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Ten geleide

Op 30 november 2012 is het Jaar van de Historische Buitenplaats officieel ten einde.
Door het enthousiasme van velen voor de zorg voor onze complex historische
buitenplaatsen is dit jaar bijzonder succesvol verlopen. In 2012 zijn er in het hele land
talrijke culturele evenementen en activiteiten geweest, die de buitenplaats centraal
stelden waardoor zij bij veel meer mensen op het netvlies zijn gekomen. Ik hoop van
harte dat deze brede publieke aandacht in de toekomst tot een betere gedragenheid
van dit type erfgoed zal leiden. Moeiteloos wisten de fraaie buitenplaatsen veel
positieve publiciteit te ontlokken in dit jaar. Hiermee is onze belangrijkste
doelstelling ruimschoots gehaald want onze Stichting heeft zich vooral ingespannen
om dit slecht gekende groen/rode erfgoed volop in de schijnwerper te plaatsen.
Een tweede doel was om een positieve bijdrage te leveren aan het vaak moeizame
instandhoudingsproces, waarin zowel particuliere als institutioneel beherende
buitenplaatseigenaren zich bevinden. In het algemeen lijkt er in 2012 mede door alle
activiteiten voor de complexe beheer- en instandhoudingsproblematiek meer begrip
te zijn ontstaan. Klaagde men eerder dat (lokale) overheden weinig begrip voor hun
zorgen hadden, mede door het Themajaar zijn de verhoudingen nu genuanceerder.
Het komt ons zelfs voor dat gemeenten nu in toenemende mate trots zijn op de
aanwezigheid van een of meerdere historische buitenplaatsen binnen hun grenzen.
Tegelijk hebben wij ervoor gepleit dat ook steden zich meer realiseren wat voor hen
de waarde van het omringende cultuurlandschap is. Groengebieden die overigens
vaak de natuurbezittingen waren van stedelingen.
Gedurende het hele jaar is er gesproken over de wijze waarop de historische buiten
plaatsen het beste kunnen worden gediend. Dit boekje bevat tal van aanbevelingen
die door overheden, eigenaren en andere betrokkenen gebruikt kunnen worden in
de besluitvorming rond behoud en beheer van buitenplaatsen. Zij zijn de vrucht van
meerdere bijeenkomsten die onze Stichting dit jaar organiseerde. De belangrijkste
aanbeveling die wij in dit boekje doen is de oproep om te komen tot meer en betere
samenwerking. Oude buitenplaatsen lijken door het patina van de tijd maar ook
door instandhoudingsbesluitvorming verstijfd te moeten afwachten op wat er
komen gaat. Op basis van respectvol en overwogen handelen kan de toekomst
van onze monumentale buitenplaatsen worden gewaarborgd. Belangrijk hierbij is
dat vernieuwend denken en herijking van oudere werk- of organisatieverbanden
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noodzakelijk is. De tijd is rijp voor meer samenwerking tussen kastelen, buiten
plaatsen, landgoederen en andere groenhistorische objecten. Als men bereid is
om groene monumenten meer te gaan beschouwen als uniek en onvervangbaar
cultureel erfgoed, dan zullen eigenaren in de toekomst minder alleen staan in het
instandhoudingsproces en kunnen zij rekenen op de expertise en steun van derden.
Persoonlijk acht ik het belangrijk dat wij niet moeten vergeten dat monumenten
kleur aan ons leven en onze cultuur een unieke eigenheid geven. Instandhouden
doet men omdat wij voor onszelf en ons nageslacht die oude waarden een toekomst
willen geven. Onze sterk economisch gedreven samenleving moet zich blijven
realiseren dat cultureel erfgoed een grote en waardevolle bijdrage levert aan een in
alle opzichten gezond functionerende samenleving. Voorts moeten wij trachten te
voorkomen dat over tien jaar weer een themajaar voor de historische buitenplaatsen
nodig is. Enerzijds vergt dit van eigenaren een voortdurend nadenken hoe zij hun
eigendom op verantwoorde wijze kunnen delen met een breder publiek. Anderzijds
hebben landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden hier een taak om hen in
dit proces bij te staan.
Dank aan allen (Comité van Aanbeveling, Raad van Advies, sponsoren en fondsen,
provincies en gemeenten, vrijwilligers en bestuur) die dit fantastische jaar mede
mogelijk hebben gemaakt.
René W.Chr. Dessing
Voorzitter Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012
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Bevindingen Themajaar
Historische Buitenplaats 2012
Historische buitenplaatsen zijn meer dan de som der delen.
Het is een ‘ensemble’ van een monumentaal hoofdgebouw
met tuin en/of park, (functionele) bijgebouwen en in
sommige gevallen aangevuld met landerijen. We hebben het
dan over een complex historische buitenplaats. Vaak is er
ook nog een interieur dat historische waarde heeft. Dit alles
maakt historische buitenplaatsen tot een uniek erfgoed dat
behouden moet worden. Het Jaar van de Historische Buiten
plaats 2012 heeft de aandacht op dit belang nog eens extra
willen vestigen. Er zijn talloze activiteiten georganiseerd
door vele verschillende partijen die zich bij de historische
buitenplaats betrokken voelen. Van direct betrokkenen,
zoals particuliere en institutionele eigenaren en bewoners,
tot breder georiënteerde stichtingen en organisaties op het
gebied van cultureel erfgoed, subsidiefondsen en verschillende
overheden hebben zich ingezet om aandacht te vragen voor
dit bijzondere erfgoed. Het doel van het themajaar is bereikt:
de historische buitenplaats als uniek ensemble van gebouw en
omgeving is veel bekender geworden bij een breed publiek. De
publiciteit die het themajaar heeft gegenereerd, heeft het besef
van het belang om dit cultureel erfgoed voor de toekomst te
behouden, vergroot.
Niet alleen de kennis over buitenplaatsen is toegenomen.
Ook is er meer inzicht gekomen over wat nodig is voor het
behoud en beheer ervan. Deze komen voort uit de ‘ronde
tafel’- bijeenkomsten die de Stichting Themajaar Historische
Buitenplaatsen 2012 (hierna genoemd de Stichting) heeft
georganiseerd en uit de symposia, congressen en debatten die
door anderen zijn georganiseerd. Ook de vele gesprekken en
contacten met eigenaren en beheerders van buitenplaatsen,
met vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn
bij cultureel erfgoed en buitenplaatsen, met bestuurders en
beleidsmakers hebben tot nieuwe ideeën en inzichten geleid.
Met de publicatie van zijn bevindingen hoopt het bestuur

van de Stichting te bereiken dat de in dit jaar aangestoken
fakkel voor het behoud van historische buitenplaatsen in de
(nabije) toekomst door velen verder gedragen zal worden.
Het themajaar is voorbij, maar de uitdaging om gemeen
schappelijk de buitenplaats als cultuurhistorisch erfgoed voor
de toekomst veilig te stellen en gerespecteerd te houden, laat
zich als uitdaging voelen.
De aanbevelingen zijn divers. Ze zijn bedoeld voor de vele
en uiteenlopende partijen die bij het behoud van de histo
rische buitenplaats betrokken zijn. Dit zijn eigenaren, zowel
particulier als institutioneel, de overheden met hun bestuur
ders en beleidsmakers, deskundigen en de stichtingen,
organisaties en instellingen die ondersteuning van het cultu
reel erfgoed als doel hebben. Niet alle aanbevelingen zullen
voor een ieder van toepassing zijn. Wie de schoen past, trekt
hem aan. De Stichting heeft geprobeerd de aanbevelingen
vooral te richten op het scala aan aspecten dat noodzakelijk
is om de buitenplaatsen een toekomst te bieden.
Vier thema’s, 16 aanbevelingen
De aanbevelingen zijn opgedeeld in vier thema’s. Op deze
wijze is getracht een duidelijke verdeling te maken tussen het
doel en het verwachte bereik van de aanbeveling.
Het eerste thema ‘samenwerking en draagvlak’ is één van
de belangrijkste uit het themajaar. Er zijn talrijke partijen die
om uiteenlopende redenen belang hebben of betrokken zijn
bij het welzijn van de historische buitenplaats. Tijdens de
bijeenkomsten kwam het beeld naar voren dat de algemene
belangen van buitenplaatsen vaak eenzijdig en vanuit een
individueel perspectief worden bekeken. Hierdoor ontstaat
een zekere versnippering en raakt het algemene belang verder
uit zicht. Dit is jammer want veel van de problemen die men
tegen komt gelden voor meerdere buitenplaatsen.
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Aan de binnenzijde van de achterflap vind u een
samenvatting van de aanbevelingen.

