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Voorwoord

De laatste jaren is de studie architectuur een nieuwe richting 

ingeslagen, namelijk die van het herbestemmen. Waar vroeger 

het accent meer lag op het ontwerpen van nieuwe gebouwen 

is er wellicht door de crisis meer nadruk komen te liggen op het 

herwaarderen van het bestaande. Iets wat mij zeer aanspreekt, 

aangezien ik mij bij elk project altijd met plezier heb verdiept in de 

historie van de locatie. Bij een herbestemming hebben we zelfs te 

maken met een situatie waarbij de historie nog ‘zichtbaar’ aanwezig 

blijft op de locatie. 

Hoewel mijn bachelor projecten nog vaak te maken hadden met 

nieuwbouw, heb ik tijdens mijn master specifi ek gekozen voor 

projecten gericht op herbestemming. Mijn eerste masterproject 

genaamd ‘Iconen van Brabant’ richtte zich op de herbestemming 

van zogenaamde motoren van de samenleving uit de vorige eeuw in 

Noord-Brabant zijnde: kloosters, fabrieken en Kazernes. Mijn tweede 

master project ‘Escapism Seraing IV’ ging over een herbestemming 

in de stad Seraing gelegen onder Luik in België. Een stad die 

hoofdzakelijk bestond uit arbeiderswoningen, fabrieken en cafés. 

Door het wegvallen van de fabrieken bleven de arbeiders en de cafés 

over, waardoor een sociaal uitzichtloze situatie ontstond. 

Op het moment dat de lijst met afstudeerprojecten bekend werd 

gemaakt sprak ‘De Buitenplaats’ mij onmiddellijk aan. De historische 

achtergrond van het project, een zeer interessante herbestemming, 

maar misschien nog wel het meest de relatie van de buitenplaats 

met mijn liefde voor de schilderkunst, bij voorkeur uit de 17de eeuw. 

Bij het project ‘Escapism Seraing’ had ik mij door middel van een 

artikel al verdiept in de kortstondige kunsthistorische periode die 

‘Weltschmerz’ wordt genoemd. Het afstudeer project ‘De Buitenplaats’ 

bood mij de mogelijkheid ook hier vanuit de geschiedenis de 

ontwikkeling te bestuderen van kasteel naar buitenplaats. Behalve 

architectuur kon ik mij ook bezig houden met de aanleg van tuinen 

en de inrichting van de buitenplaats. Ook in dit geval bleek er een 

directe relatie te bestaan met kunst in de vorm van wandtapijten, 

meubilering en schilderijen.

Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat de buitenplaats een 

belangrijke rol in de culturele geschiedenis van de Nederlanden 

heeft gespeeld. Ik kon niet vermoeden dat de inrichting van de 

buitenplaats enerzijds rekening hield met het omliggende landschap 

en anderzijds bij de ontwikkeling van het landschap een belangrijke 

rol gespeeld heeft. In hoofdstuk 8 Proces en Evaluatie ga ik hier nader 

op in.
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1 Inleiding

Op 3 augustus 2006 bezocht ik met mijn ouders de Villa Almerico 
Capra “La Rotonda” in Italië. Deze villa is ontworpen en gebouwd 
door de beroemde Italiaanse Renaissance architect Andrea Palladio 
(1508-1580) en werd voltooid in 1571. Het witte gebouw ligt op een 
heuveltop en wekt de indruk een tempel te zijn. Vanuit de verte lijkt 
het op te lichten in het landschap. Wat mij meteen opviel was het 
feit dat de villa niet rond is, alleen de koepel boven de middenzaal 
van het gebouw is rond. De villa wordt omringd door vier gelijke 
tempel façades met Ionische zuilen. Op de gevels en balustraden 

zijn beelden geplaatst. Alle vertrekken zijn versierd met fresco’s die 

verwijzen naar het katholieke geloof en de mythologie. Ik vroeg mij af 

hoe iemand in zo’n overdadig versierde tempel zou kunnen wonen, 

tot ik vanaf het portaal over het landschap en in de verte over de stad 

Vicenza uitkeek. Het leek of de villa was omgeven door volmaakte 

harmonie en toen ik later rondom het gebouw liep, merkte ik dat 

La Rotonda het natuurlijke centrum vormde van deze harmonie. 

Gebouw en omgeving vormden een eenheid en ik begreep dat het 

een voorrecht moet zijn geweest, op een dergelijke plek te mogen 

wonen. Misschien heeft mijn liefde voor de buitenplaats hier wortel 

geschoten.

Dit rapport is onderdeel van het afstudeeratelier ‘De Buitenplaats’. 

