhoes vol-
tooid. Het werd door Natuurmonumenten 
uitgegeven in de Gulden reeks van Limburg-
se monumenten en beleefde in 1959 een her-
ziene tweede druk. Enkele kleine anekdotes 
bevestigen de aandacht voor de historische 
waarde van het landgoed Genhoes en in het 
bijzonder van het kasteel (afb. 5.22). Toen di-
recteur Eshuis bijvoorbeeld lucht kreeg van 
een schilderijencollectie, de zogenaamde 
‘Trautenberg-collectie’, die bij Genhoes zou 

horen, probeerde hij informatie te krijgen over de verblijfplaats van de doeken. Alhoewel 
de stukken volgens hem geen grote financiële waarden vertegenwoordigden, stelde hij er 
wel belang in: ‘Men is van mening dat een en ander echter onverbrekelijk bij het kasteel 
hoort’.91 Het belang van het bewaren van de eenheid van het landgoed klinkt hierin door. 

Een andere anekdote gaat over pastoor Houben van de kerk in Oud-Valkenburg, die 
een bijdrage van Natuurmonumenten vroeg voor de restauratie van de kerk. De vereni-
ging zou uiteindelijk 500 gulden bijdragen. Pastoor Houben had in zijn brief gewag ge-
maakt van de eeuwenoude banden tussen kerk en kasteel. Eshuis en Van Steijn onder-
schreven dat in hun reactie: ‘Wij zijn het geheel met U eens dat kerk, hoeve en kasteel van 
Oud- Valkenburg, één geheel vormen; een geheel van bijzondere schoonheid en bekoring; 
een geheel ook dat boven de verbondenheid van de materie uitgaat.’92 

88  Samenvatting dagboek bewaker Van Loo over 1963, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, 
inv.nr. 1014.
89  Bijdrage van Diemont in Huygen, 1959, p. 23. Deze tuin bestaat nog altijd. 
90  Brief van Eshuis aan Diemont, 9 december 1957, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.
nr. 1012. Eshuis vond de kosten wel hoog en verzocht te kijken naar subsidiemogelijkheden, alhoewel het project politiek wel 
goed uitkwam: de protesten tegen een mogelijke weg door het Gerendal – waarover later meer – waren actueel. 
91  Brief van Eshuis aan Van Liebergen, 27 februari 1956, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumen-
ten, inv.nr. 1012. Uiteindelijk vernam Eshuis van de notaris dat de schilderijen, in eigendom van de oud-eigenaren van Genhoes, 
 elders waren ondergebracht. Of er nog actie op volgde is onbekend.
92  Brief van Eshuis en Van Steijn aan pastoor Houben, 16 januari 1958, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-

Afb. 5.22 Boekje over Genhoes van  
C.A. Huygen, tweede druk uit 1959.  
Collectie auteur.
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In de jaren vijftig en zestig was Natuurmonumenten, zo lijkt het, vooral gericht op be-
houd van de eenheid en de schoonheid van het landschap in Genhoes. Soms strookten 
wensen van pachters van de grond en de huurders van het kasteel niet met dit doel. Zo 
verzocht Natuurmonumenten de gemeente het oude voetpad tussen de kerk van Oud-
Valkenburg en de Sint-Jansboskapel te mogen verleggen. Argument was het ongemak 
voor de pachter: het pad liep dwars door een akkerperceel. De gemeente wees het ver-
zoek af. Ingekomen bezwaren wezen onder andere op de grote ouderdom van het pad 
en de samenhang met de kapel (afb. 5.23).93 Een ander verzoek betrof het plaatsen van 
twee wegwijzers langs de provinciale weg, een naar het kasteel en een naar de kunsthan-
del van de gebroeders Krijnen. Ook dit kreeg geen goedkeuring van de provincie. Als ar-
gument voerde deze aan dat de reclameborden de schoonheid van het landschap zouden 
schaden.94

5.4.5 De snelweg door het Gerendal en de Contact-Commissie

In 1957, amper twee jaar na de aankoop, dreigde een nieuwe snelweg van Maastricht naar 
Heerlen het Gerendal te doorsnijden. De Contact-Commissie organiseerde samen met 
Het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten een persconferentie met excursie op 
maandag 28 oktober 1957 te Valkenburg. Op deze bijeenkomst sprak de voorzitter van 

tuurmonumenten, inv.nr. 1012.
93  Dossier over verleggen voetpad, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1013. 
94  Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg aan Natuurmonumenten, 1957, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereni-
ging Natuurmonumenten, inv.nr. 1012. 

Afb. 5.23 Kaartje van het 
voorstel om het kerkenpad 
te verleggen. Stadsarchief 
Amsterdam, archief Ver-
eniging Natuurmonumen-
ten, inv.nr. 1013.
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de Contact-Commissie, jonkheer Marinus van der Goes van Naters (1900-2005). Hij was 
voorzitter tussen 1940 en 1971 en volgens Gorter ook de grote man achter de commissie 
in deze jaren.95 In de speech die hij hield herkennen we het bekende pleidooi van Natuur-
monumenten voor het behoud van het geheel. Daarbij plaatste Van der Goes van Naters 
het Geuldal in een landelijk perspectief: 

Het Gerendal wordt een ‘brok natuurschoon’ genoemd. Nu, dat is het juist niet! Een ‘brok’ 
komt van ‘breken’; het is iets, dat eigenlijk geen organisch deel met zijn omgeving (meer) uit-
maakt. En dát doet het Gerendal juist wél! 
 Ik sprak U van het ‘systeem van de Geul’. Daar is het het beste en mooiste onderdeel van. Het 
landschap daar, is nog zo on-gebroken. Dat komt bijna niet meer voor. Ook in Zuid-Limburg 
niet.96

Het gloedvolle betoog van Van der Goes van Naters miste zijn uitwerking niet. Het on-
derwerp kreeg veel aandacht in de pers. Uiteindelijk koos Rijkswaterstaat een tracé ten 
noorden van Valkenburg. Daarmee was een grote dreiging voor het Gerendal en de een-
heid van Genhoes afgewend. 

5.4.6 De actie voor het Bovenste Bos 1961 

Met de verwerving van Genhoes had Natuurmonumenten een stevige positie verworven 
in Zuid-Limburg. In 1961 kwam een volgende grote kans, toen Diemont Natuurmonu-
menten betrok bij de mogelijke aankoop van het Bovenste Bos. Het Bovenste Bos, al zo 
lyrisch beschreven door Eli Heimans in 1911, was particulier eigendom van de Belg René 
Voos. Het verhaal wil dat deze fervente jager op een zondag bekeurd werd op het Neder-
landse deel van zijn bezit omdat de Nederlandse Jachtwet jagen op zondag niet toestond. 
Daarop besloot hij prompt zijn Nederlandse eigendom, het beroemde Bovenste Bos, te 
verkopen.97 

Diemont was onderhandelingen met Voos begonnen, maar vreesde over onvoldoen-
de aankoopmiddelen te beschikken en nodigde Natuurmonumenten uit de onderhande-
lingen over te nemen. Diemont stond met zowel Het Limburgs Landschap als Natuur-
monumenten in nauwe verbinding. Het paste ook in zijn filosofie dat het bezit van 
natuurreservaten gespreid diende te worden.98 Het is dan ook geen toeval dat de overeen-
komst tussen Diemont en Natuurmonumenten beklonken werd in kasteel Neercanne van 
Het Limburgs Landschap. 

Natuurmonumenten moest 315.000 gulden opbrengen om het Bovenste Bos te kun-
nen kopen. De financiering werd een combinatie van rijkssteun (vijftig procent), pro-

95  Gorter, 1986, p. 104. Van der Goes van Naters, sociaal-democraat en Kamerlid, zette zich tot op hoge leeftijd in voor zowel 
nationale als internationale natuurbescherming. Zie hiervoor ook Gorter, 1986, pp. 106-107. 
96  Inleiding Van der Goes van Naters, 28 oktober 1957, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, 
inv.nr. 1012.
97   Gorter, 1986, pp. 318-319, over deze anekdote en de rol van Diemont.
98   Staal & Ovaa, 2006, p. 256. Hier wordt dit vermeld in verband met de aankoop van enkele percelen in het Gerendal in 1950. 
In dit belangrijke natuurgebied zouden zowel Natuurmonumenten, Het Limburgs Landschap als Staatsbosbeheer eigendom 
verwerven. 
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vinciale steun (tien procent), subsidie van het Prins Bernhard Fonds (acht procent) en 
een publieksactie. Natuurmonumenten had voor de Tweede Wereldoorlog met enige re-
gelmaat een beroep gedaan op het publiek. Dat was al enkele jaren niet gebeurd, maar 
het bestuur was het erover eens dat het Bovenste Bos door het belang als iconisch Zuid-
Limburgs bos ook publicitair zeer geschikt was. Het bestuur schreef in een speciaal uit-
gebrachte fondsenwervende folder: ‘Wij hebben gewacht met een beroep op U tot zich 
een spectaculair object aandiende, een terrein dat tot de verbeelding zou spreken […] 
Het Bovenste Bosch is zulk een natuurgebied van de eerste orde.’99 De actie werd ge-
koppeld aan de nagedachtenis van Eli Heimans, wiens honderdste geboortejaar in 1961 
werd herdacht. Natuurmonumenten gaf het gebied de naam Heimansreservaat het Bo-
venste Bosch en op 23 september 1961 onthulde zoon Jacob Heimans een bijzonder bord 
ter plaatse. Waar het bord is gebleven is onbekend, thans staat het er niet meer. De actie 
kreeg veel aandacht in de pers en er was zelfs een radio-uitzending aan het Bovenste Bos 
gewijd. Het nts-televisiejournaal vond de nieuwswaarde te gering, maar al met al was de 
actie een groot succes. De inzameling leverde bijna 108.000 gulden op.100

99   Folder Het Bovenste Bosch behouden, in: Stadsarchief Amsterdam, Archief Natuurmonumenten, inv.nr. 1136. 
100  Brief van voorzitter Nederlandse Televisie Stichting aan Gorter, 6 oktober 1961, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Ver-
eniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1136. Het betrof waarschijnlijk de onthulling van het bord. Opbrengst actie uit Gorter, 
1986, p. 319. 

Afb. 5.24 Folder die Natuurmonumenten uitgaf om geld in te zamelen voor de aankoop van het 
Bovenste Bos. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
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Wat was nu de motivatie om het Bovenste Bos aan te kopen? In de stukken rond de aan-
koop komen natuurlijk vaak de kwalificaties van Heimans uit 1911 ter sprake. Daar is wel 
wat op af te dingen: de naaldbossen op het plateau bijvoorbeeld waren tijdens de Eerste 
Wereldoorlog geoogst en daarna opnieuw ingeplant met fijnspar. Dit is niet verwonder-
lijk: de houtprijs was in de jaren 1917-1919 zeer hoog.101 De vraag uit de mijnen en stok-
kende invoer uit buurlanden door de oorlogsomstandigheden zal de oogst zeer profijte-
lijk hebben gemaakt. Dat de herplant vervolgens niet meer geoogst was, had ongetwijfeld 
te maken met de sterk dalende houtprijzen sinds begin jaren twintig. De bijzondere in-
heemse hellingbossen en de bijbehorende flora waren er nog wel. Naast de floristische 
waarde speelde de schoonheid van het landschap en recreatie een grote rol. Natuurmo-
numenten beschrijft dit in een brief aan het Prins Bernhard Fonds: ‘Onze Vereniging is 
bijzonder verheugd over deze aankoop, omdat het hier niet slechts betreft een landschap-
pelijk bijzonder aantrekkelijk terrein, dat bij de vacantiegangers zeer in trek is, maar ook 
een terrein van grote natuurwetenschappelijke waarde.’102 

Toch voerden de natuurwetenschappelijke waarden de boventoon in de communicatie 
naar de eigen achterban. Het jaarverslag van 1960-1961 bevat een beschrijving van het Bo-
venste Bos die eindigt met de toekomstplannen:

Het beheer van het natuurmonument zal erop gericht worden, al deze botanische rijkdommen 
zoveel mogelijk tot hun recht te doen komen.103 

Kennelijk waren die botanische rijkdommen die Heimans aantrof er nog volop in 1961. 
Over de natuur in het Geuldal toont Natuurmonumenten zich gerust, opnieuw refererend 
aan de wens van Eli Heimans:

De hoop, dat het Boven-Geuldal een nationaal park zou worden, is thans, een halve eeuw later, 
wel niet in vervulling gegaan, maar aan ernstige bedreiging staat dit thans algemeen bekende 
en geliefde gebied toch niet meer bloot […] De Vereniging kan zich gelukkig prijzen, dat zij 
thans het Bovenste Bosch in eigendom heeft kunnen verwerven en hiermee als ‘Heimansreser-
vaat’ vorm en inhoud heeft kunnen geven aan Heimans’ ideaal.104 

Het praktische beheer van het Bovenste Bos werd ook hier overgelaten aan Staatsbosbe-
heer. In de eerdergenoemde Werkplannen voor het bos in de jaren zestig komen we regu-
lier boswerk tegen, zoals het weghalen van omgevallen en scheefstaande bomen, maar 
ook bijplanten van inheems bos, het onderhouden van wegen en paden en het openhou-
den van groeiplekken met bijzondere vegetatie.105

101  Jansen & Rutten, 1992, p. 32.
102  Brief van Natuurmonumenten aan het bestuur van het Prins Bernhard Fonds, 12 mei 1961, in: Stadsarchief Amsterdam, 
archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1136.
103  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1961, p. 33.
104  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1961, p. 28. Natuurmonumenten noemt ook de be-
scherming van de Heimansgroeve en zinkviooltjesvegetatie hierbij. De Heimansgroeve was toen nog in erfpacht bij Het Lim-
burgs Landschap: een groeiplek van zinkviooltjes was door het inisterie van Onderwijs, Kunst en Wetenschap aangewezen als 
staatsnatuurmonument, alhoewel de gronden niet waren aangekocht door een terreinbeheerder. 
105  Zie bijvoorbeeld Werkplan over 1966, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1015. 
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Als ‘reservaatsbewaker’ (toezichthouder) was M.H. Jussen aangesteld. Een samen-
vatting van zijn dagboekgegevens uit begin jaren zeventig is bewaard in het archief van 
Natuurmonumenten in Amsterdam. We lezen daarin over de drukte in het reservaat, 
waarschuwingen voor begeven buiten wegen en paden, het ontbreken van deugdelijke 
bebording om tot handhaving over te kunnen gaan en bedreigingen in de vorm van rui-
ters die zangvogels zouden verstoren. Interessant is de melding uit 1971 dat de bossen 
van Natuurmonumenten door kap op Belgisch grondgebied meer last konden krijgen 
van stormschade. In dat jaar gingen er al elf fijnsparren om, die direct werden verwijderd 
en verkocht. Het verslag van 1974 ten slotte maakt melding van de kap van de Sint-Brigi-
daden door de Jonkheid van Noorbeek, met toestemming van de districtsambtenaar van 
Staatsbosbeheer (een oude traditie die nog altijd bestaat).106 In de eerdere jaarverslagen 
is deze bijzondere kap niet opgenomen en wellicht vond die in 1974 voor het eerst op het 
gebied van Natuurmonumenten plaats.107

5.4.7 De aankoop van Schaloen 1967 en de plannen voor het Geulstrand

In 1967 kwam kasteel Schaloen met de bijbehorende gronden te koop. Schaloen is van 
oorsprong een middeleeuws kasteel, op een paar honderd meter afstand van kasteel 
Genhoes (afb. 5.26). Bij het complex hoorde naast bijgebouwen en een watermolen ook 

106  Verslagen van reservaatsbewaker Jussen, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 
1138. 
107  Op 15 januari 2018 ging het eigendom van het Bovenste Bos over naar Staatsbosbeheer in het kader van een grootschalige 
grondruiling. 

Afb. 5.25 De oude terrein-
bebording van het Boven-
ste Bos, vermoedelijk kort 
na de aankoop. Fotoarchief 
Natuurmonumenten,  
’s-Graveland, foto P. Nij-
holt.
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De Kluis – een kluizenaarswoning – op de Schaelsberg. Ook de hellingbossen van de 
Schaels berg behoorden tot het bezit, evenals landbouwgronden. Natuurmonumenten 
was in gesprek met de eigenaren en er was al een taxatie van het bezit gemaakt. Daar wa-
ren zorgen over, want Natuurmonumenten-medewerker Piet Bakker signaleerde tijdens 
zijn bezoeken:

verontrusting van de fauna door de vele wandelaars uit Valkenburg, plukken van orchideeën, 
vogelvangers met lijmstokken […] Het stond de conclusie niet in de weg: […] aankoop van 
Schaloen zal in natuurwetenschappelijk opzicht de belangrijkste aankoop van de Vereniging 
zijn sinds de verwerving van het landgoed Genhoes.108 

Natuurmonumenten was voornemens opnieuw het gehele landgoed aan te kopen, met 
inbegrip van het kasteel. In deze jaren verkreeg Natuurmonumenten van de rijksoverheid 
vijftig procent aankoopsubsidie. Steeds meer provincies gingen over tot financieren van 
de andere vijftig procent, zodat Natuurmonumenten honderd procent van de aankoop 
gesubsidieerd kon krijgen. Op 20 juni schreef Natuurmonumenten een brief aan de pro-
vincie met verzoek tot vijftig procent subsidie, nog refererend aan de bijdrage van tien 

108  Verslag van P.A. Bakker, 21/22 juni 1967, p. 4, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.
nr. 1019. Zie paragraaf 1.2 voor meer over Piet Bakker. 

Afb. 5.26 Kasteel Schaloen. Foto auteur, november 2015.
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procent die was verkregen voor Genhoes. In de brief onderbouwt Natuurmonumenten 
het belang van de aankoop in termen die we ook van Genhoes kennen: 

1  Het kasteel Schaloen vormt een fraaie, zij het historisch en architektonisch minder waar-
devolle tegenhanger van Genhoes. Ook de watermolen is een cultuurmonument in de ware 
zin van het woord. 

2  De ligging ervan in het Geuldal draagt bij tot de bekoring van dit op zichzelf reeds zo waar-
devolle landschap met de Geul en de Molenbeek als overige hoofdaccenten.

3  Het hellingbos op de Schaesberg is landschappelijk van grote betekenis als coulisse voor 
Genhoes en Schaloen, mede door zijn zeer gevarieerde samenstelling. Daarnaast is het na-
tuurwetenschappelijk bijzonder belangrijk, zowel wegens de bodemvegetatie als door de 
grote houtrijkdom, waarin de natuurlijke houtsoorten als es, eik, kers e.d. ook in Zuid-Lim-
burg nauwelijks elders geëvenaarde afmetingen bereiken.109

Piet Bakker oordeelde:

Het landgoed Schaloen vormt in feite een organisch geheel met het landgoed Genhoes. De avi-
fauna is op Schaloen echter rijker.

Het zou echter anders lopen. Uit het verslag van een bespreking met provincie en ge-
meente over de financiering een ruime maand later blijkt dat de provincie niet kon bij-
dragen. Natuurmonumenten zat ook krap, want juist in deze tijd speelde de aankoop van 
het Deelerwoud.110 Het rijk wilde ook niet de volledige subsidie verstrekken, omdat er be-
zwaren bestonden tegen het financieren van een kasteel uit natuurbeschermingsgelden. 
Hugo Bloemers, de opvolger van Van Steijn als voorzitter van Natuurmonumenten, ver-
meldde hierbij dat Natuurmonumenten al lang poogde het landgoed te verwerven en dat 
het daarom zonde zou zijn als deze kans nu voorbij zou gaan. De gemeente gaf aan wel 
interesse te hebben in het kasteel en de gronden ten westen daarvan in het Geuldal. Val-
kenburg had plannen voor een groot recreatiegebied tussen Valkenburg en Schaloen. Dit 
Geulstrandproject werd ook besproken. Centraal daarin zou een grote recreatieplas komen 
te liggen met een dagstrand. 

Uiteindelijk werd het landgoed verdeeld. Natuurwetenschappelijk werden toch vooral 
de bossen van de Schaelsberg belangrijk gevonden, zo stelde Natuurmonumenten in een 
uitgangspuntennotitie naar aanleiding van de onderhandelingen.111 Misschien speelde 
ook mee dat er de nodige problemen waren met de huurders van kasteel Genhoes.112 In 
ieder geval verwierf Natuurmonumenten in 1969, na zeer ingewikkelde onderhandelin-
gen, de Schaelsberg en de graslanden oostelijk van het kasteel. Kasteel, watermolen en 

109  Brief van Natuurmonumenten aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, 20 juni 1967, in: Stadsarchief Amster-
dam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1019.
110  Verslag van bespreking tussen vertegenwoordigers van provinciaal bestuur, gemeentebestuur en Natuurmonumenten, 
4 augustus 1967, in: Stadarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1019. 
111  Notitie Uitgangspunten aankoopoverleg Schaloen, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 
1019. 
112  De gebroeders Krijnen waren na de nodige ruzies vertrokken. Vervolgens huurde kunstenaar William Halewijn het kasteel 
van Natuurmonumenten. Hij stelde in het kasteel zijn eigen werk tentoon voor het publiek. Met hem ontstonden hoogoplopen-
de meningsverschillen over wie verantwoordelijk was voor aanleg van een verwarmingsinstallatie en een grote schilderbeurt. 
Over deze perikelen is uitgebreide correspondentie te vinden in  Stadsarchief Amsterdam, archief vereniging Natuurmonumen-
ten, inv.nrs. 1015-1017. 
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percelen direct rondom het kasteel en ten westen daarvan gingen naar de gemeente. De 
belangrijkste natuurwaarden waren daarbij toch door Natuurmonumenten veiliggesteld. 
Ook verwierf zij daarmee De Kluis met bijbehorende kruiswegstaties – ernstig in verval 
in die tijd – en De Drie Beeldjes, een bekende achttiende-eeuwse calvariegroep langs de 
Geul (afb. 5.2, 5.27 en 5.28). Deze bouwwerken waren gesticht door de eigenaren van 
kasteel Schaloen. Natuurmonumenten werd zo dus ook eigenaar van deze merkwaardige 
monumenten, die daarmee losraakten van het kasteel. Het bewaren van de eenheid van 
kasteel Schaloen was dus niet gelukt. Ook had de vereniging zich, mede onder druk van 
de provincie, gecommitteerd aan de plannen van de gemeente Valkenburg voor het pro-
ject Geulstrand.

Afb. 5.27 De Drie Beeldjes. De nissen stammen nog uit de achttiende eeuw, de beelden zijn meer-
malen gestolen en vervangen door moderne kopieën. Foto auteur, november 2015.
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Enkele jaren na de verdeling van Schaloen werden de plannen voor het Geulstrand con-
creet (afb. 5.29). Natuurmonumenten bevond zich nu in een lastige positie. Echt stelling ne-
men tegen de gemeente kon eigenlijk niet door de gemaakte afspraken, maar in de buitenwe-
reld was er alom protest tegen een zoveelste aantasting van het Zuid-Limburgse landschap.

Een bijzonder openhartige brief van directeur Jan van Soest in antwoord op een brief 
van twee Valkenburgse ivn-leden geeft inzicht in de motivatie van Natuurmonumenten:

Onze vereniging was van mening dat zij in geen geval de gelegenheid tot bescherming door 
aankoop van de omgeving van Schaloen met de prachtige Schaelsberg mocht laten lopen, 
maar heeft daarvoor noodgedwongen moeten meewerken dat de gemeente Valkenburg o.a. 
een deel van de gronden verwierf, die zij voor het Geulstrand nodig heeft. Dit betekent dat onze 
vereniging nu moeilijk tegen dit plan kan ageren.113 

Wel geeft Van Soest aan dat al bij de aankooponderhandelingen enkele voorwaarden wa-
ren bedongen. Een strook van 50 meter langs de Molenbeek werd buiten de planvorming 
gehouden en het aangrenzende deel van het plangebied zou als bufferzone worden inge-
richt met alleen rustige vormen van recreatie. Ook was geëist dat een eventuele geluidsin-
stallatie alleen voor mededelingen en niet voor muziek werd gebruikt.114 

Op 15 november 1972 vond een bespreking over het project plaats op het gemeente-
huis van Valkenburg, in aanwezigheid van planopstellers, vele provinciale diensten en 
Natuurmonumenten. Adjunct-inspecteur Hans Sennef, die Natuurmonumenten verte-

113  Brief van Van Soest aan Voncken-Reyns en Ubaghs-Cobbenhagen, 26 juni 1972, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Ver-
eniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1018.
114  Brief van Van Soest aan Voncken-Reyns en Ubaghs-Cobbenhagen, 26 juni 1972, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Ver-
eniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1018. We vinden deze randvoorwaarden ook terug in de niet-gedateerde notitie Uitgangs-
punten aankoopoverleg Schaloen, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1018. 

Afb. 5.28 De Kluis op de 
Schaelsberg, waar tussen 
eind zeventiende en begin 
twintigste eeuw diverse 
kluizenaars woonden en 
werkten. Foto auteur,  
november 2015.
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genwoordigde, liet in de notulen optekenen dat hij met gemengde gevoelens naar de ge-
presenteerde plannen keek. Ook stelde hij de zin van een dergelijk recreatiegebied in dit 
prachtige natuurgebied ter discussie. De loco-burgermeester van Valkenburg, voorzitter 
van de vergadering, is duidelijk in zijn reactie hierop:

De voorzitter verwijst in deze naar de destijds gevoerde onderhandelingen over de aankoop 
van kasteel Chaloen. Met de toen gemaakte afspraken tussen de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten en de gemeente is bij dit plan rekening gehouden, wellicht zelfs nog 
meer dan dat.115 

Uiteindelijk pakten de plannen voor het Geulstrand veel beperkter uit dan in 1972 was 
voorzien en kwam de plas niet tot aan de randen van de Molenbeek. Maar wel is duidelijk 
dat Natuurmonumenten pijnlijke concessies had moeten doen om de begeerde Schaels-
berg in handen te krijgen. Concessies die duidelijk indruisten tegen de gedachte het 
Geuldal integraal te behouden voor de natuur. De grens met Valkenburg en het toerisme 
in de Geulstad was daarbij niet voor de laatste keer opgezocht.

115  Verslag van de bespreking inzake het Geulstrandproject gehouden op woensdag, 15 november 1972 om 14.30 uur ten Raadhuize te Houthem, 
p. 9, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1018. 

Afb. 5.29 Plankaart van het Geulstrand-project. Rechts is kasteel Schaloen ingetekend. Stads-
archief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 1018.
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Natuurmonumenten ging inmiddels aan de slag met de nieuw verworven eigendom-
men. Van de gebouwen vroeg vooral de vervallen De Kluis aandacht. Natuurmonumen-
ten had in 1971 een restauratieplan laten opstellen, maar had de benodigde 75.000 gulden 
niet beschikbaar. Onder de lokale bevolking begon een inzamelingsactie en Natuurmo-
numenten schreef brieven aan gemeente, provincie en rijk om een bijdrage in de kosten. 
De vereniging vroeg in 1973 nogmaals subsidie aan bij de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg. Het belang van een spoedige restauratie lag hierbij niet alleen in het voortschrij-
dend verval, maar ook bij de betekenis van het monument voor de bevolking: ‘Deze bete-
kenis van godsdienstige en folkloristische aard dat herhaaldelijk bij vertegenwoordigers 
van de Vereniging wordt aangedrongen om toestemming om met eigen, vrijwillige krach-
ten een begin te mogen maken met de restauratie.’116 

In 1975 kon aan het werk begonnen worden. De begroting was nu ruim 140.000 gul-
den. Een jaar later werd de restauratie van zowel De Kluis als de naastgelegen kruisweg-
staties afgerond. De betrokkenheid van de lokale bevolking bij dit complex was en is 
groot. Sinds 1977 zorgt de Stichting Sjaasbergergaank voor het beheer en de openstel-

116  Brief van Sennef aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 25 juni 1973, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereni-
ging Natuurmonumenten, inv.nr. 1018.

Afb. 5.30 De Kluis op een ansichtkaart, verstuurd in 1911. De Kluis fungeerde als kluizenaarswo-
ning tussen 1680 en 1930. Door het toenemend toerisme vanuit Valkenburg bood De Kluis niet 
meer de gewenste rust. Al zeker sinds de negentiende eeuw was de plek een toeristische attractie. 
Craandijk beschrijft al een bezoek aan De Kluis en de kluizenaar aan het eind van de negentiende 
eeuw. Collectie auteur.
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ling van de gebouwen, naast het organiseren van de jaarlijkse bedevaart en openluchtmis 
bij de kapel, de Sjaasbergergaank zelf. Deze traditie is in 1969 hersteld maar bestaat, met 
onderbrekingen, al sinds midden achttiende eeuw.117 

De bezittingen van Natuurmonumenten in Zuid-Limburg besloegen midden jaren ze-
ventig een compleet landgoed, delen van een tweede en een belangrijk bos in het zuide-
lijke Geuldal. De argumentatie voor al deze aankopen was arcadisch-cultuurhistorisch 
geweest: Natuurmonumenten had Zuid-Limburgse landschappen gekocht, evenals de 
nodige monumenten die gerestaureerd werden. Natuurlijk waren er de bijzondere na-
tuurwaarden, maar er was toch ook veel aandacht voor landschapsschoon. Wat nog ont-
brak, waren de graslanden langs de Geul die Heimans zo mooi beschreven had. Maar 
daar bracht een iconisch geworden actie verandering in.

5.5 Het bedreigde Mergelland en de Aktie Geuldal 1970-1980 

In 1977 vond een van de belangrijkste acties uit het bestaan van Natuurmonumenten 
plaats: een actie met een lokaal doel, die echter leidde tot meer draagvlak voor natuurbe-
scherming in het algemeen.118 De Aktie Geuldal, een samenwerking van Natuurmonumen-
ten en Het Limburgs Landschap, leidde tot aandacht voor Zuid-Limburg op nationale 
schaal. Opnieuw bleek hoe beroemd Zuid-Limburg was en hoe actueel de geschriften van 
Eli Heimans. Als deel van de actie bracht Natuurmonumenten heel passend een herdruk 
uit van Uit ons Krijtland. Waarom was juist in de tweede helft van de jaren zeventig de tijd 
rijp voor actie in Zuid-Limburg?

5.5.1 De late ruilverkavelingen Mergelland en de Contact-Commissie

Zoals ik eerder dit hoofdstuk vermeldde kwamen ruilverkavelingen in Limburg vrij laat 
op gang. De veranderingen in de Ruilverkavelingswet 1954 had grote invloed op het mid-
den en noorden van de provincie. Na 1954 werd in Midden- en Noord-Limburg vrijwel 
het gehele platteland ruilverkaveld. Maar ook nu bleef Zuid-Limburg achter. In het zui-
den van de provincie werden vanaf de jaren zeventig wel meer ruilverkavelingen in voor-
bereiding genomen, maar de uitvoering bleef beperkt. In het Heuvelland kwamen onder 
andere ruilverkavelingen in Klimmen en Onderbanken al voor 1975 tot uitvoering, met 
ingrijpende gevolgen voor het landschap. Jansen en Rutten illustreren dit aan de hand 
van de inventarisatiekaart van cultuurhistorisch waardevolle relicten die Renes in 1988 
had gepubliceerd. De ruilverkavelingsgebieden vertonen op deze kaarten witte vlekken.119

Is de verklaring voor de late aanvang van de ruilverkaveling geheel te wijten aan de 
kleinschaligheid van de boerenbedrijven in combinatie met halsstarrig verzet tegen 
schaalvergroting? Het lijkt maar een deel van de verklaring. Inderdaad lijken de Zuid-Lim-
burgse boeren conservatieve trekken te hebben gehad als het ging om de bedrijfsvoering. 

117  Zie www.dekluisvalkenburg.nl (geraadpleegd 14 november 2016). 
118  Maas, 2005, p. 200. 
119  Jansen & Rutten, 1992, p. 51, en Renes, 1988, bijlagen. 
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Zo werd er eind jaren veertig weinig gebruikgemaakt van overheidssteun. En werd met 
subsidie schrikdraad aangekocht, dan werd dat niet gebruikt om grote percelen te kun-
nen afrasteren, maar om binnen de weilanden stukken af te scheiden voor begrazing.120 
Maar daarnaast was de situatie anders dan in andere delen van Nederland. De grond was 
vruchtbaar in Zuid-Limburg en kon weinig verbeterd worden door bijvoorbeeld extra be-
mesting. Ook bood het reliëf beperkingen aan de bedrijfsvoering die niet met een ruil-
verkaveling opgelost konden worden. De stormachtige ontwikkeling van de Mijnstreek 
in combinatie met uitplaatsingen tot buiten Nederland leidde er toe dat veel boerenzoons 
en -dochters buiten de streek hun geluk gingen beproeven, waardoor de achterblijvers de 
boerderijen van hun ouders konden overnemen.121 

Steeds meer boeren zagen toerisme als mogelijkheid voor neveninkomsten of schakel-
den zelfs helemaal over. Kampeerboerderijen, pensions en gastenverblijven schoten als 
paddenstoelen uit de grond. De lage fruitprijzen eind jaren zestig vormden een extra mo-
tivatie voor boeren om over te stappen.122 Ten slotte konden de grote bedrijven ten koste 
van kleinere boeren toch nog een zekere groei in areaal doorvoeren. 

In 1967 begon de voorbereidingscommissie met het plannen van de voorgenomen 
ruilverkaveling in het Heuvelland, nadat een jaar eerder de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie de provincie had geadviseerd enkele voorwaarden te stellen. Deze voorwaar-
den werden bekend als de ‘zes geboden’. Zo was een voorwaarde dat het landschapstype 
niet mocht worden aangetast. Ook moesten voorzieningen voor toerisme en recreatie zo-
veel mogelijk in het plan worden opgenomen. Het belang dienen van de hellingbossen 
vormde eveneens een afzonderlijk gebod.123 

Dat Mergelland ook bij de ruilverkaveling een ‘geval apart’ was, kwam vooral door de 
belangen van de recreatiesector. Toeristen kwamen voor het heuvellandschap en behoud 
daarvan was dus essentieel voor de toeristenindustrie. In de ‘zes geboden’ komt dat ook 
tot uitdrukking. Dat is niet verwonderlijk, want recreatie en toerisme groeiden sterk in 
deze periode: tussen 1967 en 1983 verdrievoudigde het aantal toeristische overnachtin-
gen in het Heuvelland. 

De voorbereidingen van de ruilverkaveling Mergelland duurden meer dan tien jaar. 
Het spanningsveld tussen natuur, recreatie en landbouw in het Zuid-Limburgse land-
schap was ingewikkeld en de uitwerking vorderde moeizaam. Ook was een van de ‘zes 
geboden’ dat de ruilverkaveling moest wachten op de vaststelling van het Streekplan en 
dat gebeurde pas in 1977. Hierna werd begonnen met het afronden van het ruilverkave-
lingsplan. De uitvoering was in twee delen opgeknipt: Mergelland en Mergelland-Oost. 
Het centrale deel van de ruilverkaveling Mergelland was het plateau van Margraten, een 
gebied waarin de landbouw prominent aanwezig was. In Mergelland-Oost, dat grote de-
len van het Gulp- en Geuldal omvatte, was niet alleen toerisme veel belangrijker, maar 
waren ook de terreinen waarover de natuurbeschermers zich al meer dan vijftig jaar druk 
maakten. Landbouwkundig was Mergelland-Oost ook minder belangrijk. Het is daarom 

120  Jansen & Rutten, 1992, p. 223. 
121  Jansen & Rutten, 1992. 
122  Groeneveld, 1985. 
123  Groeneveld, 1985, zie voor Mergelland pp. 174-185. 
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niet verwonderlijk dat Mergelland als eerste in uitvoering kwam, nog als ruilverkaveling 
onder de Ruilverkavelingswet 1954. Mergelland-Oost zou een herinrichting worden on-
der de Landinrichtingswet.

Natuurbeschermers volgden de ruilverkaveling op de voet. Dit is onder andere te zien 
aan de inspanningen van de Contact-Commissie.124 Opvallend is dat de Contact-Commis-
sie zich ook in de jaren zestig en zeventig nog bediende van het oude jargon van schoon-
heid van het landschap.125 In het verslag van de Contact-Commissie over 1968-1969 staat: 

Niet alleen de industriële maar ook de agrarische herstructurering van Limburg eist van de 
natuurbescherming grote waakzaamheid […] Mergelland is cultuurhistorisch, natuurweten-
schappelijk en recreatief van waarlijk nationale betekenis.126

In haar verslag over 1970-1971 schrijft de Contact-Commissie over de ruilverkavelingen 
en de moeilijke positie van natuurbescherming en landschapsbehoud daarin. Daarom 
zouden er randvoorwaarden moeten worden gesteld, zoals

de eis, dat terreinen waarvan het toekomstig behoud en het juiste beheer alleen door eigen-
domsverwerving kunnen worden verzekerd inderdaad in handen van de overheidsnatuurbe-
scherming of van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties komen. Voorts moet de 
ruilverkaveling leiden tot een infrastructuur die mede de belangen van natuur en landschap 
tot basis heeft. 

Om te vervolgen: 

Een concreet voorbeeld dient zich aan: de ruilverkaveling Mergelland, die de mooiste delen van 
Zuid-Limburg moet omvatten.127

De Werkgroep landelijke gebieden van de Contact-Commissie had een bijdrage geleverd 
aan de discussie door het rapport Landbouw en landschap van morgen. Het was de neerslag 
van een bijeenkomst georganiseerd door deze werkgroep, waarbij Sicco Mansholt een 
verhaal hield over de toekomst van de landbouw. De Contact-Commissie presenteerde 
bij monde van Gorter een kaart van Nederland met daarop onder andere de gebieden die 
als landschapsreservaat zouden moeten worden beschermd. De beekdalen in het Mergel-
land zijn daarbij ook opgenomen als landschapsreservaat (afb. 5.31).128

Gorter gaf een toelichting op deze kaart en refereerde aan de zorgen van de Contact-
Commissie over vooral de ‘natuurwetenschappelijk en recreatief zo waardevolle oude 
coulissenlandschappen’.129 De categorie ‘landschapsreservaten’ op de kaart die Gorter 
presenteerde, is voor dit verhaal interessant. Gorter omschreef die als ‘gebieden die uit 
cultuurhistorisch, natuurwetenschappelijk en landschappelijk oogpunt van overwe-
gend belang zijn en waar het bestaande landschap èn het bestaande gebruik dienen te 

124  Gorter, 1986. Zie ook hoofdstuk 2.
125  Zie, naast de stukken van de Contact-Commissie, ook Andela, 2000, die dit signaleert op p. 213 als ‘vasthouden aan oude 
principes’.
126  Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1969, pp. 57-58.
127  Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1971, p. 13.
128  Van der Goes van Naters, Mansholt & Gorter, 1970. 
129  Van der Goes van Naters, Mansholt & Gorter, 1970, p. 19.
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worden gehandhaafd.’130 Dat heeft nogal wat gevolgen voor de landbouw in dergelijke 
gebieden: 

Meestal zal restauratie van het landschap nodig zijn. Cultuurtechnische verbetering is in deze 
gebieden uitgesloten, maar het bestaande agrarische grondgebruik kan worden voortgezet in 
zoverre het niet destructief is voor de waarden die men wil behouden […] Aankoop door de 
overheid of natuurbeschermingsorganisaties is uiteindelijk de beste oplossing.131 

Alhoewel Gorter zich in zijn bijdrage haastte te zeggen dat het hier om een voorlopig, 
grof en puur vanuit de Contact-Commissie geformuleerd wensbeeld ging, zal dit zeker 
zijn invloed hebben gehad op de bemoeienissen met de ruilverkaveling in Mergelland. 
In de reactie van de Contact-Commissie op de reconstructie van de provinciale weg in 
Mheer, in het plangebied van Mergelland, klinkt dezelfde opvatting door. Deze wegver-
betering was zodanig rigoureus uitgevoerd dat het landelijk aandacht had getrokken. Het 
verslag over 1970-1971 van de Commissie meldt hierover:

Het feit dat deze ontluistering tot ver buiten Limburg de aandacht trok en algemeen als een ge-
voelig verlies is ervaren, was weer een bewijs dat het Heuvelland cultuurhistorisch, natuurwe-
tenschappelijk en recreatief van nationale betekenis is.132 

130  Van der Goes van Naters, Mansholt & Gorter, 1970, p. 21.
131  Van der Goes van Naters, Mansholt & Gorter, 1970, p. 21.
132  Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 1971, p. 63. 

Afb. 5.31 Zuid-Limburg 
op de kaart bij Landbouw 
en landschap van morgen, 
1970. Groen de bestaan-
de natuurgebieden, geel 
de te vormen landschaps-
reservaten, in roze gebie-
den die deels aan de agrari-
sche bestemming dienden 
te worden onttrokken. Uit 
Van der Goes van Naters, 
Mansholt en Gorter, 1970. 
Collectie bibliotheek  
Natuurmonumenten,  
’s-Graveland.
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5.5.2 Andere veranderingen in de Zuid-Limburgse landbouw

We zagen in het voorgaande dat de terreinbeheerders vooral actief waren in het bescher-
men van bossen in Zuid-Limburg. Waar Natuurmonumenten in Genhoes en Schaloen 
cultuurgronden in eigendom had, werd het beheer daarvan veelal uitgevoerd door pacht-
boeren en kreeg het weinig aandacht, met uitzondering van de onkruidenakker op Gen-
hoes. Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap hadden zich ingespannen om de or-
chideeëntuin in het Gerendal te realiseren, maar verder was er weinig actief beheer van 
de oude cultuurgronden. Kochten terreinbeheerders een gebied, dan kwam er vooral een 
hek omheen. Alleen in de bossen werd een meer actief beheer gevoerd. Zo herinnert Jo 
Willems zich nog dat in het belangrijke reservaat van Het Limburgs Landschap op de 
Bemelerberg eind jaren zestig geen actief beheer plaatsvond van de kalkgraslanden. Zo-
als we eerder dit hoofdstuk zagen was het begrazen met gescheperde schaapskudden 
tot begin twintigste eeuw algemeen geweest in Zuid-Limburg. Rond 1920 was de laatste 
schaapherder van Bemelen nog actief. Ook de begrazing van bermen met een koe, al dan 

Afb. 5.32 Omslag van het 
rapport Boven-Geuldal.  
Collectie auteur.
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niet aan de pin, zal rond deze tijd verdwenen zijn.133 Pas in 1979 kwamen er weer schapen 
op de Bemelerberg.134 

Door de toenemende intensivering in de Zuid-Limburgse landbouw en de ruilverka-
velingen sinds de jaren zestig begonnen landschapselementen zoals graften, hoogstam-
boomgaarden en meidoornheggen te verdwijnen. De ruilverkavelingen werden door de 
bevolking wel goed gevonden en ook de Kerk was er niet tegen. Van actie tegen teloor-
gang van het landschap kon dus geen sprake zijn.135 Maar de achteruitgang werd wel in 
de kleine kring van de natuurbeschermers steeds meer opgemerkt. Interessant is in dit 
geval het rapport dat in 1975 was verschenen in opdracht van Het Limburgs Landschap: 
Boven-Geuldal. Inventarisatie. Reconstructie. Het rapport, niet toevallig met een vakwerkboer-
derij voorop, pleit voor het herstel van een landschap voor het welzijn van mens, plant en 
dier. Landschap zien de auteurs hierbij in de eerste plaats als een ‘cultuurhistorische er-
fenis’ en pas in de tweede en derde plaats als ecologisch kader en waarneembare werke-
lijkheid (afb. 5.32).136

Dit rapport is niet erg positief over de toestand van het gebied en stelt over het totale 
landschap van het Boven-Geuldal: ‘In feite hebben we in het Boven-Geuldal namelijk te 
doen met een facadelandschap, een soort gigantische ruïne van het subtiele bouwwerk, 
waarin planten, dieren en mensen hier eens hebben samengeleefd.’137 Het rapport van 
Schrofer, Vos en Vromen geeft een aantal onderbouwingen voor dit tamelijk pessimisti-
sche beeld van het Geuldal (tabel 5.2). 

Tabel 5.2 Aantasting van het Geuldal volgens Schrofer, Vos en Vromen, 1975

Verdwijnen van Ontwikkeling Gevolg

Akkers Omzetting naar grasland Verdwijnen variatie in landschap en akker-
kruiden

Hoogstam-
boomgaarden

Omzetting naar grasland of laagstam-
boomgaard, zeker sinds rooipremies 
rond 1965

Verdwijnen relatie bebouwing-boomgaard 
zoals die bestond vóór 1880 

Heggen met 
overstaanders

Vervanging door prikkeldraad of 
verdwijnen door schaalvergroting

Percelering sterk vervaagd, schaal 
landschap aangetast

Zijbeken van 
de Geul

Overkluizing zijbeken ter verbetering 
van de graslandpercelen

Nivellering van het landschap, verdwijnen 
soorten uit graslanden

Graften Egalisatie en verwijdering beplanting bij 
omzetting van akker naar grasland

Groot natuurwetenschappelijk en 
landschappelijk verlies

Holle wegen Asfaltering, verbreding en verwijdering 
beplanting

Ecologische en landschappelijke 
 aantasting

133  Jansen & Rutten, 1992, p. 148, voor bermbegrazing met een koe. Hillegers, 1993,  p. 14, toont de laatste scheper van  Beme len 
rond 1920.
134  Schriftelijke mededeling Bart van Tooren, 18 februari 2017.
135  Gesprek met Jo Willems, 24 februari 2016. 
136  Schrofer, Vos & Vromen, 1975, p. 10. Dit rapport kreeg ik van Ton Coops, die het bij zijn dossiers over de actie had. 
137  Schrofer, Vos & Vromen, 1975, p. 51.
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Het proces van toenemende specialisatie naar de veeteelt had zich na de Tweede Wereld-
oorlog doorgezet. Ook het al vóór de oorlog begonnen verbeteren van de graslanden in 
de beekdalen door zijbeken te overkluizen en bronnen te dempen, ging door en was nog 
in volle gang midden jaren zeventig. Het leidde tot een in hoog tempo verdwijnen van ka-
rakteristieke landschapselementen in Zuid-Limburg. Van de graften in Mergelland-Oost 
ten zuiden van de Selzerbeek bijvoorbeeld was tussen 1949 en 1975 55 procent verdwe-
nen. Deels had dat te maken met het functieverlies van de graften door de omschakeling 
naar veeteelt, maar deels verdwenen ze ook voor kavelvergroting.138 Na de ruilverkaveling 
in de omgeving van Klimmen en Wijlre werd geconstateerd dat de erosie toenam. Sommi-
gen meenden dat dit kwam door het verwijderen van de graften en andere erosiewerende 
landschapselementen.139 Door de in 1965 ingevoerde rooipremie voor boomgaarden ver-
dwenen veel hoogstamboomgaarden uit het gebied, terwijl grotere laagstamboomgaar-
den werden aangeplant op de plateaus en de flauwere hellingen.140

De veranderingen in het Zuid-Limburgse landschap, ingegeven door ontwikkelingen 
in de landbouw, leken in de jaren zestig en zeventig in een stroomversnelling geraakt. Dit 
had ook invloed op de natuurwaarden die zo verbonden waren met het kleinschalige cul-
tuurlandschap. Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen waren ingrijpende maat-
regelen nodig. Niet voor niets is de ondertitel van het rapport Boven-Geuldal reconstructie, 
want alleen door grootschalig herstel van verdwenen landschapselementen kon de oude 
samenhang tussen mens, dier en plant weer hersteld worden. Het feit dat een van de op-
stellers van het rapport, Lee Vos, bij Natuurmonumenten kwam werken, droeg er zeker 
aan bij dat we dit gedachtegoed nog vaak tegenkomen in deze periode. 