De vraagstukken rond historische buitenplaatsen spelen zich
af op verschillende niveaus. Ze kennen lokaal, regionaal,
provinciaal en nationaal andere behoeftes. Op alle niveaus
is samenwerking echter noodzakelijk. Nationaal relevante
vraagstukken moeten in een breed overkoepelend samen
werkingsverband worden opgelost, dat echter nog ontbreekt,
en hoewel er in sommige gemeenten en provincies succes
volle vormen van samenwerking bestaan, bijvoorbeeld in
de gemeenten van Nieuw Gelders Arcadië en het Utrechts
Platform Buitenplaatsen, kan op provinciaal en gemeentelijk
niveau nog veel worden verbeterd .

Het derde thema ‘Wet- en regelgeving en financiële aspecten’
richt zich op verbeteren en verhelderen van wet- en regelgeving
die voor buitenplaatsen relevant is. Dit heeft ook betrekking op
de criteria om voor subsidiëring in aanmerking te komen.

Zypendaal, Arnhem ©Roel van Norel

Het tweede thema is ‘kennis en energie’. Binnen dit thema ligt
het accent op het verder uitbreiden en uitdragen van de kennis
over historische buitenplaatsen als basis voor maatschappelijk
draagvlak, onderzoek en beheer. Betere kennis over de
waarden van buitenplaatsen als onderdeel van het cultureel
erfgoed en heldere definiëring is daarbij van belang. Het biedt
aanknopingspunten voor subsidieverlening en eenduidige
wet- en regelgeving.

De hoge kosten voor het behoud en beheer van historische
buitenplaatsen vormen een zware last en kunnen een bedrei
ging vormen voor het voortbestaan. Hoewel we moeten
streven naar een zo’n groot mogelijk financiële zelfstandig
heid, blijven subsidies voorlopig noodzakelijk. Het is zinvol
voor de overheid om te onderzoeken of de subsidieregelingen
eenvoudiger te maken zijn. De complexiteit van de regelingen
vraagt nu te veel uitzoekwerk en daardoor om te veel expertise.
Het vierde en laatste thema is ‘buitenplaats als product’.
Dit thema richt zich op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten
en zo mogelijk nieuwe economische dragers. De reden hier
voor is tweeledig. Enerzijds is het belangrijk dat historische
buitenplaatsen zich actief presenteren als cultuurhistorisch
erfgoed. Anderzijds kan verwacht worden dat de overheid
de komende jaren, als gevolg van de financiële omstandig
heden, steeds meer zal bezuinigen. De kans bestaat dat
subsidieregelingen worden beperkt of zelfs geheel wegvallen
en zal minder geld voor onderhoud en/of instandhouding
beschikbaar zijn. Het is daarom noodzakelijk de afhankelijk
heid van subsidies te verminderen. Het zoeken naar (financiële
en actieve) participatie met ogenschijnlijk minder voor de
hand liggende partijen zal daar een wezenlijk onderdeel van
uit moeten gaan maken. Hoewel subsidies altijd nodig zullen
blijven om deels in de hoge kosten van instandhouding
te voorzien, is het aanboren van nieuwe, eigen inkomsten
essentieel voor veel buitenplaatsen.
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Larenberg, Laren ©Roel van Norel

1. Samenwerking en draagvlak

1

Ontwikkel een landelijke samenwerkingsvorm
waar de verschillende betrokken partijen in heel
Nederland aan deelnemen en dat een basis is voor
uitwisseling van kennis en gemeenschappelijke
promotie van buitenplaatsen en soortgelijke
erfgoedobjecten.

Eén van de meest kenmerkende wensen die tijdens de bijeen
komsten steeds duidelijk naar voren kwam, was de behoefte
aan een landelijk overkoepelend samenwerkingsverband
voor de buitenplaatsen. Een orgaan dat dient als platform
en servicenetwerk voor alle betrokkenen bij buitenplaatsen.
Ongeacht of dit particuliere of institutionele eigenaren zijn,
particuliere huurders, hurende stichtingen, erfpachters,
instellingen of andersoortige betrokkenen bij buitenplaatsen.
Een samenwerkingsvorm die ook een koepel vormt voor de
verschillende regionale, provinciale en gemeentelijke samen
werkingsverbanden. De doelstellingen van de samenwerking
zouden breed geformuleerd moeten worden, participatie zou
op basis van vrijwilligheid moeten geschieden.
Het moet zich richten op het proactief genereren van kennis
over buitenplaatsen en dit ook actief uitdragen.De opge

bouwde kennis moet er toe leiden dat het samenwerkings
verband zich kan profileren als vraagbaak richting uiteen
lopende overheden en andere betrokken instanties. Voor
alle betrokkenen zit de winst in de uitwisseling van kennis
en ervaring, gemeenschappelijke inkoop van expertise of
materiële zaken en het benutten van beschikbare netwerken
en andere expertisevormen.

Kennisnetwerk
Uit de werkconferenties is gebleken dat er zowel bij eige
naren als bij gemeenten behoefte is aan specifieke kennis
over buitenplaatsen. Dit betreft zowel procedurele (weten regelgeving) als inhoudelijke kennis. Er zijn diverse
kenniscentra, maar die opereren nog teveel onafhankelijk
van elkaar. Zo fungeert de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
momenteel deels ook als landelijk kenniscentrum. De grote
monumentengemeenten (georganiseerd in de Federatie
Grote Monumentengemeenten) bezitten ook specifieke
kennis over buitenplaatsen en in sommige gemeenten en
provincies zijn er speciale aanspreekpunten met betrekking
tot de buitenplaatsen. Er zijn provinciale steunpunten voor
Monumentenzorg en Archeologie, die als kenniscentra
fungeren. Zij functioneren echter niet overal op dezelfde wijze
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binnen het landelijk netwerk Steunpunten Monumentenzorg
en Archeologie.
Het is van groot belang voor de beschikbare kennis over en
voor de buitenplaatsen dat de verschillende actoren in het
kennisveld veel meer gaan opereren als één groot kennis
netwerk. Op deze wijze kunnen eigenaren in gemeenten die
minder of geen specifieke kennis over buitenplaatsen hebben,
gebruik maken van de aanwezige kennis elders binnen het
netwerk. Hierdoor wordt ook voorkomen dat op verschillende
plaatsen hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Er worden reeds
enkele voorzichtige stappen in deze richting gezet. Gezien de
urgentie en complexiteit met betrekking tot de instandhouding
van de buitenplaatsen is het zaak dat dit netwerk zo snel
mogelijk daadwerkelijk tot stand wordt gebracht! Een op te
richten landelijk platform kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Inventariseren en onderzoeken
Binnen het samenwerkingsverband is het inventariseren
van de gezamenlijke vraagstukken van buitenplaatsen een
derde belangrijke taak. Zelf zoeken naar de oplossingen
om deze te beantwoorden is essentieel in de communicatie
rondom buitenplaatsen. Door te zoeken naar samenhang met
verdienmodellen voor buitenplaatsen, ontstaat een krachtige
organisatie die ondersteuning kan bieden in verbetering van
de mogelijkheden voor instandhouding van buitenplaatsen.
Het is aan te raden het samenwerkingsverband te verbreden
naar andere erfgoedsectoren. De belangrijkste partners zijn
te vinden bij de kastelen en landgoederen. Ook erfgoed dat
gerelateerd is aan de inrichting van het landschap en de
instandhouding van historisch groen, zoals historische tuinen
en parken, heeft overeenkomstige belangen in samenwerking.
Tevens moet met andere brede landelijke organisaties,
zoals Erfgoedvereniging Heemschut, samenwerking worden
gezocht.