De buitenplaats is een typisch Nederlands verschijnsel en wordt 

omschreven als monumentaal huis, met eventuele functionele 

bijgebouwen, dat met tuin en park een harmonieuze eenheid vormt 

(Dessing, 2012). De buitenplaatsen zijn aangelegd om tijdens de 

zomermaanden de stad te ontvluchten, zodat men zich terug kan 

trekken in een rustige natuurrijke omgeving.

Ook in Noord-Brabant en Limburg bestaat er een duidelijke relatie 

van buitenplaats met omgeving al is deze minder harmonieus tot 

stand gekomen dan in de villa van Palladio. Kastelen werden meestal 

gebouwd op een strategische plaats en vanaf de torens wilde men 

de vijand zien aankomen en hem imponeren; men wilde overzien 

en gezien worden. 

Toen de kastelen hun militaire betekenis  verloren, veranderden zij 

geleidelijk aan in buitenplaatsen en werden makkelijker bereikbaar. 

Rondom het kasteel werden boomgaarden en akkers aangelegd en 

de kasteelbezitter vond het nuttig om vanuit zijn woning te kunnen 

overzien of er gewerkt werd door zijn ondergeschikten. De kastelen 

werden vanaf de 15e eeuw dikwijls gebruikt als statussymbool om 
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de burgers te imponeren. Opnieuw een kwestie van overzien en 

gezien worden.

Het artikel ‘Van Kasteel tot Buitenplaats’ geeft een inzicht in de 

transformatie van de gesloten kastelen tot de op de omgeving 

ingestelde buitenplaatsen. Het artikel is ondergebracht in hoofdstuk 

4 van dit rapport.  

Door de eeuwen heen hebben buitenplaatsen langzaam maar zeker 

terrein verloren. De cultuurhistorische betekenis van de buitenplaats 

is evident, maar het fi nancieel beheer en in stand houden daarvan 

is vandaag de dag voor één persoon of familie (bijna) niet meer op 

te brengen. Daardoor is nog maar de helft van de buitenplaatsen 

nog in particulier bezit. Een groot aantal buitenplaatsen heeft een 

kritiek punt bereikt, wat ten koste zal gaan van het onderhoud. Dit 

probleem doet zich naast de buitenplaatsen in Holland ook voor in 

de provincies Noord-Brabant en Limburg. 

De kasteel-buitenplaatsen zijn in de loop van de tijd onder druk van 

omstandigheden veranderd en zijn er daardoor in geslaagd om te 

overleven. Daarom is het in deze kritieke situatie noodzakelijk een 

nieuwe visie op het overleven van buitenplaatsen te ontwikkelen. 

Omdat het voortbestaan van kastelen en buitenplaatsen eeuwen 

gebaseerd was op het overzien en gezien worden, is het interessant 

na te gaan of dit op andere wijze ook voor de toekomst zou kunnen 

gelden, maar dan naar de samenleving toe. Het landschap, dat eerst 

een strategische en daarna een agrarische rol heeft gespeeld, kan 

hierbij ook ditmaal een belangrijke rol spelen. Overzien en gezien 

worden krijgt hierdoor een geheel nieuwe betekenis en moet dan 

worden vertaald in bereikbaar en toegankelijk zijn. Terwijl kastelen 

en buitenplaatsen eerst niet toegankelijk waren voor het publiek, 

zullen zij nu de deuren moeten openen om te blijven voortbestaan. 

Vanuit deze visie is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

Op welke wijze kan de buitenplaats trouw blijvend aan het oude 

adagium van ‘overzien en gezien worden’ overleven in de veranderde 

wereld? 

Dit rapport zal u meenemen in de wereld van de buitenplaats, de 

buitenplaatscultuur in Noord-Brabant en Limburg, de transformatie 

van kastelen naar buitenplaatsen, evenals het onderzoek naar de 

gekozen buitenplaats ‘Kasteel Strijthagen’.  Ik geef daarbij mijn visie 

op de huidige situatie en de mogelijkheden in en  rond het kasteel 

en beschrijf hoe ik tot mijn ontwerp van de herbestemming ben 

gekomen, gevolgd door een discussie en het proces. 
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2 Buitenplaatsen in Nederland

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maakte tijdens de 

17de eeuw een bloeiperiode door op gebied van handel, kunst en 

wetenschap. De economie werd gedragen door de relatief vrije en 

veilige steden terwijl het platteland weer aantrekkelijk werd door 

het uitblijven van oorlogen. Het buiten wonen kwam sterk in de 

belangstelling van de stedelingen. Burgers met bestuurlijke functies 

(raadspensionarissen en belangrijke ambtenaren), de stadhouders, 

edelen en nieuwe rijken kochten stukken land buiten de stad. Deze 

stukken land konden goed gebruikt worden voor een nieuwe manier 

van wonen: de Buitenplaats.