Vlak voor de aanvang van de Aktie Geuldal in 1977 was het vraagstuk van de bescher-
ming van natuur en landschap in Zuid-Limburg dus zeer actueel. Naast bedreigingen le-
ken er echter ook kansen te gloren voor betere bescherming van het Geuldal, via de ‘zes 
geboden’ maar ook de uitgangspunten van de Contact-Commissie. Die kansen werden 
nog versterkt door andere landelijke ontwikkelingen. In 1975 waren de drie Groene Nota’s 
verschenen, die handelden over nationale parken, nationale landschapsparken en de re-
latie tussen landbouw en natuurbescherming in de Relatienota. Hiermee werd ook de lang 
gekoesterde wens tot bescherming van het Geuldal weer actueel. Waar nationale parken 
geheel uit natuurgebieden bestonden, die desnoods onteigend dienden te worden, waren 
nationale landschapsparken gericht op beheerovereenkomsten met boeren. De beoogde 
landschapsparken kenden een omvang van 15.000 tot 20.000 hectare. Het Limburgse 
Heuvelland kwam ook in aanmerking voor de status van nationaal landschapspark.141 In 
1975 werd Mergelland een van de vijf proefgebieden, samen met onder andere Noord-
west-Overijssel en het gebied rond Winterswijk. Ten tijde van de start van de Aktie Geuldal 
was er echter nog niets concreet. Geen wonder dat de terreinbeherende instanties, Het 
Limburgs Landschap in de persoon van J.M. van Susante voorop, streefden naar veilig-
stellen door aankoop van gebied.

138  Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer (i.o.), 1984. 
139  Jansen & Rutten, 1992, p. 51.
140  Renes, 1988, p. 176. 
141  Van Schendelen, 1997. 
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 5.5.3 Boerderij ’t Höfke

Directe aanleiding voor de Aktie Geuldal was de boerderij ’t Höfke (afb. 5.33), nabij Meche-
len. Deze boerderij kwam inclusief enkele hectares grond in het Geuldal te koop in 1974. 
J.M. van Susante, voorzitter van Het Limburgs Landschap, maar als ‘distriktsvertegen-
woordiger’ ook verbonden aan Natuurmonumenten, had al een voorlopige koopovereen-
komst getekend ‘voor hemzelf of een door hem aan te wijzen stichting of vereniging voor 
natuurbescherming.’142 Van Susante hield de opties voor de toekomst nog open, maar had 
wel directeur Jan van Soest van Natuurmonumenten benaderd voor verdere verkenning 
van de mogelijkheden. 

Van Soest had samen met Van Susante en enkele anderen, waaronder de oud-burge-
meester van Wittem, Jan Ficq (1923-2005), op 31 juli 1974 een bezoek gebracht aan ’t 
Höfke. Het verslag dat Van Soest hierover schreef, biedt inzicht in de motieven voor de 
aankoop van een historische vakwerkboerderij. Natuurlijk waren de gronden bij de boer-
derij belangrijk, in totaal 9 hectare, waaronder percelen in het Geuldal. Maar de boerderij 
zou in de toekomst mogelijk een andere functie gaan vervullen:

142  Brief aan de leden van het bestuur van Natuurmonumenten, 7 augustus 1974, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereni-
ging Natuurmonumenten, inv.nr. 1156. 

Afb. 5.33 Boerderij  
’t Höfke. Foto auteur,  
mei 2017.
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Met de heer van Susante is reeds even gesproken over de mogelijke vestiging aldaar van een 
door Limburgs Landschap en Natuurmonumenten gezamenlijk aan te stellen funktionaris, die 
daar dan rechtstreeks – in plaats van het Staatsbosbeheer dat tot nu toe als belangenbehartiger 
van onze voortdurend groeiende respectieve Zuid-Limburgse eigendommen fungeert – als be-
heerder en tevens aankoper voor beide partijen binnen het toekomstig nationaal landschaps-

park Mergelland gaat optreden.143 

Maar ook het bijbehorende land was interessant. Van Soest beschrijft in zijn verslag de 
hoogstamboomgaarden, meidoornhagen, knotbomen van eik, es, wilg en populier en 
eindigt de beschrijving met: ‘kortom landschappelijk van zeer hoge kwaliteit en natuur-
wetenschappelijk ongetwijfeld ook’.144 Bijzondere omstandigheid is dat in het Mergel-
land geen duidelijke afspraken bestonden over aankoopwaardigheid van terreinen, om-
dat nog niet bekend was of het Mergelland als ‘gewoon’ gebied de ruilverkaveling in zou 
gaan of een status zou krijgen als ‘opnieuw in te richten gebied met een bijzondere be-
stemming’.145 Toch twijfelde Van Soest niet aan de aankoopwaardigheid van ’t Höfke. Na-
tuurmonumenten leek hierbij eerste gegadigde, vanwege de nabijheid van het Bovenste 
Bos. Bovendien had Staatsbosbeheer geen belangstelling. Ook de fiscale status van Na-
tuurmonumenten sprak in het voordeel van de vereniging. Toen Van Soest zijn bestuur 
op 7 augustus om instemming met aankoop verzocht, was er wel keuze tussen aankoop 
van het geheel of alleen de onbebouwde percelen.146

5.5.4 Idee voor een actie geboren

Op 10 december 1974 stond het behoud van het Boven-Geuldal op de agenda van de be-
stuursvergadering van Natuurmonumenten. De notulen van dit vierde punt van de ver-
gadering begint met: ‘De recente aankoop van boerderij Het Höfke met bijbehorende 
percelen in de nabijheid van Mechelen stelt ons voor de vraag in welke samenhang deze 
aankoop moet worden bezien.’147 

De provincie stond aarzelend tegenover de subsidiëring van de aankoop van boerde-
rijen en grond in een eventueel nationaal landschapspark en was beducht voor precedent-
werking. Het Limburgs Landschap zat met dezelfde problemen bij de beoogde aankoop 
van een hoeve in Cottessen. In overleg met Staatsbosbeheer, Het Limburgs Landschap en 
Natuurmonumenten op het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
had F.C.M. van Rijckevorsel van het ministerie voorgesteld dan een landschapsreservaat 
in te stellen rond Cottessen.148 Het bestuur van Natuurmonumenten was hiermee voor 

143  Verslag van Van Soest van bezoek aan ’t Höfke, 31 juli 1974, pp. 1-2, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 1156. 
144  Verslag van Van Soest van bezoek aan ’t Höfke, 31 juli 1974, p. 3, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuur-
monumenten, inv.nr. 1156
145  Verslag van Van Soest van bezoek aan ’t Höfke, 31 juli 1974, p. 2, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuur-
monumenten, inv.nr. 1156
146  Brief aan de leden van het bestuur van Natuurmonumenten, 7 augustus 1974, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereni-
ging Natuurmonumenten, inv.nr. 1156. 
147  Notulen bestuursvergadering Natuurmonumenten, 10 december 1974, agendapunt 4 in het plakboek van Ton Coops over 
de Aktie Geuldal, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland. 
148  Alhoewel de drie Groene Nota’s pas in 1975 uitkwamen, was al bekend dat Mergelland als een van de proefprojecten voor 
nationale landschapsparken werd genoemd. 
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’t Höfke niet geholpen en in de vergadering werd een andere optie overwogen:

Men kan deze zaak ook van andere zijde benaderen, namelijk door ervan uit te gaan dat het 
gehele landschap van het Boven-Geuldal bescherming behoeft, omdat het in de laatste tijd op 
schrikbarende wijze achteruitgaat. Naast het stichten van een landschapsreservaat in een be-
perkt gedeelte van het gebied tussen Epen en de Belgische grens zou men kunnen denken aan 
het door aankoop beschermen van verschillende hoogtepunten binnen dit landschap, zoals 
bosjes en houtwallen, beekjes, holle wegen en ook een enkele boerderij, zonder dat het moge-
lijk kan worden geacht het Boven-Geuldal in zijn geheel aan te kopen.149

Overleg met Staatsbosbeheer en Het Limburgs landschap was dan noodzakelijk. En, ster-
ker nog:

Een nog verdergaande gedachte zou kunnen zijn om t.z.t. een geldinzamelingsaktie te orga-
niseren voor het Boven-Geuldal in samenwerking met het Limburgs Landschap. Verwacht 
mag worden dat bij het publiek grote belangstelling voor dit zo bekende gebied zal bestaan.150

En daarmee is op 10 december 1974 de kiem voor de Aktie Geuldal gelegd. Nog recent had 
Natuurmonumenten zeer positieve ervaringen opgedaan met de actie Behoud het Deeler-
woud. Deze actie, opgezet om het Deelerwoud aan te kopen, was niet alleen financieel 
maar ook publicitair een groot succes geweest en had bovendien een groot aantal nieuwe 
leden opgeleverd.151 Bovendien was de grote man achter deze actie, Ton Coops, beschik-
baar. Los van de belangrijke ervaring die hij had opgedaan met de actie Behoud het Deeler-
woud, was hij ook bekend met het gebied. Hij had als houtvester voor Staatsbosbeheer 
enige tijd in Maastricht verbleven.152 

Ton Coops (1929-2016) was in 1966 bij Natuurmonumenten in dienst gekomen als in-
specteur (afb. 5.34). In deze functie fungeerde hij vooral als rechterhand van Hans Gorter. 
Daarnaast hield hij zich bezig met algemene zaken en werd hij gaandeweg belast met het 
beheer van de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen, Texel en De Wieden. Ook maakte hij de notu-
len van de bestuursvergaderingen. In zijn eigen woorden was hij een ‘manusje van alles’.153 

Coops werd benoemd als projectleider voor de actie die samen met Het Limburgs 
Landschap werd opgezet. Hij heeft een plakboek gemaakt van ‘zijn’ actie, waarin naast 
vele foto’s en stukken ook verslagen zijn opgenomen van vergaderingen en persoonlijke 
impressies. Voor dit verhaal bleek dit plakboek van grote waarde. Het plakboek bevindt 
zich nu in het archief van de bibliotheek van Natuurmonumenten te ’s-Graveland. Aan-
vankelijk was het idee de actie in het voorjaar van 1976 te laten plaatsvinden. Als voor-
naamste doel ervan werden drie heel concrete aankoopwaardige objecten geselecteerd. 
De doelen moesten niet te ruim worden geformuleerd, zoals aankoop van natuurgebie-
den in Zuid-Limburg, want dat zou te veel onrust veroorzaken bij eigenaren/grondge-

149  Notulen bestuursvergadering Natuurmonumenten, 10 december 1974, agendapunt 4 in het plakboek van Ton Coops over 
de Aktie Geuldal, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
150  Notulen bestuursvergadering Natuurmonumenten, 10 december 1974, agendapunt 4 in het plakboek van Ton Coops over 
de Aktie Geuldal, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
151  Purmer, 2016. 
152  Gesprek met Ton Coops, 3 februari 2015. 
153  Gesprek met Ton Coops, 3 februari 2015. 



322 5 De boer

bruikers in het gebied.154 Ook werd besloten de landbouw al in een vroeg stadium om 
medewerking te vragen en zo gelijk een onaangename verrassing voor de boeren te voor-
komen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (lltb) en Het Limburgs Landschap kwa-
men hiertoe al op 20 februari 1976 bijeen. Ook met de provincie Limburg kwam overleg 
op gang. De provincie drong echter aan op uitstel van de actie, omdat inventarisaties in 
het kader van het voorgestelde landschapspark Mergelland nog niet gereed waren. Uit-
eindelijk werd de actie een jaar uitgesteld tot voorjaar 1977. Aanvankelijk waren Natuur-
monumenten en Het Limburgs Landschap meegegaan in de wens van de provincie, maar 
in 1976 werd besloten de actie niet nog verder uit te stellen.155

5.5.5 De Aktie Geuldal in Limburg en de rest van Nederland

De actie werd zorgvuldig voorbereid. Als doel voor Aktie Geuldal werd de aankoop van drie 
objecten gesteld: ’t Höfke, de genoemde boerderij bij Cottessen met bijbehorende gras-
landen langs de Cottesserbeek en de Volmolen met Geulgraslanden bij Epen (afb. 5.35). 
Interessant is dat Natuurmonumenten en Het Limburgs Landschap zo drie historische 

154  Rapport over het verloop van de Aktie Geuldal in het plakboek van Ton Coops, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland. 
155  Mondelinge mededeling Ton Coops. De verslagen melden alleen een jaar uitstel. 

Afb. 5.34 Ton Coops aan het werk, 1970. Foto Otto Coops.
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gebouwencomplexen als uitgangspunt namen voor de actie die gericht was op behoud 
van het Limburgse landschap.

Toch werd het symbool van de actie een klein, maar iconisch bloempje: het zinkviool-
tje. Het plantje komt in Nederland alleen in het Geuldal voor. Slib met zink, afkomstig 
van de zinkmijnen net over de grens met België, zorgt voor de juiste omstandigheden. 
Het staat voor de botanische bijzonderheden van het Geuldal, waarvan Heimans zoals 
gezegd in Uit ons Krijtland uitgebreid verslag heeft gedaan. 

De doelstellingen van de actie zijn in het Rapport over het verloop van de Aktie Geuldal ver-
woord als twee concrete en een ideëel doel. De concrete doelen waren de aankoop en res-
tauratie van de drie geselecteerde objecten en het werven van nieuwe leden en donateurs. 
Als ideëel doel werd geformuleerd: ‘Het kweken van goodwill voor het werk van de na-
tuurbeschermingsorganisaties in den lande en met name in Limburg en het versterken 
van het besef dat het in Limburg de hoogste tijd is voor het behoud van de natuur.’156 Over 
de doelen vinden we in de publicaties rondom de actie nog aanvullende informatie. De 
doelstellingen werden soms in een zeer lokaal, soms in een nationaal perspectief gesteld. 
Voor de bedreigingen gold dat nog meer (tabel 5.3).

Algemeen leefde het gevoel van een dreigende teloorgang van natuur en landschap in 
Zuid-Limburg. Hierbij wordt vaak gerefereerd aan Eli Heimans (1911) maar ook aan Jac. P. 
Thijsse, die, zoals in hoofdstuk 2 reeds besproken, in 1937 over het Geuldal schreef in het 
Verkade-album Waar wij wonen.157 Als grootste bedreigingen worden in de actiepublicaties 
de moderne ontwikkelingen genoemd: deze ontwikkelingen zijn bij nadere beschouwing 

156  Rapport over het verloop van de Aktie Geuldal in het plakboek van Ton Coops, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Grave-
land.
157  Thijsse, 1937. Zie ook hoofdstuk 2.

Afb. 5.35 De gewenste 
aankopen op een actie-
folder. Collectie  
bibliotheek Natuurmonu-
menten, ’s-Gravenland.
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een combinatie van globale ontwikkelingen, zoals de toenemende milieuvervuiling, en 
lokale ontwikkelingen, zoals het toenemend toerisme en de afgraving van mergel voor 
de cementindustrie. Agrarische activiteiten worden niet met name genoemd, alhoewel 
het verdwijnen van boomgaarden en heggen toch in die hoek gezocht moet worden. Wel-

licht was directe kritiek op de landbouw onwenselijk. Wel 
past deze globale benadering in de toenemende aandacht 
voor natuurbescherming en de milieuproblematiek in brede 
zin in deze perio de.158

Het meest concrete doel van de actie vormde natuurlijk het 
veiligstellen van de drie genoemde objecten, in het propagan-
damateriaal ook wel aangeduid als ‘landschappen’. Maar er 
was meer. Het lijkt erop dat de actie tevens een boodschap wilde 
uitstralen: een concrete daad stellen om zo aandacht te vragen 
voor het Geuldal als geheel. Behoudens het Bovenste Bos en de 
huur van de Heimansgroeve was er van formele bescherming 
nog steeds geen sprake.159 Ook interessant is dat de term ‘land-
schapsschoon’ hier en daar weer opdook. Het arcadische Geul-
dal van Heimans en Thijsse werkte zo nog altijd door in 1977. 

De actie kende vele vormen. Aan het begin van de actie ont-
vingen alle leden van Natuurmonumenten en de donateurs 
van Het Limburgs Landschap een folder, een sticker en een ac-
ceptgiro (afb. 5.36). Deze publicaties waren getooid met het 
bekende zinkviooltje. De actiematerialen werden vormgege-
ven door Jan Veenman, een grafisch ontwerper die ook al voor 
het periodiek van Natuurmonumenten, Natuurbehoud tekende. 

158  Zie paragraaf 2.6.5. 
159  Natuurmonumenten had in 1973 wel een hectare in het Gulpdal gekocht. In 1976 was nabij Noorbeek een stuk van het 
beekdal van de Noor verworven, de Noorbeemden (Gorter, 1986). Zie ook Staal, 2016, voor de signaalfunctie van de actie. 

Tabel 5.3 Opsomming van doelen en bedreigingen, van globaal naar lokaal

BEDREIGINGEN

Globaal

I
A K T I E  G E U L D A L

V

Lokaal

DOELEN

Moderne ontwikkelingen/veran-
deringen ten koste van natuur en 
landschap

Stimuleren belangstelling natuur-
bescherming

Vervuiling van de beken Stellen van een daad

Massatoerisme in Zuid-Limburg Voorkomen nivellering van het 
Geuldal

Verharden van wegen en nieuwe 
wegen

Behoud oorspronkelijke land-
schap en natuur

Opruimen boomgaarden, heggen Behoud en restauratie aan te 
kopen objecten

Bron: Stichting Het Limburgs Landschap, 1977; Natuurmonumenten, 1977-2.

Afb. 5.36 Folder Aktie 
Geuldal. Collectie biblio-
theek Natuurmonumen-
ten, ’s-Graveland.
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De periodieken van Het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten hielden de ach-
terban op de hoogte van de Aktie Geuldal. Het Limburgs Landschap wijdde het eerste num-
mer van haar blad in 1977 geheel aan de actie. Natuurmonumenten stuurde begin 1977 
als extra nummer van Natuurbehoud een speciale actiekrant aan haar leden, waarin ook een 
tussenstand vermeld werd: al bijna een miljoen gulden was opgehaald, de helft van de be-
oogde twee miljoen.160 Ook de pers en de televisie besteedden ruim aandacht aan de actie. 
Zo werd er in de programma’s Van Gewest tot Gewest en Van Nature aandacht aan besteed.161 
Er waren vele speciale uitgaven, zoals de grote Geuldalposters (die nog jarenlang kanto-
ren, huishoudens en bibliotheken zouden sieren) en een aan Zuid-Limburg gewijde na-
tuurkalender voor 1978. Ook de herdruk van Uit ons Krijtland kreeg een kaft in actiekleu-
ren compleet met het zinkviooltje (afb. 5.37). Vroom en Dreesmann had het zetsel gratis 
ter beschikking gesteld.162

Speciale actiepenningen, met op de voor- en keerzijde het zinkviooltje en een gestileer-
de kaart van het Geuldal, waren te koop voor 10 gulden per stuk (afb. 5.38). De penning 
werd ook uitgereikt aan diegenen die de speciale wandeltocht liepen die in samenwerking 
met de ns werd georganiseerd. De wandelaars kregen de penning in het voor de actie in-
gerichte Geuldal-informatiecentrum, dat op 15 april 1977 zijn deuren opende in een van 
de bijgebouwen van kasteel Schaloen. Aannemersbedrijf  Woudenberg uit Ameide, dat het 
kasteel net in 1977 van de gemeente had gekocht, stelde de ruimte ter beschikking. In de 
zomer van 1977 bezochten 34.000 mensen het informatiecentrum. 

Ook was er een bijzondere samenwerking met de Echte Bakkers, een organisatie die zich 
‘gilde’ noemde en die na een periode waarin fabrieksbrood de overhand leek te krijgen, te-

160  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 1977. 
161  Plakboek van Ton Coops, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland. 
162  Rapport over het verloop van de Aktie Geuldal in het plakboek van Ton Coops, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Grave-
land. Vroom en Dreesmann had in 1974 al een heruitgave verzorgd, die alweer was uitverkocht. Vroom en Dreesmann werkte 
belangeloos mee aan deze herdruk onder vlag van Natuurmonumenten. 

Afb. 5.37 Uit ons Krijt-
land: de oorspronkelijke 
eerste druk uit 1911 (links) 
en de actie-uitgave uit 1977 
(rechts). De heruitgave was 
voorzien van een nieuw na-
woord, geschreven door 
Jacob Heimans. Collectie 
auteur.
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Afb. 5.38 De Geuldalpenning. De voorzijde was ontworpen door een Limburgse kunstenaar, de 
keerzijde door Ton Coops. De penning was verkrijgbaar in twee uitvoeringen, zilverkleurig, zoals 
dit exemplaar, en bronskleurig. Collectie Natuurmonumenten, ’s-Graveland.

Afb. 5.39 De Bovenste Molen, een watermolencomplex nabij Mechelen dat Natuurmonumenten 
kon verwerven met het geld dat overbleef na het realiseren van de actiedoelen. Foto auteur, mei 
2017.
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rug wilde naar ambachtelijk brood. Dat gebeurde onder meer door meel af te nemen van mo-
lens zoals de Volmolen. De ongeveer vierhonderd aangesloten bakkers hadden posters en 
ander actiemateriaal in hun winkels en er waren zelfs speciale broodzakjes in actiekleuren.

Het succes van de actie was groot, wat voor een belangrijk deel te danken was aan het en-
thousiasme buiten Limburg. De bekendheid van Zuid-Limburg als vakantiegebied droeg daar 
ongetwijfeld aan bij. Een krant berichtte in de verkiezingstijd dat er minstens zoveel posters 
van Aktie Geuldal hingen als van politieke partijen.163 Maar een andere journalist constateerde 
dat de posters vooral in West-Nederland en Amsterdam hingen en niet in Zuid-Limburg.164

Protesten tegen de actie waren er ook. Al bij de opening van de gerestaureerde Volmo-
len in maart 1977 hadden inwoners van Epen geprotesteerd tegen het uitblijven van nieu-
we woningen en voorzieningen en de angst voor musealisering van Epen.165 Uit agrarische 
hoek kwam een protestbijeenkomst waarbij boeren met zwarte vlaggen liepen. Een van de 
redenen van de boosheid was de enorme toestroom aan bezoekers die de actie teweeg had 
gebracht. Het protest leidde tot een overleg tussen de natuurbeschermers en de boeren uit 
Mechelen en Epen om wederzijds begrip te krijgen voor elkaars doelen en standpunten.166 
Later verbeterde het contact met de boeren wel, maar er bleef een zekere angst voor de 
macht van de natuurbescherming en de gevolgen voor de landbouw in Zuid-Limburg.167

Dit verhinderde niet dat de actiedoelen ruim werden gehaald. De uiteindelijke op-
brengst was 2,5 miljoen gulden, veel meer dan nodig was om de drie objecten te kopen. 
Daardoor konden zowel Natuurmonumenten als Het Limburgs Landschap extra gebie-
den en ook weer gebouwen aankopen. Natuurmonumenten zou een deel van de extra op-
brengst gebruiken voor de verwerving van de Bovenste Molen, aansluitend op ’t Höfke in 
het Geuldal bij Mechelen (afb. 5.39). Het Limburgs Landschap kon de Wittemermolen 
kopen, opnieuw een watermolen. 

5.5.6 Het succes van de Aktie Geuldal en het cultuurhistorisch argument

Door de Aktie Geuldal hadden Het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten eindelijk 
een (grond)positie in het gebied verworven. Aanvullende aankopen volgden. Ook wer-
den de gebouwencomplexen gerestaureerd, alhoewel deze restauratiecampagnes deels 
al voor of tijdens de actie in gang waren gezet. Jan Ficq kreeg voor zijn grote bijdrage aan 
het behoud van het Zuid-Limburgse landschap een bijzondere penning uitgereikt bij de 
opening van de gerestaureerde Volmolen op 23 maart 1977 (afb. 5.40).

Het bijzondere van de actie uit 1977 is dat cultureel erfgoed hierbij zo’n uitgesproken 
rol speelde. Bij de actie Behoud het Deelerwoud eerder en de actie Zwanenwater enige jaren la-
ter ging het vooral om het aankopen van grote, bedreigde natuurgebieden. Het verhaal en 
de objecten in Zuid-Limburg weken daarvan af. Er is een aantal redenen te bedenken voor 
de grote rol van het cultuurhistorisch argument. 

163  Gesprek met Ton Coops, 3 februari 2015. 
164  Rapport over het verloop van de Aktie Geuldal in het plakboek van Ton Coops, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
165  Actiepamflet in het plakboek van Ton Coops, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
166  Zie Gorter, 1986, p. 323. Het verhaal van het protest komt uit het gesprek met Ton Coops, 3 februari 2015. 
167  Gesprek met Ton Coops, 3 februari 2015.
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Ten eerste moeten we, aldus Ton Coops, de invloed van J.M. van Susante niet onder-
schatten. Hij had veel interesse in cultuurhistorie en het is dan ook geen toeval dat de ob-
jecten die hij als actiedoelen koos een sterke cultuurhistorische inslag hadden. En het was 
ook Van Susante geweest die de betreffende gebouwen had aangedragen en er zelfs in het 
geval van ’t Höfke garant voor had gestaan. Ook het rapport Boven-Geuldal kwam uit de ko-
ker van Het Limburgs Landschap en heeft vermoedelijk sterk bijgedragen aan de cultuur-
historische grondslag van de actie.

Ten tweede speelde toch steeds Heimans’ Arcadië een rol. Daarbij werd voorbijgegaan 
aan het feit dat dit landschap al sinds 1911 in verandering was en in 1977 al goeddeels ver-
dwenen was. Toch weten de actievoerders dat niet aan de boeren: vooral schendingen van 
het landschap door vervuiling, massatoerisme en de ruilverkavelingen werden genoemd. 
Het is goed te bedenken dat het taalgebruik van de Contact-Commissie naadloos aan-
sloot bij het actievoerend comité.

Ten derde zal het Limburgse Heuvelland ook zijn gekozen vanwege het iconische ka-
rakter van dit landschap. Op posters, in teksten en folders komen we steeds weer de ste-
reotype karakterisering van het Mergelland tegen: vakwerkboerderijen, holle wegen, 
heuvels en de meanderende Geul. In al deze uitingen gaat het vooral om het beeld van 
de beekdalen en de flanken: de open plateaus met hun grootschalige akkerbouw blijven 
steevast buiten beschouwing.

Als we deze punten beschouwen tegen de achtergrond van een toenemende aandacht 
voor de milieuproblematiek en natuurbescherming, dreigende ingrijpende ruilverkave-
ling en een snel groeiende recreatieve sector, is het niet vreemd dat de Aktie Geuldal een 
groot succes werd met landelijke uitstraling. Evenmin is het verwonderlijk dat het cul-

Afb. 5.40 Speciale pen-
ning, uitgereikt aan Jan 
Ficq bij de opening van de 
gerestaureerde Volmolen. 
Fotoarchief Natuurmonu-
menten, ’s-Graveland.
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tuurhistorisch-landschappelijke argument met een arcadisch-romantische boodschap 
een prima onderlegger vormde voor de actie. 

5.5.7 Het plateau van Margraten 

Gedurende de hele actieperiode waren er ook zorgen over de voorgenomen afgraving van 
het plateau van Margraten voor de cementindustrie, waarvoor onder andere het gehucht ’t 
Rooth en de Tienhovenmolen van Het Limburgs Landschap zouden moeten verdwijnen. 
Later werd de concessie verkleind, maar besloeg nog steeds 430 hectare. Natuurmonu-
menten en Het Limburgs Landschap hadden samen een bezwaarschrift aan het College 
van Gedeputeerde Staten gestuurd met het verzoek de enci geen vergunning te verle-
nen. In het Aktie Geuldal-themanummer van Het Limburgs Landschap wordt het gezamenlijke 
standpunt van beide organisaties toegelicht. We lezen onder andere: 

Ontgronding op het plateau zal met zich meebrengen dat ecologische relaties van aangren-
zende gebieden zullen worden doorbroken; dat cultuurmonumenten, waaronder tal van ka-
rakteristieke zuidlimburgse boerderijen, hun verband met het landschapsbeeld verliezen en 
daarmee ook aan monumentale waarde inboeten.168 

Bij de tekst van het artikel staat een foto van een Limburgs landschap met als onderschrift 
‘Samenhang in het Mergelland’. Ook tegen de mergelwinning bedienden Het Limburgs 
Landschap en Natuurmonumenten zich van cultuurhistorisch-landschappelijke argu-
menten. 

Natuurmonumenten bleef betrokken bij het plateau van Margraten, samen met Het 
Limburgs Landschap en de Limburgse Natuur en Milieufederatie (nmf). Soms kon de 
zorg over het plateau van Margraten gecombineerd worden met de Aktie Geuldal. De jaar-
lijkse Heemschutdag van 10 september 1977 bijvoorbeeld kende een busexcursie via Mar-
graten naar de Volmolen, waarbij Coops en anderen toelichting gaven. 

Op uitnodiging van Van Susante vond op 17 mei 1978 een feestelijk diner plaats op 
kasteel Neercanne, ter afsluiting van de Aktie Geuldal. Drie dagen daarna was er een grote 
manifestatie tegen de afgraving in Cadier en Keer. Alhoewel de demonstratie van 20 mei 
vooral georganiseerd werd door lokale actiecomités en Het Limburgs Landschap, onder-
steunde Natuurmonumenten de actie wel. Toen de provincie de enci begin 1979 de ver-
gunning de facto weigerde door de beslistermijn te laten verlopen, stuurde Natuurmo-
numenten een telegram met felicitaties aan burgemeester en wethouders van Margraten. 
Coops had zich zo intensief bemoeid met ook deze actie dat hij zelf ook felicitaties ont-
ving.169 Zo hadden Het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten zich in de kijker ge-
speeld in Zuid-Limburg door aankopen en acties. Ze konden zich nu gaan richten op het 
beheer van het geredde en gekochte landschap.170 

168  Stichting Het Limburgs Landschap, 1977, p. 30. 
169  Felicitaties en telegram zijn te vinden in het plakboek van Ton Coops, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland. 
Pas in 1985 werd de vergunningaanvraag van de enci definitief afgewezen door de Kroon. Zie ook Gorter, 1986, p. 67, en voor 
het hele verhaal over de mergelwinning op het plateau van Margraten Dorren, 2005.
170  Gesprek met Jo Willems, 24 februari 2016.
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5.6 Van bescherming naar beheer:  
Natuurmonumenten in het Geuldal 1980-2000

5.6.1 Verdere achteruitgang in Mergelland en de oprichting van het ikl

Sinds midden jaren zeventig kreeg het verdwijnen van het karakteristieke Zuid-Limburg-
se landschap en vooral van de landschapselementen daarin steeds meer aandacht. Na-
tuurmonumenten en Het Limburgs Landschap hadden de oplossing gezocht in veiligstel-
len door aankoop. Maar in hectares waren de nieuwe reservaten beperkt. Zo besloeg alle 
eigendom in het Geuldal van Natuurmonumenten slechts 33 hectare. De achteruitgang 
werd hiermee dan ook niet ineens gestopt. In 1984 bracht het Consulentschap Natuur, 
Milieu en Faunabeheer in oprichting een beheervisie uit voor Mergelland-Oost. Het Con-
sulentschap was een provinciale afdeling van het ministerie van Lanbouw en Visserij, die 
deze beheervisie opstelde in het kader van het toekomstige nationale landschap Mergel-
land. Hierin werd geconstateerd dat de teloorgang van het Zuid-Limburgse landschap nog 
altijd voortging. Als voorbeeld gaf het rapport het verdwijnen van dertig procent van de 
graften in bepaalde streken van Mergelland alleen al tussen 1975 en 1981. Ook was de lengte 
aan hagen rondom Noorbeek in de periode 1968-1975 met bijna twintig procent afgeno-
men. Om de achteruitgang te stuiten pleitte het rapport vooral voor reservaatvorming.171 

Inmiddels was in 1981 de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen 
(ikl) opgericht. Deze was voortgekomen uit extra rijksgelden voor werkgelegenheid na 
de mijnsluitingen. Bijna tien procent van de te creëren nieuwe arbeidsplaatsen zou be-
trekking krijgen op landschapsonderhoud. Na een succesvol proefproject in de omgeving 
van Spaubeek in 1980 honoreerde het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lijk Werk  een subsidieaanvraag van de ikl: eind 1981 kreeg de stichting 79 arbeidsplaat-
sen gesubsidieerd.172 De stichting ging in de jaren daarna aan de slag met het wegwerken 
van achterstallig beheer van landschapselementen. Ook voorlichting en periodiek onder-
houd behoorden tot begin jaren tachtig tot de werkzaamheden van de ikl. De stichting 
voerde hierbij veel overleg met eigenaren, in praktijk vaak boeren en de gemeenten. De 
ikl werkte in de beginperiode niet in de terreinen van Staatsbosbeheer, Het Limburgs 
Landschap en Natuurmonumenten, hoewel er ook in de terreinen die recent waren ver-
worven in de Aktie Geuldal achterstallig onderhoud was. 

5.6.2 Natuurmonumenten en de beheervisies op terreinen in het Geuldal 1975-1980

Natuurmonumenten nam vanaf 1975 het beheer van Genhoes in eigen hand en begon 
met het wegwerken van achterstand in het bosbeheer, met name in het hakhout. Ook 
werd met pachters gepraat over het stoppen van bemesting op de graslanden direct rond 
kasteel Genhoes. Het toezicht werd toevertrouwd aan Het Limburgs Landschap.173 Voor 

171  Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer (i.o.), 1984. Opsteller van het rapport was Ph. Bossenbroek, natuur-
wetenschappelijk medewerker van Staatsbosbeheer in Limburg. 
172  Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, 2006. 
173  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1978. 
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het Gerendal, in eigendom van Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmo-
numenten, stelde het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (rin) in 1976 een beheeradvies 
op. Het Gerendal was immers een door het ministerie aangewezen staatsnatuurreservaat. 
Dit advies is interessant omdat het voorstelt van een perceelsgewijs beheer naar een meer 
integraal beheer te gaan. Terugkeer naar de situatie van vóór 1900 is onuitvoerbaar, aldus 
de opsteller. Wel is het nodig verschillende typen grasland en bos te begrazen, zodat ook 
zoom- en mantelvegetaties kunnen ontstaan. Er is ook aandacht voor cultuurhistorisch 
waardevolle landschapselementen. Zo wordt het aanplanten en onderhouden van hoog-
stamboomgaarden en heggen genoemd naast het spontaan laten ontwikkelen van vege-
tatiestroken langs de graften, in dit rapport steeds ‘grachtenstruwelen’ genoemd. Dat is 
overigens niet bepaald een cultuurhistorische verschijningsvorm gezien het hakhoutver-
leden van veel graften. Voor enkele nieuwe akkers in het Gerendal is vooral een rol weg-
gelegd als vestigingsplaats voor korenwolven en als foerageerplek voor de das, ter voor-
koming van landbouwschade elders.174

Hoe komt dit advies voor het Gerendal nu terug in de beheervisie van Natuurmonu-
menten? In 1978 verscheen als intern rapport de Beheersrichtlijnen voor Genhoes en Scha-
loen.175 De langetermijnvisie hierin is

gericht op het behouden en zo mogelijk verder ontwikkelen van een zo groot mogelijke ver-
scheidenheid aan levensgemeenschappen van planten en dieren. Bovendien zullen de aanwe-
zige geologische, archeologische en cultuurhistorische waarden worden behouden en zo mo-
gelijk worden hersteld.

Dat alles moet plaatsvinden ‘binnen het raam van het thans aanwezige landschap’.176 In 
het beoogde beheer voor de graslanden lezen we de invloed van het rin-advies terug: 
voor het Gerendal beëindigen van intensieve landbouw en streven naar onbemeste en ex-
tensief te begrazen graslanden. Voor de bossen is het voorstel deels het hakhoutbeheer 
voort te zetten, deels het bos te laten ontwikkelen tot opgaand bos, waarbij de verhouding 
tussen hakhout en opgaand bos ongeveer gelijk is. Overigens staat ook in deze beheervi-
sie dat ‘landschapsvormende elementen’ zoals graften, lanen en houtwallen (!) gehand-
haafd blijven en de bouwwerken in stand worden gehouden.177 

Daarmee vormen het rin-advies en de beheervisie van Natuurmonumenten een 
trendbreuk voor de jaren tachtig: van een landschap met hakhoutbeheer in de bossen en 
intensief agrarisch beheer op de cultuurgronden naar deels verlaten van het hakhoutbe-
heer en extensiveren van het cultuurland.

Hoe zat dat in de nieuwe bezittingen in het Geuldal? Natuurmonumenten nam het be-
heer zelf ter hand en had een gedeelte van ’t Höfke ingericht als dienstwoning en kantoor. 
Lee Vos, een van de auteurs van het rapport over Boven-Geuldal uit 1975, hield hier kan-

174  Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1976.
175  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1978. 
176  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1978, p. 20. 
177  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1978. Het gebruik van de term houtwal is onjuist, want het 
is een fenomeen dat als zodanig eigenlijk niet in Zuid-Limburg voorkomt. De beplanting van holle wegen en graften lijkt op 
houtwallen, maar wallichamen met hakhoutbeplantingen zijn het niet. 
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toor. Wel werd ook hier toezicht uitgevoerd door een opzichter van Het Limburgs Land-
schap. Al in de jaren zeventig was de restauratie van zowel Volmolen als ’t Höfke voort-
varend ter hand genomen (afb. 5.39). Vooral de Volmolen trok veel toeristen: alleen in 
1979 al 20.000.178

De beheervisie voor het Geuldal uit 1980 bedient zich van hetzelfde taalgebruik als de 
visie voor Genhoes van enkele jaren daarvoor. Centrale doelstelling is

beheer dat […] gericht zal zijn op het in stand houden dan wel herstellen van het gevarieerde en 
karakteristieke oude beekdallandschap zoals dat zich […] in de loop der eeuwen onder invloed 
van de mens heeft ontwikkeld. Dat kan Natuurmonumenten niet alleen: Het landschap zal al-
leen met behulp van een geëigend wettelijk instrumentarium […] in stand kunnen worden ge-
houden. Bovendien zal het uitwendige beheer o.a. gericht zijn op het zo mogelijk tegengaan 
van verdergaande (recreatieve) ontsluiting, terwijl ook aantastingen door verblijfsrecreatieve 
voorzieningen in de vorm van hotels, pensions, bungalowparken en kampeerterreinen zoveel 
mogelijk zullen moeten worden tegengegaan.179 

De cultuurhistorische, maar ook landschappelijke kwaliteiten worden zo in de beheer-
visie benoemd, maar ook de bedreigingen: op landschapsniveau de recreatie. Meer op 
terreinniveau lezen we over een andere bedreiging: de vervuiling van de beken. Interes-
sant is dat het cultuurhistorisch argument bij het beoogde beheer van de terreinen van het 
Boven-Geuldal veel sterker is dan bij Genhoes:

Het inwendig beheer voor het Boven-Geuldal zal voor zover het instandhouding en herstel van 
het landschap beoogt in belangrijke mate aansluiten bij het agrarisch beheer zoals dat tot de 
eerste helft van deze eeuw en deels ook tot voor kort heeft plaatsgevonden.180

Waar bij het Gerendal de referentie aan de periode voor 1900 niet aan de orde was, refe-
reert Natuurmonumenten voor het Geuldal wel naar een situatie in het verleden. Nadruk-
kelijk vermeldt de beheervisie ook:

Landschapsbepalende en streekeigen elementen als hoogstamboomgaarden, knotbomen, ha-
gen, graften, boomrijen, holle wegen en drinkpoelen e.d. zullen zoveel mogelijk gehandhaafd 
en onderhouden worden. Tevens zal worden getracht de verdwenen elementen die essentieel 
onderdeel waren van het landschap opnieuw aan te brengen.181

Wat betreft de graslanden signaleert de visie wel dat veel percelen in intensief agrarisch 
gebruik waren en dat stoppen van de bemesting noodzakelijk is. De floristische rijkdom 
die Heimans beschreef, lijkt goeddeels verdwenen. Over de Geulgraslanden bij ’t Höfke 
lezen we:

De aan de Geul grenzende graslanden waren vroeger – volgens omwonenden – begroeid met 
de z.g. zinkweidevegetatie […] Door het intensieve agrarische gebruik is deze vegetatie echter 
vrijwel verdwenen.182 

178  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1980. 
179  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1980, p. 24. 
180  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1980, p. 25. 
181  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1980, p. 25. 
182  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1980, p. 9.
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Een enkel zinkviooltje werd nog aangetroffen aan de randen van percelen, onder het prik-
keldraad, waar minder mest terecht was gekomen. Ook bij de Volmolen werd op dit soort 
plekken nog zinkflora aangetroffen. Voor natte graslandpercelen staat de visie hooiland-
beheer voor ‘evenals vroeger’. En zo zit de beheervisie van Natuurmonumenten vol met 
verwijzingen naar vroeger historisch landgebruik en herstel van de historische situatie. 
Alleen de populieren langs de Geul, toch ook al beschreven door Heimans in 1911, moes-
ten het ontgelden: het beheeradvies was ze af te zagen en om te vormen tot knotbomen. 
Maatregelen werden in deze periode niet zozeer uitgevoerd op basis van historisch onder-
zoek, maar meer met een beeld van ‘vroeger’ in het hoofd. We zien hier eenzelfde prag-
matisch en esthetisch ingegeven herstel als we bij het Eerder Achterbroek tegenkwamen 
(hoofdstuk 3).

De cultuurhistorisch getinte visie van Natuurmonumenten op het Boven-Geuldal is 
opvallend, maar ligt wel weer volledig in lijn met het beeld van Heimans en de Aktie Geul-
dal. Het is mogelijk dat hierin het rapport van Schrofer et al. doorklinkt. Dit rapport is in 
ieder geval opgenomen in de (beperkte) literatuurlijst van de beheervisie. 

Wat we nog niet eerder lazen in stukken van Natuurmonumenten is dat de zo lang 
gekoesterde floristische kwaliteiten van het Geuldal in 1980 toch grotendeels verdwe-
nen waren. De versnelde ontwikkelingen in landbouw vanaf de jaren zestig signaleerden 
we al eerder in deze paragraaf. Drainage en bemesting zullen veel kalkflora en zinkflora 

Afb. 5.41 De Epense Volmolen en het Geuldal op een ansichtkaart, verstuurd in 1964. Het geeft de 
situatie weer ruim voor de aankoop door Natuurmonumenten. De Geuldalgraslanden worden be-
graasd door koeien, langs de Geul is enige beekbegeleidende beplanting te zien. Collectie auteur.
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hebben doen verdwijnen. Deze bijzondere vegetaties overleefden vooral in een afnemend 
areaal aan veelal kleine, extensief gebruikte percelen die van verbetering en intensivering 
gespaard werden. 