Het Stroot, Enschede ©Roel van Norel

Promotie en marketing
Een tweede functie van dit samenwerkingsverband zou
gericht moeten zijn op communicatie, promotie en marketing
rondom buitenplaatsen. Tot aan dit themajaar hebben de
buitenplaatsen een relatief anoniem bestaan geleid. De
schoonheid, cultuurhistorische en maatschappelijke meer
waarde waren tamelijk onbekend bij het grote publiek.
“Onbekend maakt onbemind” geldt ook hier. Alle publiciteit
en activiteiten rondom het themajaar hebben ervoor gezorgd
dat het fenomeen buitenplaats breder bekend is geworden
onder alle lagen van de bevolking, van jong tot oud. Er is een
gevoel van trots ontstaan. De zekere ‘aaibaarheid’ van het
fenomeen, met de historische bewoners, de prachtige huizen

en tuinen, is een krachtig handelsmerk van de buitenplaatsen.
Dit moet meer onder de aandacht gebracht worden. Het
samenwerkingsverband moet het als haar missie zien zich in
te zetten voor het uitdragen van de bijzondere waarden van
de buitenplaatsen. Het benadrukken van de maatschappelijke
meerwaarde is een eerste belangrijke stap. Dit inzichtelijk te
maken creëert begrip en draagvlak als basis voor gesprekken
over instandhouding.
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Het initiatief om tot een landelijk platform te komen zal
moeten uitgaan van de belanghebbende partijen. Een op korte
termijn te formeren werkgroep of commissie met vertegen
woordigers van de diverse partijen moet nagaan of en onder
welke voorwaarden een dergelijk samenwerkingsverband
kan worden geformeerd. Wellicht dat vanuit reeds bestaande
landelijke instellingen of organisaties dit kan worden ge
stimuleerd.

2

Ga regionale samenwerking aan ter versterking van
promotionele, financiële en educatieve activiteiten.

Het in regionaal verband samenwerken van buitenplaatsen
onder één gebiedsnoemer, zoals de Stichtse Lustwarande en
het Nieuw Gelders Arcadië, biedt veel voordelen. Men deelt
meestal een gemeenschappelijke historische achtergrond,
waardoor men gemakkelijker gezamenlijke activiteiten kan
organiseren. Het zorgt ook voor een grotere bekendheid
van de buitenplaatsen en maakt gezamenlijke promotie
en marketing in binnen- en buitenland mogelijk. Het biedt
perspectieven voor cultuur-toeristische contacten en daaraan
gekoppelde verdienmodellen. Provinciale en gemeentelijke
overheden kunnen de regionale samenwerking tussen
buitenplaatsen bevorderen met hun beleid op het gebied van
recreatie, toerisme en cultureel erfgoed.
Fondsen ondersteunen nu nauwelijks particuliere buiten
plaatsen. Subsidies worden met name verstrekt aan
stichtingen of institutioneel beherende organisaties. Eén van
de aanbevelingen zou moeten zijn dat fondsen, ter wille van
het cultureel erfgoed, creatiever om moeten kunnen gaan
met particuliere aanvragen. Daar staat tegenover dat bij
fondsen juist de wens leeft over te gaan tot het sluiten van
convenanten tussen buitenplaatsen. Zulke samenwerkings
vormen vergroten voor fondsen het effect van de subsidie.
Als buitenplaatsen gezamenlijk een visie ontwikkelen om
bijvoorbeeld een bepaald aspect meer onder de aandacht
te brengen, te restaureren of te versterken, vergroot dit het
werkveld van de fondsen. Onderlinge samenwerking biedt
op deze wijze voordelen voor fondsen en dit heeft weer effect
op de toekenning van subsidies. Hierbij kan worden gedacht
aan jaarlijkse, structurele ondersteuning van samenwerkings
verbanden of, op lager schaalniveau. het ondersteunen van
regionale projecten ter versterking van meerdere buiten
plaatsen.

Voorbeelden van convenanten tonen aan dat ook op provin
ciaal en gemeentelijk niveau er meer voordelen zijn. Onder
andere in de gemeenten Stichtse Vecht en Rheden heeft
samenwerking geleid tot specifiek beleid voor buitenplaatsen.
Het delen van verantwoordelijkheden, waar dit mogelijk is,
kan een goede bijdrage leveren aan de instandhouding van
de buitenplaatsen. Iedere partij heeft zijn eigen kennis en
kunde en draagt zorg voor dat onderdeel waarvoor deze ver
antwoordelijk is gesteld. Natuurlijk kan dit niet zonder een
gedegen visie om de eenheid binnen de buitenplaats te hand
haven. In de praktijk bestaan er al verschillende voorbeelden
van organisaties die samen zorgen voor het voortbestaan van
een buitenplaats. Hierbij werken particuliere eigenaren samen
met natuurbeherende organisaties, zoals Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen, die verant
woordelijk worden voor (een deel) van het beheer en in ruil
daarvoor leden toelaat in de tuin en het park.
Een goed voorbeeld ontwikkelt zich momenteel in ’s Grave
land. Individuele buitenplaatsen bundelen daar hun krachten
samen met Natuurmomenten en de gemeente om gezamenlijk
een visie te vormen op het beheer van de buitenplaatsen. En
dit te bestendigen in een samenwerkingsverband.

3

Provinciale en gemeentelijke overheid moeten hun
organisatie en kennis versterken op het beleids
terrein cultureel erfgoed in het algemeen en buiten
plaatsen in het bijzonder.

Het overheidsbeleid ten aanzien van bescherming en
behoud van cultureel erfgoed, landschapsbescherming en
natuurbehoud verschuift momenteel van het nationale naar
het provinciale niveau. Dit geldt ook voor de restauratie
subsidies naast het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding
Monumenten (BRIM). Nog niet alle provincies hebben de
benodigde kennis hiervoor in huis. Adequate overheids
organisaties zijn van groot belang voor de instandhouding van
historische buitenplaatsen. De buitenplaats, als ensemble,
heeft er baat bij dat alle aanwezige waarden in onderlinge
samenhang worden bezien. Politiek gezien zouden alle
aspecten van de buitenplaats bij voorkeur binnen één
portefeuille moeten vallen. In de bestuurlijke omgang met
buitenplaatsen mogen geen tegenstrijdige belangen spelen.
Tevens is het van belang dat provinciale overheden zich
blijven beseffen dat de buitenplaatsen, ondanks regionale
verschillen, een nationale samenhang vertonen. Het is daarom
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aan te bevelen dat zij onderling een zekere eenheid in hun
beleid proberen te bereiken binnen interprovinciaal verband.
Dit om te voorkomen dat er provinciaal en regionaal te grote
verschillen gaan ontstaan en de samenhang verloren gaat.
Hiervoor zouden de provincies binnen IPO-verband nauw
kunnen samenwerken en kan het nog te vormen nationale
platform een gesprekspartner zijn.