5.6.3 Beheer in twee richtingen: Natuurmonumenten in het Geuldal 1980-2000

Over de geschiedenis van het cultuurlandschap van Zuid-Limburg was in de jaren zeven-
tig nog erg weinig bekend. Dit veranderde in het volgende decennium. Het boek Dorp en 
stad in Limburg uit 1981 besteedde aandacht aan de ontwikkelingsgeschiedenis van dorpen 
en steden in Limburg. Vooral het hoofdstuk over de dorpen door Robert Hekker geeft veel 
informatie over de ruimtelijke ontwikkeling in de Limburgse dorpen, met gegevens over 
toponiemen en veel dorpsplattegronden.183 In 1983 verscheen in de al sinds begin twin-
tigste eeuw bestaande reeks De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst het deel 
over Vaals, Wittem en Slenaken. Dit boek ging aanmerkelijk dieper in op de geschiede-
nis van deze drie gemeenten dan voorafgaande delen over Zuid-Limburg.184 Belangrijke 
wetenschappelijke verdieping bood het boek van Jan Hartmann. In De reconstructie van een 
middeleeuws landschap gebruikt hij kadastrale en prekadastrale gegevens om de ontwikke-
lingsgeschiedenis van de heerlijkheden Breust en Eijsden te reconstrueren met behulp 
van de computer.185 

Een vroege publicatie uit historisch-geografische hoek was Het landschap van Zuid-Lim-
burg uit 1987, een speciale uitgave van het Historisch-Geografisch Tijdschrift, met een verza-
meling artikelen over het Zuid-Limburgse landschap.186 De redactie van het boek geeft in 
het woord vooraf een belangrijke reden voor het verschijnen: ‘Kennis van het zuidlim-
burgse landschap is nu meer dan ooit van belang, omdat het van alle kanten wordt be-
dreigd […] Ruilverkavelingen of herinrichtingen zijn in uitvoering of in voorbereiding 
in een groot deel van Zuid-Limburg.’ Historisch geografen wilden met kennis bijdragen 
aan een zorgvuldig proces in de landinrichting. In dat opzicht is dit boek een goed voor-
beeld van de toegepaste rol van historisch geografen in deze periode.187 In het woord 
vooraf signaleert de redactie ook dat er nog relatief weinig kennis beschikbaar is over de 
landschapsgeschiedenis van Zuid-Limburg. Dat veranderde een jaar later met het ver-
schijnen van het standaardwerk van Hans Renes, De geschiedenis van het Zuidlimburgse cul-
tuurlandschap.188 Dit boek leverde naast een ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap 
ook een uitgebreide inventarisatie van cultuurhistorische waarden. Daarmee bood Renes 
een eerste dekkend overzicht van historische relicten en elementen in Mergelland. Op-
drachtgever was de provincie Limburg, die het werk wilde gebruiken voor de herziening 

183  Hekker et al., 1981. 
184  Van Agt, 1983. Jaren eerder (1962) was een deel verschenen dat kernen van Zuid-Limburg (uitgezonderd Maastricht) be-
handelde. In dat deel kwamen de letters A tot en met K aan bod (Marres & Van Agt, 1962). Het voorziene tweede deel zou nooit 
verschijnen. Uiteindelijk kwam twintig jaar later dit deel uit over drie gemeenten. Het zou in 1991 opgevolgd worden door een 
deel over Margraten, Mheer en Noorbeek (Schulte, 1991). 
185  Hartmann, 1986.
186  Barends et al., 1987. 
187  Barends et al., 1987, p. 5. Voor de rol van historisch geografen in toegepast werk in deze periode, zie hoofdstuk 2. 
188  Renes, 1988.
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van het streekplan Zuid-Limburg.189 Dit werk bood Renes de basis om twee jaar later – in-
middels vanuit dlo-Staring Centrum en in opdracht van de Landinrichtingscommissie – 
een detailstudie te kunnen uitvoeren voor Mergelland-Oost. Het rapport van deze studie 
is slechts in beperkte oplage verschenen, maar in het Natuurhistorisch Maandblad verscheen 
in 1993 een uitgebreid artikel met de belangrijkste inventarisatiekaarten.190

Zo waren er binnen een paar jaar opeens een aantal belangrijke historisch-geografi-
sche inventarisaties beschikbaar. Hebben deze gegevens ook hun weg gevonden naar 
Natuurmonumenten en de visie op haar gebieden in Zuid-Limburg? Natuurmonumen-
ten stond zowel op Genhoes als in het Geuldal eind jaren zeventig/begin jaren tachtig 
voor een intensief beheer, gericht op herstel. Extra arbeidskracht was beschikbaar in het 
kader van ‘werkverruimende maatregelen’. Zowel de beheervisie van Genhoes (1978) als 
het Boven-Geuldal (1980) waren ambitieus en kenden naast een beheeropgave een grote 
herstelopgave. In beide gebieden ging historisch onderzoek hier niet aan vooraf. Waar-
schijnlijk is vooral gewerkt aan herstel van bestaande landschapselementen en zijn keu-
zes gemaakt op basis van een eigen ideaalbeeld van de historische situatie. Zoals we hier-
voor zagen pasten populieren in het Geuldal hier niet bij. 

In de jaren tachtig en negentig leek het beheer van Natuurmonumenten zich boven-
dien in twee tegengestelde richtingen te bewegen. Enerzijds was er wel degelijk veel aan-
dacht voor de landschapselementen in het landschap en het herstel daarvan, maar ander-
zijds was dit de periode waarin wildernis, de ‘nieuwe natuur’, opschoof naar het centrum 
van de aandacht. De aandacht voor landschapselementen nam hierdoor juist af.

In het beheerplan voor Genhoes uit 1992 lezen we over de geboekte voortgang sinds 
1978: 

In de afgelopen jaren zijn vele landschappelijke elementen hersteld. Gebruikmakend van over-
heidssubsidies zijn honderden meters heg aangelegd, graften opgeknapt en solitaire bomen 
geplant. Achterstallig onderhoud van oude knotbomen en hoogstamboomgaarden is wegge-
werkt.191 

Het herstel van de landschapselementen had geresulteerd in verbetering voor diverse 
diersoorten. Het bekende voorbeeld van de das, die voor migratie graag gebruikmaakt 
van de dekking van heggen, wordt met name genoemd. Wel signaleert de visie dat er ex-
tra arbeidscapaciteit nodig was om de landschapselementen periodiek te blijven beheren. 
We lezen dat in 1992 op Genhoes een opzichter en drie terreinmedewerkers werkzaam 
waren. Zij zorgden vooral voor de landschapselementen en de graslanden in eigen be-
heer, alsmede voor klein onderhoud aan de gebouwen. De onkruidenakker en groot on-
derhoud werden uitbesteed. 

Ook de gebouwen waren waar nodig gerestaureerd en hersteld, aldus de visie uit 1992. 
Het hakhoutbeheer in de hellingbossen het Oombos en het Schaelsbergerbos, deels 
al hervat in de jaren zeventig, was zeer succesvol gebleken en werd daarom voortgezet 

189  Renes werkte destijds voor de Stichting Bodemkartering (stiboka) in Wageningen, die we ook in hoofdstuk 2 tegenkwa-
men. Het boek is te plaatsen in een serie van dergelijke onderzoeken met een gelijksoortige opzet. 
190  Renes, 1993. 
191  Natuurmonumenten, 1992, p. 9.
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(afb. 5.42).192 Wel was het hakhoutbeheer duur en intensief, aldus de visie, maar verder 
dan de constatering van dit feit gaat de mededeling niet. Voor de toekomst benadrukt de 
visie het behoud van het historische landschap:

Vanwege deze combinatie van natuurwaarden en cultuurhistorische waarden wordt de huidige 
landschappelijke hoofdstruktuur als basis gekozen voor verdere ontwikkeling […] Daarmee 
worden ontwikkelingsmogelijkheden die rigoreuze wijzigingen van het landschap zouden be-
tekenen uitgesloten.193 

Dat sloot natuurontwikkeling niet uit. Op de plateaus zag Natuurmonumenten mogelijk-
heden voor uitbreiding van het bosareaal, op nog te verwerven gronden. Voor de Struch-
terberg stonden aanvankelijk nog meerdere opties open, van herstel van het historische 
graftenlandschap tot totale herbebossing, waarbij de graftenstructuur verloren zou gaan. 
In de visie maakt Natuurmonumenten de keuze voor een graftenlandschap met weilanden.

In de eigen Geuldalgraslanden direct ten westen van kasteel Schaloen hoopte Natuur-
monumenten een verbinding te kunnen maken tussen de boscomplexen aan beide zijden 
van de Geul door extensivering, verschraling en integrale begrazing.194 Maar al met al 
kent de visie van Natuurmonumenten op Genhoes uit 1992 een sterke cultuurhistorische 
inslag, met natuurontwikkeling vooral in de randen van het bezit. De kern, kasteel, Geul 
en Gerendal met de oude hakhoutbossen bleef in een perceelsgewijs en op landschaps-
behoud gericht beheer. Natuurmonumenten geeft in de visie aan binnen het Beschermd 
Dorpsgezicht Oud-Valkenburg te waken voor ontsierende reclame. Een typisch argument 
voor behoud van landschapsschoon, zoals we dat al ver voor de Tweede Wereldoorlog te-
genkwamen.195 

Voor het gehele Geuldal werd begin jaren negentig de roep om grootschalige natuur-
ontwikkeling sterker. De grote natuurontwikkelingsgolf in Nederland van de jaren ne-
gentig had ook invloed in Zuid-Limburg. Al in 1990 was in de bundel Beken en beekdalen in 
Zuid-Limburg geschreven over natuurontwikkeling langs de beken. In het voorwoord van 
deze uitgave van het Natuurhistorisch Genootschap is reeds duidelijk dat natuurontwik-
keling in de laatste nog natuurlijke beken in Zuid-Limburg het streven was:

Het zou toch immers van de zotte zijn als we over enkele jaren met zijn allen tot de conclusie 
komen dat we de laatste natuurwaarden van de Zuidlimburgse beekdalen om zeep geholpen 
hebben om vervolgens over te gaan tot ‘Renaturierungsprojekten’ […] Sterker nog, de conclu-
sie kan niet anders zijn dan ‘Natuurontwikkeling langs de Limburgse beken? ja natuurlijk’.196 

192  Naar het beheer van de hellingbossen en het succes van periodiek hakhoutbeheer werd veel onderzoek gedaan. Het be-
hoorde tot de succesvolste terreindelen wat natuur betreft omdat veel zeldzame soorten zich herstelden door het hakhoutbe-
heer. Zie onder andere Berris, 1987. 
193  Natuurmonumenten, 1992, p. 18.
194  Deze graslanden waren aanvankelijk naar de gemeente Valkenburg gegaan bij de deling van Schaloen in 1969. In 1992 wa-
ren deze percelen eigendom van Natuurmonumenten, die deze gebieden, wellicht naar aanleiding van de aanpassingen in de 
Geulstrandplan, had kunnen verwerven in de tussenliggende periode. 
195  Natuurmonumenten, 1992, p. 37-38.
196  Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, 1990, p. 5.



5.6 Van bescherming naar beheer 337

Uit het citaat spreekt ook duidelijk de angst dat ook de Zuid-Limburgse beekdalen aan 
normalisatie ten prooi zouden vallen …

In enkele artikelen wordt de natuurontwikkelingsgedachte verder uitgewerkt. W. Hen-
drix en F. Schepers stellen dat de beekdalen alleen door grootschalige natuurontwikke-
ling een rol kunnen vervullen in de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Moeras-
ontwikkeling door afgraven van land langs de beken in combinatie met extensieve en 
integrale begrazing zal zorgen voor een meer natuurlijk beeksysteem met begeleidende 
moerassen en bossen. Als mogelijke locaties worden ook diverse locaties langs de Geul 

Afb. 5.42 Middenbosbeheer op de Schaelsberg, Genhoes. Jaarlijks wordt tien procent van het 
areaal afgezet, waarbij overstaanders worden gespaard. Op de foto zijn enkele overstaanders te 
zien, in een gedeelte dat enige jaren geleden werd afgezet. Foto auteur, november 2015.
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bij Natuurmonumenten genoemd.197 Het pleidooi van Hans Renes in zijn bijdrage aan de-
zelfde bundel lijkt echter in deze bijdrage niet gehoord: ‘Bij het toekomstige beheer van 
beekdalen moet rekening gehouden worden met cultuurhistorische waarden.’198

In dit spanningsveld verscheen in 1997 het nieuwe beheerplan voor het Geuldal in-
clusief Mechelderbeekdal en Selzerbeekdal. Was het grondbezit in Genhoes sinds de ge-
deeltelijke aankoop van Schaloen vrij constant geweest, in het Geuldal was dat gegroeid: 
van 33 hectare naar ruim 85 hectare.199 Daarnaast werd er nog een uitbreiding van het ei-
gendom verwacht: een deel van het herinrichtingsgebied van Mergelland-Oost was aan-
gewezen als reservaatgebied. Uiteindelijk zou Natuurmonumenten dan 375 hectare gaan 
beheren in het gebied. Vrijwel het gehele Geuldal en Mechelderbeekdal zouden dan als 
reservaat veiliggesteld zijn. Tegelijk werd de schaalvergroting in de landbouw als bedrei-
ging gezien. Natuurmonumenten constateert in de visie dat de flora in Zuid-Limburg nog 
altijd sterk achteruitging. 

Het gevoerde beheer van Natuurmonumenten in de periode 1980-1997 was vooral ge-
richt op het verschralen van de graslanden door beweiding, maaien of een combinatie 
van beide. Wat betreft de landschapselementen was het beheer lang niet alleen cultuur-
historisch gemotiveerd, ondanks de visie uit 1980. In totaal werden 22 poelen aangelegd 
in het gebied, veelal op plekken waar deze historisch gezien niet waren geweest. En al-
hoewel hoogstambomen werden aangeplant, mochten de heggen binnen het eigendom 
uitgroeien tot struweelhagen. Ook verdwenen enkele populieren bij de Volmolen. Popu-
lieren, hoe karakteristiek ook voor het Geuldal, waren (en zijn) nog weinig gewaardeerd 
als onderdeel van het cultuurhistorisch landschapsbeeld. 

Terugkijkend op de periode 1980-1997 is wel binnen de structuur van het historische 
landschap en op perceelsniveau beheerd, maar werd steeds gezocht naar vergroten van 
de natuurwaarden binnen dat patroon. De uitgroeiende meidoornheggen en vele nieuwe 
poelen zijn daar voorbeelden van. Heel pragmatisch werd er gezocht naar mogelijkhe-
den voor de natuur binnen de natuurgebieden, soms geheel los van de cultuurhistorische 
achtergrond. Ook op het Eerder Achterbroek zagen we natuur in deze periode een steeds 
prominentere plek innemen in het landschap (hoofdstuk drie, paragraaf 3.7). Het leidde 
ertoe dat het contrast tussen de landbouwgronden en natuurgebieden, in het versnipper-
de Zuid-Limburg vaak dicht bij elkaar, toenam. De agrarische percelen kwamen in steeds 
intensiever agrarisch gebruik, terwijl natuurbeheerders in de reservaten juist extensiveer-
den. Hiermee lijkt dus de eind jaren tachtig ingezette scheiding van landbouw en natuur 
te worden voortgezet. 

In deze periode juist verscheen de Doelstellingennota, waarin Natuurmonumenten een 
drietal beheerstrategieën introduceerde (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.2). Elk na-
tuurterrein moest in een van de drie beheerstrategieën ondergebracht worden. Het na-
genoeg natuurlijk landschap is gericht op grootschalige natuurgebieden, waar de na-
tuurwaarden voortkomen uit natuurlijke processen. Halfnatuurlijke landschappen zijn 
eveneens gericht op ecosystemen onder invloed van natuurlijke processen, maar de mens 

197  Hendrix & Schepers, 1990. 
198  Renes, 1990, p. 87.
199  Natuurmonumenten, 1997. 
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kan hier wel actief in sturen door beheer. Het natuurrijk cultuurlandschap ten slotte is 
gericht op behoud en herstel van door de mens aangebrachte patronen en elementen met 
belangrijke cultuurhistorische waarden en natuurwaarden.200 

In het Geuldal zou elk van deze strategieën een verschillend landschapsbeeld opleve-
ren. Bij een nagenoeg natuurlijk landschap zou een groot beekbegeleidend bos ontstaan. 
Beheerinspanningen zijn er nauwelijks en dit beeld wordt dan ook economisch als aan-
trekkelijk gezien. Bij een halfnatuurlijk landschap zou het cultuurhistorische patroon 
nog steeds verlaten worden, maar ontstaat een kleinschalige afwisseling van grasland, 
ruigtes, struweel en bos, gestuurd door begrazingsdruk. Ook dit beheer is goedkoop.

Voor een groot deel van het gebied koos Natuurmonumenten voor de strategie cultuur-
landschap en niet voor grootschalige natuurontwikkeling: dit betekende hoge beheer-
kosten en een perceelsgewijs beheer, maar wel met behoud van de landschapselemen-
ten en de grote variëteit aan planten en dieren die vanouds bij dit landschap hoorden.201

In een deel van het gebied langs de Geul koos Natuurmonumenten voor integrale, ex-
tensieve begrazing. Hierdoor zou langs delen van de Geul zelfs spontaan bos kunnen 
ontstaan. In die gebieden die in aanmerkingen kwamen voor extensieve begrazing werd 
ook het actief beheer van de daar voorkomende landschapselementen gestaakt. Voor het 
grootste deel van het gebied stond behoud van de cultuurhistorische structuur echter, net 
als in de visie van 1980, voorop. Opvallend is het extensieve beheer van de meidoornha-
gen. De karakteristieke geschoren meidoornheg wilde Natuurmonumenten alleen plaat-
selijk, vooral in de buurt van bebouwing en op bijzondere locaties, intensief beheren door 
een jaarlijkse scheerbeurt. Los van deze uitzonderingen wilde Natuurmonumenten de 
meidoornhagen laten ontwikkelen tot extensief beheerde struwelen, die eens in de tien 
tot vijftien jaar zouden worden afgezet.202 

In de dreigende spagaat tussen natuurontwikkeling en beheer van het cultuurland-
schap koos Natuurmonumenten voor een mengbeeld: enerzijds gericht op vrij extensief 
gericht beheer binnen het patroon van het cultuurlandschap, anderzijds met meer na-
tuurontwikkelingsgerichte integrale begrazing in een deel van het Geuldal. Vergeleken 
met andere voorbeeldgebieden uit dit boek een tamelijk halfslachtige keuze: op Eerde 
(hoofdstuk 3) koos Natuurmonumenten voor een cultuurlandschap, terwijl zowel in de 
duinen (hoofdstuk 4) als het Mantingerveld (hoofdstuk 6) voor een halfnatuurlijk land-
schap werd gekozen.

In het Beneden-Geuldal vond eind jaren negentig wel grootschalige natuurontwikke-
ling plaats. Plannen uit 1995 en 1996 voorzagen een groot aaneengesloten natuurgebied 
in het Geuldal ten westen van Valkenburg.203 Eind jaren negentig werd een tweetal klei-
nere stukken ingericht door Het Limburgs Landschap: Ingendael net ten zuiden van het 
kasteel van Houthem-Sint Gerlach en het Meerssenerbroek ten zuidoosten van Meerssen. 
In beide gevallen werden de aangrenzende hellingbossen ook bij de natuurontwikkeling 

200  Zie hoofdstuk 1 voor deze drie beheerstrategieën. 
201  Natuurmonumenten, 1997, pp. 18-23, voor deze natuurbeelden. 
202  Natuurmonumenten, 1997.
203  Overmars, Helmer & Litjens, 1995, voor het gebied rondom Sint Gerlach. Bedoeling was hier ‘een enkele beheerseenheid te 
maken, waarin de natuurlijke processen (erosie, sedimentatie, meandering, begrazing, bosdynamiek) vrij spel hebben’ (p. 23).. 
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getrokken en konden de grote grazers van het dal naar het bos komen. Vooral het verbin-
den van de beide habitats in het project was bijzonder, ook op nationale schaal: nergens 
anders in Nederland was dat mogelijk.204 In 1999 creëerde Het Limburgs Landschap een 
doorstroommoeras in de Geulgraslanden van Ingendael door een beek van de noord-
flank van het Geuldal hier uit te laten stromen. Met een plas van een hectare groot bena-
derde Het Limburgs Landschap zo de wensbeelden uit de plannen. Het Limburgs Land-
schap presenteert de vestiging van vele soorten in het gebied sindsdien als succes van de 
natuurontwikkeling. Cultuurhistorische patronen en landschapselementen kregen geen 
aandacht: de grazers, Gallowayrunderen en Koninkpaarden, zijn de enige die beheer uit-
voeren in het gebied.205

5.7 Cultuurhistorie en natuur in Zuid-Limburg 2000-2015:  
een toenemende spagaat of brug? 

5.7.1 De Landschapswacht in Zuid-Limburg

Het beheer van Natuurmonumenten in Zuid-Limburg was geen succes volgens de Land-
schapswacht. Ingesteld door de Vereniging Das & Boom, kwam de Landschapswacht on-
der leiding van Jaap Dirkmaat op voor het kleinschalige cultuurlandschap van Nederland. 
De Landschapswacht deed in verschillende delen van Nederland veldwerk in bescherm-
de gebieden en concludeerde dat het beheer van landschapselementen op veel punten 
tekortschoot. De filosofie hierbij was dat zeker de met belastinggeld gefinancierde ter-
reinbeheerders in staat moesten zijn de belangrijkste cultuurlandschappen in Nederland 
goed te beheren. 

Ook Natuurmonumenten werd uitgebreid onder de loep genomen. Daarover ver-
scheen in 2004 een zeer kritisch rapport.206 In Zuid-Limburg ging het vooral om slecht 
onderhouden meidoornheggen, verwaarloosde graften en achterstallig beheer van hoog-
stamboomgaarden. De rapporten kregen veel publiciteit en leidden tot discussie binnen 
de terreinbeherende organisaties. In een reactie stelde Natuurmonumenten dat wat be-
treft Zuid-Limburg de Landschapswacht op een aantal plekken terecht achterstallig be-
heer geconstateerd had, maar dat op andere plaatsen een andere keus was gemaakt. Daar 
waar integrale begrazing plaatsvond, was een consequentie dat landschapselementen 
zouden verdwijnen. De teloorgang van landschapselementen in deze gebieden riep bij de 
beheerder wel de vraag op of de juiste beheerkeuzes gemaakt waren.207 Maar er was meer 
aan de hand. In 2007 constateerde een interne evaluatie van de toestand van landschaps-
elementen bij Natuurmonumenten: ‘In het Geuldal is een aantal jaren vrijwel geen beheer 
gepleegd aan de landschapselementen door gebrek aan geld en aandacht, waardoor een 

204  Peters, 1999. 
205  Staal & Ovaa, 2006, voor de gebiedsbeschrijving van Ingendael en Hendrix & Schepers voor het streefbeeld uit 1990. 
206  Landschapswacht, 2004. Ook Eerde werd opgenomen in dit rapport, zie paragraaf 3.7.
207  Conceptreactie van beheerder H. Suilen op de Landschapswacht, 20 september 2004, in: privéarchief auteur. 
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grote achterstand is ontstaan.’208 Dit was in lijn met de beleidsnota Cultuurhistorie in Na-
tuur en Landschap, waarin een landelijke achterstand in het beheer van landschapselemen-
ten was geconstateerd, met als beleidsopgave die achterstand in een periode van tien jaar 
weg te werken.209 

5.7.2 Veranderingen na 2004: Natuurmonumenten en de buitenwereld

In de eerder aangehaalde evaluatie naar de toestand van landschapselementen bij Natuur-
monumenten uit 2007 lezen we echter ook dat in Zuid-Limburg een begin was gemaakt 
met herstel. In zowel het Noordal als het Geuldal voerde Natuurmonumenten in de jaren 
2006 en 2007 een groot herstelproject uit met financiële bijdragen van onder andere Pro-
gramma Beheer.210 

De directie van Natuurmonumenten maakte naar aanleiding van de evaluatie van 2007 
voor een aantal jaren extra geld vrij om de geconstateerde achterstand in het beheer van 
landschapselementen in de terreinen aan te pakken. Beheereenheden konden een gemo-
tiveerd beroep doen op deze gelden en aangeven of ze geld nodig hadden voor inventari-
satie, herstel of cofinanciering. In 2008 ontving Zuid-Limburg uit dit potje ruim 33.000 
euro voor concrete herstelwerkzaamheden.211

Daarnaast inventariseerde Natuurmonumenten de cultuurhistorisch waardevolle 
landschapselementen, als basis voor een visie op de cultuurhistorie van Zuid-Limburg.212 
Dit was het eerste interne rapport over Zuid-Limburg met de cultuurhistorische waarden 
als uitgangspunt: dit terwijl het cultuurlandschap al sinds 1955 centraal stond bij het be-
heer. Op het landgoed Eerde zien we een soortgelijke ontwikkeling: alhoewel cultuurhis-
torische motieven al een rol speelden sinds de aankoop in 1949, vond de inventarisatie 
van cultuurhistorische waarden pas in 2008 plaats. 

Misschien wel de belangrijkste uitkomst van de inventarisatie in Zuid-Limburg was dat 
deze inzichtelijk maakte hoeveel landschapselementen Natuurmonumenten te beheren 
had: op Genhoes werden al meer dan honderd landschapselementen geïnventariseerd, 
maar in het Geuldal ging het aantal al richting de driehonderd (kaart 5.2a-c).

Het kaartbeeld van de inventarisatie rondom bijvoorbeeld ’t Höfke laat de hoeveelheid 
en variatie in aanwezige landschapselementen zien (kaart 5.2b). We zien een archeolo-
gisch waardevol kasteelterrein, de boerderij ’t Höfke en de Bovenste Molen naast een veel-
heid aan heggen, hoogstamboomgaarden en knotbomen. Ook de versnippering blijkt uit 
dit kaartbeeld. De eigendomssituatie in Zuid-Limburg is al vanaf oudsher versnipperd en 
dat is terug te zien in het verspreide eigendom van Natuurmonumenten. Het grote aan-
eengesloten areaal van Genhoes vormt hierop een uitzondering. Zoals op de kaart te zien 

208  Van Tooren, Van der Ploeg & Dirks, 2007, p. 45.
209  Vereniging Natuurmonumenten, 2000.
210  Van Tooren, Van der Ploeg & Dirks, 2007. Natuurmonumenten zou voor deze inspanningen van de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap de Gouden Mispel krijgen, uitgereikt aan personen of instanties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de instandhouding van het landschap.
211  Notitie ten behoeve van het Management-Overleg van september 2008, in: privéarchief auteur. 
212  Purmer & Burger, 2010. 
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is, bevinden veel landschapselementen zich bovendien op de grens van het gebied of lo-
pen door buiten het eigendom.

Voor het visiegedeelte van dit rapport sloot Natuurmonumenten aan bij de kort daarvoor 
verschenen Landschapsvisie Zuid-Limburg, resultaat van een samenwerking van de provincie 
Limburg en de Wageningen Universiteit.213 Die provinciale visie sloot op haar beurt weer 
aan bij het gedachtegoed van de Nota Belvedere, die streefde naar een dynamischer omgang 
met erfgoed (behoud door ontwikkeling). Voor het gebied van het Nationaal Landschap 

213  Kerkstra et al., 2007.

Kaart 5.2a Geïnventariseerde gebouwen en landschapselementen in het Geuldal 
rondom Genhoes

Cartografie Erik van den Berg.

 Cultuurhistorische landschapselementen

  Archeologisch nederzettingsrest Bomenrij

  Archeologische vindplaats overig Element overig

  Cultuurhistorisch grondgebruik Graft

  Graft Heg/Haag

  Groeve/Ontgraving/Kuil Historisch pad/weg

  Hakhout/Geriefhout Holle weg/Grubbe

  Hoogstamboomgaard Knotbomenrij

  Klein bosje Laan

  Militair element overig Molenkolk/-vijver /-beek

  Moestuin Waterloop/Gracht

  Plaats verdwenen agrarisch bouwwerk

  Siertuin Monumentale boom/Solitair

Bouwwerken

 Boerderij (Tuin)Muur

 Industrieel bouwwerk Brug

 Kapel/Religieus bouwwerk Hek/Poort

 Kas Ornament/Beeld/Zonnewijzer

 Kasteel Uitkijktoren/Brandtoren

 Ruïne Put/Pomp

 Schuur / Stal Stuw/Sluis/Duiker

 Woonhuis
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Zuid-Limburg analyseert de visie belangrijke kwaliteiten en karakteristieken van het land-
schap, met als basis de uitwerking van drie voorbeeldgebieden. Voor de beekdalen staat de 
visie een versterking van het natte karakter voor. De filosofie daarachter is dat door exten-
sivering van het agrarisch gebruik de kunstmatige drainage van de beekdalen kan stoppen 
en er daardoor nattere situaties ontstaan: ‘Afhankelijk van het beheer kunnen dit voch-
tige tot natte bossen, of, al dan niet extensief begraasde bloemrijke graslanden zijn.’214 

Dit lijkt aan te sluiten op de natuurontwikkelingsgedachte voor de Limburgse beek-
dalen zoals die leefde sinds de jaren negentig. Past dit wel in het cultuurhistorisch beeld 
van het Geuldal? Bepaalde voorgestelde maatregelen hebben daar in ieder geval een posi-
tief effect op, zoals het voorstel om de ‘verbuizing’ van de beken in het agrarisch gebied 
op te heffen.215

214  Kerkstra et al., 2007, p. 84. 
215  Kerkstra et al., 2007, p. 84. 

Kaart 5.2b Geïnventariseerde gebouwen en landschapselementen in het Geuldal 
rondom ’t Höfke

Cartografie Erik van den Berg.

Cultuurhistorische landschapselementen   Bouwwerken

 Hoogstamboomgaard Bomenrij Historisch pad/weg Woonhuis Stuw/Sluis/Duiker

 Klein bosje Graft Waterloop/Gracht Waterradmolen Grenspaal/Grenssteen

 Terrein verdwenen kasteel Heg / Haag Molenkolk/-vijver/-beek Bakhuis Militaire bunker

 Archeologische vindplaats overig Knotbomenrij Element overig Garage Brug

 Monumentale boom/solitair Knotboom  Schuur/Stal
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Kaart 5.2a Geïnventariseerde gebouwen en landschapselementen in het Geuldal 
rondom ten zuiden van Epen

Cartografie Erik van den Berg.

5.7.3 Het Zuid-Limburgse heuvellandschap rond 2015

Eerder in dit hoofdstuk beschouwden we het Zuid-Limburgse heuvellandschap rond 1910 
en 1955. Tot besluit kijken we nog naar dit landschap rond 2015. Wie nu een blik op de 
kaart werpt, ziet grote verschillen ten opzichte van 1955, maar dat is niet verwonderlijk: 
bijna overal in Nederland zou een vergelijking tot grote verschillen leiden. Inderdaad, de 
dorpen zijn gegroeid, de wegen toegenomen, snelwegen doorkruisen het Heuvelland. In 
de Mijnstreek zijn diverse dorpen en steden tot een grote agglomeratie aaneengegroeid 
onder de naam Parkstad. Het nog altijd toeristisch aantrekkelijke Geuldal is op het eerste 
gezicht redelijk gelijk gebleven. Nog altijd stroomt de Geul meanderend door het dal. Te-
rugkijkend op het Zuid-Limburgse cultuurlandschap sinds de dagen van Heimans is dat 
misschien nog wel de meest continue factor gebleken in het Geuldal. Kijken we echter 
meer in detail, dan zijn er zeker ten opzichte van 1955 de nodige dingen veranderd. Sinds-

Bouwwerken

 Woonhuis Brug

 Schuur/Stal Garage

 Waterradmolen Grenspaal/Grenssteen

 Bakhuis Stuw/Sluis/Duiker

Cultuurhistorische landschapselementen

 Graft Bomenrij Knotbomenrij

 Groeve/Ontgraving/Kuil Graft Molenkolk/-vijver/-beek

 Hoogstamboomgaard Heg/Haag Waterloop/Gracht

 Klein bosje Historisch pad/weg
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dien is een groot aantal hectares getransformeerd van productiebos of landbouwgebied 
naar natuurreservaat. Veranderingen in zowel de landbouw als in het natuurbeheer heb-
ben sindsdien geleid tot een snel uit elkaar groeien van beide werelden. 

December 2015 verscheen een themanummer van het Natuurhistorisch Maandblad in sa-
menwerking met De Levende Natuur, gewijd aan het Heuvellandschap. De themaredactie 
voor dit nummer besluit de inhoudelijke bijdragen met een artikel getiteld ‘Kansen en be-
dreigingen voor de natuur in het Limburgse Heuvellandschap’.216 De auteurs signaleren 
een aantal trends in natuur en landschap van Zuid-Limburg. Enkele daarvan hebben een 
directe relatie met het beheer van het historische landschap. De verandering van landge-
bruik staat bovenaan: 

Veel natuur is in het verleden verdwenen door aanleg van wegen, steden of intensivering van 
het landgebruik. Daarnaast is ook het achterwege blijven van beheer een oorzaak voor het ver-
dwijnen van zeldzamere natuurtypen: voortgaande successie veranderde (schraal)grasland in 
bos.217 

Ook worden de cultuurhistorische waarden benoemd: 

Zuid-Limburg is bij uitstek een gebied met hoge cultuurhistorische waarden, herkenbaar aan 
de kleinschaligheid van het landschap. Hiermee hangt samen dat zich hier een groot aantal 
maar wel kleine Natura2000 gebieden bevindt […] met aan deze cultuurhistorie gekoppelde 
natuurwaarden.218

En juist aan de kwaliteit van die landschapselementen, maar ook het beheer van de perce-
len tussen die meidoornhagen en graften ontbrak het nogal eens:

Wellicht de allerbelangrijkste opgave voor de toekomst van de natuur in Zuid-Limburg is her-
stel van kwaliteit van de landschapselementen, bermen, holle wegen enz.219

Dit niet uitsluitend vanwege het cultuurhistorisch belang van deze landschapselemen-
ten: de auteurs zien ook natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden. De land-
schapselementen vormen belangrijke verbindende schakels tussen de sterk versnipperde 
natuurgebieden. Ook daarom zou de kwaliteit van de landschapselementen nog moeten 
toenemen. Ten slotte kunnen landschapselementen ook andere functies krijgen: graft-
herstel kan bijvoorbeeld de erosieproblemen op de hellingen verminderen.220

Wie een wandeling maakt langs de randen van de natuurreservaten, zal zien dat er 
veel verdwenen is. Er is een toenemend contrast tussen gebieden in eigendom van de 
terreinbeheerders en regulier agrarisch gebied. De landschapselementen zijn in het bui-
tengebied nog schaarser geworden, waardoor een grootschaliger en open landschap is 
ontstaan (afb. 5.43 en 5.44). In dat opzicht lijkt er nog een hoop te winnen door land-
schapselementen te herstellen of reconstrueren. 

216  Van Tooren et al., 2015.
217  Van Tooren et al., 2015, p. 309.
218  Van Tooren et al., 2015, p. 309.
219  Van Tooren et al., 2015, p. 312.
220  Renes, 1999, p. 472. 
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Afb. 5.43 Eenzame knotboom in het agrarisch buitengebied van Valkenburg. De jongere knot-
boom op de achtergrond lijkt verkeerd geplant, namelijk niet in lijn met het oude exemplaar. Het 
grasland is een grote open vlakte. Foto auteur, november 2015.
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In de natuurgebieden zelf is het beeld divers. We vinden er natuurontwikkelings gebieden 
met integrale begrazing naast perceelsgewijs beheerde stukken. De versnippering valt op: 
niet alleen zijn er veel verschillende bordjes van diverse eigenaren te vinden, maar ook ko-
men we regelmatig een intensief gebruikt stuk landbouwgrond tegen. In de natuurgebie-
den van het Geuldal vinden we altijd nog diverse landschapselementen, die soms relicten 
lijken te zijn van een situatie in het verleden. Her en der voorkomende knotbomen bijvoor-
beeld stonden vroeger waarschijnlijk als overstaanders in meidoornheggen (afb. 5.45). 
Van een compleet netwerk van herstelde landschapselementen is nog zeker geen sprake. 
In andere gevallen is er de afgelopen jaren gewerkt aan herstel. Er zijn nieuwe bomen aan-
geplant en landschapselementen teruggebracht (afb. 5.46). Hier en daar zijn de overkluis-
de beken weer teruggekomen in het landschap (afb. 5.47). Dat herstel niet altijd cultuur-
historisch geïnspireerd is bewijst een voorbeeld van buiten het Geuldal, namelijk in het 
Noordal. Hier is de historische kleinschaligheid van het landschap hersteld, maar in een 
andere vorm en met andere soorten dan in de historische situatie het geval was (afb. 5.48).

Het beeld langs de Geul zelf is misschien in onze tijd wel gevarieerder dan het ooit ge-
weest is. Wie langs de Geul wandelt tussen Houthem-Sint Gerlach en de Belgische grens, 
ziet achtereenvolgens natuurontwikkeling met grootschalige begrazing, het drukke toe-
ristencentrum van Valkenburg, het intensief beheerde landschap rond de kastelen Scha-
loen en Genhoes en vervolgens een variatie aan meer intensieve en meer extensieve be-
heervarianten tot aan de landsgrens. Direct na de Belgische grens stuit de wandelaar op 
een grootschalige camping die in schril contrast is met de pastorale idylle even daarvoor 
op Nederlands grondgebied. Van veel samenhang is dus geen sprake. 

Rondom Genhoes treffen we een relatief grootschalig landschapsbeeld (afb. 5.50). 
Deze relatieve grootschaligheid is te verklaren door het voormalige grootgrondbezit van 

Afb. 5.44 Een grootschalig grasland in agrarisch gebruik, afgesloten met een uitgroeiende mei-
doornhaag, in het Geuldal nabij Gulpen. Foto auteur, mei 2017.
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Genhoes. De flanken van het Gerendal bijvoorbeeld staan bekend als ‘Gewan van het 
huis’ of Gewan van Genhoes’. De term gewand duidde in Zuid-Limburg in de negentiende 
eeuw op grootgrondbezit van een grote hoeve of kasteel. In de zestiende eeuw werd de 
term gebruikt voor een slag in het drieslagstelsel.221

De eerder genoemde inventarisatie van landschapselementen door Natuurmonumen-
ten in 2008 toonde in dit geval aan dat grootschaligheid niet altijd het gevolg was van ver-
dwijnen van landschapselementen, maar historisch verklaard kon worden. De inventarisa-
tie liet ook zien dat op de overgang van eigendommen van Staatsbosbeheer, Het Limburgs 
Landschap en Natuurmonumenten in gezamenlijkheid beheerkeuzes gemaakt moesten 
worden: doorlopende landschapselementen kenden in 2008 een verschillend beheer.

Voor enkele kleinere landschapselementen vooral aan de randen van het eigendom 
diende nog een keus gemaakt te worden tussen actief herstel of passief behoud, bijvoor-
beeld enkele kleinere boomgaardrestanten op steilere hellingen van het Gerendal. 

Deze keuzes zien we pas relatief laat op historische kaarten terug, op het hoogtepunt 
van de fruithausse. Legt het herstel van een dergelijke boomgaard teveel nadruk op die re-
latief korte periode, of is het beter na het verdwijnen van de laatste fruitboom weer terug 
te grijpen op eerder grondgebruik (afb. 5.51)? 

Soms is nadrukkelijk gewerkt aan het herstel van een verdwenen cultuurhistorische si-
tuatie, zoals de hoogstamboomgaard in het Geuldal bij kasteel Genhoes. Deze bij het kas-
teel behorende boomgaarden waren grotendeels verdwenen. Recent is een gedeelte op-
nieuw aangeplant (afb. 5.52). Voor de populieren ter plekke is nog geen keuze gemaakt. 
De rondgang toont een Geuldal in beweging. De contrasten tussen intensieve landbouw 
enerzijds en natuurbeheer anderzijds lijken in scherper contrast dan ooit. Maar ook bin-
nen de natuurgebieden zelf zijn er grote verschillen te constateren. Het verschil tussen 
de integraal begraasde gebieden van Het Limburgs Landschap bij Houthem-Sint Gerlach 
en de weilanden rondom de Volmolen bij Epen is in 2015 groot, terwijl deze beekdalland-
schappen rond 1910 een vrij overeenkomstig beeld gehad moeten hebben. Ook verschil-
lende keuzes van natuurbeheerders hebben geleid tot uiteenlopende landschappen.

Veel verdwenen landschapselementen zijn teruggekomen en andere hersteld, maar 
nog altijd is er geen sprake van een aaneengesloten netwerk van landschapselemen-
ten zoals dat er ooit was. Versnippering van eigendom en het ontbreken van Geuldal- 
integrale afwegingen zijn mogelijke oorzaken. Het zinkviooltje heeft er nog altijd een 
plek. Kwam hij echter vroeger voor tot voorbij Mechelen, nu is het zeldzame bloempje 
vooral ten zuiden van Epen te vinden. Om deze soort te bevorderen werd recent van een 
gedeelte van een Geulweiland de voedselrijke bovenlaag afgegraven, met gewenst resul-
taat (afb. 5.53). Het was wel nodig het perceel van een raster te voorzien om ditmaal be-
treding door koeien én mensen te voorkomen. Is een steeds verdergaand uiteengroeien 
van verschillende natuurbeelden in het Geuldal de toekomst? 

221  Poelman, 1987. Kennelijk duidde de term gewand in de zestiende eeuw een soort rotatiesysteem van gewassen over het ei-
gendom aan. Het drieslagstelsel ging uit van een cyclus van drie jaar met vruchtwisseling en een jaar braak. Ook het toponiem 
Genhoes zelf is interessant. Genhoes is Limburgs voor ‘Het huis’ (Gen Hoes) en duidt op het oorspronkelijke belang van Genhoes 
als het (voornaamste) huis van het dorp. 
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Afb. 5.45 Twee oude knotbomen in het Geuldal bij Hurpesch, die vermoedelijk langs een zijbeek 
stonden of overstaanders waren in een meidoornheg. Foto auteur, mei 2017.

Afb. 5.46 Nieuwe aanplant nabij de Bovenste Molen. Foto auteur, mei 2017.
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Afb. 5.47 (rechts) De Klit-
serbeek, een  zijstroompje 
van de Geul, opnieuw 
opengelegd nabij Meche-
len. Foto auteur, mei 2017.

Afb. 5.49 (links) Een 
staalkaart aan verschil-
lende beplantingen langs 
de Geul tussen Mechelen 
en Epen. Spontane elzen-
opslag en (op de achter-
grond) een populier wisse-
len elkaar af. Foto auteur, 
mei 2017.

Afb. 5.50 Genhoes en het 
Gerendal vanaf de Schaels-
berg. Het complete land-
schap in en notendop: de 
Geul met populieren als 
beekbegeleidende beplan-
ting. Boomgaarden oud 
(achter) en nieuw (voor) 
rondom kasteel Genhoes 
met de laan naar de kerk 
van Oud-Valkenburg. Op 
de achtergrond de akkers 
van Genhoes in het Geren-
dal en de hellingbossen op 
de steilere gedeelten. Foto 
auteur, april 2008.

Afb. 5.48 (rechts) Herstelde 
meidoornheg in het Noordal, 
waarbij de overstaanders niet 
geknot worden en te dicht op 
elkaar staan. Foto auteur, juni 
2009.
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Afb. 5.51 Laatste restanten van een boomgaard in het Gerendal. Foto auteur, april 2008.
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Afb. 5.52 Bij kasteel Genhoes: herstel van de verdwenen hoogstamboomgaard. Langs de Geul 
staan oude populieren en een knotboom. Foto auteur, november 2015.

Afb. 5.53 Zinkviooltje 
langs de Geul bij Epen. 
Foto auteur, mei 2017.
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5.8 Conclusies

We zagen in dit hoofdstuk dat de arcadische idylle die Eli Heimans in 1911 beschreef, een 
landschap was dat grotendeels gevormd werd door agrarische activiteiten. De processen 
die achter de beslissingen van de boeren zaten waren echter allesbehalve arcadisch: ze 
hadden te maken met een veranderende economie, groeiende mijnbouwactiviteiten, ste-
delijke ontwikkeling en een immer groeiende toeristische sector. Heimans’ boeren Ar-
cadië was dan ook een landschap in ontwikkeling, met boeren als voornaamste auteurs. 

In de periode tot 1955 probeerden natuurbeschermers in dit landschap vooral al te gro-
te ingrepen te voorkomen, met wisselend succes. We moeten hierbij de waarde van de ar-
cadische idylle van het Geuldal voor het toerisme niet onderschatten. Zoals Renes al aan-
gaf is dit wellicht de oorzaak dat normalisatie hier niet heeft plaatsgevonden. Los van de 
vele infrastructurele (en landschapsbepalende) voorzieningen als hotels, pensions, wan-
delpaden en stegelkes, de beroemde draaihekjes die toegang geven tot de weilanden, zou 
de invloed van toeristen op het behoud van dit landschap weleens groter kunnen zijn dan 
gedacht (afb. 5.54). De commotie die de spaarbekkenplannen al in 1932 veroorzaakten, 
illustreren het belang van dit landschap, niet alleen voor geologie en botanie.

Tot ver in de jaren vijftig waren de veranderingen in het Geuldal veelal geleidelijk. Er 
werden zijbeken van de Geul overkluisd, er kwamen meer pensions en hotels, maar in 
grote lijnen bleef het een agrarisch cultuurlandschap waarin nog altijd die bijzondere na-
tuurwaarden vrij algemeen voorkwamen. Naast de boeren en het toerisme namen vanaf 
de jaren veertig ook de natuurbeheerders een auteursrol op zich in de biografie van het 
Geuldallandschap. Omdat de bossen al in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog hun 
economisch nut verloren, konden deze als eerste veiliggesteld worden door met name 
Staatsbosbeheer en later ook Natuurmonumenten. 

De eerste grote aankoop van Natuurmonumenten in 1955 past in een toenemende aan-
dacht voor cultuurlandschappen nationaal. Ik denk dat Natuurmonumenten eerder de 
kans schoon zag in één klap een groot en aaneengesloten areaal Geuldal te kopen, dan 
dat dit gebeurde vanuit een bedreiging van dit landschap. Die motivatie kwamen we bij 
het Eerder Achterbroek wel nadrukkelijk tegen in 1949 (hoofdstuk 3). Wel heel opvallend 
is de vroege observatie van Westhoff dat een akkeronkruidenreservaat nodig was op Gen-
hoes. Voor het overige zetten terreinbeheerders een agrarisch beheer voort of beheerden 
helemaal niet, zoals we zagen bij de kalkgraslanden van de Bemelerberg. 

De grote omslag in het landschap vond echter plaats vanaf de jaren zestig en zeventig. 
De intensivering van de landbouw, schaalvergroting en ruilverkavelingen en een immer 
toenemend toerisme bedreigden de arcadische idylle. In hoog tempo verdwenen ook de 
bijbehorende soorten in de graslanden. Met de globale zorgen voor het milieu ontstond 
voldoende voedingsbodem bij de Nederlandse samenleving voor de Aktie Geuldal. Dat de 
actiedoelen cultuurhistorische objecten betroffen, hinderde niet: andermaal werd Hei-
mans’ Arcadië, 65 jaar na dato, van stal gehaald.

Zo verwierven de terreinbeheerders in toenemende mate stukken cultuurlandschap en 
namen de vormende rol in het landschap over van de boeren in het Geuldal. Fasen van her-
stel, extensivering, natuurontwikkeling en herstelbeheer wisselden elkaar in hoog tempo 



5.8 Conclusies 355

af en bestaan vandaag de dag in toenemende mate ook naast elkaar. De contrasten met 
het boerenland werden immer groter, de verbindingen tussen beide werelden schaarser. 
Want de achteruitgang van de natuurwaarden buiten de natuurgebieden ging hard door. 

Met de beschouwing op het landschap rond 2015 moeten we constateren dat er nog 
weinig zicht is op toenadering tussen natuurbeelden onderling enerzijds en de intensieve 
landbouw anderzijds. De landbouw houdt vast aan een functioneel natuurbeeld, de na-
tuurbeheerders streven een arcadisch natuurbeeld of een wildernisnatuurbeeld na, of een 
ingewikkelde afwisseling van beide natuurbeelden, ook nog eens binnen een versnipperd 
eigendom. 

Hoe groot is de invloed van het arcadische argument geweest op het landschap? Op-
vallend is dat dit natuurbeeld sinds 1911 eigenlijk constant aanwezig is geweest, alhoewel 
het in de praktijk van het beheer weleens richting wildernisnatuur of zelfs functionele na-
tuur ging. Hiermee hebben cultuurhistorie en landschap altijd een voorname rol gespeeld 
in niet alleen het beheer, maar zeker ook in het denken over natuur in Zuid- Limburg  
(tabel 5.4).

Dat we nu in het Heuvelland, zij het versnipperd, her en der natuurgebieden vinden is 
te danken aan de al meer dan eeuw teruggaande inspanningen van natuurbeschermers 

Afb. 5.54 Een stegelke in 
het Geuldal, voorbeeld van 
de invloed van het  toerisme 
op het Zuid-Limburgse 
landschap. Foto auteur, 
juni 2008.



356 5 De boer

als het Natuurhistorisch Genootschap, Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten. 

Aanvankelijk bestonden die inspanningen vooral uit protesten om negatieve ingrepen 
in het landschap te voorkomen, maar sinds de jaren veertig werd aankoop het  redmiddel. 
De achteruitgang van natuurwaarden ging echter sneller dan aangekocht kon worden. 
Het antwoord van de nieuwe eigenaren, de natuurbeschermers, op deze situatie was met 
name sinds de jaren zeventig ambivalent. Enerzijds werd het geraamte van dit landschap 
overeind gehouden. Er is immers continu gewerkt aan het behoud van meidoornhagen, 
hoogstamboomgaarden en knotbomen: soms wat meer, soms wat minder, maar de 
landschapselementen staan op z’n minst in alle natuurvisies sinds 1977 als behoudens-
waardig genoemd. Toch is er tot enkele jaren geleden niet vanuit historisch perspectief 

Tabel 5.4 Periodisering van de aandacht voor natuur en landschap in Zuid-Limburg

Periode Terreinbeheerders Ontwikkeling
Natuur-

beeld

1870-1920 
De vroege jaren 
van de natuur-
bescherming

Natuur en landschap op de kaart
Oprichting Natuurhistorisch 
Genootschap
Publicatie Heimans 

Toenemend toerisme, verder  
overwegend landbouw
Landbouw in ontwikkeling

Arcadisch/
esthetisch 

1920-1945 
Groei en be-
stendiging

Actie voeren tegen bedreigingen: 
spaarbekken Geuldal en afgraven 
Sint-Pietersberg. 
Oprichting Het Limburgs Land-
schap

Opkomst grootschalige cement-
industrie en mijnbouw
Toe nemend toerisme
Landbouw in ontwikkeling
Instorten houtprijs

Arcadisch/
esthetisch 

1945-1970 
Natuurmonu-
menten wordt 
een grote, 
groene organi-
satie

Eerste grote aankoopgolf: Het 
Limburgs Landschap: Neercanne, 
Bemelerberg
Staatsbosbeheer: Hellingbossen
Natuurmonumenten: Genhoes, 
Bovenste Bos, Schaloen

Verdere schaalvergroting in de 
landbouw
Geleidelijk verdwijnen oude land-
bouwsysteem Houtproductie niet 
langer interessant in de helling-
bossen

Arcadisch/
cultuurhis-
torisch/
functioneel
(verpachte 
gronden)

1970-1990 
Onstuimige 
groei en diver-
siteit I

Actie en aankoop: Natuurmonu-
menten: Geuldal (Aktie Geuldal)
Het Limburgs Landschap: Geuldal 
(Aktie Geuldal)
Aanvang werk IKL

Intensivering landbouw, milieu-
vervuiling en ruilverkaveling 
bedreigen Geuldal, evenals toe-
nemend toerisme 

Arcadisch/
cultuurhis-
torisch

1990-2000 
Onstuimige 
groei en diver-
siteit II

Tweede grote aankoopgolf
Grote uitbreiding areaal, maar 
dan? Natuurontwikkeling

Intensivering landbouw Meer 
hectares voor natuur in landinrich-
tingen Toenemend toerisme

Arcadisch/
cultuurhis-
torisch en 
wildernis
(groeiend)

2000-2015 
Krimp en 
bezinning

Herstel en herbezinning: is natuur-
ontwikkeling de juiste weg? 
Herleving interesse landschap

Intensivering landbouw, toerisme 
en infrastructuur Scheiding van 
functies

Arcadisch/
cultuur-
historisch 
(groeiend), 
wildernis 
(afnemend)
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gekeken naar de landschapselementen. Het heeft er enerzijds toe bijgedragen dat de his-
torisch aanwezige samenhang werd gemist en er bijvoorbeeld nadruk kwam op behoud 
van het bestaande, of dat nu nog slechts relicten waren uit het verleden of niet. Ander-
zijds is met een toenemende oriëntatie op natuurontwikkeling het landschapsbeeld op-
nieuw sterk veranderd en daarmee nog verder af komen te staan van het vroegere land-
schap. 

De discussie over de verhouding tussen arcadische en wildernisnatuur in Zuid-Lim-
burg lijkt nog niet ten einde. Het gaat immers niet alleen om behoud van het bestaande, 
maar ook om natuurbeelden en de bijbehorende beheervormen. Willen we een arcadisch 
Geuldal, kan dat dan ook zonder de schaapskudden en de heergang, de koe aan de pin? 
Willen we een wildernisbeeld, wat levert dat dan op ten koste van wat we verliezen? 

De ruïne van het subtiele bouwwerk waarin mensen, planten en dieren in Zuid-Lim-
burg ooit samenleefden, zo treffend beschreven in het rapport Boven-Geuldal, staat er nog 
steeds, maar is niet gerestaureerd. Herstel van de subtiele samenhangen in dit kleinscha-
lige landschap is ook niet eenvoudig. Het vergt een zeer subtiel en vooral kleinschalig be-
heer, tegen de achtergrond van een grote fosfaatlast in de voorheen bemeste graslanden 
en een doorgaande stikstofdepositie. We herkennen in dit beeld de analyse van George 
Monbiot, die het verbreken van al die talloze ecologische verbindingen die ooit beston-
den als symptomatisch ziet voor onze natuur. De vraag is alleen, om bij de ruïnemetafoor 
te blijven: blijf je moeite steken in de restauratie van de ruïne? Of breek je de ruïne af en 
pleeg je nieuwbouw?

De nieuwbouwvariant is natuurontwikkeling. Door nieuwbouw wordt onherroepelijk 
verloren wat er stond. Of de nieuwbouw mooi, functioneel of lelijk is, is vaak een kwestie 
van smaak. Het nieuwe bouwwerk is moeilijk te vergelijken met het oude. Monbiot kiest 
voor nieuwbouw en verwacht daar veel van.222 

Restauratie van de ruïne betekent omzichtiger te werk gaan en stilstaan bij vele keu-
zes die gemaakt moeten worden: alleen consolideren of ook restaureren? Behouden wat 
er is of voorzichtig hier en daar wat bijmetselen? Een dak plaatsen op een toren of verval 
accepteren? 

Zien we Heimans’ Arcadië als het kasteel in welstand, dan is het goed om te beseffen 
dat daar een kleinschalig, intensief en zorgvuldig beheer bij hoort, een duur en daardoor 
ook vaak moeilijk realiseerbaar beheer van maaien, hooien, grazen en hakken. Voor land-
schapselementen bestaat in Nederland een goed subsidiestelsel, voor dit soort bijbeho-
rend grondgebruik niet. Probleem is ook dat het door de veranderende omstandigheden 
lang kan duren voor de bloemrijkdom in de percelen terugkomt – als die al ooit terug-
keert. Ook een ruïne kan echter een zeer waardevol monument zijn. Alleen al de aanwe-
zigheid van restanten van de eeuwenoude geschiedenis van het kasteel kunnen behoud 
van de ruïne rechtvaardigen. 

Er zijn meerdere argumenten om de ruïne te koesteren en te restaureren. Het is goed 
de argumentatie voor dergelijk beheer niet uitsluitend in ecologische hoek te leggen. Als 
we iets uit het verleden van het beheer van Natuurmonumenten kunnen leren, is het wel 

222  Monbiot, 2014. 
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Afb. 5.55 De Volmolen en 
de bijhorende molentak met 
begeleidende beplanting. 
Foto auteur, januari 2009.
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dat cultuurhistorische argumenten hier al meer dan zestig jaar een rol spelen. Ook bij 
de beheerkeuze zou het goed zijn deze argumentatie te gebruiken, zonder te vervallen in 
valse romantiek.

Een dergelijk intensief beheer is uit praktische, financiële en wellicht ook ecologi-
sche argumentatie niet overal mogelijk. Wanneer beslissingen nodig zijn, dan kan in het 
Geuldal het best gekozen worden voor die stukken waar de cultuurhistorische samen-
hang nog het sterkst is. Dit gebeurt dan het liefst in samenspraak met de andere terreinei-
genaren en ook particulieren, om te voorkomen dat te lokale keuzes in het beheer leiden 
tot nog meer contrast binnen de natuurgebieden. Het Geuldal was immers een samen-
hangend cultuurlandschap. 

Kijkend naar de bezittingen van Natuurmonumenten, immers voornaamste onderdeel 
van deze studie, dan is deze historische samenhang nog goed te vinden in het landschap 
rondom de historische gebouwen die zij veiligstelde door de Aktie Geuldal: de Volmolen, 
Bovenste Molen en ’t Höfke (afb. 5.55). De Volmolen in het Geuldal, met de gegraven mo-
lentak die het waterrad van continue aanvoer moest voorzien en bijbehorende beplanting 
langs de oever, is bijvoorbeeld al een bijzonder cultuurhistorisch-landschappelijk com-
plex op zich, zeker als de Geul zelf en de omringende graslanden in een intensief beheer 
genomen worden van regelmatig knotten van de knotbomen, oogsten en vervangen van 
de populieren en maaien en begrazen van de graslanden. We komen dan wellicht niet te-
rug in de floristische rijkdom van Heimans, maar krijgen wel het landschapsschoon dat 
hij beschreef. 

Een dergelijke meer intensief beheerd cultuurhistorisch landschap zou kunnen wor-
den begrensd door een meer extensief beheerde zone, waarbij de landschapselementen 
als verbindingszone kunnen fungeren, eventueel zelfs tot buiten het eigendom. Voor 
Genhoes ligt het voor de hand het gehele centrum van het bezit als een dergelijke histo-
rische eenheid te beheren, dus  inclusief kasteel, bijgebouwen, Schaelsberg met De Kluis 
en Gerendal.

De druk op de natuurgebieden door invloeden van de omgeving lijkt echter alleen maar 
groter te worden. Deze leidt tot een toenemende wens om binnen de bestaande natuur-
gebieden allerlei projecten uit te voeren in de hoop de natuurkwaliteit te verbeteren. Ook 
grootschalige natuurontwikkelingsplannen staan weer op de agenda. Een voorbeeld is 
het project Grenzenloos Gulpdal, veilig door de natuur, van ark en diverse partners, dat in 
2018 van start zal gaan.223 Het is echter de vraag of hierbij dan voldoende rekening wordt 
gehouden met de cultuurhistorische kwaliteit van het landschap en of voldoende wordt 
gekeken naar de mogelijkheden om verdwenen verbindingen tussen en ook buiten de na-
tuurgebieden te herstellen (afb. 5.56). Landschapselementen bieden hiertoe prima mo-
gelijkheden, zo zagen we in het verhaal van Van Tooren et al.224 

Afsluitend kunnen we concluderen dat Heimans’ Arcadië een belangrijke rol heeft 
gespeeld bij de motivatie van Natuurmonumenten en andere terreinbeheerders om het 

223  Zie https://www.ark.eu/gebieden/drielandenpark/geuldal/gulpdal (geraadpleegd 20 maart 2018). Ark werkt hier samen 
met onder andere Staatsbosbeheer, maar ook Vlaamse en Waalse partijen, en ontving in februari 2018 extra geld van de Natio-
nale Postcode Loterij voor dit project. 
224  Van Tooren et al., 2015. 
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Geuldal te behouden. Nu, ruim honderd jaar later, moeten we ook constateren dat veel is 
verdwenen. Zou Heimans het Geuldal nog herkennen? De onverharde wegen van weleer, 
de bloemrijke bermen en weiden, de hooimijten … het is maar de vraag of Heimans ge-
lukkig zou zijn. Aan de andere kant: er is ook veel behouden gebleven. De Geul meandert 
nog altijd door het landschap, met aan diens oevers allerlei nog steeds van grote waarde 
zijnde cultuurhistorische sporen, van een kazemat tot een watermolen en van een knot-
boom tot een meidoornheg. Soms wat sleets en soms onvolledig zijn ze toch nog groten-
deels aanwezig, inclusief de samenhang met gebouwde en archeologische monumenten.  
Neem bijvoorbeeld kasteel en landgoed Genhoes, dat evenals het Eerder Achterbroek 
door de vroege aankoop in 1955 en herstel de afgelopen jaren tot de meest waardevolle 
cultuurhistorisch-landschappelijke ensembles van Zuid-Limburg behoort.

Afb. 5.56 Life Project op de Schaelsberg, Genhoes. Heeft voldoende afweging met cultuurhistori-
sche waarden plaatsgevonden? Is de ambitie groot genoeg? Foto auteur, november 2015.
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Het lijkt dan ook geen trendbreuk maar eerder een continuüm om voort te bouwen op 
deze zo zwaar bevochten erfenis. Zones van meer intensief cultuurhistorisch beheerde 
landschappen, waar de samenhang met landschap en gebouwen groot is, kunnen het 
centrum worden van de eigendommen van Natuurmonumenten. Deze gebieden zijn dan 
tevens de dragers van verhalen. Verhalen over de eeuwenlange relatie tussen mens en na-
tuur in dit landschap. Of verhalen over de geschiedenis van een Hollandse natuurbeheer-
der de afgelopen zestig jaar in dit Limburgse land. 
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B.J. Teunissen, opzichter van Natuurmonumenten op Veluwezoom, vermoedelijk jaren dertig. 
Foto archief Natuurmonumenten, ’s-Graveland.



6 De boswachter
Het maakbare landschap: Plan Goudplevier  

en de transformatie van het Mantingerveld 

6.1 Inleiding

Het is voor een land als Nederland wellicht een gewaagde uitspraak, maar er zullen niet 
veel plekken in ons land zijn die in zo’n korte tijd twee keer zo volledig zijn heringericht 
als het Mantingerveld. Binnen honderd jaar transformeerde een uitgestrekt heideveld 
hier in een landbouwgebied, om niet zo heel veel later ‘terug te gaan’ naar de natuur. De 
maakbaarheid van Nederland in een notendop, maar ook een illustratie van botsende be-
langen op de vierkante kilometer.

In dit hoofdstuk zal ik nader ingaan op de recente geschiedenis van het Mantinger-
zand. Het beschrijft hoe een jonge Drentse heideontginning tot icoon werd van de natuur-
ontwikkeling en hoe dat icoon vervolgens in de praktijk vorm kreeg. Het is een voorbeeld 
van wildernisnatuur in het cultuurland, maar ook van het spanningsveld tussen cultureel 
erfgoed en natuurontwikkeling. We bestuderen daarbij de rol van Natuur monumenten 
als auteur in dit landschap, een auteurschap dat, zoals zal blijken, soms op de persoon 
terug te voeren is.

6.2 Het Mantingerzand van Drents Arcadië tot heiderelict 1921-1991

Het Mantingerveld is een gebied in de gemeente Midden-Drenthe, rondom de dorpen 
Mantinge en Nieuw-Balinge. Historisch en landschappelijk gezien is het een overgangs-
gebied van zand naar veen. In het noordelijk gedeelte is het oude Drentse esdorp  Mantinge 
te vinden. Topografische kaarten van rond 1900 tonen het brinkdorp met de klassieke 
componenten: ten zuiden van het dorp de essen, ten noorden de beek met de beekdal-
graslanden en ten westen en oosten de uitgestrekte heide. Ten noorden grensde  Mantinge 
aan de vergelijkbare esdorpen van Balinge en Garminge. Meer naar het zuiden lag rond 
1900 het kleine dorp Nieuw-Balinge. Nog zuidelijker lagen de uitgestrekte veenontgin-
ningen van plaatsen als Tiendeveen en Nieuweroord. 

Zoals dikwijls toont de kaart van 1900 ook hier geen statisch beeld, maar een moment-
opname in een dynamisch ontwikkelend landschap. Of, zoals Hans Renes treffend stel-
de: ‘De kaarten van rond 1900 zijn als een foto van een hardloper: ze tonen een landschap 
dat middenin een veranderingsproces is bevroren.’1 Dat was zeker ook het geval voor de 

1 Renes, 2008, pp. 59-60.
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streek rondom Nieuw-Balinge. De venen waren nog niet ontgonnen. Uit een oude topo-
grafische kaart van rond 1850 spreekt de overgang van veen naar zand uit de toponiemen: 
van de Borker en Broek Veenen naar Hullen Zand en Mantinger Binnenveld. Pas in de 
tweede helft van de negentiende eeuw ontstond de kleine nederzetting Nieuw-Balinge, 
langs een van de vaarten gegraven voor de veenontginning.

De ontwikkelingen stopten zeker niet omstreeks 1900. Rond Nieuw-Balinge ontstond 
bijvoorbeeld een kleinschalig landschap onder invloed van de Landarbeiderswet van 
1918, die landarbeiders de kans bood zelf een klein stuk heide van twee bunder te ontgin-
nen om er een boerderij te beginnen.2 Elders in het gebied werden de ontginningen groot-
schaliger aangepakt. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw werd in het Mantinger-
veld nieuwe landbouwgrond ontgonnen. De topografische kaart van rond 1950 toont de 
laatste fase in dit proces (afb. 6.2). 

Natuurmonumenten was al sinds begin jaren twintig actief in deze streek. Eind januari 
1921 schreef Albert van Giffen, de archeoloog die eerder ter sprake kwam in hoofdstuk 2 
in verband met de vroege aandacht voor archeologie bij Natuurmonumenten, een brief 
aan Pieter van Tienhoven.3 Hierin besprak hij een aantal gebieden in Drenthe die wellicht 
interessant waren voor Natuurmonumenten, kennelijk als reactie op een eerder verzoek. 
Het Balinger- en Mantingerzand stonden op dit lijstje, naast bijvoorbeeld het terrein bij 
Brandeveen en het tumuliveld te Havelte.4 

In hetzelfde jaar nog maakten Jac. P. Thijsse en Pieter van Tienhoven in gezelschap 
van Albert van Giffen en Ferdinand Lieftinck een reis door Drenthe. Lieftinck, een ta-

2 Nitters, 2012.
3 Zie paragraaf 2.6.2 voor archeologie bij Natuurmonumenten vóór 1940.
4 Brief van Van Giffen aan Van Tienhoven, 25 januari 1921, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumen-
ten, inv.nr. 825. Het Brandeveen was toen reeds verworven.

Afb. 6.1 Speldje, vervaar-
digd ter promotie van de 
actie rondom Plan Goud-
plevier, met een afbeelding 
van de gelijknamige vogel. 
Tot 1937 had de vogel in 
Drenthe gebroed: uiteinde-
lijk werd de goudplevier als 
doelsoort verlaten, omdat 
terugkeer op korte termijn 
wel erg onwaarschijnlijk 
leek. Collectie Natuur-
monumenten.
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bakshandelaar, was een vriend van Van Giffen.5 Doel van de reis was, zoals Thijsse in het 
jaarverslag over 1921 meldde, ‘om na te gaan, wat daar nog te behouden viel’.6 Thijsse 
schreef daarover ‘dat de Drentsche landschappen met groote snelheid hun oorspron-
kelijk schoon verliezen’.7 De ontginningen waren immers in volle gang. De bemoeie-
nis van Van Giffen en Lieftinck werd nog in 1921 met resultaat bekroond, toen Natuur-
monumenten door beider bemiddeling 26 hectare van het Balinger- en Mantingerzand 
kon aankopen. De nieuwe Drentse aanwinst was zo’n typische aankoop van Natuur-
monumenten uit de vooroorlogse jaren. In de brief aan zijn medebestuursleden waarmee 
hij instemming vroeg met de aankoop, omschreef Van Tienhoven het gebied als ‘Het be-
zit […] vormt een mooi en merkwaardig gebied’. De aankoopsom kon uit de contributie-
gelden betaald worden.8

Thijsse schreef over de nieuwe aankoop in het jaarverslag: 

In Drenthe werd een van de schilderachtigste stuifzanden aangekocht, het Balinger- en Man-
tingerzand, begroeid met eeuwen-oude eiken, berken en jeneverbessen en heerlijk gelegen te 

5 Waterbolk, 1999.
6 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 1923, p. 46.
7 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 1923, p. 46. 
8 Brief van Van Tienhoven aan de leden van het bestuur van Natuurmonumenten, 15 februari 1921, in: Stadsarchief Amster-
dam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 825. 

Afb. 6.2 Het Mantinger-
veld in 1950, met ten oos-
ten van Nieuw-Balinge een 
veenontginning, ten wes-
ten van het dorp de heide-
ontginningen, waaronder 
de kleinschalige ontgin-
ningen, mogelijk gemaakt 
door de Landarbeiderswet. 
Het Mantingerzand was al 
natuurgebied in deze tijd. 
Kadaster, archief Topogra-
fische Dienst, kaartblad 
17D, uitgave 1950.
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midden van ruime heiden, alleen aan één zijde beknabbeld door bouwland. Er stonden ook 
buitengewoon fraaie dennen, die echter gevallen zijn als slachtoffer van de kapwoede.9

De beschrijving van Thijsse benadrukt de schoonheid van het terrein: een arcadisch ter-
rein dat nog altijd bekendstaat om de vele jeneverbessen (afb. 6.3). 

Het nieuw aangekochte Drents Arcadië bleef niet lang onberoerd. Al snel na aankoop 
liet Natuurmonumenten de grenzen van haar eigendom uitzetten. Hierdoor werd aller-
lei oneigenlijk gebruik door de streekbewoners bemoeilijkt, zoals het kuilen van aardap-
pels in het stuifzand of in de heide.10 Volgens een notitie van opzichter Brunsting zette 
dit soort maatregelen kwaad bloed in de streek, wat ertoe leidde dat mei 1929 brand werd 
gesticht in het gebied. De gemeenteveldwachter stelde hier een rapport over op: de schul-
dige werd niet achterhaald, maar gelukkig zorgde een ‘flink optreden van een negental 
landbouwers uit Mantinge’ ervoor dat de schade beperkt bleef.11 Natuurmonumenten rea-
geerde dankbaar door de betreffende helpers ieder 1,50 gulden fooi te geven.12 Dit inci-
dent vormt het begin van de lange en gecompliceerde geschiedenis van de relatie tussen 
natuurbeheerders en boeren in dit gebied. 

9  Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 1923, p. 47.
10  Notitie van opzichter Brunsting over het Balinger- en Mantingerzand, 1972, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Grave-
land, documentnummer 033616. 
11  Rapport van veldwachter Bouwman aan de burgermeester, 8 mei 1929, in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Na-
tuurmonumenten, inv.nr. 825. 
12  Brief van Th. Meijer aan de burgermeester van Westerbork, 31 mei 1929 en brief van de burgermeester aan Natuurmonu-
menten, 1 juni 1929, beide in: Stadsarchief Amsterdam, archief Vereniging Natuurmonumenten, inv.nr. 825. 

Afb. 6.3 Het Mantingerzand. Nog steeds zijn er de opvallende jeneverbesstruwelen en ook het 
stuifzand is er nog. Foto auteur, januari 2017.
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Tussen 1930 en 1932 wist Natuurmonumenten het bezit belangrijk uit te breiden. Van 
de opbrengst van de heideverkoop zou een deel van de aanleg van elektriciteit in de dor-
pen Balinge en Mantinge betaald zijn, wat impliceert dat de heide in gemeentelijk eigen-
dom was.13 De uitbreidingen van het bezit bleken geen overbodige luxe. De ‘heerlijke lig-
ging’ te midden van de heidevelden waar Thijsse melding van maakte, veranderde snel 
in de decennia na de aankoop. Amper dertig jaar later, in 1950, was het reservaat vrijwel 
omsloten door landbouwgrond (afb. 6.4). Wel was het bezit van Natuurmonumenten on-
dertussen verder uitgebreid. In 1957 had de vereniging in het Balinger- en Mantingerzand 
71 hectare in beheer. 

Naast alle heide had Natuurmonumenten in 1951 de helft van het Mantingerbos ten 
geschenke gekregen van de ornitholoog Gerrit Brouwer (1898-1981). Het betrof een oud 
holt van grote botanische betekenis, gelegen te midden van de graslanden van de oude 
Mantingerweiden. In 1973 kocht Natuurmonumenten ook de andere helft.14 In het be-
heerplan van Natuurmonumenten uit 1984 staat het bos beschreven als een van de oudste 
bosrelicten in Drenthe. Beheer voerde de vereniging niet, ‘omdat het naar alle waarschijn-
lijkheid altijd bos is geweest’.15 Voorts had Natuurmonumenten in 1975 een boerderij en 
enkele weilanden, omgeven door elzensingels, in het beekdal verworven. ‘De landschap-
pelijke betekenis is groot, omdat de verschillende elementen onderling sterk verweven 

13  Notitie van opzichter Brunsting over het Balinger- en Mantingerzand, 1972, in: bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Grave-
land, documentnummer 033616.
14  Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 1957.
15  Vereniging Natuurmonumenten, 1984, p. 11.

Afb. 6.4 Het Mantingerzand begin jaren vijftig, omgeven door landbouwontginningen en de 
oude es van Mantinge. Kadaster, archief Topografische Dienst, kaartblad 17D, uitgave 1950.
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zijn’, zo staat in de beschrijving van het gebied.16 In het beekdal, waar begin jaren zestig 
een ingrijpende ruilverkaveling had gewoed, wilde Natuurmonumenten het beheer rich-
ten op ‘behoud en waar nodig herstel van houtwallen, houtsingels en bomenrijen in hun 
onderlinge samenhang.’17 

De ontginning van de woeste gronden ging door tot 1962. In de troonrede van 1961 
werd aangekondigd dat er geen toestemming meer zou worden gegeven voor ontginning 
van woeste gronden: ‘De Regering heeft besloten de omzetting van woeste gronden in 
landbouwgronden tot het uiterste te beperken, mede ter wille van natuurbescherming en 
openluchtrecreatie.’18 Hierna stopten de ontginningen in het Mantingerveld vrij abrupt: 

16  Vereniging Natuurmonumenten, 1984, p. 1.
17  Vereniging Natuurmonumenten, 1984, p. 11. 
18  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. Citaat uit troonrede 1961, www.parlement.com/id/vjw-
6m1eczkub/troonrede_1961_volledige_tekst (geraadpleegd maart 2017).

Afb. 6.5 Topografische 
kaart van het Mantinger-
veld midden jaren tachtig. 
De heidevelden liggen als 
relicten in een jong hei-
deontginningslandschap. 
Wolters-Noordhoff Atlas-
producties, 1992, blad 77. 
Kadaster, archief Topogra-
fische Dienst.
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in het Lentsche Veen waren de ontginningssloten al uitgelegd, verder kwam het hier niet. 
Alleen de reeds aangekochte heiderelicten en enkele moeilijk te ontginnen restanten van 
de heide waren aan ontginning ontsnapt. De drie overgebleven stukken wist Natuur-
monumenten in 1988 aan het bezit toe te voegen: Hullenzand, Martensplek en Lentsche 
Veen. Het bezit in het Mantingerzand was in de loop van de jaren uitgebreid tot 118 hec-
tare. Ook dit gebied kwam, ondanks de uitbreidingen, in toenemende mate geïsoleerd te 
liggen in de omgeving. 

Dat gold zeker na de ruilverkaveling in de jaren zestig, die we al bij het Mantingerbos 
tegenkwamen. Bij de ruilverkaveling Broekstreek werd zowel de jongere veen- en heide-
ontginning als het eeuwenoude landschap van esdorp Balinge aangepakt. Het leidde tot 
ingrijpende veranderingen in het landschap, al was het maar door de aanleg van de Hoge-
veenseweg, een drukke provinciale weg die de streek verder moest ontsluiten en rakelings 
lang het Hullenzand scheerde.19 Zo lag er eind jaren tachtig een aantal natuurgebieden 
steeds verder geïsoleerd in een steeds intensiever gebruikt landbouwgebied, dat altijd 
nog het Groote Veld heette (afb. 6.5). Het toekomstperspectief van het gebied zou echter 
korte tijd later ingrijpend veranderen door Plan Goudplevier. 

6.3 Plan Goudplevier krijgt vorm 1991-1992

Op 23 januari 1992 presenteerde Natuurmonumenten Plan Goudplevier op haar hoofdkan-
toor in ’s-Graveland aan de pers en later die dag aan het gemeentebestuur van Wester-
bork en de bewoners van de streek. Op dat moment was er nog nauwelijks iets uitgelekt 
over de plannen: inspecteur van de regio Noord, Frans Blanckenborg, had zijn perso-
neel iets eerder die maand ingelicht op de nieuwjaarsreceptie, maar verder was er over 
het aanstaande project met opzet niet gecommuniceerd. ‘Het landschap rond Mantinge 
verandert de komende tien, twintig jaar ingrijpend’, zo begint het persbericht over Plan 
Goudplevier. Verderop in het bericht staat: ‘Natuurmonumenten koopt landbouwgebie-
den aan en neemt ze in de loop der jaren uit produktie […] De doelstelling is dat binnen 
vijftien jaar 650 hectare zullen zijn aangekocht […] In totaal wordt één miljoen kubieke 
meter grond verzet.’20 

In de streek sloeg de bekendmaking van Plan Goudplevier in als een bom. De reacties 
van de streekbewoners waren op z’n zachtst gezegd gemengd. De presentatie van het 
plan werd gezien als een overval: het gemeentebestuur ging achter de bevolking staan en 
de provincie schrok vervolgens van alle commotie. Er was bestuurlijk masseerwerk nodig 
om dat weer recht te krijgen.21 Toch was er binnen Natuurmonumentenachter de scher-
men al het nodige gedaanaan zorgvuldige planvorming, bestuurlijke rugdekking en zelfs 
aankopen. Het plan was eigenlijk ontstaan uit de mogelijkheid om een blok landbouw-
grond van 25 hectare aan te kopen, aansluitend op een van de heideterreintjes. Dit blok 
was verpacht door de amev, die er veel meer landbouwgrond in eigendom had, ook in 

19  Nitters, 2012, p. 16. 
20  Persbericht naar aanleiding van de presentatie van Plan Goudplevier, 1992, in:  privéarchief auteur.
21  Gesprek met Pieter Winsemius, 22 augustus 2016. 
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het centrale deel van het Groote Veld. Het Natuurbeleidsplan bood kansen om deze gronden 
te verwerven voor natuurontwikkeling. Daartoe voerde Reinier de Leeuw, op dat moment 
districtsbeheerder, gesprekken met de provincie. Deze gesprekken leidden tot een lobby 
bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Daar was men blij dat 
er concrete kansen waren voor natuurontwikkeling en dat daarmee het Natuurbeleids-
plan geëffectueerd kon worden. Zo werd het gebied aangeduid als potentiële locatie voor 
natuurontwikkeling. Er was dus politieke rugdekking voor het plan. Terwijl de planvor-
ming volop bezig was, waren er ook gesprekken gaande met de pachters van de amev. 
Uiteindelijk was er bij de presentatie van het plan al een voorlopig koopcontract voor 190 
hectare landbouwgrond.22 

De financiering was nog wel een probleem: het rijk wilde garant staan voor vijftig pro-
cent van het aankoopbedrag, maar op voorwaarde dat financiering van de andere helft 
binnen een half jaar door Natuurmonumenten zou worden opgebracht. De provincie wil-
de zich niet verbinden aan het plan en dus moest Natuurmonumenten zelf de benodigde 
2,5 miljoen gulden bij elkaar brengen. Daarom besloot zij een beproefd middel in te zet-
ten: een publieksactie, te starten in het voorjaar van 1992. 

En zo bereidde Natuurmonumenten in 1991 zowel het plan als de actie in beslotenheid 
voor. Wel werden de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (lto), de burgemeester 
en de gedeputeerde van tevoren geïnformeerd.23 Dat was de situatie toen het plan in ja-
nuari 1992 gepresenteerd werd. Sommige hoofdrolspelers van toen vinden de toegepaste 
‘overvaltechniek’ nog altijd geslaagd, al zou het in deze tijd niet meer werken.24 

Natuurontwikkeling, dat als concept pas enkele jaren bestond, kon nu op grote schaal 
in de praktijk worden gebracht. Natuurmonumenten had zich, aldus Henny van der 
Windt in zijn standaardwerk En dan: wat is natuur nog in dit land?, in eerste instantie terug-
houdend opgesteld tegenover natuurontwikkeling.25 Maar is dat wel zo? Om die vraag te 
beantwoorden is het nodig iets dieper in te gaan op de veranderde cultuur binnen Natuur-
monumenten in deze jaren, mede onder invloed van Pieter Winsemius, die sinds 1988 
voorzitter was van de vereniging.

6.3.1 Natuurmonumenten in beweging en Plan Goudplevier26

Zoals ik besprak in hoofdstuk 2, kenmerkte deze periode zich door een spectaculaire stij-
ging van de aanhang van allerlei natuur en (in mindere mate) milieu georiënteerde orga-
nisaties.27 Zowel in de samenleving als bij de politiek stonden de seinen op groen voor een 
meer offensief natuurbeleid. Begin jaren negentig kreeg de natuursector zo een nieuw, 
fris elan. Juist in deze periode was Winsemius voorzitter van Natuurmonumenten: hij had 
het tij dus zeker mee. 

22  Deze alinea’s zijn ontleend aan het gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017.
23  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. 
24  Dit vonden Jan Gorter, gesprek op 26 augustus 2016, en Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, gesprek op 5 januari 2017.
25  Van der Windt, 1995, pp. 207-209.
26  Deze paragraaf is grotendeels ontleend aan het gesprek met Pieter Winsemius, 22 augustus 2016. 
27  Van Koppen, 2002. Zie ook paragraaf 2.6.5.
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Winsemius was onder andere minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer geweest en firmant bij McKinsey toen hij aantrad als voorzitter van Natuur-
monumenten. Hij was daarmee al bekend bij het grote publiek. Bij zijn aantreden trof hij 
in zijn ogen een inhoudelijk maar ook erg defensief Natuurmonumenten onder een for-
meel en uitgebreid bestuur. Alleen al de formele naam, Vereniging tot ‘Behoud van’ trof 
Winsemius als illustratie van een bij voorbaat defensieve strategie: behoud betekende in 
zijn optiek verlies en achteruitgang.28 Het was vechten tegen ontwikkelingen en dat had 
naar zijn mening geleid tot een wat verzuurde houding binnen de vereniging. Ook het le-
dental was dalende: van 270.000 naar 227.000. Deze ontwikkelingen wilde Winsemius 
stoppen. Uit de voetbalwereld ontleende hij de uitspraak: ‘De natuur moet nou maar eens 
vooruit gaan voetballen!’29

Winsemius hervormde het bestuur en wilde een meer offensief gericht Natuurmonu-
menten. Zijn doelstelling werd een hernieuwde groei van het ledental, om te beginnen 
naar 333.333 leden. Onder zijn voorzitterschap zou het aantal leden spectaculair stijgen. 
En zo kon de aanvankelijke doelstelling al spoedig worden bijgesteld naar 666.666 leden. 
Alleen al in 1991 verdubbelde het aantal leden van 300.000 naar 600.000.30 De ledengroei 
was ook visueel aanwezig in het hoofdkantoor te ’s-Graveland. Er stond een houten blok-
kentoren in Schaep en Burgh, waarbij ieder blok 2500 leden voorstelde. De toren ging 
door het plafond (afb. 6.6)! 

In deze periode werden de ledenwerfcampagnes steeds professioneler en grootschali-
ger. Natuurmonumenten profiteerde ook van televisieacties, evenals bijvoorbeeld het We-
reld Natuur Fonds.31 De ledengroei in deze periode ging dan wel de lucht in, maar kwam 
zeker niet uit de lucht vallen.

Toen Winsemius in 1988 aantrad, bestond Plan Ooievaar al. Kort daarop verscheen het 
Natuurbeleidsplan en kwam een golf van natuurontwikkelingsprojecten op gang. De offen-
sieve aanpak en de brede publiciteit paste beter bij de opvattingen van Winsemius dan 
het traditionele beheer en behoud. Het ging om nieuwe natuur realiseren in plaats van 
achteruitgang constateren in de bestaande natuur. Winsemius ging zich dan ook actief 
bemoeien met het eerste grote natuurontwikkelingsproject bij Natuurmonumenten, Plan 
Goudplevier. 

Natuurmonumenten sloeg onder de bezielende leiding van Winsemius met succes de 
nieuwe, aanvallende weg in. Als bekende Nederlander kreeg Winsemius de nodige media- 
aandacht. Bij Plan Goudplevier zou hij, heel bewust, nadrukkelijk in beeld komen. Ook bij 
andere acties trad hij op de voorgrond. Volgens Frits Maas, schrijver van het jubileum-
boek Wind mee, stroom tegen, kenmerkte Winsemius zich als voorzitter door ‘een menge-
ling van inzet, inhoud en speelsheid’. En dat in een bijzonder turbulente tijd: ‘In de perio-
de Winsemius zou Natuurmonumenten in een aantal opzichten de grootste sprong in 
haar toch al lange geschiedenis maken.’32 

28  Zie paragraaf 2.6.5, voor de bijbehorende anekdote over het verdwijnen van ‘Behoud’ uit de naam. 
29  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017.
30  Maas, 2005, p. 84.
31  Van Koppen, 2002, pp. 170-171. 
32  Maas, 2005, p. 41. 
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Juist in de eerste jaren van de periode Winsemius deden zich kansen voor in het Man-
tingerveld. Extra voordeel was, aldus Winsemius, dat het hier een hele jonge heideontgin-
ning betrof: zo jong, dat veel bewoners zich de vroegere heide nog konden herinneren. 
Dat zou mogelijk in het voordeel kunnen werken. Interessant was in dit verband dat juist 
voor de geïsoleerde natuurterreinen in Mantinge onderzoek was gedaan naar de loop-
keverpopulaties door Pieter de Boer van het Biologisch Station Wijster. Ook uit deze on-
derzoeken kwam naar voren dat de soorten alleen maar achteruit zouden gaan in de af-
zonderlijke gebieden. Op het Hullenzand bijvoorbeeld zouden zeven van de negen daar 
voorkomende soorten loopkevers uitsterven als het gebied zo geïsoleerd zou blijven als 
het was.33 De loopkevers zouden nog vaak door zowel voorstanders als tegenstanders 
aangehaald worden.

Er waren ook grondpolitieke en geopolitieke argumenten te bedenken om juist in het 
Mantingerveld voor natuurontwikkeling te kiezen. Zoals we zagen bood de grondmarkt 
goede mogelijkheden in het Mantingerveld en ook bestuurlijk was er in ieder geval in 

33  Kloeg, 1992. Dit sloot aan bij de ‘eilandentheorie’ van MacArthur en Wilson, zie paragraaf 2.6.5.

Afb. 6.6 Pieter Winsemius 
plaatst er weer een blok bij. 
Fotoarchief Natuurmonu-
menten, ’s-Graveland, foto 
Ton Kasterman.
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Den Haag draagvlak voor grootschalige natuurontwikkeling.34 Dat Goudplevier ook uitste-
kend paste in de ideeën van voorzitter Winsemius was daarbij natuurlijk meegenomen. 
Bovendien kende Winsemius het principe van dit soort ecologische verbindingen uit de 
eerste hand. Rudy Rabbinge, milieukundige van huis uit en hoogleraar in Wageningen, 
had hem het geval van de loopkevers uitgelegd. Claus Stortenbeker, een van de bedenkers 
van de ehs (zie paragraaf 2.6.5), zat net als Rabbinge bij Winsemius in het bestuur van 
Natuurmonumenten. Al met al bleek het Mantingerveld dus heel geschikt om niet alleen 
de ecologische, maar ook de strategische wensen van Natuurmonumenten te vervullen. 
Extra reden om Goudplevier met een grote publiciteitscampagne te begeleiden. Aldus was 
Natuurmonumenten al vroeg bij natuurontwikkeling betrokken. Goudplevier was zelfs het 
eerste natuurontwikkelingsproject op zandgrond. Van der Windts uitspraak over de aar-
zelende houding van Natuurmonumenten lijkt dus wat te stellig.

6.3.2 De ideeën achter Plan Goudplevier

Het plan voor de natuurontwikkeling in het Mantingerveld kwam al in juli 1991 gereed. 
Het rapport Goudplevier. Natuurontwikkeling op zandgronden bij Mantinge werd opgesteld door 
Luc Berris en Jan Gorter. Berris, bioloog, tekende voor de ecologische onderbouwing van 
het plan, waar Gorter als landschapsarchitect het ontwerp voor zijn rekening nam. Trots 
vermeldde Natuurmonumenten op de achterflap van het rapport:

Goudplevier staat voor het eerste grootschalige natuurontwikkelingsproject op zandgrond in 
Nederland. Natuurmonumenten geeft hiermee een konkrete uitwerking aan een stukje van de 
Ecologische Hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan van het Ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij.35 

Voor Gorter stond zijn werk voor Plan Goudplevier niet op zichzelf. Hij was toentertijd al 
enige jaren werkzaam bij Natuurmonumenten en had reeds de nodige plannen voor de 
vereniging geschreven. Zo had hij gewerkt aan de rapporten Natuur- en landschapsvisie Har-
derwijk-Elburg: een studie ten behoeve van behoud, ontwikkeling en beheer van natuur en landschap 
en Natuur en landschap in Rhoden-Norg: een blik op de toekomst, beide verschenen in 1988.36 
Grootschalige inrichting voor de natuur maakte deel uit van beide projecten, zij het nog 
binnen het raamwerk van het bestaande landschap en niet in de vorm van het creëren 
van nieuwe natuur. Op verzoek van de directie van Natuurmonumenten schreef Gorter 
in 1990 het rapport Perspectieven voor landinrichting: toekomst voor een multifunctionele land-
inrichting in opdracht van de Commissie Multifunctionaliteit Landinrichting.37 Dit rap-
port moest een handboek vormen voor de plek van natuur in landinrichtingsprojecten. 

Alhoewel Gorter dus veel ervaring had met inrichtingsprojecten voor de natuur, was 
Goudplevier in een belangrijk opzicht anders. Net als bij Plan Ooievaar was Goudplevier ge-
richt op grootschalige nieuwe natuur in de geest van het Natuurbeleidsplan, gescheiden van 

34  Gesprek met Jan Gorter, 26 augustus 2016. 
35  Berris & Gorter, 1991, achterzijde omslag.
36  Gorter, 1988, en De Boer, Fahner & Gorter, 1988.
37  Gorter, 1990. 
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Afb. 6.7 Plankaart van Plan Goudplevier. Collectie auteur.
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andere functies.38 Goudplevier was het eerste natuurontwikkelingsproject dat Natuurmo-
numenten had opgesteld buiten de landinrichtingscommissies en de Dienst Landelijk 
Gebied (dlg) om. Natuurmonumenten liet daarmee zien dat ze het ook zelf kon. Dat gaf 
wel een kleine schok bij diverse ambtelijke burelen.39

Basisfilosofie van het plan, aldus Gorter, was natuur en verbinden.40 Door de provincie 
Drenthe was het gebied, in de filosofie van het Natuurbeleidsplan, aangewezen als natuur-
ontwikkelingsgebied. Het verbinden van een aantal kleinere natuurgebieden in dit kader 
was plantechnisch dan ook geen hele complexe opgave. De nog niet zo heel lang daarvoor 
verdwenen heide moest weer terugkomen en zo de natuurgebieden verbinden. Het plan 
bestond daarom vooral uit een grote, aaneengesloten heide met daarbinnen een aantal 
nieuwe of opnieuw uit te graven vennen. In de grote heide waren de bestaande natuurre-
servaten opgenomen. Gorter appelleerde hiermee aan de mythe van de grote, uitgestrek-
te Drentse heide. Het grote heideveld werd omsloten door een brede strook bos. Dit bos 
diende praktisch om het inwaaien van stikstof uit de landbouwgebieden te voorkomen, 
maar ook om de beoogde aantallen boshectares te halen. De bosblokken ontwierp hij be-
wust in grote, grove vormen: een herinnering aan de grove heideontginningsstructuur 
die hij had aangetroffen (afb. 6.7). In Plan Goudplevier zat dus een vleugje vormgeving, al-
dus Gorter, maar verder ‘was het een reuzensimpel plan met simpele afwegingen’. Wel 
was het, net als Plan Ooievaar, een ‘groot gebaar’.41

Gorter was bij het maken van het plan nauwelijks gehinderd door randvoorwaarden, 
want het bestaande landschap werd zowel historisch als ecologisch als niet interessant 
beschouwd. Dat past ook wel in het tijdsbeeld begin jaren negentig. Ook in historisch-
geografische kring moest de waardering van meer jonge cultuurlandschappen groten-
deels nog komen. Het is interessant te bedenken dat in hetzelfde jaar dat Plan Goud plevier 
werd gepresenteerd, de Amsterdamse historisch-geografenvereniging Cluverius een 
symposium over jonge landschappen organiseerde. Samen met het gelijknamige boek 
vormde dit een vroeg pleidooi voor de cultuurlandschappen uit de periode sinds 1800.42 

In hoofdlijn koos het Plan Goudplevier voor een aaneengesloten, voedselarm gebied, rijk 
aan gradiënten: van open naar halfopen, nat en droog, stuifzand en hei, moeras tot open 
water. Om dit te bereiken moest de voedselrijke bovenlaag verwijderd worden. Als beheer 
na de inrichting leek integrale begrazing de beste mogelijkheden te bieden.43 Waar Plan 
Ooievaar zich had geprofileerd met de zwarte ooievaar, had Natuurmonumenten eveneens 
een in Nederland uitgestorven vogel als mascotte aangemeten: de goudplevier. Goudple-
vieren hadden tot de jaren dertig nog in de buurt van Mantinge gebroed. ‘Op termijn zou 
deze soort bij de voorgestelde planmaatregelen eventueel terug kunnen keren’, lezen we 
in het rapport.44

38  Gesprek met Jan Gorter, 25 augustus 2016. 
39   Gesprek met Jan Gorter, 25 augustus 2016. 
40  Onderstaande alinea’s zijn voornamelijk gebaseerd op het gesprek met Jan Gorter, 25 augustus 2016.
41  Gesprek met Jan Gorter, 25 augustus 2016. 
42  De Harde & Van Triest, 1992. 
43  Berris & Gorter, 1991. 
44  Berris & Gorter, 1991, p. 5. 
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Kijkend naar de plankaart van Goudplevier en de achterliggende documentatie lezend, 
valt een aantal zaken op. Al genoemd is het ontbreken van cultuurhistorie in de docu-
mentatie, niet vreemd in deze tijd voor een zeer jong ontginningslandschap dat het Man-
tingerveld was. Ook aan andere aspecten van het cultureel erfgoed wordt geen aandacht 
geschonken. Zo is er geen oog voor eventuele archeologie: we zitten in 1992 nog ver voor 
Malta. Het uiteindelijke streefbeeld is echter min of meer cultuurhistorisch gemotiveerd: 
er wordt gerefereerd aan een grote heide en daarmee aan de situatie van vóór de heide-
ontginning. Het resultaat van de natuurontwikkeling zou daarmee eigenlijk een cultuur-
landschap bij uitstek worden: de heide (afb. 6.8). Daarmee streefde Natuurmonumenten 
naar een heel ander beeld dan bijvoorbeeld Frans Vera enige jaren later presenteerde als 
oernatuur, waarbij het proces van spontane natuurontwikkeling weleens belangrijker 
lijkt dan het resultaat.