4 Laat je horen in het beleidsdebat.

Gemeenten hebben te maken met de uitwerkingsverplichting
van provinciaal ruimtelijk en cultuurbeleid. Veel gemeenten
kampen echter met een beperkte of wisselende capaciteit voor
het vakgebied cultureel erfgoed. Hierdoor is vaak onvoldoende
kennis over het onderwerp buitenplaatsen aanwezig. Wanneer
buitenplaatsen vanuit een provincie worden aangemerkt als
ruimtelijk en cultuurhistorisch speerpunt is het nog maar de
vraag of dit op gemeentelijke niveau beantwoord kan worden.
Hierdoor komt ook noodzakelijke samenwerking tussen
belanghebbenden van buitenplaatsen en de gemeenten te
traag tot stand. Het kennisnetwerk kan hier een rol spelen.

Zowel de nationale als de provinciale en gemeentelijke
politieke fora zijn de locaties waar voor de belangen van
historische buitenplaatsen moet worden opgekomen. Bredere
samenwerkingsverbanden tussen eigenaren onderling,
tussen eigenaren en overeenkomende belangenorganisaties
versterken de invloed. Het levert een slagvaardig en vooral
volwaardige gesprekpartner voor de (lokale) politiek. De
samenwerking biedt echter ook mogelijkheden om middelen
uit aangrenzende beleidsvelden aan te spreken. De breedte
van een samenwerking geeft meer aanknopingspunten om
aan te sluiten op gerelateerde politieke speerpunten, zoals
duurzaamheid, natuurbeheer en aanverwante ontwikkelingen.
Het belang van de buitenplaatsen en het historisch groen
kan door lobby vanuit de diverse invalshoeken onder de
aandacht worden gebracht. Via omwegen kunnen daardoor
gewenste doelen voor de buitenplaatsen, die anders niet over
het politiek voetlicht zouden zijn gekomen, alsnog bereikt
worden. Het verdient daarom aanbeveling om zich binnen het
samenwerkingsverband bewust te richten op het ontwikkelen
van politieke sensitiviteit zodat buitenplaatsen als afgeleide
van andere politieke trajecten rond de instandhouding van
cultureel erfgoed op de agenda komen te staan. Goede
contacten met de verschillende overheden bevorderen ook
het begrip over en weer voor ieders standpunten.

Beeckestijn, Velsen-Zuid ©Helene Blaak

Beleid is voortdurend in beweging, ook het beleid waar
buitenplaatsen mee te maken hebben, direct bij het erfgoed
beleid of indirect bij beleid op het gebied van ruimtelijke
ordening en natuur- en landschapsbeheer. Door tijdig aan dit
beleidsdebat deel te nemen kan dit beleid worden beïnvloed.
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Berceau, De Wiersse, Vorden ©Roel van Norel

2. Kennis en energie

5

Het begrip historische buitenplaats moet opnieuw
worden gedefinieerd met het oog op eenduidige
behandeling in wetgeving en subsidiëring van
gelijksoortige objecten.

Een definitie is vooral een hulpmiddel in de communicatie
over een onderwerp. In het geval van de buitenplaatsen
is er geen eenduidige definitie beschikbaar. Bovendien
worden de begrippen ‘complex historische buitenplaats’
en ‘landgoederen’ vaak achteloos door elkaar gebruikt, ook
door overheden. In de verschillende wettelijke en financiële
regelingen worden verschillende definities gehanteerd. Dit
heeft een direct effect op het ordenen van de buitenplaatsen
voor diezelfde wet- en regelgeving. Hierdoor worden buiten
plaatsen die niet aan de definities voldoen soms onterecht
uitgesloten van wettelijke regelingen. De complexiteit van
het begrip ‘buitenplaats’ en de verschillende doeleinden
waarvoor de definities zijn opgesteld, maken het inzetten
van een eenduidige begrippenapparaat niet eenvoudig.
Daarom is het aan te bevelen op basis van wetenschappelijk
onderzoek te komen tot een beter werkbare definiëring van
het begrip ‘buitenplaats’. Een definitie die bestaat uit een
aantal bouwstenen waarin de complexiteit van de buitenplaats

herkenbaar is en die de flexibiliteit bevat om alle aspecten te
incorporeren. Een nieuwe definitie die voor alle doeleinden en
communicatiemogelijkheden volstaat.
De vertroebeling in definities is zichtbaar in de regelgeving
die direct invloed heeft op de instandhouding van buiten
plaatsen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en
de Natuurschoonwet (NSW) bijvoorbeeld gebruiken beiden
een andere definitie. Binnen de NSW wordt in het rang
schikkingsbesluit nog een verdieping en nadere begrenzing
van de definitie ‘buitenplaats’ gehanteerd. Deze versterkt de
afwijking met de terminologie van de RCE. De RCE hanteert
de definitie voor de aanwijzing als ‘complex historische
buitenplaatsen’. De NSW hanteert het als een instrument
om het natuurschoon te rangschikken. Hierbij ligt het accent
voornamelijk op het groen. Praktisch gezien kunnen door
de RCE beschermde ‘complex historische buitenplaatsen’
in het kader van de NSW buiten de boot vallen. De oorzaak
van de verschillen tussen de RCE en de NSW liggen onder
andere in de leeftijdsbegrenzing die is opgenomen in de
definitie. De ouderdom van de tuinaanleg (voor 1850) is
hierbij het uitgangspunt. Dit jaartal zegt uiteindelijk weinig
over het totale buitenplaatsensemble. Tot in de jaren ’90 van
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de 20e eeuw hanteerde ook de RCE het jaartal 1850 ook als
begrenzing in de definitie. Deze leeftijdsgrens is inmiddels
opgeheven. Daar moet bij gemeld worden dat ook op lijst
van 551 rijksbeschermde complex historische buitenplaatsen
onzuiverheden voorkomen. Ook hier staan objecten en
gebieden op die niet de karakteristieken van een buitenplaats
bezitten.
Een ensemble zou als buitenplaats aangemerkt mogen worden
als deze aan een minimaal vast te stellen aantal bouwstenen
voldoet. Dit levert een uitgangspunt voor het klasseren van
de buitenplaats voor onder andere wettelijke en financiële
regelingen. Een positieve bijkomstigheid is dat de definitie
ook een soort checklist is voor de wetenschappelijke discussie
over buitenplaatsen en hun verschijningsvorm. Ofwel één
benaderingswijze voor buitenplaatsen als uitgangspunt voor
alle doeleinden.
Hoeveel takken een dergelijke beslisboom moet dragen,
moet worden bepaald door deskundige groenhistorische
en monumentenexperts. De toets van het gebruik van een
eenduidige definitie aan de huidige regelingen is een tweede
stap. Niet onbelangrijk hierbij is de juridische houdbaarheid
en de gevolgen van een nieuwe definitie voor de bestaande
regelingen en privileges. Er is daarom ook juridische onder
steuning vanuit de verschillende organisaties die de definitie
zouden gaan hanteren nodig. Het RCE zou in samenwerking
met bijvoorbeeld de recent ingestelde leerstoel voor buiten
plaatsen en landgoederen en andere wetenschappelijke
instellingen het initiatief voor het maken van een nieuwe
definitie zou kunnen nemen. Buitenplaatsbetrokkenen
(eigenaren, gemeentes, bewoners) zijn in het proces een
belangrijk klankbord. Een te formeren landelijk platform kan
hierbij een rol vervullen.
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6

Stimuleer onderzoek naar specifieke wetenschappe
lijke kennis over buitenplaatsen in het kader van de
algemene cultuurhistorie.

Vanuit verschillende invalshoeken, zoals de kunstgeschiedenis,
ruimtelijke ontwikkeling, antropologie, etc., kan het onderwerp
‘buitenplaats’ gestimuleerd worden als afstudeeronderwerp.
Een interessante scriptieprijs kan getalenteerde studenten
stimuleren om onderzoek naar historische buitenplaatsen te
verrichten. De prijs kan bestaan uit toekenning van een bedrag
aan de student en/of bijvoorbeeld publicatie van de scriptie.
Studenten kunnen op deze wijze een bijdrage leveren aan
het ontwikkelen van kennis. Anderzijds worden zij al vroeg
betrokkenen bij het erfgoed. Dit leidt hopelijk tot nieuwe, jonge
ambassadeurs die zich voor buitenplaatsen willen inzetten.
Mogelijk dat bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds
hierin een nieuw initiatief ziet.
Universiteiten en Hogescholen zouden in overleg met fondsen
kunnen zoeken naar de mogelijkheden voor een dergelijke
stimuleringsprijs.

Soelen, Zoelen ©Roel van Norel

Er zijn door de jaren heen al veel onderzoeken gedaan naar
individuele buitenplaatsen. Dat in tegenstelling tot de onder
zoeken die beschikbaar zijn over de algemene ontstaans
geschiedenis van buitenplaatsen en het ensemble. Er is
nauwelijks onderzoek gedaan naar de regionale belangen in
de ontwikkeling van buitenplaatsen en de verschillen in de
culturele achtergronden binnen deze ontwikkelingen De relatie
tussen stad en land in de ontwikkeling van buitenplaatsen
moet nader worden onderzocht. Ook over de cultuur op de
Nederlandse buitenplaats en de gevolgen van de aanleg van
buitenplaatsen voor de ontwikkeling van het Nederlandse
landschap vanaf de 17e eeuw is weinig tot niets bekend. Dit
is op zichtzelf uiterst opmerkelijk omdat grote delen van ons
cultuurlandschap en waterhuishouding het gevolg zijn van het
ontstaan van buitenplaatsen of op zijn minst er blijvend door
zijn veranderd. Deze kennis is essentieel en noodzakelijk om
buitenplaatsen te kunnen beheren en behouden. Omissies in
de kennis over specifieke aspecten van de buitenplaats kunnen
er toe leiden dat bepaalde kenmerken in het landschap bij
een buitenplaats of van de buitenplaats zelf verdwijnen.

De oprichting van een bijzondere leerstoel buitenplaatsen en
landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen tijdens het
Themajaar is een goede stap om tot het beter ontsluiten van
deze ontbrekende kennis te komen. Dit zal in de toekomst
meer noodzakelijk onderzoek naar buitenplaatsen, hun
bewoning en inrichting kunnen stimuleren.
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7

Versterk de erfgoededucatie in basisonderwijs en
voortgezet onderwijs.

Gezien hun omvangrijke historische dimensie zijn buiten
plaatsen terecht opgenomen in de canon van de Nederlandse
geschiedenis. Dat betekent dat iedere leerling in ieder geval
één maal in zijn leven kennis maakt met het fenomeen
buitenplaats. Geschiedenis wordt leuker voor kinderen als de
geschiedenis invoelbaar is of te beleven valt. Om die reden
wordt voorgesteld de basisscholen in contact te brengen met
een lokale buitenplaats. Buitenplaatsen zelf doen er goed aan
lokale schoolklassen actief uit te nodigen. Een school kan er
ook in overleg met een lokale buitenplaats voor kiezen deze
te ‘adopteren’ en enkele malen per jaar naar de buitenplaats
te trekken voor een bezoekje. Vanwege de al eerder genoemde
breedte van het onderwerp zijn er veel mogelijkheden voor
scholen om het bezoek aan de buitenplaats zinvol in te vullen
door combinaties met andere onderwerpen te zoeken, zoals
natuurbeleving.
Binnen het voortgezet onderwijs is het zinvol aanvullend ook
een verdieping in de vorm van een maatschappelijke stage te
stimuleren. Er zijn voldoende werkzaamheden te bedenken op
de buitenplaats, die interessant kunnen zijn voor scholieren en
een zinvolle invulling van de verplichte maatschappelijke stage
vormen.

8

Besteed meer aandacht aan het documenteren en
archiveren van de geschiedenis van buitenplaatsen.

Documentatie van de buitenplaats en kennis van de cultuur
historische aspecten zijn cruciaal voor het goed beheren van
buitenplaatsen. Op alle aspecten van de buitenplaats, de
gebouwen, het groen, het interieur en de samenhang tussen
deze drie, kan een zorgvuldige documentatie bijdragen aan
het opstellen van een toekomstvisie. Niet alleen tastbare
aspecten komen in aanmerking voor documentatie. Ook
bewoningslagen kunnen (digitaal) inzichtelijk gemaakt worden
aan de hand van zorgvuldige documentatie. De gegevens
vereenvoudigen het maken van keuzes over wat moet blijven,
wat prioriteit heeft en waar transformatiemogelijkheden liggen.
Daarmee is het een sterk handvat voor beheerssituaties en
ontwikkelingen.
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft hiervoor
richtlijnen uitgegeven. De richtlijnen zijn in zekere zin een
voortzetting van eerdere publicaties die als leidraad voor

onderzoek kunnen dienen. Op het gebied van interieurs is in
2004 het rapport ‘Van object naar samenhang’ verschenen
dat heldere informatie geeft over de waardering van de samen
hang tussen interieur en object. 1 Dit jaar is extra aandacht
geschonken aan de documentatie van historisch groen door
het samenstellen van richtlijnen voor tuinhistorisch onder
zoek. 2
De richtlijnen bieden eigenaren en beheerders van buiten
plaatsen goede handvatten voor de noodzakelijke docu
mentatie van hun buitenplaats.

9

Investeer in opleidingen en stageplaatsen voor
restauratie- en groenspecialisten.

Er is grote behoefte aan specialisten op het gebied van
restauratie en groenbeheer. In het beheer van buitenplaatsen
wordt nu nadrukkelijk gewerkt aan het consolideren en –indien
nodig– transformeren van cultuurhistorische waarden. Meer
dan in voorgaande eeuwen vraagt dat om een specifieke
benadering en gedegen kennis van historische groenaanleg en
oude bouwmethoden. Deze constatering is geen pleidooi om
het consolideren van waarden los te laten. Het vormt juist het
kader waarbinnen de beheersvraagstukken van buitenplaatsen
moeten worden geplaatst. Het onderstreept tevens de
noodzaak voor voldoende specialisten die antwoord kunnen
geven op de huidige vraagstelling in het beheer. Door afname
van het aantal tuinbazen en het vergrijzen van de bewoners/
eigenaren gaat in de toekomst ook wel praktische kennis
verloren.
Alhoewel er in de afgelopen jaren hard is gewerkt aan het
verbeteren van restauratieonderwijs binnen de bouw- en
groensector, is het effect hiervan in de praktijk nog niet
genoeg voelbaar. De aanmeldingen lopen terug, met name
bij de restauratieopleidingen, waardoor er soms onvoldoende
studenten zijn om de opleidingen voort te zetten. Een
gunstige uitzondering is het Gelders Restauratie Centrum.
Met klemtoon wordt er dan ook gepleit voor het enthousiast

1
Werkgroep Onroerend/Roerend, Van Object naar Samenhang, de
instandhouding van ensembles van onroerend en roerend cultureel erfgoed,
uitgave van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed juni 2004.
2
Immerseel, van R. en Hendriks, L., Richtlijnen voor tuinhistorisch
onderzoek, voor waardestelling van groen erfgoed, uitgave van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed 2012.
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uitdragen van het nut van de opleidingen op dit gebied op
verschillende onderwijsniveaus. Daarnaast is het voor de
nabije toekomst van belang dat er stimulering van nascholing
voor de huidige beroepsgroep plaatsvindt.
De gevestigde restauratiearchitecten en historisch groen
specialisten zouden zich verantwoordelijk moeten voelen
voor het overdragen van de kennis. Zij kunnen dit doen door
scholen en bezoekers te ontvangen tijdens werkzaamheden
aan erfgoed. Zo kunnen zij bijdragen aan het enthousiasmeren
van een nieuwe groep deskundigen. Ter stimulering om actief
aankomende deskundigen te betrekken bij een opdracht, zou
bij subsidie- dan wel bij opdrachtverlening als voorwaarde
gesteld kunnen worden dat de inzet van leerlingen verplicht is.
Het samenwerkingsverband zou in dit kader met de onderwijs
instanties of brancheorganisaties afspraken kunnen maken
over uitwisseling van kennis en inzet van deskundigheid en
leerlingen.