6.3.3 De Mantingerweiden en het beheersgebied 

Er is in cultuurhistorisch opzicht nóg iets interessants aan de plannen en dat heeft te 
maken met de Mantingerbos en -weiden. We zagen in het voorgaande dat Natuurmo-
numenten sinds 1951 bezit had verworven in het oude beekdal ten noorden van het dorp 
Mantinge. Naast het gehele holt en een boerderij omvatte het bezit ook enkele percelen 

Afb. 6.8 Michiel Lust had een artist impression gemaakt van de transformatie van het jonge heide-
ontginningslandschap voor en na natuurontwikkeling. Collectie auteur.
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grasland, omzoomd door elzensingels, die Natuurmonumenten actief in stand wilde 
houden volgens het beheersplan uit 1984. Alhoewel de Mantingerbos en -weiden niet 
begrensd waren als ehs, werd natuurontwikkeling hier ook noodzakelijk geacht als ver-
bindende schakel tussen het Mantingerzand en natuurgebieden als de Vossenberg en het 
Oude Diep. In tegenstelling tot het Mantingerveld betrof het hier geen jonge heideont-
ginning, maar een eeuwenoud besloten cultuurlandschap. Toch zou volgens de plannen 
het overgrote deel van dit gebied een beheer krijgen gericht op ‘een zodanig extensieve 
begrazing dat plaatselijk opslag van bos en struwelen in spontane patronen optreedt.’ 
Hiermee zou het oorspronkelijke verkavelingspatroon verdwijnen. In een klein gedeelte 
van de Mantingerbos en -weiden zou het patroon van singels en houtwallen weliswaar 
gehandhaafd maar ook aangevuld worden met centraal een beplantingsstrook van ten-
minste tien meter breed.45 

Ook in de Mantingerbos en -weiden was dus geen aandacht voor de cultuurhistori-
sche kwaliteiten van het cultuurlandschap. Dit wekt wel enige verbazing, omdat dit soort 
kleinschalige cultuurlandschappen elders wél waardering kreeg als cultureel erfgoed. 
Bovendien had Natuurmonumenten nog in 1984 een cultuurhistorisch getinte visie op 
het gebied gemaakt. In het beheerplan voor Mantinge uit 1997 lezen we dat het beheer van 
de Mantingerbos en -weiden gericht zal zijn op de ontwikkeling van een halfnatuurlijk 
beekdallandschap. Alhoewel de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in dit 
beheerplan benoemd worden, is het uiteindelijke streefbeeld helder: ‘Mantingerbos en 
-weiden zal zich onder invloed van een integraal begrazingsbeheer ontwikkelen tot een 
halfopen beekdallandschap, waarbij de bestaande patronen van graslanden met houtwal-
len en singels geleidelijk aan zullen vervagen.’46 En zo zou het ook gaan. 

Natuurmonumenten bezat in het Mantingerveld, met de recente aankopen sinds 1988, 
inmiddels 450 hectare in het gebied. Nog 650 hectare moest verworven worden en daar-
van was 600 hectare landbouwgrond. Natuurmonumenten gaf zichzelf tien tot vijftien 
jaar voor aankoop, onderzoek en inrichting van het plangebied. 

6.4 Plan Goudplevier 1992-2004

6.4.1 Plan Goudplevier van start

Natuurmonumenten had zich goed voorbereid alvorens januari 1992 de plannen schijn-
baar plompverloren te presenteren. Er was een sterk team samengesteld binnen de ver-
eniging om het project tot een goed einde te brengen. Frans Blanckenborg, inspecteur 
Noord-Nederland en Pieter Winsemius, voorzitter, vormden de bestuurlijke motor ach-
ter het plan. Luc Berris en Jan Gorter waren de inhoudelijke specialisten. Daarnaast was 
Reinier de Leeuw, de districtsbeheerder, van groot belang. Hij had aankoop, beheer en 
inrichting in zijn portefeuille en had de contacten in de streek.47 Voor Winsemius was 

45  Berris & Gorter, 1991. 
46  Van der Ploeg, 1997, p. 16.
47  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. 
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hij een informant van onschatbare waarde. Middels persoonlijke rapportages hield De 
Leeuw Winsemius nauwkeurig op de hoogte van de bewegingen op de grondmarkt. De 
aankoop van grond was immers onontbeerlijk voor het welslagen van het project. Ten 
slotte was Fred Fiechter als persvoorlichter actief. Dat was zeker nodig toen Natuur-
monumenten besloten had een echte grote publieksactie te maken van Plan Goudplevier. 

Het plan maakte zoals gezegd een hoop los, zowel bij omwonenden, het grote pu-
bliek als bij specialisten. Staatsecretaris Dzsingisz Gabor had op de jaarlijkse Algemene 
Ledenbijeenkomst in Utrecht, maart 1992, een bedrag van 250.000 gulden toegezegd, 
onder druk van een enthousiaste natuurontwikkelingslobby.48 Op 9 april 1992 startte de 
publieksactie. Winsemius mocht in een graafmachine gezeten de eerste hap grond ver-
plaatsen. Natuurmonumenten vroeg de eigen leden extra bij te dragen door vierkante me-
ters te ‘kopen’. Wie dat met een fors bedrag deed, kreeg een mooi certificaat thuis, door 
Winsemius zelf getekend (afb. 6.9 en 6.10). De actie werd een groot succes en leverde uit-
eindelijk 1,9 miljoen gulden op.49 Ook voor het draagvlak was de publiekscampagne be-

48  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017.
49  Frentz, 2004. 

Afb. 6.9 Pieter Winsemius bij het afgraven van de eerste schep grond, 9 april 1992. Fotoarchief 
Natuurmonumenten, ’s-Graveland, foto Flip de Nooyer.
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langrijk: nog jaren later zouden excursiedeelnemers vragen waar ‘hun’ vierkante meters 
nou eigenlijk lagen.50 

In het ledenblad Natuurbehoud had Winsemius zijn voorwoord speciaal de titel ‘Tegen-
aanval’ meegegeven. Hierin schreef hij:

Weet u wat Goudplevier zo uniek maakt en waarom de betrokkenheid van zoveel mensen belang-
rijk is? In feite is dit de eerste keer dat de natuur in Nederland in de tegenaanval gaat. Niet alleen 
maar afbrokkelen, stukje bij beetje inleveren, maar nieuwe kansen creëren waardoor we met elkaar 
willen geloven dat het niet allemaal hopeloos is, maar de moeite waard om je voor in te zetten.51

Natuurmonumenten trok ten strijde en het wapen was natuurontwikkeling. Het is geen toe-
val dat juist in 1992 de opstellers van Plan Ooievaar de Oudemanspenning van Natuurmonu-
menten ontvingen. Deze penning reikte Natuurmonumenten uit aan groepen of personen 
in de samenleving die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor het natuurbehoud. 
Natuurlijk was er ook een duidelijke relatie tussen Goudplevier en Ooievaar. De mannen ach-
ter Plan Ooievaar en het plan zelf vormden inspiratie en legitimatie voor Plan Goudplevier.52

50  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. 
51  Voorwoord van Pieter Winsemius in Natuurbehoud 23/2 1992, p. 3.
52  Gesprek met Jan Gorter, 25 augustus 2016. Zie Purmer, 2013, voor meer over de Oudemanspenning. 

Afb. 6.10 Certificaat voor grote gevers. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
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6.4.2 Kritiek en lof op natuurontwikkeling in het algemeen en Plan Goudplevier in het bijzonder

Natuurlijk was er ook kritiek op deze offensieve benadering. De kritiek werd op verschil-
lende niveaus geuit: van landelijk tot lokaal en van leden die hun lidmaatschap opzegden 
tot discussies in vaktijdschriften. Zoals gezegd stuitte het plan lokaal op veel weerstand. 
Zeker de boeren in het gebied voelden zich overvallen. ‘Boer ziet Goudplevier als aasgier’ 
kopte een artikel in Boerderij.53 In dit artikel wordt een boer geciteerd die op 23 januari 
1992 moest vernemen dat zijn huiskavel van 50 hectare natuur zou worden. In het gebied 
verschenen protestborden: ‘We vragen maar een kleinigheid. Geen Goudplevier maar 
duidelijkheid’ en ‘Wordt het verleden onze toekomst. Plan Goudplevier’ (afb. 6.11).54 

Ook particulieren uit het hele land klommen in de pen. In een brief aan de directie gaf 
een lid inzicht in zijn argumentatie: ‘Veel natuurgebied in Nederland is eigenlijk “cul-
tuurgebied”. Dat betekent dat die door de menselijke hand tot stand kwamen; Dáár waar 
natuur en mens bij elkaar kwamen. Dat kwetsbare “cultuur”-goed lijkt te verdwijnen.’55 
Het is een argumentatie die we in die tijd verder weinig tegenkomen. Ook in de professio-
nele wereld werd verschillend gedacht over Plan Goudplevier. In de rubriek Echo in het tijd-
schrift Blauwe Kamer verscheen een kritisch artikel over het plan. De auteur beschrijft het 

53  Van den Oever, 1992. 
54  De borden staan afgebeeld in respectievelijk Boosten et al., 1994, en Piek & Gorter, z.j.
55  Brief aan de directie ontvangen op 25 mei 1992, in: privéarchief Jan Gorter. Alhoewel in de brief niet expliciet staat dat de 
schrijver lid was, staat er wel dat hij zich op allerlei manieren betrokken heeft gevoeld bij het werk van de vereniging. Naam 
schrijver bekend bij auteur. 

Afb. 6.11 Protest tegen Plan Goudplevier rond het start van de actie. Fotoarchief Natuurmonumen-
ten, ’s-Graveland, foto Flip de Nooyer.
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hierin als ‘een allegaartje van situaties van 
twijfelachtig ecologisch allooi; het streven 
naar schraalheid is wat de kwaliteit van het 
plan betreft met succes bekroond.’56 De au-
teur is van mening dat Natuurmonumenten 
streefde naar herstel van het landbouwsys-
teem van vóór 1900, in plaats van echte na-
tuurontwikkeling waarbij natuurlijke pro-
cessen spontaan mochten verlopen.

Het tekent ook wel de tijd. Natuurontwik-
keling was nog een betrekkelijk nieuw feno-
meen en de invulling ervan stond nog alles 
behalve vast. Begin jaren negentig zou er nog 
veel gepraat en gediscussieerd worden over 
natuurontwikkeling in de meest uiteenlopen-
de gremia en podia. Natuurmonumenten zelf 
dacht er ook over na. In een interne notitie ga-
ven Harm Piek en Jan Gorter een begripsbepa-
ling van natuurontwikkeling voor de eigen organisatie: ‘Het vergroten van de natuurwaarde 
op terreinen, die vóór verwerving niet de functie natuurbehoud hadden, d.m.v. het creëren 
van een gunstige uitgangssituatie door inrichting en doelbewuste beheermaatregelen.’ Be-
stemmingsverandering en inrichting waren daarbij de centrale begrippen.57 De periode na 
de presentatie van Plan Goudplevier was, aldus Gorter, een tijd van missiewerk. Het was een tijd 
van veel lezingen, symposia, voordrachten en artikelen. Hierbij trok Gorter veelal samen op 
met Harm Piek, groot voorstander van natuurontwikkeling binnen Natuurmonumenten.58

In diezelfde jaren was Natuurmonumenten ook elders met natuurontwikkeling bezig. 
Op 22 april 1992 deed zij een persbericht uit over grootschalige natuurontwikkeling in de 
Randstad. Het plan de Nieuwe Venen moest leiden tot een grootschalig natuurgebied van 
maar liefst 7000 hectare, waarvan 6000 hectare aangekocht diende te worden. Grofweg zou 
er 2000 hectare nieuw moeras moeten komen, naast 5000 hectare graslandgebieden. Land-
schapsarchitect Peter Veen was opsteller van het plan.59 Dit plan bleek uiteindelijk een stap te 
ver, maar er waren nog vele andere, grotere en kleinere inrichtings- en natuurontwikkelings-
projecten waarbij Natuurmonumenten als opsteller en (beoogd) eigenaar betrokken was. 

De rapporten over natuurontwikkelingsprojecten bij Natuurmonumenten kregen een 
standaard omslag, ontworpen door Gorter zelf. Het toont een schematisch landschap in 
vakken, waarbij in bepaalde vakken het logo van Natuurmonumenten staat. Het symboli-
seerde het schaakspel waarin Natuurmonumenten speelde in de puzzel van het landelijk 
gebied (afb. 6.12).60 

56  R.H. [Reinier Nijland?], 1992, p. 13.
57  Gorter & Piek, z.j., p. 1. 
58  Gesprek met Jan Gorter, 25 augustus 2016. 
59  Persbericht Plan ‘de Nieuwe Venen’ geeft ruimte aan de natuur, Natuurmonumenten, 22 april 1992, in: privéarchief Jan Gorter.
60  Gesprek met Jan Gorter, 25 augustus 2016. 

Afb. 6.12 Omslag van de rapportenreeks van 
natuurontwikkelingsprojecten bij  
Natuurmonumenten. Collectie bibliotheek 
Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
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6.4.3 Plan Goudplevier de eerste twaalf jaar in praktijk

Het grondige voorbereidende werk aan Plan Goudplevier betaalde zich aanvankelijk uit in 
snelle successen. Het aankopen van grond ging zelfs veel sneller dan verwacht.61 Zoals we 
eerder zagen was 190 hectare aankoop al voorbereid voor het presenteren van de plannen. 
De gronden van de amev waren daarbij belangrijk. Daarnaast waren veel boeren in het 
Mantingerveld vrij nieuw in het gebied: de heide was immers pas enkele decennia eerder 
ontgonnen. Hier speelde de gehechtheid aan de grond een minder grote rol. In het eeu-
wenoude esdorpenlandschap in de Mantinger Bos en -weiden ging dat veel moeizamer.62 

Natuurmonumenten kocht ook ruilgronden elders op om het proces te vergemakke-
lijken en bood, niet onbelangrijk, een goede grondprijs. Soms was extra aandacht nodig, 
bijvoorbeeld voor een bedrijf dat kort tevoren was verplaatst van Overijssel naar het Man-
tingerveld en nu alweer moest verkassen voor natuurontwikkeling. Cruciaal waren de in-
spanningen van Reinier de Leeuw. Hij bouwde een belangrijk netwerk op in de streek en 
stak veel tijd in het aankoopproces. Hij schreef daar zelf over: ‘Met veel overleg op huiska-
merniveau werd geleidelijk aan vertrouwen gewonnen.’63 Het werk van De Leeuw zorgde 
ervoor dat er al in het begin veel aankopen werden verricht.64 Wat ook meespeelde waren 
de beperkte toekomstperspectieven in het gebied voor boeren. Sommige boeren riepen 
wel hard dat ze tegen de plannen waren, maar wilden toch met Natuurmonumenten on-
derhandelen: soms een tactiek om de prijs op te drijven. Lang niet alle aankopen gingen 
trouwens even voorspoedig. Sommige processen liepen tientallen jaren en nog altijd is 
niet alle gewenste grond aangekocht.65

Minder voorspoedig verliep de inrichting van het gebied. Een van de belangrijkste in-
grepen die moest plaatsvinden was het afgraven van de voedselrijke bouwvoor van de 
landbouwgronden, nodig om de gewenste verschraling te bereiken. Natuurmonumen-
ten had in 1992 afspraken gemaakt met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (nam) en 
de Vuil Afvoer Maatschappij (vam) over afname van de vrijkomende grond. Aanvankelijk 
was het idee dat bij de verwerving van iedere 30 hectare aaneengesloten grond ingericht 
zou worden. In de praktijk kon er echter de eerste jaren helemaal niet gegraven worden 
door het verouderde bestemmingsplan van de gemeente Westerbork en de daarmee ge-
paard gaande planologische problemen.66 Bovendien waren er de eerste jaren geen subsi-
diegelden voor de uitvoering. Dat veranderde met de komst van Programma Beheer mid-
den jaren negentig. In dit subsidiestelsel zat ook een projectsubsidie, waarmee tevens de 
inrichting gefinancierd kon worden.67

In 1995 werd Roelof Schuiling als projectleider betrokken bij de inrichting van Plan 
Goudplevier. Er was op dat moment kritiek uit de streek: Natuurmonumenten kocht wel 
veel, maar van inrichten kwam het niet. Er was Schuiling dan ook veel aan gelegen snel 

61  Frentz, 2004. 
62  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016. 
63  De Leeuw, 2004.
64  Gesprek met Pieter Winsemius, 22 augustus 2016. 
65  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. 
66  Zie verder Frentz, 2004, voor details.
67  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017.
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tot inrichting over te gaan, zeker nu Programma Beheer kansen bood.68 De vam en nam 
hadden echter inmiddels geen belangstelling meer voor de grond en de afzet ervan werd 
ernstig bemoeilijkt door de aanwezigheid van wratziekte, wat bij de inrichting tot eisen 
leidde van de Plantenziektekundige Dienst (pd). Al met al kon pas in 1995 begonnen wor-
den met de inrichting van het Groote Veld. In totaal werd tussen 1992 en 2002 slechts 120 
hectare ingericht, tot teleurstelling van enthousiaste leden die vierkante meters grond 
hadden ‘gekocht’ tijdens de actie. Uiteindelijk werd veel grond verwerkt in brede, lang-
gerekte grondlichamen in het gebied zelf, langs de randen in de bosgebieden. Dit was 
noodzakelijk omdat in verband met het voorkomen van wratziekte op een flink aantal 
percelen de grond niet mocht worden afgevoerd. De grondlichamen waren wel geïnspi-
reerd op de dekzandruggen die eertijds in het gebied gelegen hadden maar tijdens de ont-
ginning waren verdwenen.69

Dit alles leidde rond de millenniumwisseling tot een bijstelling van de plannen, waar-
bij alleen de meest kansrijke delen van het gebied nog zouden worden afgegraven. Door 
het verwerken van de voedselrijke grond op eigen terrein zou bijna twee keer zoveel bos 
ontstaan als ooit gepland was. Bovendien was dat bos voedselrijker.70 Ook de naam van 
het project veranderde. Omdat het zeer onwaarschijnlijk was dat de goudplevier ooit te-
rug zou keren, ging het project voortaan Mantingerveld heten, naar de naam van het na-
tuurgebied.71

Ten slotte veranderde eveneens de communicatie met de streek. Van de overvaltech-
niek ging de vereniging naar een overlegcultuur, waardoor het vertrouwen in Natuurmo-
numenten weer groeide. 

6.4.4 Plan Goudplevier en de beginnende aandacht voor cultureel erfgoed

Voor de cultuurhistorische waarde van het gebied was nog tot eind jaren negentig wei-
nig aandacht. In het bestek van fase 2 van de inrichting uit 1995 lezen we alleen over het 
aanleggen van vennen dat ‘zoveel mogelijk [is] afgegaan op de historische referentie’.72 
In praktijk werden dus verdwenen vennen weer opengegraven. De gereconstrueerde ven-
nen werden nog herkend door oudere inwoners van het gebied, die de plassen terugzagen 
waar ze als kind hadden leren schaatsen.73 

In het beheerplan uit 1997 lezen we nog: ‘De cultuurhistorische waarde van de jonge 
heide-ontginningen van het Mantingerveld is echter gering.’ En ook: ‘De visueel-land-
schappelijke waarde van de jonge heide-ontginningen is gering.’74 Wel had projectlei-
der Roelof Schuiling oog voor de aardkundige en archeologische waarden in het gebied. 
Schuiling, lid van de Drents Prehistorische Vereniging (dpv), had regelmatig contact met 
de provinciaal archeoloog van Drenthe. Benodigd bureauonderzoek en verkennend veld-

68  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. 
69  Schriftelijke mededeling Roelof Schuiling, 4 april 2017. 
70  Natuurmonumenten, 2003. 
71  Frentz, 2004.
72  Oranjewoud, 1995. 
73  Gesprek met Wilfred Alblas, 1 juni 2016. 
74  Van der Ploeg, 1997, p. 7.
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onderzoek werd uitgevoerd door bureau raap. Op basis van die onderzoeken overlegden 
de provinciaal archeoloog en de projectleider dan wat de best te bewandelen weg was.75 
Schuiling was bekend met de risico’s van plaggen bij natuurontwikkelingsprojecten: 
bij de Vledder Aa was na inrichting een mesolithische vindplaats aangetroffen.76 Daar-
mee had archeologie een voor die tijd bijzondere plek in het natuurontwikkelingsproces, 
mede te danken aan de contacten en interesses van de projectleider. Ook in latere fasen 
van de uitvoering bleef archeologie een belangrijk onderwerp: de verwachtingswaarde in 
het gebied was hoog, mede op basis van vondsten uit de directe omgeving.77

De cultuurhistorische waardering van het Mantingerveld veranderde kort na 2000. We 
lezen dat terug in de Kwaliteitstoets over het Mantingerveld in 2003. Een kwaliteitstoets is 
een periodieke schouw op het gevoerde beheer van een bepaald gebied, in een cyclus van 
zes jaar. In 2003 was het Mantingerveld weer aan de beurt en werd teruggekeken op de pe-
riode daarvoor. Er werd geconstateerd dat de oorspronkelijke doelstelling van Goudplevier 
op twee punten was aangepast. Ten eerste waren er de veranderingen door de moeilijke 
afzetmogelijkheden voor de grond, zoals hierboven besproken. De tweede verandering 
had betrekking op cultureel erfgoed:

Rondom Nieuw-Balinge zal een zone ontwikkeld worden met kleinschalig cultuurlandschap, 
waardoor een geleidelijke overgang vanuit de bebouwing naar het half-natuurlijk landschap 
ontstaat. In 2003-2004 zal een inrichtingsvisie worden opgesteld waarin deze plannen nader 
uitgewerkt en beargumenteerd worden.78 

In haar artikel een jaar later gaf Wendy Frentz als reden voor de aandacht voor Nieuw-
Balinge aan dat dit geschiedde ‘bij wijze van herinnering aan de ontginningsgeschiede-
nis van het gebied’.79

Toch werd in dezelfde periode ook hard gewerkt aan het uitwissen van allerlei sporen 
van de heideontginning. Vooral het verwijderen van de eikensingels rondom de voorma-
lige akkers was ingrijpend. Het verkavelingspatroon verdween verder door het dempen 
van de sloten, waarmee de percelering van de jonge heideontginning verdween. 

Ondanks de aanpassingen in het plan stonden de uitgangspunten voor Goudplevier 
anno 2003 nog altijd overeind. De inrichting ging ook wat voorspoediger: begin 2004 
was tachtig procent van de aankoopdoelen gerealiseerd en was 195 hectare ingericht. De 
relatie met de streek was hersteld en nog steeds was Goudplevier een natuurontwikkelings-
project van allure.

75  Zie bijvoorbeeld Hekman, 2004.
76  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. 
77  Zie bijvoorbeeld Jans, 2009, met vondsten uit het laatpaleolithicum en mesolithicum. 
78  Natuurmonumenten, 2003, p. 1.
79  Frentz, 2004, p. 38. 



6.5 Het Mantingerveld en de Mantingerbos en -weiden 2004-2015 385

6.5 Het Mantingerveld en de Mantingerbos en -weiden 2004-2015

6.5.1 Mantingerbos en -weiden: drie keer veranderende inzichten binnen 25 jaar

In 2004 bracht de Landschapswacht haar bevindingen uit over een bezoek aan de Man-
tinger bos en -weiden in het rapport dat we ook in de hoofdstukken over het Eerder 
Achterbroek en het Geuldal tegenkwamen.80 De Landschapswacht constateerde dat het 
oorspronkelijke beekdallandschap met een rijkdom aan elzensingels en kleinschalige 
graslanden aan het verdwijnen was bij zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer 
(afb. 6.13). De elzensingels werden door het integraal grazende vee doorlopen en opge-
vreten, terwijl elders door de lage graasdruk verruiging optrad. Alhoewel Natuurmonu-
menten al had aangegeven de situatie in de Mantinger bos en -weiden te willen verande-
ren, was het gebied nog wel nadrukkelijk in de rapportage opgenomen.81 Dit tot verdriet 
van Ronald Popken en Roelof Schuiling, die Jaap Dirkmaat bij een veldbezoek hadden 
vergezeld en hem toen de kersverse herstelplannen hadden getoond.82

Schuiling was sinds 1998 ook verantwoordelijk voor het beheer van het gebied. Popken 
was in die jaren in dienst als beheerteammedewerker. Al bij de introductie van de halfna-
tuurlijk landschap-beheerstrategie in een aantal Drentse beekdalen, naar aanleiding van 
de nieuwe beheerstrategieën, had Schuiling zich verzet tegen deze verandering. Als be-
heerder stelde hij de integrale begrazing in zowel de Mantingerweiden als De Klencke ter 
discussie tijdens een jaarlijkse bijeenkomst met de regiostaf in het veld. Aan het einde van 
deze dag gaf regiodirecteur Frans Blanckenborg toestemming om de integrale begrazing 
in de Mantingerweiden af te bouwen, maar voor De Klencke deed hij dat niet.83 In 2005 
werd de integrale begrazing gestopt. De elzensingels werden opnieuw uitgerasterd en de 
percelen werden gemaaid en perceelsgewijs nabeweid. Het gebied werd ontsloten door 
enkele paden door de weilanden aan te leggen (afb. 6.14).

Intern had Natuurmonumenten deze verandering in beheer al vastgelegd in een nieuw 
inrichtingsplan. Het streefbeeld hierin was ‘herstel van het oorspronkelijke oude cultuur-
landschap’. Concreet betekende dit onder andere herstel of herplant van de elzensingels 
en herstel van de oorspronkelijke verkavelingsstructuur.84 Voorafgaand aan de inrich-
tingswerkzaamheden had zowel archeologisch als hydrologisch onderzoek plaatsgevon-
den. In 2004 leverde raap een inventariserend onderzoek af voor het Mantingerbos- en 
weidengebied.85 Bureau egg-consult leverde een herstelplan met een sterke hydrologi-
sche grondslag.86 Een afzonderlijke cultuurhistorische analyse ontbrak, maar duidelijk is 
dat de genomen maatregelen ten goede kwamen aan de cultuurhistorische structuur in 
het gebied na een periode van verwaarlozing.

80  Landschapswacht, 2004. Zie ook paragraaf 3.8 (Eerder Achterbroek) en paragraaf 5.7.1 (Geuldal). 
81  Landschapswacht, 2004, pp. 92-93.
82  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017.
83  Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. 
84  Vereniging Natuurmonumenten, z.j., vijfde pagina (ongenummerd). Het rapport werd 20 juli 2004 in de bibliotheek opge-
nomen en zal daar vermoedelijk kort na verschijnen terecht zijn gekomen. 
85  Bakker, 2004. 
86  Everts, Nienhuis & De Vries, 2005.
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Het ingrijpen in de integrale begrazing in de Mantingerweiden stond niet op zich-
zelf. Dezelfde personen waren ook verantwoordelijk voor het stoppen van de integrale 
begrazing van beekdal en bijbehorende elzensingels in Oosterhesselen op landgoed De 
 Klencke. Al tijdens de werkzaamheden in het Mantingerveld werden elzensingels op De 
Klencke uitgerasterd als er geld over was. Later werd ook hier de integrale begrazing for-
meel gestopt.

Daarmee maakte Natuurmonumenten een draai naar een meer cultuurhistorisch ge-
tint beheer, passend in een bredere ontwikkeling van meer aandacht voor de cultuurhis-
torische waarde van landschapselementen in deze periode. Niet toevallig kwamen we 
herstel in deze jaren ook tegen in het Zuid-Limburgse Geuldal en Noordal.87

In 2012 volgde een kleinere omslag in de visie op de Mantingerweiden: er werd weer 
bos aangeplant in het kader van het TenneT-project. In samenwerking met Alterra wer-
den oude bosbodems gezocht om weer in te planten met passende soorten. Eiken bij-
voorbeeld werden door Staatsbosbeheer opgekweekt met zaailingen uit het Mantinger-
bos, het oude holt. Verder plantte men berk, els, kers, haagbeuk en fladderiep in. Deze 
laatste is resistent voor de iepenziekte.88 

87  Zie paragraaf 5.7.2.
88  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016. 

Afb. 6.13 Mantingerweiden in 2004, vóór de uitvoering van het herstelplan. Duidelijk is te zien 
dat de elzensingels door de betreding en vraat van het vee aan het verdwijnen waren. Foto Roelof 
Schuiling, collectie Roelof Schuiling.
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Ook in 2012 verscheen de Natuurvisie 2012-2030 voor Mantingerveld, Mantingerbos en 
Mantingerweiden. Hierin is voor het Mantingerbos en -weidengebied als visie opgeno-
men: ‘Het oude landschapsbeeld met graslanden, elzensingels en boskernen wordt ver-
sterkt. Nieuwe elzensingels worden aangeplant om de oude kavelverdeling weer zichtbaar 
te maken […] Bos krijgt in dit gebied een wat groter aandeel, zowel door aanplant als door 
spontane vestiging.’89 Daarmee lijkt Natuurmonumenten te kiezen voor een grotendeels 
op cultuurhistorische structuren gebaseerd patroon, met hier en daar nieuwe bosaan-
plant. De nieuwe bossen kwamen vooral op plekken waar de historische landschapsele-
menten overigens goeddeels verdwenen waren. Het zal uiteindelijk leiden tot een klein-
schalig, besloten en voornamelijk perceelsgewijs beheerd landschap met een afwisseling 
van weilanden en bos. Dat leidt wel tot hogere beheerkosten. In de tijd dat Mantinger bos 
en -weiden integraal begraasd werden, bracht het gebied jaarlijks 20000 tot 3000 euro 
per jaar op, voornamelijk door wat boeren betaalden voor het inscharen van hun vee. 
Het huidige beheer kost 20.000 tot 25.000 euro per jaar aan maaien, afvoeren en onder-
houd van landschapselementen. Gelukkig vergoedt de subsidieregeling snl de kosten.90 

Terugkijkend op de afgelopen 25 jaar constateert gebiedsmanager Ruud Kreetz dat het 

89  Nitters, 2012, p. 41.
90  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016.

Afb. 6.14 Besloten weiland in de Mantingerweiden met herstelde elzensingelstructuur. Foto au-
teur, oktober 2016.
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Afb. 6.15 Nieuwe aan-
plant van singels in de 
Mantinger weiden.  
Foto auteur, oktober 2016.

Afb. 6.16 Het centrale  
gedeelte van het Mantin-
gerveld. Foto auteur,  
augustus 2016.

Afb. 6.17 Overgang van 
het Landarbeiderswet-
gebied naar de centrale 
heide. Foto auteur,  
oktober 2016.
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beheer in deze korte periode twee keer ingrijpend veranderd is: van integraal begrazen 
naar perceelsgewijs herstelbeheer naar uiteindelijk nieuwe bosaanplant. Hierbij is de in-
vloed van personen belangrijk op de keuzes in het natuurbeheer. In dit geval is de belang-
rijke beslissing om de integrale begrazing terug te draaien grotendeels te danken aan toen-
malig beheerder Roelof Schuiling. Natuurbeheer was ook hier toch vooral mensenwerk.

6.5.2 Het Mantingerveld als de erfgenaam van Plan Goudplevier 

Wie vandaag de dag door het Mantingerveld gaat, kan niet anders dan constateren dat er 
veel veranderd is sinds 1991 (afb. 6.16 en 6.17). In het centrale gedeelte zijn grote stukken 
van het plangebied inmiddels ingericht. Hier vinden we de grote, open heide die beloofd 
was, met plassen en veentjes erin. Aan de horizon zien we het randbos uit het oorspron-
kelijke plan terug. Het zijn stukken die zowel gebiedsmanager Ruud Kreetz als planop-
steller Jan Gorter tevreden stellen: hier is natuur hersteld op een voor Drenthe en ook Ne-
derland indrukwekkende schaal. 

In de visiekaart voor de periode 2012-2030 herkennen we nog moeiteloos het Plan 
Goudplevier van Jan Gorter (afb. 6.18). Centraal staat nog altijd een grote, aaneengesloten 
heide in een afwisseling met vennen en andere waterpartijen. Nog steeds is er sprake van 
een open tot half open beeld. Ook de bossen langs de randen zijn er nog. Maar er zijn ook 
veranderingen. De Hoogeveense Weg, een ecologische barrière dwars door het gebied, 
zou volgens de oorspronkelijke plannen verlegd worden. Dat bleek niet haalbaar en nu is 
het idee enkele grote ‘ecopassages’ aan te leggen. 

De grootste verandering ten opzichte van de plankaart uit 1991 is toch wel de zone van 
kleinschalig cultuurlandschap zowel rond Nieuw-Balinge als ten westen van Mantinge. 
De aangekondigde aandacht voor cultureel erfgoed rond Nieuw-Balinge is nu op de kaart 
ingetekend en daarmee begrensd. Niet zichtbaar op de kaart, maar wel een merkwaar-
dige uitzondering op het algemene beeld vormt een waterloop in het uiterste zuiden van 
het gebied, een onderdeel van de veenontginning. In het document dat de doelen van het 
beheerplan uitwerkt in concrete maatregelen lezen we daarover: ‘Uit cultuurhistorisch 
oogpunt zal deze voormalige veenwijk behouden moeten blijven’.91

Honderden hectares nieuwe natuur zijn inmiddels ingericht. De inrichting verliep 
overigens met horten en stoten en is nog altijd niet afgerond. De periode Bleker zorgde 
voor een ernstige vertraging. Henk Bleker, staatssecretaris in het minderheidskabinet 
Rutte i, had in de twee jaar dat het kabinet bestond (2010-2012) een aantal ingrijpende 
bezuinigingen doorgevoerd in de natuursector. Alle uitvoeringsgelden kwamen onder 
dat bewind te vervallen. Sindsdien beginnen zij weer langzaam terug te komen, maar het 
herstel ervan bevindt zich nog in een opbouwfase. De hoge kosten maken dat de uitvoe-
ring daardoor in een wat lager tempo plaatsvindt. Gebiedsmanager Kreetz verwacht nog 
ongeveer vijftien jaar nodig te hebben voor de uitvoering. Daarvan uitgaande zal het plan 
rond 2030 gereed zijn.92

91  Natuurmonumenten, 2006.
92  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016. 
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Afb. 6.18 Streefbeeld Mantingerveld. Nitters, 2012, p. 47.
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Er zijn successen te vieren in het Mantingerveld, vooral op ecologisch gebied, maar het 
vraagt een lange adem. De gebieden moeten zich nog ontwikkelen en een aantal cruci-
ale verbindingen is er nog niet. In 2004 werd geconstateerd dat het eigenlijk nog te vroeg 
was voor conclusies, alhoewel sommige soorten herstel vertoonden.93 Gelukkig laten de 
loopkevers, misschien na de goudplevier wel hét symbool van de ecologie hier, het suc-
ces van de natuurontwikkeling zien. De nieuw ingerichte gebieden zijn door deze kevers 
ingenomen en blijken te werken als verbindingszone.94

Ook de nieuw ontwikkelde overlegstructuren zijn gekoesterde successen gewor-
den. De Natuurvisie 2012-2030 is in nauwe samenwerking met de streek tot stand ge-
komen. De kroon op een proces van toenadering dat in 1998 startte met een commu-
nicatieplan waarbij de streek nadrukkelijk geïnformeerd werd. Het leidde tot hersteld 
vertrouwen en samenwerking. De recreatievisie en uiteindelijk de natuurvisie kwamen 
in nauw overleg met de streek tot stand. De bewoners van Nieuw-Balinge waren en zijn 
hierbij cruciaal. De belangrijke partijen in het gebied, naast Natuurmonumenten bij-
voorbeeld ook (tot voor kort) de dlg, provincie en gemeente, zijn overgestapt van een 
grote gebiedsvisie ‘van bovenaf ’ naar een veel meer lokaal geborgd proces. Deze lokale 
gebiedsontwikkeling wordt al enige jaren als een succes beschouwd, zowel intern als 
extern.95

Ondanks al deze fraaie successen in organisatorische en ecologische zin is er wel wat 
aan te merken op het resultaat in landschappelijke zin. Dat valt vooral op wanneer we 
door het gebied gaan wandelen. Op kaart lijkt het streefbeeld uit 1991, waar dat mogelijk 
was, grotendeels uitgevoerd, met als resultaat een indrukwekkend en uitgestrekt natuur-
gebied. In detail lijkt het landschap echter minder die aaneengesloten, samenhangende 
heide geworden die bedoeld was. Alhoewel er vanaf 1991 een overkoepelend plan was, 
kon de uitvoering zoals gezegd door allerlei omstandigheden slechts in kleinere deelpro-
jecten geschieden. Het aanvankelijke plan, na elke 30 hectare aaneengesloten verwerving 
gaan inrichten, is niet gehaald. Door de fasering van de uitvoering in tijd en plaats zijn 
er verschillen in de uitvoering ontstaan. Het werk is aanbesteed aan verschillende aanne-
mers en er zijn verschillende bestekken gebruikt. Gebiedsmanager Kreetz kan in het veld 
nog terugzien welke aannemer waar aan het werk is geweest. Uiteindelijk is het Mantin-
gerveld daardoor minder eenduidig geworden in de uitstraling: er waren (en zijn!) sim-
pelweg te veel projecten gedurende een te lange periode.96 

Roelof Schuiling verklaart het beeld vooral uit de lange tijd die verstreken is tussen de 
uitvoering van de deelprojecten. De nieuwe landschappen zitten daardoor in verschillen-
de ontwikkelingsstadia wat betreft vegetatie en landschappelijk beeld. Bij planvorming 
is echter steeds gebruikgemaakt van hetzelfde ontwerpbureau, juist om te voorkomen 
dat er landschappelijk grote verschillen zouden ontstaan.97 Ook tekent Schuiling aan 
dat Natuurmonumenten ook niet geheel vrij was in het maken van keuzes. Het Natuur-

93  Van Tooren et al., 2004.
94  Zandt, 2010. 
95  Castelein, 2011.
96  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016. 
97  Schriftelijke mededeling Roelof Schuiling, 4 april 2017. 
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Afb. 6.19 Het oude Hullenzand, oorspronkelijk heiderelict. Foto auteur, augustus 2016.

Afb. 6.20 Het recent ingerichte gebied aansluitend op het Hullenzand. Let op de bij natuuront-
wikkeling bewust doorbroken bomenrij. Foto auteur, augustus 2016.
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beleidsplan, maar ook de inrichtingssubsidie van Programma Beheer stelden randvoor-
waarden.98

De contrasten tussen de oorspronkelijke natuurreservaten en de nieuw ontwikkelde 
natuur zijn erg groot. Dat heeft natuurlijk deels te maken met het verschil in leeftijd en 
ontwikkeling, maar ook met de uitgangspunten van Plan Goudplevier. In het plan lag de 
meeste nadruk op het afgraven van de grond en de waterhuishouding. Daarachter zit een 
eenvoudige redenatie, die weinig vanuit het landschap is gedacht. Alle inrichtingspro-
jecten zijn bijvoorbeeld herkenbaar aan een behoorlijk egaal bodemoppervlak, in con-
trast met de oude reservaatsgebieden, die rijker zijn aan reliëf (afb. 6.19 en 6.20). Hier-
bij moet wel aangetekend worden dat juist de meest reliëfrijke delen van de historische 
heide aan de ontginning ontsnapt waren: die waren immers het moeilijkst profijtelijk te 
maken voor landbouw. De overige delen lijken volgens historische kaarten vlakker te zijn 
geweest. Bovendien is er tijdens de inrichting met bodemkaarten gewerkt om het histo-
rische reliëf op hoofdlijnen terug te brengen.99

Desondanks oogt het resultaat hier en daar wat saai en structuurloos. Er had meer 
aandacht mogen zijn voor de aankleding van het landschap, zowel tijdens als na de in-
richting. Het Drentse Landschap bijvoorbeeld heeft de gewoonte na natuurontwikke-
ling altijd een paar bomen in te planten, ook op plekken waar dat historisch misschien 
niet passend is. Het is wel een handtekening van Het Drentse Landschap, die het terrein 
tevens aankleedt en diepte geeft. In de gebieden die Natuurmonumenten inricht in het 
Mantingerzand missen dergelijke elementen.100

Alleen inrichten van het gebied is echter niet voldoende. Er is vervolgbeheer nodig om 
het gewenste landschapsbeeld te krijgen of te behouden. Ook hier ontstond een discre-
pantie tussen het plan en de praktijk. In Plan Goudplevier was integrale begrazing na de in-
richting eigenlijk het enige sturingsmechanisme in het beheer. De integrale begrazing 
van zowel het oude Mantingerzand als het nieuwe Mantingerveld door Schotse hooglan-
ders leverde problemen op. Het Mantingerzand was, zo zagen we eerder in dit hoofdstuk, 
al bij de aankoop in 1921 beroemd om zijn jeneverbesstruwelen. De hooglanders verniel-
den de jeneverbessen echter, vooral door er tegenaan te schuren in de winterperiode.101 In 
2002 werd begrazing met hooglanders gestopt en werden heidekoeien en schapen inge-
zet. Dat gaat nu goed, maar daardoor is wel een nieuwe begrazingseenheid in het oude 
Mantingerzand ontstaan.102

Een van de grote problemen van de net ingerichte gebieden vormt de spontane opslag. 
De grote, open bodem die door het afgraven is ontstaan, is niet alleen een ideaal kiem-
bed voor gewenste, maar ook voor ongewenste soorten. Berk, wilg en eik komen mas-
saal op en deze bomen zijn er niet met enkel begrazing onder te houden. Wat al helpt, is 
de bodem van het net afgegraven perceel te bedekken met maaisel van de oude heidevel-
den. Hierdoor krijgen zaden uit het maaisel de kans te ontkiemen. Is het echter wel ge-

98   Schriftelijke mededeling Roelof Schuiling, 4 april 2017. 
99   Gesprek met Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, 5 januari 2017. 
100  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016. 
101  Natuurmonumenten, 2003.
102  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016. 
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oorloofd om bij natuurontwikkeling te ‘helpen’ door maaisel op te brengen? Harm Piek 
en Jan Gorter voerden in het begin van de natuurontwikkeling nog wel discussies rond 
deze vraag.103 Inmiddels is deze methode redelijk gangbaar, maar het probleem van de 
spontane en niet-gewenste opslag blijft. Het vereist, aldus gebiedsmanager Kreetz, veel 
nazorg om het open heidelandschap te krijgen zoals voorzien was in het plan. Dat bete-
kent in praktijk naast begrazing ook nog maaien met een bosmaaier en met vrijwilligers 
boompjes uittrekken. Belangrijke les is wel dat in praktijk het vervolgbeheer van het ge-
bied intensiever is dan voorzien. Wil men de open heide met een gesloten heidevegeta-
tie ontwikkelen, dan is in het begin actief beheer noodzakelijk. Ook bij een gesloten hei-
dedek blijft beheren nodig. Het is dan de vraag of enkel begrazing voldoende is om de 
boomopslag tegen te gaan.104

Wanneer men de natuur helemaal haar gang laat gaan, dan zal uiteindelijk bos ont-
staan. Begrazing blijkt vooralsnog onvoldoende om bosvorming tegen te gaan, alhoewel 
we hiermee in een nog altijd actueel ecologisch debat komen over begrazing. Daar wil ik 
mij verre van houden, alhoewel  als historisch geograaf wel geconstateerd kan worden 
dat het beoogde landschap hier een cultuurlandschap is, dat óók in het verleden onder 
sterke invloed van menselijke activiteit en begrazing stond. In dat opzicht is het nauwe-
lijks verwonderlijk dat het gewenste open tot halfopen heideveld het nodige beheerwerk 
met zich meebrengt. 

6.5.3 Het cultuurhistorisch argument in het Mantingerveld: de heide

Cultureel erfgoed is verspreid door dit hoofdstuk ter sprake gekomen. We zullen in deze 
paragraaf dat cultureel erfgoed eens verder onder de loep nemen en daarbij ook kennis-
maken met een zeer jong rijksmonument, namelijk het munitiedepot van Nieuw- Balinge. 
Maar eerst kijken we naar het centrale gedeelte van het plangebied: de grote heide, de 
kern van de grootschalige natuurontwikkeling. 

Om bij het begin te beginnen. In 1991 had Natuurmonumenten een viertal geïsoleerd 
liggende natuurgebieden. Het waren relicten van een landschap dat rond 1850 nog be-
staan had, een landschap in overgang, zowel wat betreft landschapstype als aankomen-
de ontginningsinspanningen. In 1850 bevond zich in het zuiden Hoogeveen met de zich 
snel ontwikkelende turfafgraving. Bij Mantinge was er het klassieke Drentse esdorp, 
compleet met holt, beekdal, es en uitgestrekte heide. Opvallend is dat rond 1900 in het 
beekdal de dichtheid aan elzensingels was toegenomen, terwijl de infrastructuur voor de 
veenontginning was aangelegd en de ontginning in volle gang was. Dit leidde ook tot het 
ontstaan van Nieuw-Balinge. Midden twintigste eeuw was de veenontginning afgerond, 
maar de heideontginning op het zand in volle gang. De heiderelicten herinneren nog aan 
het verleden. Rond het jaar 2000 ten slotte was natuurontwikkeling in volle gang en von-
den er opnieuw ingrijpende veranderingen in het landschap plaats.

103  Gesprek met Jan Gorter, 25 augustus 2016.
104  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016. 
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Wat leert dit ons? Ten eerste zijn er, ondanks alle veranderingen in het landschap, en-
kele onderdelen ervan betrekkelijk ongewijzigd gebleven. Dan spreken we met name 
over het Mantingerbos, de Mantingerweiden en daarnaast de nederzettingen  Mantinge 
zelf en sinds 1900 ook Nieuw-Balinge. Ten tweede is opvallend dat vooral de sporen van 
de grootschalige veen- en heideontginningen zijn uitgewist. Waar de laatste jaren de 
aandacht voor de kleinschaligheid van de Landarbeiderswetontginningen rond Nieuw-
Balinge toeneemt, is de belangstelling voor het feit dat juist hier twee jonge cultuur-
landschappen elkaar raken veel minder. Dit is namelijk een van die plekken in Drenthe 
waar grootschalige heideontginning en veenkoloniale ontwikkeling samenkomen en 
nu samensmelten in een groot aaneengesloten natuurontwikkelingsproject. Dit natuur-
ontwikkelingsproject heeft als voornaamste doel het herstel van een open tot halfopen, 
schraal, heideachtig milieu en moet de heiderelicten verbinden. Terecht stelt de natuur-
visie: ‘Na de ontginning en ruilverkaveling vormt de natuurontwikkeling al weer een 
nieuwe laag in de landschapsgeschiedenis.’105 Toch is deze ontwikkeling niet echt los te 
zien van de heide die er ooit was. Het project verbindt immers nog bestaande heiderelic-
ten met elkaar. Enkele daarvan zijn van grote landschappelijke schoonheid en dan denk 
ik in de eerste plaats natuurlijk aan het veelgeroemde Mantingerzand met de prachtige 
jeneverbessen. De lyrische beschrijving uit tijd van de aankoop heeft weinig aan actuali-
teit ingeboet.

Dat brengt me op de vraag of er niet meer aandacht had kunnen zijn voor de esthetiek, 
de schoonheid van het nieuw te ontwikkelen landschap. Ruud Kreetz signaleerde dat al 
tijdens onze rondgang door het gebied en benoemde het gebrek aan reliëf en bomen.106 
Het betekent meer actief ingrijpen en inrichten in het gebied. Staat dat in contrast met de 
basisfilosofie van natuurontwikkeling? Misschien wel, maar dan wel ten opzichte van de 
oorspronkelijke, uitsluitend ecologisch gemotiveerde natuurontwikkeling van het eerste 
uur, de natuurontwikkeling van het scheiden van de functies, van het geloof in de zelf-
regulerende natuur. Hierop kwam al in de loop van de jaren negentig de nodige kritiek. 
Zeker in die periode leek natuurontwikkeling het exclusieve domein van de ecologen te 
zijn, aldus (milieu)filosofen Bart Gremmen en Jozef Keulartz in 1996: ‘Dit beleid gaat ten 
koste van de cultuurhistorische en esthetische waarden in het Nederlandse landschap’.107 
Het benoemen van de esthetiek is hierbij met name interessant. Volgens de schrijvers vor-
men drie e’s de hoeksteen van de landschapsplanning: de economische, ecologische en 
esthetische kwaliteit, maar: ‘Bij nader inzien blijkt echter dat de esthetiek volkomen on-
dergeschikt gemaakt wordt aan de ecologie en economie’.108 

Dat in de vroege plannen van Goudplevier weinig rekening is gehouden met de schoon-
heid van het landschap hoeft dus geen verbazing te wekken. Deze alsnog een plek geven 
in de al ingerichte of nog in te richten gebieden lijkt een oplossing te kunnen bieden voor 
de geconstateerde saaiheid.

105  Nitters, 2012, p. 38. 
106  Gesprek met Ruud Kreetz, 5 oktober 2016. 
107  Gremmen & Keulartz, 1996, p. 22. 
108  Gremmen & Keulartz, 1996, p. 21.
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Tjalling Waterbolk, de eminence grise van de Nederlandse archeologie, maar ook sinds 
jaar en dag betrokken natuurbeschermer in Drenthe en bioloog van huis uit, liet zich wei-
nig vleiend uit over Plan Goudplevier:

Het […] plan-Goudplevier van Natuurmonumenten is een plan van grote allure, maar houdt 
naar mijn mening toch te weinig rekening met de structurele gegevens uit het verleden: de es-
sen van Balinge en Mantinge, de oude ontginningspatronen in het beekdal van de bovenloop 
van het Oude Diep en het veenkoloniale karakter van Witteveen.109 

Zijn uitspraak dateert uit 1999 en heeft dus nadrukkelijk betrekking op de vroege 
plankaart van Plan Goudplevier. De meeste punten van kritiek heeft Natuurmonumen-
ten met het bijstellen van de plannen inmiddels gepareerd. Alleen het veenkoloniale as-
pect blijft wat onderbelicht, evenals de aandacht voor de jonge heideontginning. Overi-
gens vindt Waterbolk natuurontwikkeling voor grote delen van Drenthe geen goed idee. 
Hij pleit voor een Cultuurhistorische Hoofdstructuur als aanvulling op de Ecologische 
Hoofdstructuur. De ruimte voor grootschalige natuurontwikkeling in Drenthe is dan be-
perkt: Elders in Drenthe is natuurontwikkeling alleen mogelijk binnen de kaders die door 
de historische structuren zijn bepaald, dus meestal op kleine schaal.110

In 2006 deed Bureau Overland in opdracht van projectbureau Belvedere onderzoek 
naar de plek van cultuurhistorie in natuurontwikkeling. Vaak bleek cultuurhistorie nau-
welijks een rol te spelen in grote natuurontwikkelingsprojecten. Een van de aanbevelin-
gen om dat te verbeteren was het vroeg opnemen van cultuurhistorie in het planproces. 
Waar kennis over cultureel erfgoed vroeg werd ingebracht, kon het vaak rekenen op en-
thousiasme en inpassing in de plannen.111 De tijden zijn veranderd en bij natuurontwik-
keling is nu, over het algemeen, veel meer aandacht voor cultureel erfgoed. Op het eerder 
aangehaalde eiland Tiengemeten is deze omslag letterlijk te zien.112 Van vroege inbreng 
van cultureel erfgoed kon in de tijdsgeest van 1991 echter geen sprake zijn. 

Samenvattend lijken er vanuit het cultuurhistorisch-landschappelijk argument twee 
aanvullingen te geven op het huidige plan voor het centrale, natuurontwikkelingsgedeel-
te: enerzijds meer aandacht voor schoonheid, anderzijds een plek voor de veenkoloniale 
en heideontginningsgeschiedenis. Of beide aanvullingen te combineren zijn is wellicht 
meer een vraag voor landschapsarchitecten, maar ondenkbaar lijkt het mij niet. Het is wel 
de vraag of bijsturing in de plannen op beide aspecten nog mogelijk is.

6.5.4 Het cultuurhistorisch argument in het Mantingerveld: Nieuw-Balinge en het munitiedepot

Als we, met Waterbolk, aannemen dat er aanvankelijk geen aandacht was voor cultuurhis-
torie in Plan Goudplevier, dan is daar verandering in gekomen door de inzichten rondom 
Nieuw-Balinge. We zagen eerder in dit hoofdstuk dat begin eenentwintigste eeuw besloten 
werd een cultuurhistorische zone in te richten, vooral ten westen van Nieuw-Balinge (afb. 

109  Waterbolk, 1999, pp. 192-193. 
110  Waterbolk, 1999, p. 193. 
111  Neefjes, Van Duinhoven & Bleumink, 2006. 
112  Zie paragraaf 2.6.5.
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6.21). Het gebied heet in de natuurvisie van 2012 ‘Landarbeiderswetgebied’. De visie luidt: 
Natuurmonumenten wil samen met particuliere eigenaren een plan maken voor inrich-
ting en gebruik van om het unieke kleinschalige karakter van het Landarbeiderswetgebied 
te versterken.113 Samenwerking met de bewoners van Nieuw-Balinge is heel belangrijk ge-
bleken in de visievorming. Er is zelfs een locatie voor nieuwe woningbouw in meegeno-
men, zodat een goede aansluiting op het natuurgebied gegarandeerd is. Ook in de uitvoe-
ring zullen de bewoners van Nieuw-Balinge en Natuurmonumenten elkaar hard nodig 
hebben. Voor Natuurmonumenten vormt het gebied de overgangszone tussen de ‘grote 
stille heide’ en het dorp Nieuw-Balinge met een duidelijke referentie aan de vroegere klein-
schaligheid van de particuliere ontginningen in het kader van de Landarbeiderswet. Sa-
men met de es van Mantinge en het Mantingerbos en -weidengebied is het Landarbeiders-
wetgebied te zien als cultuurhistorische gradiënt tussen bewoning en nieuwe wildernis in. 

Met deze visie wordt een lang gekoesterde wens van de inwoners van Nieuw-Balinge 
vervuld. In het oorspronkelijke Plan Goudplevier grensde de nieuwe natuur letterlijk aan de 
huizen van het dorp, wat op weerstand bij de bewoners stuitte. In 2005 ontwikkelde Na-
tuurmonumenten het inrichtingsplan Dorpsrand Nieuw-Balinge, dit keer in overleg met de 
bewoners zelf. De inwoners bleken ook sterk te hechten aan de geschiedenis van het jon-
ge dorp. Cultureel erfgoed was dan wel niet het breekijzer, het diende wel als onderwerp 

113  Nitters, 2012, p. 44.

Afb. 6.21 Kleinschaligheid in het Landarbeiderswetgebied rondom Nieuw-Balinge. Foto auteur, 
oktober 2016. 
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waarop beide partijen elkaar konden vinden. Sindsdien ontwikkelt het gebied zich lang-
zaam in de voorgenomen richting.

Een nieuwe kans voor samenwerking biedt de herbestemming van het munitiede-
pot bij Nieuw-Balinge, in 2010 overgedragen aan Natuurmonumenten. Het Munitie- 
en Magazijncomplex (mmc) Nieuw-Balinge ligt in de zuidelijke bosrand van het Man-
tingerveld. Het complex stamt uit de Koude Oorlog en werd in 1960 aangelegd. In een 
bosperceel liggen zeventien munitie-opslagbunkers, een wachtgebouw en een onder-
houdsgebouw. Het is een van de jongste rijksmonumenten in Nederland en werd in de 
tweede tranche Wederopbouw (1955-1965) in 2014 ingeschreven in het monumentenre-
gister (afb. 6.22). 

In 1991, bij het opstellen van Plan Goudplevier, vormde het complex een afgesloten 
wereld in de zuidelijke bosrand. In de nabije omgeving van het depot waren geen ont-
wikkelingen mogelijk vanwege de munitie, maar dat was voor de plannen van Natuur-
monumenten geen bezwaar. De situatie veranderde in 2008 toen Defensie het mmc 
Nieuw-Balinge verliet. Natuurmonumenten kreeg het munitiedepot uiteindelijk in 2010 
overgedragen. Voorafgaand was er onder leiding van dlg een brainstorm over de moge-
lijkheden voor de toekomst. Deze schetssessie leidde tot een beeldende rapportage met 
de verkenning van een natuurscenario waarin de gebouwen gedeeltelijk gesloopt zouden 

Afb. 6.22 Een van de munitiebunkers van het munitiedepot in Nieuw-Balinge. Foto auteur,  
oktober 2016.
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worden.114 Wat toen nog weinig beseft werd, is dat het mmc Nieuw-Balinge een bijzonder 
gaaf en compleet militair complex uit de Koude Oorlog is. In heel Nederland zijn bijna 
honderd van dit soort complexen gebouwd tussen 1951 en 1962, maar dit is zeker een van 
de gaafste (afb. 6.23).115 Aanvankelijk werd sloop van een gedeelte van de gebouwen over-
wogen. Ook het laten vervallen van de gebouwen tot ruïne was een optie. Met de monu-
mentenstatus is het duidelijk dat het complex in grote lijnen behouden dient te worden. 

Er wordt nu gezocht naar mogelijk geschikte functies voor het munitiedepot, in com-
binatie met ruimte voor natuurwaarden. Zo zijn enkele munitiebunkers al geschikt ge-
maakt als overwinteringsplek voor vleermuizen. Over het verdere beheer moet nog 
worden nagedacht. Defensie heeft de gebouwen in zeer goede staat achtergelaten. Na-
tuurmonumenten beperkt het beheer op dit ogenblik tot begrazing van het hele areaal 
met schapen, in combinatie met het regelmatig vegen van de betonstraten. Maar waar zit 
de ruimte voor de natuur? Spleten in het betonnen wegdek kunnen interessant zijn voor 
allerlei plantensoorten die elders geen kans krijgen. Al vanouds staan er bomen op en 
rond de bunkers. Kunnen die kwaad?

114  Natuurmonumenten & Dienst Landelijk Gebied, 2010.
115  Stoker, 2014. 

Afb. 6.23 In het complex zijn details, zoals deze voorschriften, verrassend compleet en gaaf be-
waard gebleven. Foto Sandra van Lochem, maart 2010.
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Gesprekken over de vestiging van een museum zijn op niets uitgelopen. Op dit mo-
ment maken alleen de vrijwilligers van Natuurmonumenten gebruik van het wachtge-
bouw. De opgave voor de toekomst is complex. Het vereist om te beginnen een definitie 
van wat de monumentale en behoudenswaardige karakteristieken van het mmc Nieuw-
Balinge zijn. Daarbinnen kan dan gezocht worden naar passende nieuwe functies voor 
bepaalde onderdelen van het complex en tegen welke voorwaarden. Ook de optimalise-
ring van natuurwaarden moet worden getoetst aan het cultuurhistorische kader. 

Feit blijft dat het mmc Nieuw-Balinge misschien wel het meest bijzondere cultureel 
erfgoed is binnen de eigendommen van Natuurmonumenten op het Mantingerveld. Het 
past ook in de toenemende interesse voor jong cultureel erfgoed, zowel in de samenle-
ving als bij Natuurmonumenten.116 De grote waarde van dit complex is moeilijk te vatten, 
maar wie over de verstilde betonstraten rijdt, met enkel schapen, bunkers en bomen, be-
seft dat hij in een bijzonder complex is. Het is een uitdaging de unieke sfeer van het com-
plex te combineren met een ontwikkeling die draagvlak kan bieden voor het behoud en 
beheer. Ook de beleving van het complex vormt een punt van aandacht. Nu is het munitie-
depot alleen met excursies toegankelijk, wat het een exclusieve cultuurhistorische attrac-
tie maakt. Maar zou het niet goed zijn meer bezoekers van de grote stille heide ook kennis 
te laten maken met de verborgen geschiedenis uit de Koude Oorlog? 

6.5.5 Het cultuurhistorisch argument versnipperd over het Mantingerveld

Samenvattend is cultureel erfgoed binnen het Mantingerveld en Mantingerbos en -wei-
dengebied divers, maar ook weinig samenhangend (tabel 6.1). Welk verhaal wil Natuur-
monumenten hier gaan vertellen? En is er samenhang te brengen in dit alles?

Tabel 6.1 Cultureel erfgoed binnen de diverse deelgebieden in het Mantingerveld en 
de Mantingerbos en -weiden

Deelgebied Cultureel erfgoed Actief beheer Verhaal

Mantingerbos Historisch holt, 
behorende bij de marke 
van Mantinge

Bosbeheer Drents esdorpensysteem

Mantingerweiden Kleinschalig beekdal 
met elzensingels

Beheer landschaps-
elementen en weilanden

Drents esdorpensysteem

Landarbeiderswetgebied Kleinschalige 
ontginning

In wording Landarbeiderswet-
ontginning

Munitiedepot Rijksmonumentaal 
wederopbouw
munitiedepot

Deels (begrazing en 
vegen)

Koude Oorlog

Mantingerveld Relicten oude heide, 
ontginningen

Niet op cultureel erf-
goed gericht

Van esdorp naar nieuwe 
natuur

116  In paragraaf 2.6.5 kwam al het Waterloopbos uit dezelfde periode ter sprake. Ook de toenemende aandacht voor de Atlan-
tikwall hangt hiermee samen (hoofdstuk 4). 
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Niet alle natuurgebieden zijn van uitzonderlijke cultuurhistorische waarde en dat geldt 
ook voor het Mantingerveld. De jonge heideontginning die hier door natuurontwikkeling 
verdween, zal lang niet door iedereen als cultuurhistorisch waardevol beschouwd wor-
den. Zeker begin jaren negentig van de vorige eeuw bij de start van Plan Goudplevier was 
er weinig waardering voor dergelijke jonge cultuurlandschappen, die ook nog eens over-
vloedig aanwezig zijn in Nederland. 

Los van de cultuurhistorische waardering is het echter wel goed positie te kiezen ten 
opzichte van het verleden. Ook in het Mantingerveld trof de natuurbeschermer geen 
 tabula rasa, maar vond natuurontwikkeling plaats in een landschap dat eerder door de 
mens gevormd was.117 Het sluit aan bij de gelaagde landschappen zoals die ook uit land-
schapsbiografische onderzoeken naar voren komen, los van de waardering van deze ge-
laagdheid. Dat maakt het goed om bewust een houding te bepalen ten opzichte van de 
transformaties in het landschap, ongeacht de cultuurhistorische waarde.

Bekijken we de ontwikkelingsgeschiedenis van het Mantingerveld sinds 1992 als een 
hoofdstuk in de biografie van dit landschap, dan zijn er enkele opvallende observaties te 
maken. Meer dan in enig ander natuurgebied van Natuurmonumenten dat we afgelopen 
hoofdstukken besproken hebben, is hier de vereniging zelf als auteur van het landschap 
aan de slag gegaan. Het begon allemaal heel traditioneel met de aankoop van bedreigde 
woeste grond in de jaren twintig van de vorige eeuw. Een klassiek voorbeeld van bedreig-
de woeste grond in een provincie, waar de heideontginningen nog grotendeels moesten 
plaatsvinden in de twintigste eeuw. Maar het Mantingerzand was meer. Het was ook een 
Drents Arcadië, een landschap dat in 1921 al opviel door zijn schoonheid. De jaren daar-
na verliepen vrij traditioneel: Natuurmonumenten kocht waar mogelijk stukken van de 
heide aan, terwijl de ontginning voortschreed en het contrast natuurreservaat/agrarisch 
gebied alleen maar groter werd. 

Het verhaal veranderde toen Natuurmonumenten zeventig jaar later, voor velen totaal 
onverwacht, het eerste grote natuurontwikkelingsproject op de zandgronden presenteer-
de. Natuurmonumenten nam zelf initiatief om het nieuwe concept van natuurontwikke-
ling te omarmen en grootschalig toe te passen. Plan Goudplevier was ook een symbool voor 
het nieuwe Natuurmonumenten: van defensief naar offensief, van behoud en verdediging 
naar uitbreiding en nieuwe natuur. Letterlijk tekende de vereniging hier een nieuw land-
schap met een groot geloof in herstel van verloren gegane natuur, inclusief het ‘loslaten’ 
van integrale begrazing op oude cultuurlandschappen. Het is te beschouwen als een cul-
tuurdaad van een natuurbeschermer, die zich nadrukkelijk als auteur in het landschap op-
stelde. Wat verdween waren vele honderden hectares landbouwgrond. 

Het auteurschap van Natuurmonumenten zou anders verlopen dan gepland. Allerlei 
omstandigheden leidden tot vertraging van de uitvoer. En als de uitvoering wat groot-
scheepser kon plaatsvinden, waren er allerlei inzichten veranderd. Dit gold niet alleen bin-
nen Natuurmonumenten, maar ook binnen de samenleving. Het leidde tot bijstelling van 

117  Zie paragraaf 2.5.3 en het citaat daar van Donald Meinig, 1979, p. 44.
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de plannen. Door een combinatie van allerlei verschillende omstandigheden kwam het 
landschappelijke culturele erfgoed ook meer onder de aandacht. In de Mantingerweiden 
bleek dat als eerste met het terugdraaien van de integrale begrazing, maar vrijwel gelijktij-
dig ook door het ontwikkelen van een visie voor de randzone van het dorp Nieuw- Balinge, 
sterk geïnspireerd door het Landarbeiderswetverleden. Het jonge rijksmonument mmc 
Nieuw-Balinge kreeg Natuurmonumenten eigenlijk in de schoot geworpen in 2010.

Opvallend is dat veel hoofdrolspelers in het gebied grotendeels tevreden zijn over het 
resultaat. Zowel de planopsteller, de regiodirecteur als de huidige beheerder zijn in grote 
lijnen content met het landschap dat meer dan waar ook in de natuurgebieden van Na-
tuurmonumenten het resultaat is van een kleine groep mensen. Ze zijn bekend, bij naam 
en toenaam, en vormden dit landschap naar beste kunnen. Het leidde tot een buitenge-
woon grootschalig en nieuw natuurgebied. 

Hoe is het dan nu gesteld met het evenwicht tussen natuur, cultureel erfgoed en land-
schap? Voordat ik daar vanuit cultuurhistorisch perspectief antwoord op geef, wil ik plei-
ten Plan Goudplevier zelf te benoemen als cultureel erfgoed. Niet dat het plan daarmee 
achterhaald of ouderwets is, maar wel omdat het plan niet alleen in de geschiedenis van 
Natuurmonumenten, maar ook in de ontwikkeling van de natuurbescherming in Neder-
land een belangrijke mijlpaal is. Dat besef leidt tot twee gedachten. 

Ten eerste is het opvallend dat er in 2017 weinig aandacht was voor het 25-jarig jubi-
leum van Plan Goudplevier. Over het 10-jarig jubileum was in 2004 een themanummer van 
De Levende Natuur verschenen. Ik heb enkele artikelen uit dat nummer gebruikt. Een van 
de conclusies daarin was, dat het nog te vroeg was om de ecologische successen te me-
ten.118 Er was dus een goede reden om in 2017 terug te kijken op 25 jaar Plan Goudplevier. 
Dit hoofdstuk zou een eerste aanzet kunnen zijn geweest vanuit het perspectief van cul-
tureel erfgoed. 

118  Van Tooren et al., 2004. 

Afb. 6.24 Graafmachine 
aan het werk nabij het Hul-
lenzand. Nog zeker vijftien 
jaar zal er gewerkt worden 
aan de inrichting van het 
Mantingerveld. Foto  
auteur, augustus 2016.
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Ten tweede kunnen we met recht het verhaal van Plan Goudplevier presenteren als een cul-
tuurdaad van een natuurbeheerder. Deze cultuurdaad had een natuurontwikkelingsland-
schap tot gevolg, dat de moeite waard is ook vanuit cultureel oogpunt bestudeerd te worden. 

De verklaring tot cultureel erfgoed van Plan Goudplevier wil niet zeggen dat er niets mag 
veranderen aan het gebied. Het blijkt uit dit hoofdstuk dat er esthetisch-landschappelijk 
best verbeteringen mogelijk zijn. En dat het zeker bij de nog in te richten gebieden de moeite 
loont om te kijken of er structuren of elementen van het jonge veenkoloniale of heideontgin-
ningslandschap zijn te behouden, niet zozeer vanwege de cultuurhistorische waarde van de 
betreffende elementen, als wel als illustratie van de historische gelaagdheid van het gebied.

In een gesprek over Plan Goudplevier gaf toenmalig regiodirecteur Wilfred Alblas aan 
dat het huidige landschap van het Mantingerveld een transitielandschap is. Rond 1900 
was het een uitgestrekte heide, maar daarmee ook naar huidige maatstaven gemeten top-
natuur, rakend aan het arcadische beeld van de wildernis. Vervolgens werd het een bij 
uitstek functioneel landschap, waarbij de natuur bijna volledig ten dienste stond van de 
landbouwproductie. Nu is het landschap opnieuw in transitie, voor de tweede keer in re-
latief korte tijd. De transitie zou nu moeten leiden tot een meer natuurlijk landschap.119 
Maar moet het daarmee ook leiden tot een wildernislandschap? Wat mij betreft zou de 
transitie inderdaad moeten leiden tot een landschap met belangrijke natuurwaarden. 
Daar was het Natuurmonumenten allemaal om begonnen, daar werkt Natuurmonumen-
ten nog altijd naartoe. Maar om de historische gelaagdheid en beleving daarvan in het ge-
bied te verbeteren, zijn er nog goede mogelijkheden. 

In het Mantingerveld zitten verhalen van de prehistorie tot de Koude Oorlog. Deze 
tijdsdiepte kan de komende jaren nog beter beleefbaar gemaakt worden. De aandacht 
voor de oudste archeologische sporen en de jonge heideontginning missen, ook in het 
veld. Van deze recente ontginningsgeschiedenis is te gemakkelijk afscheid genomen. 

Daarnaast mist de romanticus de schoonheid in het landschap, die zo overvloedig aan-
wezig is in het Mantingerzand. Het moet toch mogelijk zijn landschap, cultureel erfgoed 
en natuur in dit gebied nog meer in samen-
hang te brengen en zo een nog interessanter 
en gelaagder landschap te ontwikkelen? En 
het moet toch mogelijk zijn om zo niet zo-
zeer tot een wildernislandschap te komen, 
als wel  tot een arcadisch landschap met 
natuurlijke componenten? Het zou de cir-
kel met de aankoop van het Mantingerzand 
in 1921 rond maken. In 2021 is het immers 
honderd jaar geleden dat het Mantinger zand 
in handen van Natuurmonumenten kwam. 
Wat een prachtig moment om terug te kij-
ken naar wat verdween en ook om vooruit 
te kijken.

119  Gesprek met Wilfred Alblas, 1 juni 2016.

Afb. 6.25 Een niet alledaags terreinbordje 
voor Natuurmonumenten. Foto auteur,  
augustus 2018.
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Toegangsbordje bij de Drachenfels vlak bij Bonn, Duitsland. Oudste Naturdenkmal van Duits-
land, met ruïne en zeldzame diersoorten. Foto auteur, april 2015. 
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7.1 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken introduceerde ik verschillende terreinen van Natuur-
monumenten: een landgoed, omstreden militair erfgoed in een duinlandschap, een 
beekdal en een nieuw natuurgebied met oude wortels. Ik onderzocht de historische ont-
wikkeling van deze natuurgebieden en de langdurige wisselwerking tussen biologische 
en antropogene processen en de actoren daarin. Het doel van deze studies was inzicht te 
krijgen in de variaties in samenhang tussen het cultureel en natuurlijk erfgoed van Na-
tuurmonumenten en vooral hoe zij hiermee in de loop van de decennia is omgegaan. 
Daartoe werd een nieuw, historisch perspectief op de wisselwerking tussen mens en na-
tuur in het landschap ontwikkeld, waarbij recente theoretische concepten werden toege-
past op gedetailleerde gebiedsstudies. De resultaten van het onderzoek kunnen worden 
gebruikt om de uitgangspunten voor toekomstig beheer van Natuurmonumenten en an-
dere terreinbeherende instanties opnieuw en integraal te formuleren. 

De volgende probleemstelling was richtinggevend voor het onderzoek:

Hoe verhouden natuurlijk en cultureel erfgoed zich tot elkaar in het beheer van Nederlandse natuurge-
bieden en in het bijzonder in de terreinen van Natuurmonumenten? 

Die vraag werd uitgewerkt in vier deelvragen:

1)  Waaruit bestaat het landschappelijk cultureel erfgoed in de onderzochte gebieden van Natuurmo-
numenten?

2)  Wat is de plaats van dit erfgoed in het beheer van de onderzochte gebieden? 
3)  Tonen de vier voorbeeldgebieden veranderingen in de houding van Natuurmonumenten tegenover 

(landschappelijk) erfgoed in de periode sinds 1945?
4)  Welke concepten van natuur, erfgoed en landschap zijn bruikbaar voor een terreinbeherende orga-

nisatie als Natuurmonumenten?

In dit hoofdstuk worden de antwoorden op deze onderzoeksvragen kort samengevat. 
Eerst wordt echter nog eens teruggeblikt op de probleemstelling van het onderzoek en de 
gevolgde benadering. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een pleidooi voor een nieuw 
toetsingskader voor het toekomstige beheer van de terreinen van Natuurmonumenten. 
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7.2 Geschiedenis van Natuurmonumenten:  
van toenadering naar verwijdering tussen natuur en cultuur

In hoofdstuk 1 constateerde ik dat Natuurmonumenten steeds een belangrijke beheer-
der van cultureel erfgoed is geweest, of dat nu gebouwd, groen of archeologisch van aard 
is. Inventarisaties van landschapselementen geven in Eerde en het Geuldal een bovenge-
middelde dichtheid aan door de mens gemaakte en/of beïnvloede patronen, elementen 
en structuren te zien. Niet voor niets worden ze gerekend tot de meest gave cultuurland-
schappen van nationaal belang (tabel 7.1).1 

Hoofdstuk 2, maar zeker ook de hoofdstukken over Eerde (hoofdstuk 3) en Zuid-Lim-
burg (hoofdstuk 5) lieten zien dat natuurlijk erfgoed en cultureel erfgoed aanvankelijk 
niet duidelijk gescheiden waren bij Natuurmonumenten. Vanaf de oprichting van de ver-
eniging omvatte ‘natuur’ ook historische cultuurlandschappen. In de woorden en daden 
van de voormannen van Natuurmonumenten van het eerste uur, zoals Jac. P. Thijsse en 
Pieter van Tienhoven, maakte de bescherming van zowel cultureel als natuurlijk erfgoed 
deel uit van de strijd om de schoonheid van het landschap. Het natuurbeeld was daarmee 
vooral arcadisch, maar ook enigszins statisch, namelijk vooral gericht op behoud van het 
bestaande landschapsbeeld.2 

Al in de vooroorlogse jaren beschikte Natuurmonumenten over een grote diversiteit 
aan cultureel erfgoed: archeologische terreinen (Hulshorst), plaatsen met een histori-
sche betekenis (Voortrappen), met een hoge recreatiewaarde (De Braak, de eerste land-
goedaankoop) en vooral gebieden met veel – deels aan menselijke invloed te danken – 
landschapsschoon (Veluwezoom). Combinatie met natuurlijk erfgoed was in deze jaren 
vanzelfsprekend.3 

Na de Tweede Wereldoorlog kocht Natuurmonumenten welbewust agrarische cul-
tuurlandschappen als het Eerder Achterbroek en landgoederen als Genhoes aan. De ver-
werving van kastelen, boerderijen en andere bijzondere historische gebouwen was toen 
blijkbaar onomstreden: met hetzelfde gemak waarmee Natuurmonumenten delen van  
De Wieden kocht, werd kasteel Genhoes aan het bezit toegevoegd. Dit harmonieuze 
beeld van natuur en cultuur, en van de toegevoegde waarde van natuurlijk en cultureel erf-
goed in het landschap, bleef tot in de jaren zeventig bestaan. Twee grote publieks acties 
onderstrepen dit. Met de actie Behoud het Deelerwoud (1967) wilde Natuurmonumenten 
een ontbrekend stuk Veluwe kopen en met de Aktie Geuldal (1977) naast gedeelten van het 
Geuldal ook historische boerderijen en watermolens. Beide acties waren een groot suc-
ces. Ze maakten de daadwerkelijke aankoop van de beoogde objecten mogelijk en zorg-
den tegelijk voor veel media-aandacht en voor nieuwe leden.4 Landschap was, kortom, 
het integrerend kader van natuur en cultuur.5 

1 De 12 Landschappen et al., z.j. 
2 Zie paragraaf 2.6.1 bijvoorbeeld voor het bestuurlijke netwerk van Van Tienhoven en 2.6.3 voor toespraken van Thijsse van 
deze strekking. 
3 Zie paragraaf 2.6 voor deze voorbeelden. 
4 Purmer, 2016, voor de actie Behoud het Deelerwoud en paragraaf 5.5 van dit boek voor de Aktie Geuldal.
5 Zie paragraaf 2.9 voor de samenhang natuur en cultuur bij Natuurmonumenten.
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Tabel 7.1 Cultureel erfgoed in de voorbeeldstudies

Voorbeeld-
studie

Gebouwd 
erfgoed

Archeolo-
gisch erf-

goed

Landschap-
pelijk erf-

goed

Immaterieel 
erfgoed

Samenhang

Eerder 
Achterbroek

Boerderijen 
met bij-
gebouwen

Niet bekend Zeer gaaf 
kleinschalig 
kampenland-
schap met in-
vloeden baron 
van  Pallandt

– Groot: 
gebouwen en 
landschap zijn 
onlosmakelijk 
verbonden

Atlantikwall 
in de duinen

Militaire 
bouwwerken, 
bunkers, 
tankmuren, 
zeldzame Walz-
körpersperre 
en bijzondere 
bunkertypen

 Archeologie 
Tweede 
 Wereldoorlog 

Militair land-
schap van de 
Atlantikwall in 
de context van 
een duinland-
schap 

– Groot: 
gebouwen en 
landschap zijn 
onlosmakelijk 
verbonden

Geuldal Kasteel Gen-
hoes, Volmo-
len,  Bovenste 
 Molen, ’t Höfke, 
De Kluis op de 
Schaelsberg

Omgrachte 
huisplaats in 
het Geuldal, 
sporen vuur-
steenwinning 
neolithicum, 
mogelijke abri 

Diverse com-
ponenten van 
het Zuid-Lim-
burgse löss-
ontginnings-
landschap: 
hellingbossen, 
akkers op de 
flanken, beek-
dalgraslanden, 
hoogstam-
boomgaarden 
enz. 

Het Bovenste 
bos levert 
jaarlijks de 
meiboom voor 
de Jonkheid 
van Noorbeek. 
De Sjaasber-
gergank is 
een jaarlijkse 
processie met 
kermis op de 
Schaelsberg

Groot: 
compleet land-
schapssysteem 
lössontgin-
ningsland-
schap en een 
compleet land-
goedensemble 
met kasteel

Mantingerveld Munitie- en 
Magazijn-
complex  
Nieuw-Balinge

Archeologi-
sche vondsten 
bekend van het 
Mantingerzand

Restanten van 
de heide met 
zandverstuivin-
gen, oud holt 
en beekdal-
graslanden met 
singels, naast 
het militaire 
landschap van 
het munitie-
depot en de 
kleinschalige 
ontginning van 
het Landarbei-
derswetgebied

– Beperkt: delen 
van het esdor-
penlandschap, 
een klein 
militair en-
semble, oude 
heiderelicten 
verbonden 
door nieuw 
ontwikkelde 
heide
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Dat veranderde eind jaren zeventig, toen de aandacht binnen Natuurmonumenten ver-
schoof van landschap naar natuur. Met de groeiende zorg over het milieu en de achter-
uitgang van de kwaliteit van de bestaande natuur, die eind jaren tachtig ook leidden tot 
de opkomst van de grootschalige natuurontwikkeling, raakte cultureel erfgoed binnen 
Natuurmonumenten gescheiden van het natuurlijk erfgoed. Daarnaast verschoof de be-
langstelling voor erfgoed in haar totaliteit naar de achtergrond. De scherpere scheiding 
tussen natuur en cultuur binnen Natuurmonumenten staat niet op zichzelf. In de jaren 
tachtig verschoof ook in het beleid van de rijksoverheid het accent van verweving naar 
scheiding: van beheer van cultuurrijke natuur (bijvoorbeeld in de Nationale Landschap-
pen) naar de ontwikkeling van een Ecologische Hoofdstructuur met nieuwe natuurge-
bieden.

Eenzelfde ontwikkeling is door Reinhard Piechocki beschreven voor het natuurbeheer 
in Duitsland.6 De nieuwe cesuur leidde daar tot een polarisatie tussen mens en natuur in 
landschap en beheer. Mens en natuur werden gezien als conflicterend: de mens schaadt 
en exploiteert de natuur en verdient daarmee in de echte natuur geen plaats of rol van be-
tekenis. Volgens Piechocki leidde deze visie tot een afname van het draagvlak voor na-
tuurbescherming: ‘Die Verdrängung der kulturellen Dimensionen des Naturschutzes hat 
entscheidend zum viel beklagten Akzeptanzdefizit in der Bevölkerung beigetragen.’7 De 
sterkere scheiding tussen natuur en cultuurhistorie leidde tot een meer zelfstandige po-
sitie van de laatste, ook in Nederland bij onder andere Natuurmonumenten. Daar nam in 
het begin van de jaren negentig de belangstelling voor ‘cultuurhistorie’ weer toe – vooral 
in de persoon van Piet Bakker, die de ruimte kreeg om zich gericht bezig te houden met 
het culturele erfgoed van Natuurmonumenten.8 De tegenstelling tussen natuur en cultuur 
die Bakker aantrof, was destijds op haar hoogtepunt. 

In de Doelstellingennota van 1993 kreeg het cultuurlandschap een ‘eigen’ beheerstrate-
gie, naast het halfnatuurlijke en het nagenoeg natuurlijke landschap. De aanduiding ‘na-
tuurrijk cultuurlandschap’ was een handreiking om de tegenstelling tussen mens en na-
tuur te overbruggen en plaatste het cultureel-landschappelijk erfgoed weer op de agenda 
van Natuurmonumenten. Tegelijk leidde het echter tot mínder aandacht voor cultuurhis-
torie in gebieden waar de strategie meer op de natuur was gericht. Belangrijk was wel dat 
de drie beheerstrategieën uit de Doelstellingennota in principe gelijkwaardig waren, een uit-
gangspunt waaraan een heftige interne discussie vooraf was gegaan.9 De verhouding 
tussen cultuur en natuur is tot op de dag van vandaag een punt van discussie gebleven bij 
Natuurmonumenten (tabel 7.2).

6 Piechocki, 2010, p. 233. 
7 Piechocki, 2010, op p. 14. 
8 Zie paragraaf 1.2 voor Piet Bakker en paragraaf 2.6.5 voor de groeiende aandacht voor cultuurhistorie in Nederland in deze 
periode. 
9 Mondelinge mededeling Luc Berris, 9 januari 2017. Luc Berris was een van de opstellers van Plan Goudplevier, zie paragraaf 
6.3.2. 
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Tabel 7.2 Ontwikkeling van cultureel erfgoed binnen Natuurmonumenten in drie  
periodes

Periode
1905-
jaren zeventig

Jaren zeventig-
2000

2000-2015

Plaats 
cultureel 
erfgoed

Cultureel erfgoed 
vanzelfsprekend 
onderdeel van de 
natuurgebieden

Polarisatie  
cultuurhistorie-
natuur, afzonder-
lijke onderwerpen

Aandacht cul-
tureel erfgoed 
neemt toe

Relatie 
natuur-
cultuur

Natuur en cultuur 
in samenhang

Natuur en cultuur 
gepolariseerd

Natuur en cultuur 
gescheiden

7.3 De biografie van natuurgebieden

De theoretische invalshoek voor de in de voorgaande hoofdstukken gepresenteerde ge-
biedsstudies is gebaseerd op de landschapsbiografie. Deze benadering concipieert het 
landschap als een uniek samenspel van natuur en cultuur dat altijd ook een specifieke 
historische dimensie bezit. Landschappen worden bewoond, bewerkt, beheerd, ervaren 
en gewaardeerd door menselijke gemeenschappen, en dat gebeurt door de tijd heen op 
variabele wijze. Elke wijziging in de relaties tussen mens en natuur drukt weer een nieuw 
stempel op het landschap, waarbij de invloed van vorige veranderingen echter zelden 
geheel wordt uitgewist. Het (tussen)resultaat is een gelaagd landschap dat tegelijk een 
samenhangend ecosysteem is en de unieke, betekenisvolle uitdrukking van menselijke 
aanwezigheid. Bijzondere aandacht is er in biografische benaderingen voor het concrete 
auteurschap van landschappen. Ook in de voorgaande hoofdstukken heb ik gepoogd de 
‘auteurs’ van de voorbeeldgebieden te identificeren, om zodoende de rol van de mens in 
natuurgebieden te specificeren. Het onderzoek illustreert daarmee hoe groot de mense-
lijke invloed in deze natuurgebieden was en is (tabel 7.3).10 

Ook andere landschapsbiografische thema’s kwamen expliciet aan bod, zoals de com-
plexe, historisch-gegroeide verhoudingen tussen cultuur en natuur in het landschap. 
Voor de bestudering van Nederlandse natuurgebieden ben ik uitgegaan van een gema-
tigd-constructivistisch natuurbeeld,11 dat de polarisatie tussen natuur en cultuur probeert 
te overbruggen zonder de onderscheidbare rol van mens en natuur uit het oog te verlie-
zen. Zeker in Nederland, waar de invloed van de mens in elk natuurgebied aanwezig is, 
bleek dat een goed uitgangspunt voor onderzoek en reflectie. De voorbeeldgebieden laten 
een interessante verwevenheid tussen cultureel en natuurlijk erfgoed zien en een voortdu-
rende wisselwerking tussen natuurlijke processen en menselijke interventies. 

10  Kolen & Renes, 2015. Zie ook paragraaf 2.5.3.
11  Zie bijvoorbeeld Descola & Pálsson, 1996, voor dit natuurbeeld. Zie ook paragraaf 2.4.2.
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Tabel 7.3 Auteurs in het landschap van de voorbeeldgebieden

Gebied Landschapstype Primaire auteur Secundaire auteur

Eerder Achterbroek
Kampenlandschap in 
eigendom familie  
Van Pallandt

Philip Dirk van Pallandt
Opeenvolgende 
medewerkers 
Natuurmonumenten

Atlantikwall in de duinen Duinlandschap Duitse bezetter
Opeenvolgende 
medewerkers 
Natuurmonumenten

Geuldal
Lössontginnings- 
landschap

Boeren en toeristen

Opeenvolgende 
medewerkers 
Natuurmonumenten, 
boeren en toeristen

Mantingerveld Jonge heideontginning
Opstellers  
Plan Goudplevier

Opeenvolgende 
medewerkers 
Natuurmonumenten

Ook de tijdsdiepte van de onderzochte landschappen kwam aan de orde. De lange-
termijngeschiedenis van het landschap in de beschreven gebieden viel grotendeels bui-
ten de opzet van dit onderzoek, maar de gelaagdheid van het landschap kwam uitvoerig 
aan bod. In dat verband werd duidelijk dat ook het natuurbeheer een eigen laag toevoeg-
de aan de levensgeschiedenis van de beschreven landschappen. Soms gebeurde dat ex-
pliciet, zoals in het geval van Plan Goudplevier (hoofdstuk 6), soms meer impliciet zoals in 
Eerde (hoofdstuk 3). De voorbeeldgebieden illustreren vooral de dynamiek in de natuur-
gebieden. De beheerder zag en ziet zich geplaatst in een steeds veranderend landschap, 
wat het bereiken van natuurdoelen bemoeilijkt. 

Landschapsbiografieën zijn mede bedoeld om bij te dragen aan de kennisuitwisse-
ling over en het toekomstig beheer van de onderzochte landschappen. Naar mijn me-
ning biedt het onderhavige onderzoek daar voldoende aanknopingspunten voor. In het 
Eerder Achterbroek (hoofdstuk 3) is dit al in praktijk gebracht. Voor de andere gebieden 
is de doorwerking van het onderzoek naar de beheerpraktijk momenteel nog minder uit-
gewerkt, maar zeker mogelijk en wenselijk. De gekozen benadering heeft (deels) een 
nieuw perspectief geboden voor het kijken naar natuurgebieden. Aspecten als auteur-
schap, historische gelaagdheid en de verhouding tussen natuur en cultuur zijn geen al-
ledaagse thema’s in het onderzoek en beheer van natuurgebieden, die momenteel nog 
worden gedomineerd door ecologische benaderingen. De temporele dimensie, de dyna-
miek van al deze aspecten door de tijd, maakte de historische complexiteit van de bestu-
deerde landschappen nog eens extra duidelijk. Hierbij dient wel te worden opgemerkt 
dat een gematigd- constructivistisch natuurbeeld het gevaar in zich bergt van een ‘over-
waardering’ van de culturele kant van natuurgebieden en een ‘onderwaardering’ van de 
natuurlijke processen.
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Zoals gezegd is in deze studie relatief weinig aandacht besteed aan de langetermijnge-
schiedenis van de gebieden. Toch is die wel belangrijk, vooral omdat die een veel dyna-
mischer indruk kan geven van de geschiedenis van de betreffende landschappen. Nog 
niet zo lang geleden werden het Eerder Achterbroek en het Geuldal gezien als geleidelijk 
en bijna organisch gegroeide landschappen, met een ecologisch optimum en maximale 
biodiversiteit rond 1900, toen natuur, mens en landschap aan de vooravond stonden van 
grootschalige veranderingen en moderniseringsgolven.12 Vanuit deze gedachte neigen 
natuurbeheerders weleens naar het teruggrijpen op de situatie van een eeuw geleden, die 
zich zo verleidelijk en arcadisch toont op de oude topografische kaarten uit die tijd. 