10 Richt provinciale vrijwilligerspools op ter onder
steuning van de buitenplaatsen.
De inzet van vrijwilligers is belangrijk als ondersteuning in
de instandhouding van buitenplaatsen, zoals het beheer van
groen, maar ook bijvoorbeeld in het ontwikkelen en maken
van buitenplaatsproducten. Veel eigenaren werken al met
vrijwilligers bij de instandhouding van de buitenplaats. In de
praktijk blijkt echter dat het lastig is vrijwilligers te vinden en
te houden. Daarnaast zijn niet alle eigenaren geëquipeerd om
met vrijwilligers om te gaan. Het plezier dat vrijwilligers uit
de werkzaamheden halen, staat voorop. Als er geen plezier of
binding meer is, zullen vrijwilligers afhaken. Dit vraagt om een
gerichte benadering en zorg in het omgaan met vrijwilligers.
Meerdere eigenaren investeren hier al in: een soort van weder
dienst in de vorm van gezelligheid, bloemen of groenten uit de
tuin, een jaarlijkse bijenkomst of kennisoverdracht over groen.

Noord-Holland heeft Landschap Noord-Holland al ervaring
opgedaan met het ontwikkelen van een vrijwilligerspunt.
Om vraag en aanbod tussen eigenaar en vrijwilligers te
stroomlijnen en eenvoudiger tot stand te laten komen wordt
gepleit voor het oprichten van provinciale vrijwilligerspools.
Deze bieden daarnaast mogelijkheden vrijwilligers gericht te
benaderen en te betrekken bij kennisontwikkeling. De ervaring
van enkele landschapsorganisaties met vrijwilligerpools
leveren waardevolle informatie voor het opzetten van pools
voor buitenplaatsen op regionaal of provinciaal niveau. In
aanloop hiernaar is het aan te bevelen zich aan te melden bij
de gemeente waarin de buitenplaats gelegen is. De meeste
gemeenten maken gebruik van een zogenaamd ‘vrijwilligers
punt’ waar vraag en aanbod samen komen.
Een belangrijk aspect aan de vrijwilligers is de deskundigheid.
Niet alle vrijwilligers zijn bekend met de kwetsbaarheid van
buitenplaatsen. Hierdoor kan onbedoeld schade worden
aangericht. De kennisontwikkeling van vrijwilligers is daarom
essentieel voor het slagen van de inzet van vrijwilligers. Zij
hebben meestal zelf ook de behoefte om zich te verdiepen in
de achtergronden van hun werkzaamheden om deze zo goed
mogelijk uit te voeren. Het gericht aanbieden van (praktijk)
kennis aan vrijwilligers maakt het voor hen gemakkelijker en
aantrekkelijker om zich verder te ontwikkelen in de nood
zakelijke vaardigheden of achtergronden. Enkele van de
landschapsbeheerorganisaties die per provincie opereren,
zoals Landschapsbeheer Noord-Holland, Geldersch Land
schap en Geldersche Kasteelen en ook Landschap Erfgoed
Utrecht investeren zelf in het opleiden van vrijwilligers. Zij
bieden op die wijze ook hulp aan buitenplaatseigenaren.
Binnen de vrijwilligerspool is het noodzakelijk zich structureel
te richten op scholing van de vrijwilligers.

De praktijk wijst daarnaast uit dat het vooral de ouderen
in de samenleving zijn die zich aangetrokken voelen tot
vrijwilligerswerk. Deze groep vergrijsd sterk. Het werven van
nieuwe vrijwilligers is lastig omdat eventuele geïnteresseerden
moeilijk te benaderen zijn. Om een nieuwe groep te bereiken
kan de buitenplaats zichzelf profileren als bestemming voor
(personeels)uitjes met een maatschappelijke of culturele
bestemming. Tegelijkertijd kunnen de provinciale Land
schappen hierbij een zinvolle rol vervullen. In de provincie
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Hindersteyn, Langbroek ©Helene Blaak

3. Wet- en regelgeving en financiële aspecten

11 Maak subsidieregelingen beter toegankelijk door de
regelgeving te vereenvoudigen.
Vooralsnog is cultureel erfgoed –rood en groen– buiten de
bezuinigingsoperaties gebleven, een teken dat het rijk dit
belangrijk vindt. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau
zijn er goede voorbeelden te noemen waarbij deze overheden
geld beschikbaar stellen voor de instandhouding van rood en
groen erfgoed. In het kader van dit themajaar hebben enkele
provinciale besturen, o.a. Friesland, Gelderland, Utrecht,
Brabant en Limburg, extra gelden beschikbaar gesteld voor
het behoud van historische buitenplaatsen.
Het is nu zaak om te zorgen dat de buitenplaatsen zo
goed mogelijk gebruik kunnen maken van alle beschikbare
regelingen. De regels met betrekking tot subsidies, fondsen
en wettelijke regelingen zijn complex. Voor veel eigenaren
vraagt het uitzoeken van de voorwaarden, het treffen van
voorbereidingen voor een aanvraag en het afwikkelen van een
aanvraag veel tijd en energie. Bovenal brengt het soms (hoge)
adviseurskosten met zich mee. Dit kan eenvoudiger door
één loket voor deze nationale regelingen in te stellen. Gezien
de provinciale verschillen is het raadzaam dit per provincie

te regelen en provinciale aanspreekpunten in te stellen.
De expertise moet niet alleen raadpleegbaar zijn voor de
buitenplaats-eigenaren, maar moet ook ter ondersteuning van
andere betrokkenen beschikbaar zijn.

12 Stem subsidies meer af op het ensemble van de
buitenplaats.
De buitenplaats bestaat uit een samenstel van huis met
interieur en park, een duidelijk ensemble. Beheer vindt ook
plaats met instandhouding van het ensemble in het achter
hoofd. Groene monumenten zijn nu daadwerkelijk in het
Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten
(BRIM) opgenomen. Dat is gebeurd na veelvuldig overleg met
o.a. eigenaren, beheersinstanties en ‘groene gemeenten’ om
te zorgen dat de regeling zo goed mogelijk zou aansluiten op
de praktijk. Toch is het zo dat binnen de huidige regelingen
van het BRIM er afzonderlijke budgetten zijn voor instand
houding van gebouwen en van historisch groen. Daarbij is
minder budget beschikbaar voor het groene erfgoed dan voor
de gebouwde monumenten. Alhoewel er ook minder groene
monumenten zijn, blijft het budget aan de lage kant.
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Uit onderzoek van de Gelderse Monumentenwacht blijkt
dat met het onderhoud van het groen ruim ¾ van het totale
budget voor instandhouding gemoeid gaat.
Dit wordt bevestigd door het rapport van Witteveen + Bos. 3
Een snelle rekensom van de Monumentenwacht aan de hand
van kengetallen toont aan dat er ongeveer € 100.000 per jaar
nodig is voor het onderhoud van een park van gemiddelde
grootte. Wanneer men de zelfwerkzaamheid en de inzet van
vrijwilligers kapitaliseert en daarop in mindering brengt, blijft
er toch nog een ruime € 65.000 aan kosten over. Aangezien
het groen in de meeste gevallen geen inkomsten genereert,
zijn dat dus volledige kosten die ten laste komen van de
eigenaar die daarin slechts ten dele kan worden gesubsidieerd.
Daarbij speelt mee dat het budget voor onderhoudswerk
zaamheden is ingedeeld bij de BRIM Groen, maar dat voor
restauratie van groen de budgetten zijn overgedragen aan de
provincies. Die krijgen de ruimte om de voorwaarden voor
de restauratiesubsidies zelf vast te stellen. Dit biedt relatief
weinig samenhang tussen de verschillende provincies voor
restauraties.

13 Verbeter de balans tussen de maatschappelijke en
economische opbrengsten voor de omgeving en de
lasten van eigenaren (particulier en institutioneel).
Uit het rapport Historische buitenplaatsen en landgoederen.
In stand houden loont! 3, blijkt dat buitenplaatsen aanzienlijk
bijdragen aan maatschappelijke baten. Denk hierbij aan een
hogere ruimtelijke kwaliteit, economische aantrekkingskracht,
hogere vastgoedwaarde van woningen en hogere natuur
waarde. Bij openstelling van een buitenplaats liggen de maat
schappelijke baten nog hoger. Het is wrang dat uit datzelfde
rapport blijkt dat de eigenaren van deze baten weinig tot niets
terugzien De verdeling van de lusten en lasten van een buiten
plaats tussen eigenaar en omwonenden moeten evenrediger
verdeeld worden. Dat kan in de vorm van een financiële
compensatie. Het aantal hectare dat openbaar is of het aantal
openingsdagen per jaar geven een aanknopingspunt voor een
dergelijke regeling.
De NSW voorziet nu al in belastingvoordelen voor eigenaren
die het park bij buitenplaatsen geheel of gedeeltelijk open
stellen. Omdat niet iedere buitenplaats wordt toegelaten tot
de NSW behoeft het aanbeveling hier lokaal of nationaal een
nieuwe sleutel voor te ontwikkelen.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een regeling.
Ten eerste vraagt de complexiteit van de NSW regeling en
de rangschikking erom deze zorgvuldig tegen het licht te
houden. Hierin kan een nieuw te formuleren definitie voor
buitenplaatsen een belangrijke rol vervullen. Maar provincies
of gemeenten kunnen ook kijken naar mogelijkheden om
fondsen op te richten. Uit een dergelijk fonds krijgen eigenaren
een tegemoetkoming voor de openstelling van het park of het
organiseren van activiteiten. Een dergelijke regeling bevordert
waarschijnlijk ook de openstelling van buitenplaatsen met als
positief bijkomend effect dat het maatschappelijk draagvlak
wordt vergroot.

Groene monumenten zijn nu daadwerkelijk in de BRIM
opgenomen. Bij het opstellen van dit onderdeel is veelvuldig
overlegd met o.a. eigenaren, beheersinstanties en ‘groene
gemeenten’ om te zorgen dat de regeling zo goed mogelijk
zou aansluiten op de praktijk. De scheiding tussen de BRIM
voor gebouwde en groene monumenten maakt het ook niet
mogelijk de ensemblegedachte van de buitenplaatsen door
te trekken naar één onderhoudsaanvraag. De gescheiden
aanvraag betekent immers dat één of beide verzoeken
kunnen worden afgewezen, waardoor een totaalvisie niet in
één keer kan worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er een
onevenwichtige instandhoudingsvraag binnen het ensemble.
Het is aan te bevelen om voor historische ensembles,
waaronder buitenplaatsen, te zoeken naar een aanvraagvorm
voor de BRIM waarbij er aandacht is voor de samenhang
tussen verschillende onderdelen van het ensemble.

3
Historische buitenplaatsen en landgoederen. In stand houden loont!
Economische betekenis van historische buitenplaatsen en landgoederen in
de provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland, Witteveen + Bos (2012)

Dit suggereert wellicht dat tegemoetkoming alleen gerecht
vaardigd is bij openstelling. Dat is niet altijd het geval. Op
buitenplaatsen komen regelmatig zeldzame dieren en planten
voor. Grote drukte en veel bezoekers gaan vaak ten koste van
hun bescherming. Door de mate van zeldzaamheid zouden
sommige buitenplaatsen beperkt toegankelijk moeten zijn. Het
in stand houden van uitzonderlijke natuurwaarden (flora of
fauna) is een wenselijkheid die ook in aanmerking komt voor
financiële compensatie.
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Aanvullend aan financiële tegemoetkomingen kan dat tot
uiting komen door maatwerk toe te passen bij de regelgeving
rond buitenplaatsen. Dit levert mogelijk een betere waarborg
op voor het voortbestaan van de historische buitenplaats. Een
samenwerkingsverband zoals in het begin aanbevolen kan een
belangrijke rol spelen in de totstandkoming van deze nieuwe
verhoudingen tussen eigenaar en overheid/maatschappij.
Zij heeft de taak de verantwoording van de noodzakelijk
verandering van de balans in beeld te brengen.

Slotplaats, Bakkeveen ©Helene Blaak

Een andere vorm van compensatie bestaat uit creatieve
ondersteuning. Overheden zien de buitenplaats nu vooral
als cultureel erfgoed dat moet worden beschermd. Deze
visie werkt remmend voor ontwikkelingen die betere instand
houding kunnen garanderen. Een modus waarin zij (pro)
actief meedenkt met de eigenaar of samenwerkingsverbanden
van buitenplaatsen over de instandhouding past beter in
de nieuwe benadering van het erfgoed. Tegelijkertijd moet
zij ook de toegevoegde maatschappelijke en economische
waarde van de buitenplaatsen meer gaan onderkennen.
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Akerendam, Beverwijk ©Roel van Norel

4. Buitenplaats als product

14 Ontwikkel activiteiten die de zelfredzaamheid van
buitenplaatsen vergroten.
In de huidige economische situatie is te verwachten dat de
toestroom van subsidiegelden terug zal lopen. Via de BRIM
worden middelen beschikbaar gesteld voor instandhouding
van het gebouwde en groene erfgoed. Ondanks de inzet van
RCE om tot een rationele verdeling van middelen te komen,
zal dit niet toereikend zijn om alle monumenten –hoe sober
en doelmatig ook– in stand te houden. Bovendien mag een
toename van middelen op korte termijn niet worden verwacht.
Het is daarom noodzakelijk te zoeken naar mogelijkheden
die de zelfredzaamheid van het erfgoed vergroten. De over
heid zal zich, uitgaande van de uitkomsten van het rapport
van Witteveen + Bos, ook steeds meer gaan richten op
het stimuleren van de zelfredzaamheid van objecten en
ensembles. Het is belangrijk dat mogelijke economische
dragers en verdienmodellen voor buitenplaatsen worden
onderzocht en ontwikkeld. Verdienmodellen kunnen aansluiten
bij toeristische en recreatieve ontwikkeling van een regio.
Samenwerking tussen buitenplaatsen maar ook met andere
meer toeristisch en recreatief ingestelde partijen biedt kansen.

Marketing en cultureel ondernemerschap zijn belangrijke
voorwaarden om een succesvol verdienmodel te ontwikkelen.
Ook daarbij kunnen eerder aanbevolen samenwerkingsvormen
een ondersteunende rol spelen.