Sinds enkele decennia is dit beeld van het ‘traditionele’ en ‘organisch gegroeide’ land-
schap in de historische geografie, historische ecologie en environmental history aan kritiek 
onderhevig.13 In elk landschap zijn de invloeden van mens en natuur door de tijd heen in 
wisselende verhoudingen aanwezig. Een optimum in de relaties tussen mens en natuur 
is vaak maar moeilijk aanwijsbaar. Ondanks deze dynamiek drukte Natuurmonumenten, 
met de door haar gewenste natuurbeelden, uiteindelijk in grote mate haar stempel op het 
recente uiterlijk van het landschap. Dit is voor Nederland misschien een minder span-
nende conclusie dan bijvoorbeeld voor de nationale parken in Noord-Amerika, maar het 
is belangrijk om te beseffen hoe antropogeen beïnvloed de natuurgebieden in Nederland 
zijn – en met het natuurbeheer zijn gebleven.14 

Dit onderzoek steunde in belangrijke mate op de literatuur over natuurbeelden en met 
name op de driedeling in het functionalistische, het arcadische en het wildernisbeeld.15 
In het licht van de voorgaande conclusie is het zinvol nog eens kort op de invloeden van 
deze natuurbeelden te reflecteren. De ‘auteurs’ in de onderzochte landschappen handel-
den ieder vanuit hun eigen perspectief, hun eigen natuurbeeld. Het functionele natuur-
beeld is voor Natuurmonumenten nooit een expliciet doel geweest. Het is echter goed te 
bedenken dat enkele andere auteurs in het landschap wel degelijk een functioneel natuur-
beeld voor ogen hadden. Dit gold bijvoorbeeld voor de Duitse bezetters, die de duinen in-
zetten als deel van het verdedigingslandschap. Het gold in zekere zin ook voor de boeren 
in Zuid-Limburg, de in dit onderzoek anoniem gebleven bewerkers van het land, die hun 
keuzes, zo bleek uit hoofdstuk 5, vooral op functioneel-economische gronden maakten. 

Landgoedeigenaren als Philip Dirk baron van Pallandt streefden daarentegen, uiter-
aard binnen economische randvoorwaarden, ook een arcadisch natuurbeeld na. Het 
maakbare wildernisbeeld was in Nederland nooit erg belangrijk, maar kwam sinds de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw sterk op. Voor Natuurmonumenten bestaat er sindsdien 
een afwisseling van wildernis- en arcadische natuurbeelden. Dit heeft invloed op de rela-
tie tussen cultureel en natuurlijk erfgoed in de door Natuurmonumenten beheerde land-
schappen, hoewel schommelingen in de koers van Natuurmonumenten als geheel maar 

12  Zie bijvoorbeeld Renes, 2011-2, p. 220, en Renes, 2015. 
13  Zie bijvoorbeeld Kheraj, 2013, besproken in paragraaf 2.4.2.
14  Voor Noord-Amerika zie het voorbeeld van Stanley Park, Canada, in paragraaf 2.4.2.
15  Keulartz et al., 2000. Zie ook paragraaf 1.3.2 en 2.4.3. 
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beperkt doorwerkten in het beheer van afzonderlijke terreinen. In de onderzochte gebie-
den blijkt op tamelijk consistente wijze te zijn vastgehouden aan ofwel het dominante 
wildernisbeeld, ofwel het arcadische natuurbeeld. 

Voor de duinen en het Mantingerveld, bijvoorbeeld, is het wildernisbeeld tot op he-
den leidend gebleven, ondanks de toegenomen waardering voor de restanten van de At-
lantikwall in de duinen en de aandacht voor de Landarbeiderswetontginningen rondom 
Nieuw-Balinge. In het Eerder Achterbroek en in het Geuldal is het arcadische natuur-
beeld sinds 1949 steeds gevolgd, ook toen elders in het land de grootschalige natuur-
ontwikkeling begon te overheersen. In deze gebieden kreeg cultureel erfgoed meer aan-
dacht dan in de duinen en het Mantingerveld (tabel 7.4). Pas in de laatste periode, sinds 
2000, kan het cultureel erfgoed in alle voorbeeldgebieden rekenen op systematische be-
langstelling.

Tabel 7.4 Mate waarin cultureel erfgoed leidend was in het beheer van de voorbeeld-
gebieden in de periodes uit tabel 2.5

Voorbeeld-
gebied

Bij aankoop 1945-1970 1970-1990 1990-2000 2000-2015

Eerder  
Achterbroek

++ ++ + + ++

Atlantikwall in 
de duinen

- -- -- -- +-

Geuldal + ++ + +- +

Mantingerveld + (1920)
-- (1992)

n.v.t. n.v.t. -- +

++ Cultureel erfgoed leidend in beheer  + Duidelijk aanwezig in beheer  +- Niet leidend, ook niet afwezig  
- Cultureel erfgoed afwezig in beheer   -- Cultureel erfgoed door beheer verdwenen

De keuze voor een bepaald natuurbeeld had uiteraard gevolgen voor het beheer. In ter-
reinen waar Natuurmonumenten het arcadische natuurbeeld nastreefde, was het beheer 
veelal esthetisch gericht en praktisch ingestoken. Zowel in Zuid-Limburg als op Eerde 
vormde behoud van de bestaande situatie het belangrijkste uitgangspunt. In beide ge-
vallen bediende Natuurmonumenten zich hierbij al dan niet bewust van een streefbeeld: 
in het geval van Eerde het ‘Engelse’ cultuurlandschap van Philip Dirk van Pallandt en in 
Zuid-Limburg de arcadische idylle van het Geuldal uit de tijd van Eli Heimans. In die ge-
bieden was de gehele organisatie, van directeur tot lokale opzichter, gericht op het be-
houd van het terrein in de gewenste staat. We zagen in Eerde hoe de directie zich mengde 
in inspraakprocedures om verharding van wegen tegen te gaan en hoe opzichters stuur-
den in verbouwingen van boerderijen. Veranderingen werden in principe als negatief er-
varen en pas bij gebleken noodzaak werden grotere ingrepen geaccepteerd. Het leidde in 
Eerde tot een voortdurende worsteling van Natuurmonumenten met de landbouw. 

Tegelijk werd het praktische beheer waar mogelijk overgelaten aan derden, zoals boe-
ren (al dan niet pachters) of Staatsbosbeheer. Pas als dat beheer praktisch niet meer 
haalbaar was, nam Natuurmonumenten het zelf ter hand. Omdat de arcadische visie 
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van Natuurmonumenten het belang van bestaande (cultuurhistorische) patronen in het 
landschap benadrukte, sloot dit natuurbeeld goed aan bij het beheer vanuit een visie van 
traditionele, agrarische landschappen. De buitenwereld stond echter niet stil. Zowel in 
Zuid-Limburg als op Eerde zorgde de voortgaande achteruitgang van de natuurwaarden 
van deze gebieden voor beheerkeuzes die nu opnieuw ter discussie werden gesteld, mede 
onder invloed van de hernieuwde populariteit van wildernisnatuurbeelden. 

In de wildernisnatuur leidde een passief en op natuurlijke processen gericht beheer tot 
preservation by neglect van het aanwezige cultureel erfgoed. Verstoring was onwenselijk en 
er werd veel moeite gedaan om een heel scala aan mogelijke verstoringen tegen te gaan. 
De grote natuurontwikkelingsgolf aan het eind van de twintigste eeuw leidde tot een meer 
actief, op vergroting van natuurwaarden gericht, beleid. In Plan Goudplevier en in de duin-
reservaten verdwenen daardoor sporen van menselijke activiteit: restanten van de Atlan-
tikwall in de duinen en de verkaveling van de jonge heideontginning in het Mantinger-
veld. Vooral veel jonge lagen in het landschap werden uitgewist. 

Interessant ten slotte is een opvallende overeenkomst van het Eerder Achterbroek en 
het Geuldal met de duinen. In elk van deze drie gebieden lijkt Natuurmonumenten steeds 
zeer terughoudend te zijn geweest in het toestaan van veranderingen. Voorzichtig zou ik 
de conclusie durven trekken dat Natuurmonumenten ‘van nature’ geneigd is de nadruk 
te leggen op behoud van het bestaande en daarmee al te grote ingrepen in de terreinen te 
vermijden. In het Eerder Achterbroek zagen we dat terug in de wijze waarop werd vast-
gehouden aan het landschap zoals dat in 1949 verworven was. Zowel in het wildernisna-
tuurbeeld als in het arcadische natuurbeeld blijkt Natuurmonumenten dus uiteindelijk 
een voorzichtige en consistente, veelal op behoud gerichte beheerder te zijn geweest.

Uit de gebiedsstudies bleek voorts dat het arcadische natuurbeeld, met een sterk op 
behoud van het bestaande landschap gerichte aanpak, in praktijk dynamischer uitpakte 
dan op grond van het natuurbeeld viel te verwachten. De hoofdstukken over Eerde en het 
Zuid-Limburgse Geuldal illustreren dat deze landschappen steeds in beweging waren, 
ook na (gedeeltelijke) aanwijzing als beschermd natuurgebied. Het nagestreefde natuur-
beeld was in deze gevallen esthetisch en duurzaam ingekleurd, maar veranderingen in de 
omgeving, organisatie of sociale verhoudingen leidden toch steevast tot vaak onvoorzie-
ne ontwikkelingen. Het streven naar behoud resulteerde dan niet alleen in geplande stu-
ring, vertraging of begrenzing van ontwikkelingen, maar zette ook nieuwe ontwikkelin-
gen en onverwachte tempoverschillen in gang.

Het wildernisnatuurbeeld bleek evenmin een statische uitwerking te hebben. In de 
onderzochte gebieden was geen sprake van een evenwichtssituatie met een landschap 
en een ecosysteem die zichzelf duurzaam in stand hielden. De beheerder was – en is – 
steeds bezig om het gekozen wildernisbeeld te bereiken of te behouden. In hoofdstuk 2 
bleek dat de wildernis als na te streven natuurbeeld pas eind jaren tachtig opkwam. On-
danks kritiek op grootschalige natuurontwikkeling is het wildernisnatuurbeeld tot op he-
den populair gebleven, getuige de internationale opkomst van de rewilding.16 Het is goed 
te beseffen dat het wildernisbeeld, zeker in de Nederlandse natuurbeheerpraktijk, ook 

16  Zie paragraaf 2.4.3. 
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een cultureel verschijnsel is. Hoe maakbaar en manipuleerbaar de wildernis wordt be-
schouwd, blijkt vooral in het hoofdstuk over Plan Goudplevier (hoofdstuk 6).

De landschappen in de voorbeeldgebieden zijn, kortom, voortdurend in beweging 
en aan verandering onderhevig. Eerder gaf ik al aan dat het arcadische beeld niet langer 
meer uitgaat van een historische gedefinieerde climax-situatie.17 Dat heeft ook gevolgen 
voor het beheer van dergelijke landschappen. Als dit niet gericht is op het herstel of zelfs 
reconstructie van de vermeende climax-situatie rond 1900, dan kunnen aspecten als ge-
laagdheid en dynamiek een veel belangrijker rol worden toebedeeld in het beheer. Den-
kend vanuit de dynamiek van de natuurbeelden zal ik voor de plek van het cultureel erf-
goed in natuurgebieden in de volgende paragraaf een toetsingskader schetsen, op basis 
van de uitkomsten van de gebiedsstudies.

7.5 Naar een nieuw toetsingskader

In de actuele en toekomstige uitdagingen op het vlak van landschap, ruimtelijke kwaliteit 
en klimaat zullen natuurgebieden een belangrijke rol gaan spelen. Het is gezien deze stu-
die belangrijk om bij beheer en inrichting van deze gebieden integraal na te denken over 
de transformaties van de toekomst. Landschapshistorici zullen daar, in nauwe samen-
werking met ecologen, landschapsbeheerders en -ontwerpers een belangrijke rol kun-
nen spelen. Een succesvolle integratie van het natuurlijke en culturele erfgoed is daarbij 
een belangrijke opgave. 

In deze paragraaf wil ik nader onderzoeken of de uitgevoerde studie ingrediënten kan 
opleveren voor een nieuw toetsingskader om de integratie van natuurlijk en cultureel erf-
goed in de beheerpraktijk van Nederlandse natuurgebieden beter te onderbouwen. De 
sleutelbegrippen zijn dan ‘gelaagdheid’ en ‘dynamiek’. Deze studie toonde aan dat de Ne-
derlandse natuurgebieden van oudsher kunnen worden beschouwd als een ‘merkwaardig 
complex van natuur en cultuur’.18 De bestudeerde landschappen zijn zonder uitzondering 
dynamisch en zeer gelaagd en tonen de sporen van een lange ontwikkelingsgeschiedenis. 

Daarmee sluit ik aan bij het begrip ‘herkenbaarheid’ zoals Hans Renes dat omschreef: 
de historische kenmerken en ontwikkelingen zijn in het landschap zichtbaar aanwe-
zig.19 Aan die zichtbare geschiedenis voegen de moderne beheerders nieuwe lagen toe, 
daarmee nieuwe regels schrijvend op de palimpsest van het Nederlandse landschap.20 
De vraag is dan, vanuit cultuurhistorisch perspectief, of de toevoegingen verrijkend of 
nivellerend werken op de herkenbaarheid van het landschap, om in de termen van West-
hoff te blijven.21

Er is behoefte aan een nieuw toetsingskader, dat recht doet aan de dynamiek van het 
cultuurlandschap en dat de natuurlijke en de culturele component van het landschap in-

17  Renes, 2011-2, p. 220, en Renes, 2015.
18  Thijsse, 1937, p. 3. 
19  Renes, 2011-2, p. 457. Zie ook paragraaf 2.8.2.
20  Zie Renes, 2015-2, en paragraaf 2.5.3 voor het opnieuw beschreven perkament als metafoor voor het landschap. 
21  Westhoff, 1959. Zie ook paragraaf 2.4.3.
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tegreert. Dat heeft enerzijds te maken met nieuwe en snel aan populariteit winnende 
concepten van natuurontwikkeling, zoals rewilding, en anderzijds met nieuwe, ontwikke-
lingsgerichte trends in de erfgoedwereld. 

Om met de natuurontwikkeling te beginnen: met rewilding lijkt het geloof in de maak-
bare natuur een Europese dimensie te krijgen. Het is echter de vraag in hoeverre dit con-
cept, zoals omschreven door George Monbiot en Rewilding Europe, toepasbaar is op Ne-
derland.22 Het voorstel om actief beheer en bestaande patronen en structuren los te laten 
lijkt veel op de polarisatie van natuur en cultuur die in Nederland al eerder heeft plaatsge-
vonden en hier door velen als onwenselijke ontwikkeling is herkend. De dynamiek is dan 
niet langer het karakteristieke samenspel van natuur en cultuur dat al eeuwen het Neder-
landse landschap bepaalt. De periode van (grootschalige) natuurontwikkeling begon in 
Nederland eind jaren tachtig, uitgaande van de overtuiging dat grootschalige procesna-
tuur ook in een klein land als Nederland weer kan worden hersteld. De aandacht voor cul-
tuurhistorie in natuurontwikkeling was in veel gevallen gering en het is maar de vraag of 
dat zal verbeteren onder invloed van filosofieën als rewilding. Ook deze theorie gaat im-
mers uit van herstel van procesnatuur en dan niet zozeer door inrichtingsmaatregelen, 
als wel door het stoppen van actief beheer en spontane ontwikkelingen toe te staan, ge-
holpen door introductie van (bijvoorbeeld) grote grazers en het opheffen van barrières.23 

In de erfgoedwereld kreeg een ontwikkelingsgerichte aanpak een impuls in de Belvedere- 
periode (1999-2009).24 Sindsdien duikt erfgoed op in vele actuele herbestemmings-
opgaven, of het nu om een fabriekscomplex, paleis Soestdijk of een compleet cultuur-
landschap gaat. Draagvlak, publieksparticipatie en duurzaamheid – ook in financiële 
zin – worden steeds belangrijker.25 De ontwikkelingsgerichte benadering van erfgoed 
betekent ook dat er in praktijk meerdere ontwikkelingsrichtingen denkbaar zijn voor het-
zelfde object, terrein of landschap.

Zowel het natuurbeheerveld als het erfgoedveld zijn dus volop in beweging. In beide 
gevallen winnen ontwikkelingsgerichte benaderingen aan invloed. Hoe pakt deze ont-
wikkeling in praktijk uit voor het cultureel erfgoed, en dan met name in natuurgebieden? 
Ik wil dat hier kort illustreren aan de hand van twee voorbeelden: een kasteelruïne die ik 
eerder introduceerde in hoofdstuk 2 en de Sint-Pietersberg, die natuurbeschermers in de 
jaren twintig van de vorige eeuw tevergeefs trachtten te behouden.26

Alleen al in de provincie Limburg zijn op dit moment drie kasteelruïnes in herbouw 
of net herbouwd. In Kessel bestond de interventie uit een eigentijds dak op de ruïne, ter-
wijl bij Schaesberg het proces van herbouw de komende jaren een nieuwe functie moet 
opleveren: work in progress aan een kasteel als attractie en leerwerkplaats. In Montfort zijn 
de ingestorte kelders weer overwelfd en zorgt een reconstructie van een van de hoekto-
rens voor ruimte voor horeca en een terras op de ruïne, die daarmee onderdak kan bieden 

22  Monbiot, 2014 en paragraaf 2.4.3 voor Rewilding Europe.
23  Neefjes et al., 2006, voor cultuurhistorie en natuurontwikkeling. Zie paragraaf 2.4.3 voor natuurontwikkeling in Neder-
land.
24  Janssen et al., 2012. Zie ook paragraaf 2.3.3.
25  Janssen et al., 2017.
26  Paragraaf 2.3.3 voor de restauratie van kasteelruïnes en paragraaf 5.3.1 over de Sint-Pietersberg.
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Afb. 7.1 Nieuwbouw op de ruïne van Montfort. Foto auteur, mei 2017.

Afb. 7.2 Transformatie van de Sint-Pietersberg. Foto auteur, mei 2017.
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aan evenementen, feesten en partijen. Daarmee kan de ruïne in eigen onderhoud voor-
zien (afb. 7.1).27 Herbestemming, maatschappelijke participatie en nieuwe functies moe-
ten monumenten economische dragers bieden voor duurzaam behoud in de toekomst. 
Hierbij dient een afweging gemaakt te worden tussen nieuwe functies en het karakter 
van de ruïne, waarvan juist het verval een wezenlijk onderdeel is.28 In het geval van Mont-
fort wordt met de gedeeltelijke herbouw een geschiedenis van ruim tweehonderd jaar als 
 ruïne in het landschap naar de achtergrond verdreven. Echter, is de huidige ontwikkeling 
nog in lijn met de erfgoedwaarde van het complex, ook in de landschappelijke context? 
Tast het de gelaagdheid van het gebouw aan, of voegt het juist een nieuwe laag toe? 

Jac. P. Thijsse noemde de ‘ruïne van den Sint Pietersberg’ als waarschuwing tijdens zijn 
lezing voor de Monumentendag van 1928. De natuurbeschermers hadden gefaald in het 
behoud van de iconische berg, die sinds de jaren twintig grotendeels is afgegraven voor 
de cementindustrie. Tot op de dag van vandaag wordt het verlies van de Sint-Pietersberg 
betreurd. Ruim negentig jaar later wordt er in de Sint-Pietersberg nog altijd gegraven. De 
groeve van toen wordt nu echter bestempeld als natuur van de toekomst (afb. 7.2). Wat 
voor erfgoed krijgt Natuurmonumenten hier terug? Kunnen we de groeve beschouwen 
als jong cultureel erfgoed, de recentste fase in een duizenden jaren oud proces van mer-
gelwinning in de Sint-Pietersberg? Een modern wildernislandschap? 

De lessen van de Sint-Pietersberg en de ruïne van Montfort zijn tweeledig. Enerzijds la-
ten deze voorbeelden zien dat in de ontwikkelingsgerichte aanpak van erfgoed dé oplos-
sing niet bestaat. Ze creëert ruimte voor een ‘alles mag’-benadering en resulteert daarmee 
in meer bewegingsvrijheid voor beleidsmaker, projectontwikkelaar, landschapsontwer-
per en beheerder. Anderzijds moet ik concluderen dat in beide gevallen de functionele ei-
sen aan herbestemming of hergebruik ook gemakkelijk kunnen leiden tot concessies aan 
de authenticiteitswaarde van het betreffende erfgoed. De gelaagdheid is aangetast. Hoe-
wel we in het geval van de Sint-Pieterberg het nieuwe groevelandschap nog als uitgangs-
punt kunnen nemen voor natuurontwikkeling en een ontwikkelingsgerichte benadering 
van het in de groeve aanwezige industrieel erfgoed, kunnen we natuurlijk nooit meer te-
rug naar het gelaagde, kleinschalige cultuurlandschap met hoge natuurwaarden dat hier 
verdween. De groeve zelf en de restanten van het uitgebreide stelsel van mergelgangen 
resteren als herinnering aan de geschiedenis van de grondstofwinning op deze plek. Het 
groevelandschap komt daarmee in plaats van de vroege ecologische en historische rijk-
dom van de Sint-Pietersberg. Er lijkt daarmee afscheid te zijn genomen van alle lagen 
landschapsgeschiedenis uit de periode voor de afgraving begon en die – in dit specifieke 
geval, op deze plek – meer dan zevenduizend jaar heeft geduurd. Ook is de vraag of de 
teloorgang van de oude Sint-Pietersberg geen onderdeel moeten worden van het verhaal 
van de herontwikkeling van de groeve, die immers hoe dan ook een fase markeert in de 
geschiedenis van natuurbeheer in Nederland.29 

27  De reconstructie van deze hoektoren staat niet op zich, maar is onderdeel van het project Heerlickheit Montfort, dat ook voor-
ziet in de reconstructie van de kasteeltuinen, realisatie van nieuwe natuur, routestructuren en parkeervoorziening. Zie www.
kasteelmontfort.eu (geraadpleegd 29 mei 2017).
28  Zie Purmer, 1997, en Purmer, 1998. 
29  Zie voor dit verhaal paragraaf 5.3.1. 
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Bij Montfort kunnen we concluderen dat de ruïne die hier sinds 1794 stond deels 
plaatsmaakt voor een bouwwerk dat er ook vóór de verwoesting niet stond. Daarmee is 
de herkenbaarheid van het complex in de omschrijving van Hans Renes aangetast.30 Een 
waardering van de nieuwbouwelementen zelf zullen we aan toekomstige generaties moe-
ten overlaten. 

De dynamiek die Belvedere en de natuurontwikkeling in het landschap brengen zijn op zich 
passend, want ze onderschrijven het dynamische landschapsbeeld dat ook uit dit onderzoek 
naar voren komt. Bij het verder ontwikkelen van de historische en gelaagde landschappen 
in beheer bij Natuurmonumenten vormen diezelfde ontwikkelingsconcepten echter even-
eens een regelrechte bedreiging: cultureel en natuurlijk erfgoed kan verloren gaan door na-
tuurontwikkeling of door uitnodigen van allerlei economische dragers in het landschap. 

Ook kan er sprake zijn van een shifting baseline syndrome. Naar welk referentiebeeld grij-
pen de plannenmakers terug? In het Geuldal, maar ook in andere Nederlandse beekdalen 
ligt het referentiepunt vaak in een relatief recent verleden, met alle gevolgen van dien.31

Renes waarschuwt al dat een grondig begrip van de complexe landschapsgeschiede-
nis noodzakelijk is om de juiste keuzes te maken. Hij pleit voor een meer ontwikkelings-
gericht ‘behoud door beheer’, dat een meer prudente aanpak vereist dan het gebruik van 
natuur en erfgoed als vector voor toekomstige ontwikkeling.32 

Uit de voorbeeldstudies blijkt dat de bestudeerde natuurgebieden landschappelijke en-
sembles zijn, waarin een grote diversiteit aan natuurlijk en cultureel erfgoed (en natuurlijk 
erfgoed met een culturele dimensie en vice versa) te vinden is. Dat is ook af te leiden uit ta-
bel 7.1, waar in de meeste voorbeeldstudiegebieden een sterke samenhang te zien is tus-
sen de verschillende categorieën cultureel erfgoed. De meerwaarde van een vereniging als 
Natuurmonumenten schuilt dan ook niet alleen in het behoud van afzonderlijke planten-
gemeenschappen en habitats, gebouwen en grafheuvels, maar in het piëteitsvol behouden 
én prudent verder ontwikkelen van een aantal karakteristieke Nederlandse ensembles. 

Zoals ik in paragraaf 2.8.2 schreef, wil ik met dit onderzoek tevens een bijdrage leveren aan 
een nieuw toetsingskader waarmee we de waarde van cultureel erfgoed voor beheerplannen 
beter kunnen expliciteren en onderbouwen. Dat toetsingskader zou dan een plek moeten 
vinden in de stappen van het beheer van erfgoed die ik in figuur 2.2 presenteerde (figuur 7.1).

Een toetsingskader dient behulpzaam te zijn bij het beoordelen van mogelijke beheer-
maatregelen. Het landschap dient niet slechts beschouwd te worden als het eindpunt 
van een wenselijke ontwikkeling in het verleden, maar als een momentopname in een 
dynamisch proces. Ook het cultureel erfgoed van natuurgebieden maakt deel uit van dat 
dynamische proces. Kennis van de (beheer)geschiedenis is daarom van belang. Land-
schapsbiografisch onderzoek is een goede methode om de antropogene invloeden in de 
landschappen te reconstrueren en daaruit uitgangspunten en inspiratiebronnen te her-
leiden voor toekomstige ontwikkelingen en beheer.

30  Zie Renes, 1999, p. 457. Zie ook paragraaf 2.8.2.
31  Sheppard, 1995, voor een illustratie van dit begrip in relatie tot ecologie.
32  Renes, 2015, p. 2. 
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Het beoogde toetsingskader dient een aantal vaste uitgangspunten te hanteren:
1)  Een effectieve ruimtelijke schaal: beoordeling op landschapsschaal. Het landschap 

is het integrerend kader voor cultuur en natuur. Een goede afweging kan dus alleen 
op het landschappelijke schaalniveau van dat ensemble plaatsvinden.

2)  Een effectieve tijdschaal: de wederzijdse wisselwerking en invloed van natuur en 
mens dient goed in kaart te worden gebracht, ook langs een passende historische 
tijdlijn, om de huidige patronen en processen in het landschap goed te kunnen be-
grijpen, duiden en waarderen.

3)  De herkenbaarheid van de historische gelaagdheid van het aanwezige cultureel erf-
goed, vanuit een gematigd-constructivistisch natuurbeeld. Elk waardevol natuur-
gebied omvat een dynamisch, gelaagd landschap. Deze gelaagdheid analyseren is 
nodig om de impact van de voorgenomen ingrepen te kunnen beoordelen. 

Vanuit deze uitgangspunten ontworpen ingrepen kunnen vervolgens worden geëvalu-
eerd en getoetst op drie toetsingscriteria:

1)  Verrijking of nivellering (naar Victor Westhoff ). Wat zijn de effecten van de voor-
gestelde maatregelen voor het cultureel en natuurlijk erfgoed? Vormt de beheerin-
terventie een verrijking voor natuur of voor het cultureel erfgoed? Of vindt er juist 
 nivellering plaats?

2)  Effect op de schoonheid van het landschap. In hoofdstuk 2 liet ik het belang van 
het begrip schoonheid zien voor de geschiedenis van Natuurmonumenten. Tot ver 

Figuur 7.1 Toetsingskader waardering van cultureel erfgoed in de stappen voor het 
beheer
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na de Tweede Wereldoorlog bleek schoonheid een belangrijke drijfveer. Daarna 
verdween schoonheid uit het jargon van het natuurbeheer, maar in de Erfgoedwet 
is het begrip tot vandaag de dag verankerd. Ook in de beleving speelt de esthetiek 
van het landschap (wat is mooi, wat is lelijk) een belangrijke rol. De toenemende 
aandacht voor beleving en participatie lijkt te pleiten voor een nieuwe plek voor de 
schoonheid van het landschap, waarbij de samenhang tussen natuurlijk en cultu-
reel erfgoed in het landschap een belangrijk aspect is.33 

3)  Effect op de herkenbaarheid van het landschap. Is de voorgestelde beheeringreep 
een aanvulling op de palimpsest van het landschap of dreigen relevante lagen voor-
goed te verdwijnen? Met andere woorden: vindt de ingreep plaats binnen de schaal 
en dynamiek van het bestaande landschap, of worden die door de beoogde inter-
ventie juist aangetast? Blijven de ruimtelijke kenmerken van het landschap bewaard 
of verandert er iets wezenlijks in de geografische en historische kenmerken?34 

Het is dus ook voor Natuurmonumenten van belang om steeds binnen dit integrale afwe-
gingskader te blijven, waarin de dimensies van ruimte (landschappelijke schaal), tijd (de 
relevante historische tijdlijn) en waarde (verrijking of nivellering van ecologische en cul-
turele waarden; effect op schoonheid en herkenbaarheid) gelijke aandacht krijgen. Het 
toetsingskader moet uiteindelijk leiden tot een bewuste keuze, ongeacht het natuurbeeld 
dat voor het betreffende landschap geldt (figuur 7.2).

 
Figuur 7.2 Toetsingskader voor het landschap

Uitgangspunten

Landschapsschaal Tijdsschaal Gelaagdheid

LANDSCHAP

Verrijking of nivellering Schoonheid (Esthetiek) Herkenbaarheid

Beoordelingscriteria

Aan de beheerstrategieën van Natuurmonumenten en de traditionele natuurbeelden wil 
ik nog enige gedachten wijden. De momenteel door Natuurmonumenten gehanteerde 
beheerstrategieën lijken het spectrum van het arcadische en wildernisnatuurbeeld goed 
te dekken. Ook het landschapsbeleid van de vereniging, met het streven naar het behoud 
van karakteristieke cultuurlandschappen enerzijds en grootschalige natuurgebieden 
waarin ruimte is voor natuurlijke processen anderzijds, onderstreept dit. De beide tradi-
tionele natuurbeelden blijken wel problematisch voor de dynamische verhouding tussen 

33  Zie paragraaf 2.3.3, 2.6, figuur 2.1 en paragraaf 4.8. Zie ook Roos, 1999.
34  Renes, 1999, p. 457. Zie ook paragraaf 2.8.2.
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natuurlijk en cultureel erfgoed. Het wildernisnatuurbeeld immers gaat uit van een land-
schap dat gevormd wordt door natuurlijke processen en waarin de rol van de mens zoveel 
mogelijk wordt beperkt. Uit de voorbeeldstudies blijkt echter steeds dat ook hier de mens 
zijn invloed heeft uitgeoefend. Het is dan ook maar de vraag hoe realistisch het nastreven 
van echte wildernis in Nederland is. De wildernisstrategie grootschalig toepassen zal al-
tijd gepaard gaan met het verdwijnen van waardevolle erfgoedcomplexen.35 

Het arcadische natuurbeeld gaat weliswaar uit van beproefd traditioneel beheer in de 
oude agrarische cultuurlandschappen, maar door nadruk op het bestaande landschaps-
beeld is dit natuurbeeld vrij statisch en doet het onvoldoende recht aan de landschap-
pelijke dynamiek. In beide natuurbeelden, kortom, is de dynamische interactie tussen 
natuurlijk en cultureel erfgoed in het Nederlandse landschap onvoldoende onderkend.

De indeling in deze beheerstrategieën was vanuit een ecologisch perspectief gekozen. 
Vanuit landschappelijk erfgoed is het interessant hier de indeling van unesco tegenover 
te zetten.36 Bij min of meer ‘organisch gegroeide’ landschappen als het Geuldal ligt een 
evenwichtige afweging van natuurlijk en cultureel erfgoed voor de hand, maar bij ont-
worpen landschappen zoals de Atlantikwall is het cultureel erfgoed een belangrijke dra-
ger van het landschap en verdient daarmee een prominente plek in het natuurbeeld van 
de betreffende duingebieden. 

Betekent dit dat daarmee concessies moeten worden gedaan aan de natuurwaarden van 
betreffende gebieden? Dat is maar zeer de vraag. Hoofdstuk 5 illustreerde al dat veel van 
de belangrijke natuurwaarden juist samenhangen met het historisch ontwikkelde klein-
schalige landschap. In het Geuldal is gebleken dat het herstellen van verdwenen land-
schapselementen, zoals graften, een manier kan zijn om verbroken ecologische relaties 
te herstellen.37 Zo worden zowel cultuurhistorische als ecologische doelen gediend met 
dezelfde herstelmaatregelen. Dit sluit aan op George Monbiots oproep om natuur weer 
meer terug te brengen in het dagelijks leven en is tevens een pleidooi voor meer integrale 
samenhang van natuur en cultuur, ook buiten beschermde natuurgebieden. Voor de duin-
gebieden waarin de Atlantikwallrestanten liggen lijkt de ruïnestrategie ruimte te bieden 
om natuurlijk en cultureel erfgoed in dit landschap in evenwicht te brengen.38 Dit kan be-
tekenen dat Natuurmonumenten zich in woord en daad sterker als erfgoedbeheerder gaat 
profileren, zeker in de oude cultuurlandschappen. Volgens Reinhard Piechocki is er veel 
meer draagvlak te genereren door aandacht te schenken aan ‘Erlebbarkeit der gewachse-
nen heimatlichen Kulturlandschaft’.39 Hierin staan beleving, cultuurlandschap, natuur en 
(streek)eigenheid centraal. Het zijn concepten die nauw aansluiten bij het arcadische na-
tuurbeeld. Hiermee beschouw ik natuurbescherming in Nederland wel nadrukkelijk als 
een culturele opgave. Dit in navolging van Piechocki, die zijn boek besluit met de bood-
schap dat ‘Naturschutz keine angewandte Ökologie, sondern eine Kulturaufgabe ist.’40 

35  Zie Renes, 2018, voor drie voorbeelden van natuurontwikkelingsprojecten. 
36  Zie paragraaf 2.9, tabel 2.6.
37  Van Tooren et al., 2015. Zie ook paragraaf 5.8.
38  Zie paragraaf 4.10 en figuur 4.1. 
39  Piechocki, 2010, p. 14. 
40  Piechocki, 2010, p. 15. 
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7.6 Wensen voor vervolgonderzoek

De vier voorbeeldstudies illustreren de kracht van de landschapsbiografie als methode om de 
complexe ontwikkelingsgeschiedenis van de betreffende landschappen te duiden. Door de 
sterke, relatief recente bemoeienis van Natuurmonumenten met deze landschappen blijven 
oudere lagen uit hun ontwikkelingsgeschiedenis vaak onderbelicht. Voor het Eerder Achter-
broek bijvoorbeeld is er nauwelijks informatie beschikbaar over de periode vóór 1850. Met de 
nieuwe natuurontwikkelingsopgaven – bijvoorbeeld langs de Regge – zou archeologische in-
formatie een welkome aanvulling zijn op de beschikbare historische kennis. Een overdimen-
sionering van de laag van Philip Dirk van Pallandt ligt op de loer ten koste van nog vele onbe-
kende verhalen en lagen uit een verder verleden, omdat de invloed van Van Pallandt nu eenmaal 
vrij uitgebreid onderzocht is. Een landschapsbiografie, zoals geschreven voor de Drentse Aa, 
zou ook voor enkele regio’s met gebieden van Natuurmonumenten tot verdieping van de 
kennis leiden en daarmee wellicht ook tot andere keuzes in de voorliggende vraagstukken.41

Verder onderzoek lijkt eveneens gewenst op het snijvlak van erfgoed en natuurbeheer. De 
brug die de landschapsecologie heeft geslagen tussen geografen en ecologen verdient voort-
zetting.42 Integraal en verdiepend onderzoek naar het samengaan van erfgoed en natuur in 
het landschap verdient aanbeveling. Bij het nadenken over een duurzame toekomst voor een 
natuurgebied wordt nu al gauw gedacht in verschillende natuurbeelden, maar er zouden ook 
meer erfgoedgerichte scenario’s kunnen worden onderzocht. Ook hier is verder onderzoek 
in samenwerking tussen bijvoorbeeld ecologen, historisch geografen en archeologen ge-
boden. Multidisciplinair onderzoek met een landschapsbiografische invalshoek is gewenst 
om de lacune in onderzoek op het snijvlak van erfgoed en natuurbeheer verder in te vullen.

Een ander zinvol vervolg zou vergelijkend onderzoek naar het werk van andere terrein-
beheerders in Nederland en het buitenland kunnen zijn. Jan Buursink, hoogleraar sociale 
geografie schreef over zijn vakgebied: ‘Hoewel in de naamgeving van onze wetenschap de 
mondiale oriëntatie voorop lijkt te staan, is in de praktijk van de laatste honderd jaar het 
nationale perspectief wel heel dominant geweest.’43 De onderhavige studie over de land-
schappen van Natuurmonumenten is, ook vanwege de aard van het werk van de organi-
satie, eveneens geheel op de Nederlandse praktijk gericht. Alleen voor de Atlantikwall 
maakte ik enkele uitstapjes naar het buitenland vanwege het internationale karakter van 
deze verdedigingslinie. Toch zou het interessant zijn ook te kijken naar buitenlandse na-
tuurbeheerders en hun omgang met het (landschappelijk) cultureel erfgoed. Interessant 
vergelijkingsmateriaal bieden de National Trust in het Verenigd Koninkrijk en Natuurpunt 
in Vlaanderen. Op ecologisch gebied wordt al frequent gewerkt met referentiegebieden in 
het buitenland. Voor het beheer van cultureel erfgoed in de natuurgebieden is de uitwis-
seling van kennis en ervaring nog relatief beperkt.44

41  Zie Spek et al., 2015. Overigens krijgen niet alle gesignaleerde ecologische knelpunten (p. 460) in dit monumentale boek 
antwoorden uit de rijke oogst van het verleden. Wel is interessant dat Staatsbosbeheer in de nieuwe visie cultuurhistorie gelijk-
waardig stelt aan ecologie (p. 475).
42  Zie paragraaf 2.5.4 voor de landschapsecologie. 
43  Buursink, 1998, p. 1. 
44  Er zijn natuurlijk wel contacten tussen Natuurmonumenten en bijvoorbeeld Natuurpunt en de National Trust, maar nog 
weinig gericht op dit specifieke onderwerp. 
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Ook binnen de landsgrenzen is er nog voldoende te doen: Zou de voor Natuurmonu-
menten geschetste periodisering ook herkenbaar zijn bij andere terreinbeherende instan-
ties zoals Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen? Hoe gaan deze organisaties 
om met cultureel erfgoed? Hier en daar kwamen deze organisaties soms al kort aan de 
orde. Bij nadere studies zullen ongetwijfeld vele parallellen zichtbaar zijn. Opvallend is 
bijvoorbeeld het omslag van het verslag over de jaren 1941-1946 van het Geldersch Land-
schap: geen natuurplaatje, maar een nostalgisch beeld van het oude Gelderland met boer-
derij, boerenwagen en kippen – de schoonheid van het traditionele landschap ten voeten 
uit (afb. 7.3). De stichting lijkt daarmee al vanouds meer gericht op cultureel erfgoed dan 
op ‘wilde’ natuurwaarden.45

45  Zie paragraaf 2.6.5 voor een korte beschouwing van de huidige sterke oriëntatie op cultureel erfgoed, zeker sinds de fusie 
met Geldersche Kasteelen. Voor dit onderzoek heeft verder geen studie naar Geldersch Landschap plaatsgevonden.

Afb. 7.3 Omslag van het 
jaarverslag van het Gel-
dersch Landschap over de 
periode 1941-1946.  
Collectie auteur.
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7.7 Tot slot

De toenemende aandacht voor cultureel erfgoed bij Natuurmonumenten is een reactie 
op de polarisatie van de laatste drie decennia van de twintigste eeuw: integrale begrazing 
wordt teruggedraaid, achterstallig onderhoud ingelopen, er komt beleid voor cultuur-
historie. Maar eigenlijk worstelt Natuurmonumenten nog altijd met de gevolgen van de 
 polarisatie tussen natuur en cultuur in combinatie met een nogal klassiek erfgoedbeeld. 
Wat ontbreekt zijn oude begrippen van samenhang, esthetiek en schoonheid. 

Dat is temeer problematisch omdat motivatie voor aankoop van veel gebieden juist ge-
worteld is in de esthetisch gemotiveerde natuurbeelden. De samenhang van natuurlijk 
en cultureel erfgoed in landschappen als het Eerder Achterbroek en het Geuldal zorgden 
voor het landschapsschoon dat de aankoopwaardigheid (mede) bepaalde. Er dreigt zo in 
het heden een discrepantie te ontstaan tussen de huidige natuurdoelen en de oorspronke-
lijk beoogde natuurbeelden. Daarmee is de discussie over de verhouding cultuur-natuur 
opnieuw actueel. 

Deze studie heeft laten zien dat Natuurmonumenten cultureel erfgoed al vele tientallen 
jaren beheert: met vallen en opstaan, met wisselende aandacht, maar ook met een hoge 
mate van continuïteit. Zowel de verklaring voor deze rijkdom aan cultureel erfgoed als de 
sleutel voor behoud in de toekomst ligt wellicht in continuïteit. Hierbij pleit ik niet voor 
een museumlandschap of een star behoud van het huidige landschap. Landschappen 
waren, zijn en blijven dynamisch. Maar bij de ontwikkeling van een toekomstvisie voor 
onze meest gave cultuurlandschappen zouden de karakteristieken die deze landschap-
pen vormen bewuster dan nu aandacht moeten krijgen. Dit sluit ook natuurontwikkeling 
in deze gebieden niet uit, mits passend in de schaal en structuur van het landschap. Met 
andere woorden, met respect voor het wezen en de schoonheid van deze landschappen. 
Of, zoals Graham Fairclough en Stephen Rippon stellen: ‘Landscape preservation means 
“ management of change”.’46 

Integraal denken vanuit het ensemble dat natuur en cultuur vormen in het landschap 
staat dan voorop. Het vergt een integrale, inclusieve en dynamische landschapsbenade-
ring. Een dergelijke benadering kan helpen tegenstellingen tussen natuur en cultuur te 
overstijgen, in tegenstelling tot een sectorale benadering van natuur en cultureel erfgoed 
afzonderlijk.47 Hierbij kan het schoonheidsbegrip van de vooroorlogse natuurbescher-
mers behulpzaam zijn. Denken vanuit de schoonheid van het landschap kan helpen de 
samenhang tussen natuurlijk en cultureel erfgoed en daarmee ruimtelijke kwaliteiten van 
het landschap op de kaart te zetten, die in de wirwar van subsidiestelsels en natuurdoel-
typen weleens over het hoofd dreigen te worden gezien.48 

Als beheerder van cultureel erfgoed is Natuurmonumenten nog altijd weinig in beeld. 
Natuurlijk, er is weleens aandacht voor de voorbeeldige restauratie van een monument of 
kritiek op het beheer van een ander monument, hetzij landschappelijk, archeologisch of 

46  Fairclough & Rippon, 2002. 
47  Zie voor deze benadering bijvoorbeeld Renes, 2018. In dit artikel plaatst Renes een aantal natuurontwikkelingsprojecten in 
dit kader. Zie paragraaf 2.4.3. 
48  Gremmen & Keulartz, 1996. Zie ook paragraaf 2.9 en 6.5.3.
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Afb. 7.4a-b Boerderij op het Eerder Achterbroek, gebouw en erf gelegen in een kleinschalig land-
schap en gedeelten van de Atlantikwall in de Zeepeduinen, Slot Haamstede, twee voorbeelden van 
‘het landschap bewaard’. Foto’s auteur, juli 2010 en maart 2017.
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gebouwd, hetzij beschermd of niet. Maar toch is de rijke ervaring met het beheer van cul-
tureel erfgoed, van archeologisch tot landschappelijk en van gebouwd tot immaterieel, 
in het historisch perspectief van meer dan honderd jaar terreinbeheer nog weinig onder-
kend als waardevol voor historisch-geografisch onderzoek.

Ik wil tot slot dan ook pleiten voor een voornamere rol van de praktijk van het beheer 
van cultureel erfgoed en van het natuurbeheer in het historisch geografische onderzoek. 
Veel van deze praktijkkennis over het beheer van het Nederlands cultuurlandschap is te 
vinden bij Natuurmonumenten en andere terreinbeherende instanties. Kennis die nog 
onvoldoende vanuit wetenschappelijke invalshoek bestudeerd is. Wetenschappelijke 
kennis aan de andere kant is nog weinig toegepast in het veld. Zo is er nog maar weinig 
systematische monitoring van effecten van het gevoerde beheer op het aanwezige cultu-
reel erfgoed. Er is in dat opzicht nog veel werk te verrichten. Hopelijk zijn de resultaten 
van deze studie een nieuwe impuls voor een vruchtbare wisselwerking tussen academisch 
landschapshistorisch onderzoek en de praktijk van het beheer van datgene wat historisch 
geografen, mijzelf incluis, al zo lang bezighoudt: het Nederlandse cultuurlandschap.
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Samenvatting

Natuurmonumenten is een van de grootste erfgoedbeheerders van Nederland, maar is bij 
het grote publiek vooral bekend als natuurbeheerder. Dit terwijl de vereniging een staal-
kaart aan typisch Nederlandse landschappen beheert, naast vele honderden cultuurhis-
torisch bijzondere gebouwen en monumenten en allerlei archeologisch waardevolle ter-
reinen. 

Deze studie gaat over de rol van cultuurhistorie bij het beheer van Nederlandse na-
tuurgebieden, in het bijzonder bij Natuurmonumenten. De nadruk ligt daarbij op het 
landschappelijke erfgoed in de terreinen van deze vereniging en dan vooral in de periode 
1945 tot heden. Met dit boek wil ik aandacht vragen voor het landschappelijk erfgoed van 
Natuurmonumenten en Natuurmonumenten als erfgoedbeheerder. Het boek kent zeven 
hoofdstukken. Centraal staan een viertal voorbeeldstudies, die in de hoofdstukken 3 tot 
en met 6 behandeld worden.

1 Inleiding

Het hoofdstuk begint met een eerste verkenning van de centrale begrippen van dit boek, 
landschap, erfgoed en natuur, aan de hand van een klein natuurreservaat bij het  Canadese 
Alert Bay. Wat op het eerste gezicht een natuurgebied zonder zichtbare menselijke in-
vloed lijkt, is in wezen sterk gevormd door de mens en is daarmee te beschouwen als zo-
wel natuurlijk als cultureel erfgoed. Hierop volgt een korte beschouwing op de aanleiding 
van dit onderzoek. Ik wil met dit onderzoek mijn ervaringen als specialist cultuurhistorie 
en landschap bij Natuurmonumenten delen met de vakwereld. Na een werkdefinitie voor 
landschap, erfgoed en natuur volgt de probleemstelling. Deze luidt: 

Hoe verhouden natuurlijk en cultureel erfgoed zich tot elkaar in het beheer van Nederlandse natuurge-
bieden en in het bijzonder van Natuurmonumenten?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een gedegen studie van de cultuur-natuur-
verhouding in historisch perspectief noodzakelijk. Hieraan zijn dan ook de vier centrale 
voorbeeldstudies gewijd. Een viertal onderzoeksvragen zijn geformuleerd om de pro-
bleemstelling te beantwoorden:
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1)  Waaruit bestaat het landschappelijk cultureel erfgoed in de onderzochte gebieden van Natuurmo-
numenten?

2)  Wat is de plaats van dit erfgoed in het beheer van de onderzochte gebieden?
3)  Tonen de vier voorbeeldgebieden veranderingen in de houding van Natuurmonumenten tegenover 

(landschappelijk) erfgoed in de periode sinds 1945?
4)  Welke concepten van natuur, erfgoed en landschap zijn bruikbaar voor een terreinbeherende orga-

nisatie als Natuurmonumenten?

Nog altijd zien velen natuur en erfgoed als tegengestelde begrippen. Reden te meer om 
deze verhouding in dit boek te onderzoeken.

Hoofdstuk 1 sluit af met de opzet van dit boek en een korte introductie op de natuur-
beelden die voor dit onderzoek gehanteerd zijn. Het gaat dan om het arcadische natuur-
beeld en het wildernisbeeld. Bij het arcadische natuurbeeld ligt de nadruk op het histori-
sche, veelal kleinschalige cultuurlandschap en een bijhorend perceelsgewijs beheer. Het 
wildernisbeeld daarentegen gaat uit van een landschap van vóór de komst van de mens, 
waar natuurlijke processen de natuur vormen in plaats van menselijke beheeringrepen.

2 Landschap, erfgoed en natuur: theorie en methode

Dit hoofdstuk opent met de behandeling van de complexe begrippen landschap, erfgoed 
en natuur aan de hand van twee parken van de Engelse achttiende-eeuwse tuinarchitect 
Lancelot ‘Capability’ Brown, waarbij de huidige beheerder van invloed is op de verhou-
ding tussen natuur en erfgoed in deze zorgvuldig gecomponeerde landschappen.

Bij de uitwerking van het begrip landschap maak ik vooral gebruik van een kunsthistori-
sche en geografische invalshoek. In de kunst speelt landschap al een rol sinds de vijftiende 
eeuw, terwijl ook hedendaagse kunstenaars zich nog altijd laten inspireren door het land-
schap. De geografische wetenschap kent ook diverse landschapsbeelden. Ik sta wat langer 
stil bij de culturele geografie en de historische geografie, die veel verder gaan dan bestu-
dering van het tastbare en zichtbare landschap alleen. Zeker de new cultural geography voegt 
sociale, culturele en politieke componenten toe die weer invloed hebben op het landschap. 

Het begrip erfgoed kent vele betekenissen. Gebouwd erfgoed, archeologisch erfgoed 
en immaterieel erfgoed kennen in de Nederlandse traditie elk een eigen ontwikkelings-
geschiedenis. 

Ook beelden van de natuur wisselen met de tijd en plaats, met de verschuivende ver-
houding tussen mens en natuur. De beide in hoofdstuk 1 geïntroduceerde natuurbeelden, 
het arcadische natuurbeeld en het wildernisbeeld, krijgen een uitgebreide beschrijving. 
Deze natuurbeelden bestaan in de Nederlandse praktijk naast elkaar, maar hebben ook 
ieder een eigen ontwikkelingsgeschiedenis. 

Na de behandeling van landschap, erfgoed en natuur volgt kort de stand van de hui-
dige kennis in die vakgebieden waar de begrippen samenkomen. Achtereenvolgens 
zijn dat de historische geografie, de landschapsbiografie en de landschapsecologie. De 
landschapsbiografie is de theoretische invalshoek voor de voorbeeldstudies. Deze land-
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schapsonderzoeksmethode met wortels in de antropologie en archeologie onderzoekt 
de wederzijdse relaties tussen mens en landschap. Het identificeren van auteurs van het 
onderzochte landschap, aandacht voor tijdsdiepte en gelaagdheid, de natuur-cultuurver-
houding maar ook de toepasbaarheid van onderzoek voor ruimtelijke opgaven vormen 
belangrijke thema’s van de landschapsbiografie. Deze thema’s blijken zeer bruikbaar om 
de uitgekozen voorbeeldgebieden te bestuderen. 

Na de meer theoretische uiteenzetting volgt een historische beschrijving van het be-
heer van natuur en landschap in Nederland. Hierbij maak ik gebruik van de bestaande 
periodisering voor de geschiedenis van natuurbescherming, maar voeg steeds de rol 
van het erfgoed in de periodes toe. Zeker vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog gingen de bescherming van natuurlijk en cultureel erf-
goed vaak hand in hand. Natuurbeschermers en cultuurbeschermers participeerden in 
dezelfde netwerken. In de wens om de schoonheid van het landschap te behouden was 
zowel aandacht voor natuurlijk als cultureel erfgoed. Pas in de jaren zeventig van de vo-
rige eeuw lijken cultuur en natuur gescheiden begrippen te worden, ook binnen Natuur-
monumenten. De aandacht voor wildernisnatuur en natuurontwikkeling namen sterk 
toe tot eind vorige eeuw. Sindsdien is er ook binnen de natuurbescherming weer groei-
ende aandacht voor erfgoed, alhoewel de scheiding natuur-cultuur nog altijd bestaat.

Na deze historische schets beschrijf ik de onderzoeksmethode. Dit onderzoek is ge-
baseerd om een combinatie van technieken: veldwerk, archiefwerk, interviews en litera-
tuurstudie. 

Natuur en cultuur lijken, na een periode waarin geen strikte scheiding gemaakt werd, 
ver uit elkaar te zijn getrokken. Opmerkelijk voor een land als Nederland, waarin de men-
selijke invloed zo groot is. unesco biedt met de Werelderfgoedlijst allerlei categorieën 
voor cultuurlandschappen, die ook bruikbaar zouden kunnen zijn voor de Nederlandse 
situatie. Dit biedt een interessante gedachte als opmaat voor de voorbeeldstudies. 

3 De baron

Voor het ‘behoud in den tegenwoordige staat’:  
65 jaar landschapsbescherming in het Eerder Achterbroek

Het Eerder Achterbroek is een kleinschalig, oud cultuurlandschap, behorende bij land-
goed Eerde nabij Ommen. In 1949 kocht Natuurmonumenten dit terrein van baron van 
Pallandt. Deze baron had de nodige eigen ideeën over het beheer van het gebied. Philip 
Dirk van Pallandt was in 1913 onverwacht eigenaar geworden van landgoed Eerde, 1700 
hectare groot, met 23 boerderijen en een kasteel. Hij zag zich echter al snel gedwongen 
delen van het landgoed te verkopen. 

Natuurmonumenten kreeg gelegenheid het Eerder Achterbroek te kopen, waarschijn-
lijk vanwege de persoonlijke banden van de baron met Natuurmonumenten als betrok-
ken bestuurslid. Dit kleinschalige kampenlandschap met verspreide boerderijen, akkers 
omgeven door houtwallen, weilanden en kleine heideveldjes was al ouderwets in 1949. 
De baron beschouwde dit gedeelte van zijn landgoed als mooiste van zijn bezit. Natuur-
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monumenten ging tot aankoop over, niet zozeer vanwege de natuurwaarden van het ge-
bied, maar vooral vanwege cultuurhistorische en esthetische redenen. 

Natuurmonumenten voerde een beheer uit dat vooral gericht was op behoud van de be-
staande situatie. De onverharde wegen, de boerderijen, de houtwallen en boomgroepen, 
alles moest zo blijven als de baron het had achtergelaten. Dit esthetisch gemotiveerde be-
heer zorgde ervoor dat veel bij het oude bleef maar ondertussen toch wel wat veranderde. 
Kleine heideveldjes groeiden langzaam dicht, bomenrijen kregen te maken met uitval en 
houtwallen werden bosstroken: het historische periodieke, agrarische beheer werd ach-
terwege gelaten, waardoor het landschap uiteindelijk toch veranderde. 

De afgelopen jaren is er een herstelplan in gang gezet op basis van landschapsbiogra-
fisch onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat de baron zelf actief ingreep in het landgoed. 
Landschapsarchitectuur was zijn hobby en hij introduceerde nieuwe soorten op het land-
goed. Hij kon ingrijpen op boomniveau en streefde voor het Eerder Achterbroek een En-
gels landschap na. Natuurmonumenten heeft dit streven voortgezet met haar esthetische 
beheer.

Een recent herstelplan moet zorgen voor duurzaam behoud van het landgoed, zonder 
de handtekening van Van Pallandt uit te wissen. Dat betekent een actiever beheer van de 
heidevelden, houtwallen en bomenrijen met respect voor de toevoegingen van Van Pal-
landt. Bij het veelal cultuurhistorisch ingestoken herstel zoekt Natuurmonumenten naar 
een balans met de gewenste ontwikkeling van natuurwaarden. Ook nu blijft het Eerder 
Achterbroek een bijzonder voorbeeld van een landschap waarbij erfgoedargumenten do-
minant zijn in het beheer sinds de aankoop.

4 De bunkerbouwer

Over bunkers en natuur: omstreden militair erfgoed en natuurbeheer in de duinen

Nergens in Nederland zijn zulke complete ensembles van de Atlantikwall bewaard geble-
ven als in natuurgebieden, maar juist in de natuurgebieden is er relatief weinig aandacht 
voor dit recente militaire erfgoed. Een paradox die ik in dit hoofdstuk tracht te verklaren. 
De Atlantikwall is omstreden erfgoed: verschillende groepen in de samenleving kennen 
verschillende waarden toe aan hetzelfde erfgoed. In dit geval kijkt een natuurbeheerder 
anders aan tegen de verdedigingswerken dan een erfgoedspecialist. De laatstgenoemde 
zal de Atlantikwall zien als militair erfgoed, de eerstgenoemde als obstakel in het duin, 
waar veelal het wildernisnatuurbeeld overheerst. 

Een korte rondgang langs militair erfgoed in Nederland laat zien dat de aandacht voor 
de Atlantikwall ook in erfgoedkringen relatief recent is en niet onomstreden, omdat het 
zogenaamd dadererfgoed is: de Duitse bezetter heeft de vestingwerken aangelegd. Toch 
lijkt zeker de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor erfgoed uit de Tweede We-
reldoorlog. Enkele buitenlandse voorbeelden van Tweede Wereldoorlogerfgoed in na-
tuurgebieden bieden een divers beeld. Het varieert van een compleet museaal ingericht 
complex in de Belgische duinen bij Oostende tot slechts beperkt ontsloten en zichtbaar 
gemaakte bunkers van de Duitse Westwall.
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In Nederland werden (en worden) de duinen door veel natuurbeschermers gezien als een 
wildernislandschap, een landschap waarin de mens nauwelijks invloed lijkt te hebben. Juist 
in de duinen werd Natuurmonumenten al in de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd met 
de bouw van de Atlantikwall. 

Aan de hand van Voornes Duin (al in beheer bij Natuurmonumenten vóór de Tweede 
Wereldoorlog) en andere natuurgebieden schets ik vervolgens de historische ontwikke-
ling van de omgang met dit zeker aanvankelijk zeer ongewenste erfgoed. In de periode 
direct na de oorlog kreeg opruimen van de duinen de prioriteit. Verwijderen van muni-
tie, mijnen en prikkeldraad werd als eerste opgepakt. Al snel ontstond ook de behoefte 
om de bouwwerken te slopen. Dit ging echter minder voorspoedig. Er bleek de nodige 
administratieve verwarring te zijn over wie waar verantwoordelijk voor was. Voor sloop-
subsidies kwamen bunkers in natuurgebieden in ieder geval niet in aanmerking. Laten 
opblazen gaf veel schade en andere methodes, zoals verzinken, werden verkend. Uit-
eindelijk werden de meeste bunkers onder het zand gewerkt en bleven de facto dus ge-
woon liggen. Het zal bij veel particuliere eigenaren van duingebieden niet anders zijn 
gegaan. 

De Tweede Wereldoorlogrestanten lijken in de jaren vijftig, zestig en zeventig geen 
punt van aandacht. Waar echter partijen als Rijkswaterstaat aandringen op sloop, rea-
geerde Natuurmonumenten terughoudend. De vereniging wilde vooral verstoring in haar 
natuurgebieden vermijden. 

In de jaren daarna verwierf Natuurmonumenten de nodige duingebieden met veel 
complete Atlantikwallensembles van particuliere eigenaren, die veelal ook niet tot sloop 
waren overgegaan. Zeker in de periode van grootschalige natuurontwikkeling in de jaren 
negentig werd wel het nodige gesloopt, maar bij Natuurmonumenten was behoud van de 
rust een belangrijk argument om bunkers te behouden. Ook werden de natuurwaarden 
van bunkers steeds meer erkend: er overwinteren vleermuizen en op het beton groeien 
bijzondere mossoorten. Preservation by neglect verklaart dan ook grotendeels de in het be-
gin van het hoofdstuk gestelde paradox. Zo bleef in de natuurgebieden veel van het mili-
taire landschap van de Atlantikwall bewaard in landschappelijke samenhang. Actief be-
heer op het erfgoed werd echter niet uitgevoerd. 

Ruim zeventig jaar na de bouw van de Atlantikwall staan natuurbeheerders, met de 
groeiende aandacht in het achterhoofd, maar ook met voortschrijdend verval van de 
bouwwerken, voor een keuze. Ik eindig dit hoofdstuk met een drietal mogelijke ontwik-
kelingsscenario’s voor de Atlantikwallensembles. Het ruïnescenario, waarbij er een even-
wicht ontstaat tussen natuur en cultuur, is bij uitstek bruikbaar voor natuurbeheerders. 

5 De boer

Het Geuldal: van Heimans’ boeren Arcadië tot een multifunctioneel landschap

Het Geuldal in Zuid-Limburg werd al in 1911 bezongen als gebied van grote schoonheid 
door Eli Heimans in zijn boek Uit ons Krijtland. De geologische en botanische bijzonder-
heden die hij beschreef lagen in een overwegend agrarisch cultuurlandschap. Het was 



samenvatting 453

een landschap in verandering: de landbouw veranderde van karakter onder invloed van de 
markt en de opkomst van de mijnbouw. Daarnaast groeide het toerisme in Zuid-Limburg.

Natuurbeschermers hadden al vroeg aandacht voor het Geuldal, maar beperkten zich 
tot het tegengaan van grote bedreigingen zoals de aanleg van een spaarbekken. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering in met de aankoop van kasteel Genhoes 
met bijbehorende gronden in 1955. Dit landgoed beheerde Natuurmonumenten vervol-
gens gericht op behoud van het landschap zoals dat was verworven. 

Het Zuid-Limburgse landschap veranderde echter in hoog tempo in de naoorlogse ja-
ren door bevolkingsgroei en veranderende landbouwmethoden. In de jaren zeventig kwa-
men daar nog de ruilverkavelingen bij. Het Mergelland was bedreigd, aldus de natuurbe-
schermers. Het resulteerde in de iconische Aktie Geuldal uit 1977, een samenwerking van 
Natuurmonumenten en Stichting Het Limburgs Landschap. Doel van de actie was aan-
koop van twee historische boerderijen en een watermolen met bijbehorende stukken van 
het Geuldal. De actie werd een groot succes en de doelen werden bereikt. Het verworven 
gebied bleek echter al niet meer die botanische rijkdom te bevatten die Eli Heimans in 
1911 had beschreven.

Vanaf 1980 beheerde Natuurmonumenten de gebieden in Zuid-Limburg met een cul-
tuurhistorisch-arcadische invalshoek. Met de opkomst van de grootschalige natuuront-
wikkeling is bij de terreinbeheerders een spagaat te zien: enerzijds streefde men naar 
wildernisnatuur, anderzijds bleef men vasthouden aan het arcadische Geuldallandschap. 
Toch werd het Zuid-Limburgse landschap buiten de natuurgebieden steeds kaler en ver-
dwenen ook in de reservaten nog altijd cultuurhistorisch waardevolle landschapsele-
menten. 

Met de opkomende aandacht voor cultuurhistorie eind twintigste eeuw kwam er ook 
binnen Natuurmonumenten meer aandacht voor herstel van het kleinschalige cultuur-
landschap. Ook natuurontwikkeling bleef nadrukkelijk op de agenda staan voor de 
Zuid-Limburgse beekdalen. Voor het Geuldal lijkt een zonering in meer intensief be-
heerde zones van kleinschalig cultuurlandschap afgewisseld met meer extensief beheer-
de zones met een meer natuurlijke uitstraling een mogelijke oplossingsrichting voor de 
nabije toekomst. Nog altijd kan daarbij Heimans’ Arcadië als inspiratiebron gebruikt 
worden.

6 De boswachter

Het maakbare landschap: Plan Goudplevier en de transformatie van het Mantingerveld

In de jaren twintig van de vorige eeuw wist Natuurmonumenten enkele heiderelicten op 
het Mantingerzand te verwerven. Deze heidevelden werden bedreigd door landbouwkun-
dige ontginning en voldeden uitstekend aan de toenmalige doelstelling om de schoon-
heid van het Nederlandse landschap in ieder geval gedeeltelijk veilig te stellen.

Jaren later bleken de heidevelden relicten te zijn geworden van het oude Drentse land-
schap, steeds verder omgeven door intensieve landbouwgebieden. Begin jaren negentig 
van de vorige eeuw zorgden een sterk groeiend Natuurmonumenten en de opkomst van 
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de natuurontwikkelingsgedachte voor de ontwikkeling van Plan Goudplevier. De gedach-
te was dat door verbinding van geïsoleerde natuurreservaatjes met uitsterven bedreig-
de populaties weer zouden kunnen groeien. Ook was er veel geloof in de maakbaarheid 
van nieuwe, grootschalige natuur die via natuurlijke processen in stand bleef. Voor het 
Mantingerveld ontwierp men Plan Goudplevier, met als basisgedachte het omvormen van 
landbouwgrond tot heide met integrale begrazing. Ook oude cultuurlandschappen in de 
randzone werden hierbij betrokken. In deze periode maakte Natuurmonumenten als ver-
eniging een enorme groei door. De grootschalige natuurontwikkeling paste in een be-
wuste, meer offensief gerichte strategie van Natuurmonumenten.

Plan Goudplevier was het eerste grootschalige natuurontwikkelingsproject op de Neder-
landse zandgronden. De presentatie van de plannen riep gemengde gevoelens op. Toch 
kon Natuurmonumenten voortvarend aan de slag met aankopen van gebieden. De inrich-
ting kon na tegenslagen ook ter hand genomen worden. Aandacht voor de cultuurhistori-
sche waarde van het jonge heideontginningslandschap en het oude beekdallandschap die 
dreigden te verdwijnen was er aanvankelijk nauwelijks. Kort na 2000 veranderden de in-
zichten op dat vlak. In 2005 werd de integrale begrazing in het kleinschalige beekdalland-
schap van de Mantingerweiden gestopt. Ook het streefbeeld voor het Mantingerveld als 
geheel uit 2012 kende enkele veranderingen ten opzichte van Plan Goudplevier, alhoewel de 
centrale gedachte overeind bleef. Vooral in de randzone, nabij het dorp Nieuw- Balinge, 
kwam ruimte voor een meer cultuurhistorisch beheer van het kleinschalige landschap 
van het Landarbeiderswetgebied. Ook voor het recent verworven munitiedepot verander-
de het inzicht: was aanvankelijk sloop voorzien, werd vervolgens toch de waarde van het 
recente militaire erfgoed gezien als behoudenswaardig. 

Het Mantingerveld is een mooi voorbeeld van veranderende inzichten in het Neder-
landse natuurbeheer en de erfgoedwereld. Aanvankelijk was er het geloof in maakbare 
natuur en grootschalige natuurontwikkeling, vanaf ongeveer 2000 verandert dit meer in 
het zoeken naar een afweging tussen cultuurhistorie en natuur. Opvallend is dat de cen-
trale gedachte van natuurontwikkeling in het Mantingerveld steeds overeind bleef: een 
cultuurdaad op zich. Dat in de planvorming meer rekening had kunnen worden gehou-
den met cultuurhistorie is wijsheid achteraf: destijds vormde de jonge cultuurlandschap-
pen een weinig gewaardeerde categorie. Met de kennis van nu zou voor de nog komende 
inrichtingsprojecten vanuit cultuurhistorie nog wel een kwaliteitsverbetering te halen 
zijn, met een meer gelaagd landschap als resultaat.

7 Conclusies

Natuurmonumenten is steeds een belangrijke erfgoedbeheerder geweest. In alle onder-
zochte gebieden zijn samenhangende ensembles van erfgoed te vinden: gave kleinscha-
lige cultuurlandschappen, boerderijen, kastelen en militair erfgoed, archeologisch waar-
devolle terreinen en dat alles in de context van natuurgebieden. 

Vanaf de oprichting van de vereniging in 1905 tot ver in de jaren zeventig is er een ster-
ke samenhang tussen natuur en cultuur in de gebieden van Natuurmonumenten. Het 
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streven naar behoud van schoonheid van het landschap legitimeerde zowel verwerving 
van het Naardermeer als een Zuid-Limburgs kasteel als Genhoes. Polarisatie tussen na-
tuur en cultuur tekende zich af sinds eind jaren zeventig. Met het instellen van beheerstra-
tegieën in 1993 leek dat te worden geformaliseerd met een ‘eigen’ doelstelling voor ‘na-
tuurrijke cultuurlandschappen’. Sinds 2000 neemt de aandacht voor cultureel erfgoed bij 
Natuurmonumenten ontegenzeggelijk toe, maar de verhouding natuur-cultuur blijft een 
discussiepunt tot op de huidige dag.

Uit de voorbeeldstudies is dankzij de landschapsbiografische invalshoek gebleken hoe 
groot de menselijke invloed op natuurgebieden is geweest. Het onderzoek laat zien hoe 
dynamisch die ontwikkeling is verlopen, met het toevoegen van een nieuwe laag aan een 
toch al gelaagd landschap als gevolg. Natuurmonumenten bouwde voort op werk van 
vroegere eigenaren. Het arcadische landschapsbeeld van baron van Pallandt, het mili-
taire landschap van de Duitse bezetter in de duinen, het kleinschalige cultuurlandschap 
van het Geuldal waren fundament voor het beheer van Natuurmonumenten. De opeen-
volgende medewerkers van de vereniging hebben er vervolgens het landschap vormgege-
ven, steeds trouw blijvend aan het gekozen natuurbeeld, arcadisch of wildernis. Dit lokaal 
vasthouden aan natuurbeelden staat in contrast met de landelijke schommelingen in de 
natuur-cultuurverhouding zoals hiervoor beschreven.

De uitdagingen op het vlak van landschap, ruimtelijke kwaliteit en klimaat in de toe-
komst zijn groot. Vanuit dit historisch-geografisch onderzoek wil ik graag een bijdrage 
leveren aan dit debat, zeker nu grootschalige natuurontwikkeling onder de term rewilding 
weer op de agenda staat.

Mijn onderzoek laat zien dat natuurgebieden dynamische landschappen zijn, met een 
gelaagdheid als gevolg van een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Zowel het erfgoedveld 
als het natuurbeheerveld zijn volop in beweging en ontwikkelingsgericht. De dynamiek 
die dit ook in natuurgebieden met zich meebrengt is in principe passend: ze onderschrij-
ven het dynamische landschapsbeeld dat ook uit dit onderzoek naar voren komt. Aan het 
eind van dit boek introduceer ik een toetsingskader om ingrepen in het landschap te kun-
nen beoordelen. Uitgangspunten hierbij vormen benadering op landschapsschaal, vanuit 
een temporeel perspectief en met aandacht voor de landschappelijke gelaagdheid. Beoor-
deling van de voorgenomen ingreep zal dan plaatsvinden op basis van de herkenbaarheid 
van het landschap, of de ingreep verrijkend of nivellerend werkt – om daarmee aan te 
sluiten bij de terminologie van Victor Westhoff – en ten slotte op basis van de schoonheid 
(esthetiek) van het landschap. Het schoonheidsbegrip is ten onrechte op de achtergrond 
geraakt in veelal technocratische discussies over doelsoorten en natuurtypen. 

Natuurbeheer blijft in Nederland toch vooral ook een cultuuropgave en is mede daar-
om niet los te zien van de integrale afweging van natuur en cultuur in de natuurgebieden. 
Dit boek besluit dan ook met een oproep om ook bij natuurbeheer integraal te denken 
vanuit het ensemble dat natuur en cultuur vormen in het landschap. Als beheerder van 
cultureel erfgoed is Natuurmonumenten nog altijd weinig in beeld. Ik wil daarom tot slot 
pleiten voor een vruchtbare wisselwerking tussen academisch en landschapshistorisch 
onderzoek en de praktijk van het beheer van het Nederlandse cultuurlandschap, ook als 
dat het label natuurgebied draagt. 



Summary 
The Landscape Preserved

Nature and Heritage with Natuurmonumenten

Natuurmonumenten (Natural Monuments Society), a Dutch ngo for nature conservation, 
is well known in the Netherlands. It is much less known however that the society also man-
ages an impressive collection of cultural heritage. Properties include castles, country es-
tates, cultural landscapes and archeological remains. In short, Natuurmonumenten owns 
a broad array of typical Dutch landscapes, together with hundreds of historical buildings, 
wooded banks, hedges, lanes and other landscape heritage. 

This book is based on research on the management of cultural heritage of a nature orient-
ed organization. Focus lies on the historical cultural landscapes Natuurmonumenten man-
ages and their management in historical perspective. With this book, I hope to draw atten-
tion to the role of the society for cultural heritage and more specifically cultural landscapes.

Framework of the book

Seven chapters compile this book. Four chapters are devoted to four different case stud-
ies. Each chapter illustrates the cultural heritage management of a certain terrain in the 
property of Natuurmonumenten. An introductory chapter and a chapter about the theo-
retical framework and method of this study precede the case studies. The seventh and fi-
nal chapter contains the conclusions.

1 Introduction

The introductory chapter starts with an introduction of the central themes of this thesis: 
landscape, heritage and nature. The small ecological reserve of Alert Bay, Canada, bc, il-
lustrates the strong interrelationship of these themes in nature reserves. What appears to 
be a natural landscape is strongly influenced by men on closer inspection. The ecological 
reserve comprises therefore both natural and cultural heritage.

My motives for this research lay in my daily profession as a cultural heritage and land-
scape specialist for Natuurmonumenten. Over the past nearly twenty years, I gained lot 
of experience on the cultural heritage aspect of this nature conservation society. This 
knowledge I would like to share with my fellow historical geographers and other heri-
tage specialists. 
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Therefore this book presents, in short, the relationship between landscape, heritage 
and nature with Natuurmonumenten. The central question of this thesis is: 

What is the relationship between natural and cultural heritage with nature management in the Nether-
lands, particularly for Natuurmonumenten?

To answer this question, a thorough understanding of the nature-culture interrelation-
ship in the management of nature reserves in an historical perspective is necessary. The 
four case studies which comprise the main part of this book (chapters 3-6) provide the 
information needed to study the nature-culture interrelationship. 

Four questions are defined to precise the central question of this research:

1)  What’s the character of the cultural heritage in the studied nature reserves?
2)  What is the role of the cultural heritage in the management of the studied nature reserves?
3)  Is there a change in the attitude of Natuurmonumenten towards cultural heritage in the four na-

ture reserves studied?
4)  Which concepts of nature, heritage and landscape are usable for nature preservation organizations 

like Natuurmonumenten?

Natural and cultural heritage are still often regarded as opposing concepts. Reason the 
more to explore the relationship of these themes in this volume. 

The first chapter concludes with the structure of the book and an introduction of the 
two most important images of nature used in this book: Arcadian nature and wildness. 
Arcadian nature is about small scale, historical landscapes, often intensely and plot-wise 
managed. Wildness however illustrates large-scale nature, seemingly untouched by hu-
mans and managed by natural processes as for example grazing. 

2 Landscape, heritage and nature: Theory and methods 

This chapter starts with the treatment of the central themes of this book: landscape, heri-
tage and nature. Two parks of Lancelot ‘Capability’ Brown, the British eighteenth century 
landscape and garden architect, are introduced to illustrate how strong the influence of 
the current management can be on the nature-culture interrelationship. 

Landscape is introduced from a geographical and an art-history perspective. Espe-
cially in painting, landscape has been important since the fifteenth century, and even 
present-day artists are still inspired by the landscape. Geography has different views on 
landscape. Historical geography and cultural geography are important to this research, 
as both regard landscape as more complex than the visual and actual landscape alone. 

Heritage, like landscape (and nature as well), also has a lot of different meanings and 
interpretations. Build heritage, archeological heritage and intangible heritage all have 
their own history in the Dutch heritage tradition. 

Nature is also very complex. Vision on nature varies in space and time, as does the 
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 human-nature relationship. The two images of nature as introduced in chapter 1, wild-
ness and Arcadian nature, are described in this chapter. 

Landscape, nature and heritage are combined in some fields of expertise. Historical 
geography, landscape ecology and landscape biography all link these complex terms in 
one way or the other. Landscape biography is the main scientific method used in this 
book. Landscape biography studies the mutual relationship between man and landscape. 
The relationship however is not characterized by a slow and graduate process. Like the 
biography of a person, specific events or actions by men form the landscape. The land-
scape is therefore dynamic and changes over time. The nature-man relationship is also 
determined in the action of man in a certain landscape. In this perspective, it is possible 
to identify authors in the landscape: people or events that have a lasting impact on the 
landscape. In the case studies, identification of the authors in the researched landscapes 
is an important aspect of the study. 

After the more theoretical approach of the first part of chapter 2, the second part gives 
a historical overview of the management of nature and landscape in the Netherlands. 
Existing periodizations are looked upon from a heritage perspective. The protection of 
natural and cultural heritage were easily combined in the Netherlands starting in the be-
ginning of the twentieth century. The beauty of the landscape combined natural and cul-
tural aspects and the protectors of heritage and nature shared the same networks. A strict 
separation of heritage and nature seems to date from the late seventies of the last centu-
ry. The attention given to large scale nature development and the popularity of the wild-
ness-nature grew considerably in the last decades of the twentieth century. And although 
the attention for cultural heritage in nature management is growing ever since, there still 
seems to be strict separation between nature and culture to this day.

This research is carried out with a combination of research methods; fieldwork, archi-
val research, literature and oral history were used. It is quite remarkable, however, that 
in a country like the Netherlands, where man’s influence on the landscape is consider-
able, nature and culture are strictly divided in nature management. The landscape protec-
tion categories of the unesco’s World Heritage List are an example of the possibilities 
to combine natural and cultural aspects of the landscape heritage. This gives interesting 
thoughts for the case studies.

3 The Baron. To preserve ‘the present state’:  
65 years protecting the landscape of the Eerder Achterbroek

The Eerder Achterbroek is a small scale cultural landscape, part of the Eerde estate near 
Ommen, Overijssel, in the eastern part of the Netherlands. In 1949, Natuurmonument-
en bought this part of the estate from Baron Philip Dirk van Pallandt. This Baron had his 
own particular ideas about the management of the country estate. He inherited the entire 
estate, comprising 23 farms, 1700 hectares and a castle unexpectedly in 1913. Due to fi-
nancial difficulties however, he was soon forced to sell parts of his estate. Natuurmonu-
menten was offered the Eerder Achterbroek. The small scale landscapes comprised farm-
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steads, arable fields surrounded by wooded banks, meadows and little heathlands, were 
considered old-fashioned already in the late forties of the twentieth century. Van Pallandt 
valued this part of the estate as the most beautiful. The Baron however had strong con-
nections with Natuurmonumenten since the beginning of the century, which was the rea-
son he awarded it to the society. Natuurmonumenten acquired the Eerder Achterbroek 
not because of the high ecological values, but for historical and aesthetical reasons. 

How did Natuurmonumenten manage this cultural landscape since 1949? The man-
agement was aimed at the preservation of the estate in the state in which it was acquired. 
Clumps, rows of oak trees, unpaved roads, the farmhouses, all had to stay as they were 
when sold by Van Pallandt in 1949. The aesthetically motivated management preserved 
many landscape features, but changes did occur: small heathlands healed up, rows of 
trees faded with the aging and dying of the oaks, and wooded banks became small for-
est strips as coppicing stopped. The historical, mainly agricultural management, and the 
periodically cutting of wooded banks were largely abandoned leading to a change in the 
appearance of the landscape.

A recovery plan was implemented in recent years, based on landscape-biographical 
research. From this research was concluded that the Baron had strong personal influ-
ence on the landscape of the Eerder Achterbroek. He was a keen amateur landscape ar-
chitect, had opinions on individual trees and strived to imitate an English landscape. 
Natuurmonumenten continued the aim of Van Pallandt with the aesthetical manage-
ment described above. The recovery plan however must obtain a sustainable manage-
ment for the Eerder Achterbroek landscape, without erasing the signature of the last 
noble owner of the estate. This means active management of heathlands, rows of trees 
and wooded banks with respect for the additions Van Pallandt made. For Natuurmonu-
menten, this means searching for a subtle balance between nature and culture. The her-
itage argument however keeps a dominant position in the management since 1949. This 
makes the Eer der Achterbroek a remarkable example of heritage oriented management 
within the terrains of Natuurmonumenten.

4 The builder of pill boxes 
Concrete in the dunes: contested military heritage  

and nature management in the dunes

Nowhere in the Netherlands are more complete ensembles of the Atlantic Wall to be 
found as in the nature reserves in de Dutch dunes. Nowhere, however, is less attention 
drawn to this contested military heritage. This chapter aims to explain this paradox using 
the dune reserves of Natuurmonumenten as example. 

The Atlantic Wall, a coastal defense line reaching from Norway till the South of France 
and built by the German occupation forces during the Second World War, is contested. 
This military heritage is looked upon differently by different groups in society, hence its 
contested character. In the Netherlands, the remnants of the Atlantic Wall are still regard-
ed by some as unwanted relics from the era of the German occupation. The attention for 
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the Second World War however is increasing. So what can explain the lack of attention 
for the Atlantic Wall in the dunes?

A few examples of German Second World War military heritage in nature reserves 
abroad gives a varied picture. It varies from open air museum in the Belgian dunes to only 
partly cleared concrete pill boxes of the former Westwall defenses in Germany. 

In the Netherlands, dunes were and are viewed upon as wildness nature. In this type 
of nature human influence seems to be absent. In this particular type of wildness, which 
is rare in the Netherlands, Natuurmonumenten was confronted with the Atlantic Wall. 

The Voornes Duin nature reserve was already managed by Natuurmonumenten on the 
outbreak of the war. The developments in this and other nature reserves are described in 
this chapter. Short after the war, the concrete buildings, barbed wire, mines and paved 
roads were regarded as highly unwanted in the coastal nature reserves. First priority was 
the removal of mines, ammunition, barbed wire and other obstacles from the terrains. 
Soon, the need was felt to get rid of the concrete bunkers as well. The demolition of these 
structures however turned out to be far more complex as anticipated, also due to admin-
istrative hassles. There was confusion about the ownership of the buildings and funds for 
demolition were not available to nature reserves or private owners of dune areas. Demo-
lition by using explosives brought to much damages to the surrounding area, so alterna-
tive ways were explored by Natuurmonumenten. In practice however, most pill boxes and 
other concrete structures were literary put under sand and remained where they were.

In the fifties, sixties and seventies there seemed to be little attention for the remains 
of the Atlantic Wall in the dunes. Where third parties, like Rijkswaterstaat (State agency 
for the main infrastructure facilities) proposed to demolish structures in nature reserves, 
Natuurmonumenten reacted reluctant. Main reason was the wish to let the nature undis-
turbed. 

In the following years, Natuurmonumenten acquired important nature reserves in 
the dunes, including complete sections of the Atlantic Wall. Apparently, former private 
 owners also had difficulty with the removal of military remnants in their properties. 

When large scale nature development took place in the nineties some structures were 
demolished, but at Natuurmonumenten much was left untouched to preserve the nature. 
It was recognized that the concrete bunkers had natural values on their own, especially 
for hibernating bats. All in all, there are large portions of the Atlantic Wall military land-
scape preserved in the nature reserves managed by Natuurmonumenten. Preservation by 
neglect and the wish to leave the dunes undisturbed explain the presence of the Atlantic 
Wall remains in the nature reserves.

The growing public and professional attention for the Atlantic Wall leaves Natuur-
monumenten with a choice how to manage these Second World War relics. There-
fore, this chapter concludes with three different scenarios for future management. The 
‘ ruin-scenario’, which strives to a balance between nature and culture, seems ideal for 
nature conservationists. 
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5 The farmer 
The Geul valley: from Heimans’ Farmers Arcadia  

to a multifunctional landscape

The Geul river valley in the southern part of the province of Limburg, was described in 
1911 as an Arcadian landscape with an abundance of beauty and geological and natural 
rarities by nature conservationist Eli Heimans in his book Uit ons Krijtland. The landscape 
Heimans described was mainly an agricultural landscape. This landscape was subject to 
change; land use changed under influence of supply and demand on the market and the 
growing mining industry nearby. The early development of tourism in the region also had 
its influence. Nature conservationists showed interest in the Geul valley. They did however 
not buy the lands in order to establish a reserve, but tried to avoid large scale developments 
in the area which were threatening the landscape, for instance a projected water reservoir. 

It’s only after the Second World War that nature conservation organizations started 
to buy properties. Natuurmonumenten acquired the Genhoes country estate including 
its castle in 1955. Management was aimed at preservation of the existing landscape. The 
landscape of southern Limburg was changing rapidly after the war under influence of 
changing agriculture and a rapidly growing population. In the seventies, land consolida-
tion was planned as well, which threatened the Geul valley landscape. One of the reac-
tions of Natuurmonumenten and Het Limburgs Landschap (foundation for the protec-
tion of nature and landscape in Limburg) was the Geul valley action, Aktie Geuldal in 1977. 
Main objective of the action was heritage oriented: the purchase of two historic water-
mills and a farmstead with their surrounding grounds. The action was very successful. 
However, the acquired meadows in the Geul valley didn’t have the botanical richness as 
was described in 1911.

Natuurmonumenten managed the growing area of terrains in the Geul valley from 
an Arcadian-historical perspective. Large scale nature development brought different 
opinions on the management of the reserves. On the one hand, large scale wildness na-
ture was the objective but on the other hand maintenance of the Arcadian small scale 
landscape was desirable as well. In reality however the Arcadian landscape Heimans de-
scribed was under constant pressure and vanishing slowly. 

With the growing attention for cultural heritage and cultural landscapes since the late 
nineties-early years of the twenty-first  century, Natuurmonumenten focused more on 
restau ration of the small scale landscape. Large scale nature development how ever in 
the river valleys in southern Limburg is still high on the nature conservationist’s  agenda. 
For the nature reserves of Natuurmonumenten in the Geul valley, a form of zoning could 
bring a solution. More intensively managed zones of small scale cultural landscapes 
surrounding historic buildings such as water mills, castles and farmsteads could be 
 alternated with more extensively managed grounds. In both cases however, the Arcadian 
landscape described by Heimans more than hundred years ago can be inspirational. 
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6 The forester  
The landscape created: Plan Goudplevier  

and the transformation of the Mantingerveld

In the twenties of the past century, Natuurmonumenten bought some heathland near 
Mantinge in the province of Drenthe. These heathlands were threatened by heath recla-
mation. In this period, Natuurmonumenten bought several terrains in order to preserve 
some of the beauty of the landscape for reclamation. 

As the years went by and the surrounding heathlands were reclaimed, the nature re-
serves of Natuurmonumenten became more or less isolated. In the late eighties and early 
nineties, society grew rapidly and the concept of large scale nature development arose in-
terest. The main idea was to connect isolated reserves to each other with the goal of con-
necting populations with each other, which otherwise were bound to become extinct in 
their isolated locations. There was strong belief in the possibility of creating large scale 
nature reserves which were maintained by natural processes, without the interference of 
man. For the Mantingerveld area Natuurmonumenten designed a large scale heathland, 
to be formed out of farmland and to be managed by grazing. The government support-
ed Natuurmonumenten and their ideas on nature development and made it possible to 
launch several plans aimed at large scale nature construction. 

The plan for the Mantingerveld was the first large scale nature development on san-
dy soils in the eastern part of the Netherlands. When the plan called Goudplevier (golden 
plover) was introduced in 1992, there were mixed feelings and also opposition. Natuur-
monumenten however started buying farmland in order to be able to execute the plans. 
Despite some serious setbacks the society was able to start landscaping in 1995. No at-
tention was given to the disappearance of the young heathland reclamation landscape at 
the time. In older part of the area, consisting of meadows alongside a stream with rows 
of alders, mowing and coppicing was replaced by integral grazing. 

Soon after 2000 however, insights changed. In 2005, integral grazing was stopped in 
the stream valley and the rows of alders were restored. In 2012 there were some adjust-
ments to the plan for large scale heath restauration, although the idea of a large scale, 
open heathland was maintained. Especially near the small village of Nieuw-Balinge atten-
tion was given to the restauration of the small scale landscape which once existed here. 
An ammunition depot from the Cold War period illustrates the changing attitude towards 
cultural heritage as well. First, demolition was proposed, but under the influence of re-
valuation of recent military heritage the buildings were preserved en later became listed 
as monument. 

The Mantingerveld illustrates the changing attitude towards cultural heritage with na-
ture conservationists. Since the beginning of this century an equilibrium is sought be-
tween nature and culture. The main idea of a large scale heathland connecting the old 
relics still prevails: the large scale transition of farmland into nature can be regarded as a 
cultural act in itself. It’s not surprising that the cultural heritage of the young heathland 
reclamation didn’t play a role of significance in the Goudplevier plan early nineties, as at-
tention for younger cultural landscapes was scarce. In the current situation however, the 
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search for a more balanced integration of cultural heritage for the areas still to redevelop 
could lead to a more layered landscape in which traces of the more recent past are still 
visible.

7 Conclusions

Natuurmonumenten has always been an important owner of cultural heritage. In all the 
researched nature reserves described in the chapters 3-6, Natuurmonumenten manages 
heritage ensembles: small scale cultural landscapes, farmsteads with surrounding arable 
lands, castles and country estates with gardens and parks as well as a broad array of ar-
cheological terrains, all imbedded in nature reserves. 

In the first seventy-eighty years after the founding of the society in 1905, natural and 
cultural heritage were in cohesion within the terrains. Aiming for the preservation of the 
beauty of the Dutch landscape motived the purchase of marshlands like the Naardermeer 
– first purchase of the society in 1906 – as well as castles like Genhoes (chapter 5). Po-
larization between nature and culture increased from the late seventies onwards and was 
formalized when the society introduced different nature strategies, one of which was the 
cultural landscape. Since the beginning of this century there is increased attention for the 
cultural heritage in the nature reserves of Natuurmonumenten. The balance between cul-
ture and nature however remains a subject of discussion till the present day. 

The landscape-biographical approach used in the case studies revealed the big influ-
ence of man on the nature reserves. Natuurmonumenten managed the landscapes fol-
lowing previous owners. The Arcadian landscape composed by Baron Philip Dirk van Pal-
landt on the Eerde estate, the military landscape build by the Germans in the dunes, the 
small scale agricultural landscape in the Geul valley were the foundation for the manage-
ment of Natuurmonumenten. Successive staff members of Natuurmonumenten, from 
the forester in the field to the chairman of the society, all had their influence on the land-
scape. The chosen vision on nature, whether Arcadian or wildness, was maintained local-
ly throughout the years, even when on a national level the insights changed. This research 
shows, that nature reserves are dynamic landscapes in the first place, with different layers 
illustrating a long history of development.

These days, the challenges for integrated management of nature reserves are big. Sus-
tainability, spatial quality, landscape and climate change all will have their effect on the 
terrains of Natuurmonumenten. From a historical geographical angle I would like to add 
the outcomes of this research to the debate, especially now rewilding brings back the 
desire for large scale nature development, also in the Netherlands. Today, the fields of 
nature management and cultural heritage are both aimed at future developments. A dy-
namic nature reserve is appropriate when taking the often long historical and ecological 
development of the landscape into account. At the end of this book I introduce a model 
to test the effect of management on the landscape. Important aspects of this model are 
the scale of the landscape, historical perspective and attention for the existing layerdness 
of the landscape. Management measures are reviewed on their influence on the beauty 
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of the landscape, whether it enriches or impoverishes the landscape and if it respects the 
layerdness of the existing landscape. The aesthetic aspect of the landscape, also referred 
to as the beauty of the landscape, has long been absent from the discussions on landscape 
change. This side of landscape deserves a place in the discussion. After all, the Dutch 
landscape remains for the most part a man-made landscape, or is at least very strongly 
influenced by men. Nature management in the Dutch landscape is a cultural act. 

This book ends with a plea for a more combined nature-culture approach of the man-
agement of nature reserves in the Netherlands. Natuurmonumenten is often overlooked 
as an important stakeholder in the field of cultural heritage. I would encourage the ex-
change of knowledge and experience on academic historical geographical research and 
the management of cultural landscapes, even if these landscapes are listed as nature re-
serves.
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Mevrouw (Erin) Oudshoorn-baronesse van Pallandt van Eerde, Eerde
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14 januari 2016 
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Wilfred Alblas, Assen
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Jan Gorter, in het veld (Mantingerveld)
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Reinier de Leeuw en Roelof Schuiling, Dwingeloo
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