15 Gebruik cultuurtoerisme als inkomstenbron voor
buitenplaatsen.
De vele activiteiten in het Jaar van de Historische Buitenplaats
2012 hebben duidelijk in beeld gebracht dat PR en marketing
rondom buitenplaatsen werkt. De aandacht heeft op veel
buitenplaatsen voor meer bezoekers dan ooit geleid. De Open
Monumentendag met als thema ‘Groen van Toen’ en de in dat
kader opengestelde buitenplaatsen hebben het bijzonder druk
gehad.
Om buitenplaatsen binnen de toeristische sector van blijvende
belangstelling te verzekeren zijn nog veel stappen te zetten. De
Nederlandse buitenplaatsen zijn in het binnenland nog relatief
onbekend als dagbesteding. Ondanks dat alle elementen voor
een volwaardige dag uit wel aanwezig zijn. In het buitenland
weet men zelfs over het algemeen helemaal niet dat ons
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land plaats biedt aan dit bijzondere type erfgoed. Toch doet
de kwaliteit van de Nederlandse buitenplaatsen niet af aan
die van kastelen en buitenplaatsen in het buitenland. De
Nederlandse erfgoedwereld is in dat opzicht te bescheiden en
houdt zich te veel op de vlakte. De onbekendheid is daarnaast
het gevolg van de versnipperde aanpak van de promotie van
buitenplaatsen.

dat ook gekeken wordt naar de economische en/of financiële
samenwerking met wellicht minder voor de hand liggende
partners. Dit kan mogelijk snel stuiten op weerstand vanuit de
omgeving en de voortgang van de ontwikkeling belemmeren.
Het is daarom essentieel ook steeds de karakteristieken van
de eigen buitenplaats goed in beeld te houden. Daarin ligt de
sleutel om een activiteit te laten slagen. Er is vooral behoefte
aan ontwikkelingen met een structureel karakter.

Om interesse op toeristisch vlak te vergroten is het nood
zakelijk ten eerste te inventariseren wat de opengestelde
buitenplaatsen te bieden hebben. Het aanbod moet
gerubriceerd worden om tot zinvolle samenwerkingen
te komen. Daarbij gaat het niet alleen om al bestaande
activiteiten. Ook moet geïnventariseerd worden wat nieuwe
mogelijkheden zijn om onder de aandacht te brengen.

Eigenaren die minder behoefte hebben aan publiekstrekkers
op de buitenplaats zouden ook kunnen kijken in de hoek van
geheel nieuwe ideeën die aansluiten bij ontwikkelingen in
de huidige samenleving. Economische dragers gerelateerd
aan duurzaamheid, waterbeheer en natuurbeleving kunnen
langdurige en effectieve inkomstengeneratoren zijn. Hierin
komen de contacten met niet voor de hand liggende partijen
het meest naar voren.

Buitenplaatsen met een museum- en/of evenementenfunctie
moeten zich gaan bundelen om zich als eenheid te kunnen
gaan presenteren. Het in regionaal verband samenwerken
onder één gebiedsnoemer, zoals de Stichtse Lustwarande en
het Gelders Arcadië, versterkt de effecten van het verenigen
van krachten. Zo is voor het gebied van Nieuw Gelders
Arcadië is een Kansenboek gepubliceerd waarin vormen van
nieuwe en het beter uitnutten van bestaande economische
dragers worden belicht. Een aantal buitenplaatsen met
logiesmogelijkheden is reeds aangesloten bij de organisatie
Erfgoed Logies. De gedeelde historische achtergrond maakt
het makkelijker gezamenlijke activiteiten te organiseren. Het
zorgt ook voor een grotere bekendheid van de buitenplaatsen
en maakt gezamenlijke promotie in binnen- en buitenland
mogelijk.

16 Bind bezoekers aan de plek om draagvlak en
verbondenheid te creëren.

Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Cultuur (NBTC)
heeft aangegeven dat zij graag met de samenwerkende
buitenplaatsen in gesprek gaat om te zien hoe deze in haar
meerjarenplannen passen. De kennis en ervaring van het
NBTC kan helpen de buitenplaatsen als stille pracht van het
Nederlandse cultureel erfgoed stevig te positioneren binnen
de cultuurtoeristische sector. De rol van de samenwerkende
buitenplaatsen ligt daarbij in het actief naar buiten treden
om de aandacht blijvend te vestigen. Dit brengt als tweede
voordeel met zich mee dat het maatschappelijk draagvlak door
de bekendheid ook zal verbreden.
De zoektocht naar economische dragers vraagt om een
onbevooroordeelde en vooral creatieve zoektocht. Creatief
ondernemerschap is nodig om te voorkomen dat de buiten
plaatsen een te eentonig aanbod ontwikkelen. Daarbij hoort

Incidentele bezoekers vormen een deel van de aanloop bij
opengestelde buitenplaatsen. Voor een solide basis is het
beter zich te richten op het terugkeren van bezoekers. De
prettige ervaring is een eerste factor waarvoor mensen terug
komen. Maar sterker is het een verbinding te leggen tussen
de bezoeker aan de buitenplaats. Voorbeelden in binnen- en
buitenland laten verschillende manieren van binding zien.
De meest voor de hand liggende vorm van binding is te
vinden in de samenwerking met andere organisaties. Open
gestelde buitenplaatsen bieden in samenwerking een steeds
wisselende collectie aan. Een alternatieve vorm van binding
en voor ‘verbinding’ ontstaat door een fysieke of emotionele
band tussen de bezoeker de buitenplaats te realiseren.
Denk bijvoorbeeld aan het ‘leasen’ van een (appel)boom,
de ‘adoptie’ van een rozenplant of een ander ‘groeiend’
project. Er zijn buitenplaatsen, zoals Westeramstel, die de
aanplant van nieuwe bomen in het park door particulieren of
bedrijven stimuleren als een (huwelijks/jubileum)geschenk.
De bezoekers kunnen in zo’n geval de behoefte hebben steeds
terug te komen om te zien hoe het met ‘hun’ buitenplaats
gaat.
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Samenvatting aanbevelingen
Samenwerking en draagvlak
1

Ontwikkel een landelijk platform waar de verschillende
betrokken partijen in heel Nederland aan deelnemen
en dat een basis is voor uitwisseling van kennis en
gemeenschappelijke promotie van buitenplaatsen en
soortgelijke erfgoedobjecten.
2	Ga regionale samenwerking aan ter versterking van
promotionele, financiële en educatieve activiteiten.
3 Provinciale en gemeentelijke overheid moeten hun
organisatie en kennis versterken op het beleidsterrein
cultureel erfgoed in het algemeen en buitenplaatsen in
het bijzonder.
4	Laat je horen in het beleidsdebat.
Kennis en energie
5

Het begrip historische buitenplaats moet opnieuw worden
gedefinieerd met het oog op eenduidige behandeling in
wetgeving en subsidiëring van gelijksoortige objecten.
6 Stimuleer onderzoek naar specifieke wetenschappelijke
kennis over buitenplaatsen in het kader van de algemene
cultuurhistorie.
7 Versterk de erfgoededucatie in basisonderwijs en voort
gezet onderwijs.
8 Besteed meer aandacht aan het documenteren en
archiveren van de geschiedenis van buitenplaatsen.
9 Investeer in opleidingen en stageplaatsen voor restauratieen groenspecialisten.
10 Richt provinciale vrijwilligerspools op ter ondersteuning
van de buitenplaatsen.

	Wet- en regelgeving en financiële aspecten
11 Maak subsidieregelingen beter toegankelijk door de
regelgeving te vereenvoudigen
12 Stem subsidies meer af op het ensemble van de
buitenplaats.
13 Verbeter de balans tussen de maatschappelijke en
economische opbrengsten voor de omgeving en de lasten
van eigenaren (particulier en institutioneel).

Buitenplaats als product
14 Ontwikkel activiteiten die de zelfredzaamheid van
buitenplaatsen vergroten.
15 Gebruik cultuurtoerisme als inkomstenbron voor
buitenplaatsen.
16 Bind bezoekers aan de plek om draagvlak en
verbondenheid te creëren.

Kijk welke
buitenplaatsen er
in uw buurt zijn.

www.buitenplaatsen2012.nl