De Buitenplaats is een plek om te spelen, te werken, te ontspannen, 

te leren en te genieten van tuinen, bossen, kunst en architectuur; 

een arcadisch landgoed. De Oranjes begonnen met het aanleggen 

van tuinen rond hun paleizen, wat de grote mode was in die tijd 

in navolging van Versailles. De rijke kooplieden wilden zich kunnen 

meten met de adel en volgden hen na. Er was een verlangen naar 

de illusie van de perfecte tuin, die misschien zijn oorsprong kent in 

het voor de westerse beschaving meest invloedrijke boek, namelijk 

de Bijbel, waar in Genesis de mens door God in het paradijs (een 

ingerichte tuin) wordt geplaatst. De buitens waren in de destijds 

heersende Barok stijl uitgevoerd. Tijdens de zomermaanden 

verplaatste het leven van de stad zich naar de landgoederen, waar 

grote feesten en afhankelijk van de ligging jachtpartijen werden 

georganiseerd ter ontspanning.

De wens om een buitenplaats aan te leggen dateert al uit de 

Romeinse tijd en herleefde tijdens de Renaissance toen men villa’s 

liet bouwen en tuinen aanleggen. Men verliet de drukte van de stad 

en de dagelijkse beslommeringen voor de rust van het land en een 

door de mens ingerichte en beheerste natuur. Deze gedachtegang 

speelt ook bij de bouw en aanleg van Buitenplaatsen een rol en 

berustte op de eeuwenoude veronderstelling dat men buiten de 

stad in de aangelegde ‘veilige’ natuur zijn rust zou kunnen vinden en 

gelukkig zou zijn. Deze illusie leidde ertoe dat mensen die hun geld 

hadden verdiend in de stedelijke commercie en industrie landelijk 

gebied kochten of onteigenden om hun droom te verwezenlijken.

De Buitenplaatsen lagen meestal niet ver van de stad verwijderd 

en waren behalve met rijtuigen via verharde wegen dikwijls 

ook bereikbaar via kanalen en rivieren door middel schepen 

en trekschuiten. In de Zeventiende en Achttiende eeuw zijn er 

waarschijnlijk rond de 6000 Buitenplaatsen in de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden gebouwd. Aan dit totaal werden na 
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de Franse Revolutie nog vele buitenplaatsen toegevoegd. Een deel 

hiervan werd aangelegd door het Koningshuis en de aristocratie; 

anderen werden na de tweede helft van de 19e eeuw gesticht door 

de nieuwe klasse van ondernemers uit de industrie.

In de Twintigste eeuw werden nog steeds nieuwe buitenplaatsen 

gesticht. Terwijl sommige reeds bestaande buitenplaatsen veranderd 

werden in publieke instellingen werden andere bestemd tot 

natuurmonumenten. Weer anderen werden verkaveld als sub urbane 

villaparken, maar de meeste werden afgebroken en/of verwaarloosd 

zodat zij tot op de dag van vandaag sporen van verwildering 

achterlaten in het landschap.

Buitenplaats Vreedenoord/Vredenoord aan de Vecht bij Breukelen in 1719 

(Wikimedia, 2013).
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Actualiteit

De buitenplaats is sinds kort weer in de belangstelling geraakt. In 

2012 werd er zelfs extra aandacht besteed door het benoemen van 

het jaar 2012 als het themajaar van de historische buitenplaats. (Jaar 

van de Historische Buitenplaats 2012) Op dit moment zijn er nog 

ongeveer  550 historische buitenplaatsen in Nederland. Bijna de helft 

van deze buitenplaatsen is op dit moment niet meer in particulier 

bezit en heeft in de meeste gevallen een meer publieke functie 

gekregen. Het zoeken naar ontspanning in een natuurlijke omgeving 

is geen nieuw fenomeen; de invulling en uitvoering hiervan kunnen 

wel verschillen ten opzichte van bijvoorbeeld de 17de Eeuw, waarin 

de Nederlandse buitenplaats zijn oorsprong kende.(Elsevier)

Aangezien de buitenplaats een belangrijke rol speelt in de Nederlandse 

geschiedenis en het Nederlandse landschap is het van groot belang 

dat de buitenplaats als belangrijk cultuurhistorisch element van de 

Nederlandse beschaving niet vergeten wordt. De noodzakelijkheid 

hiervan is  na het Jaar van de Historische Buitenplaats alleen maar 

duidelijker geworden. De Nederlandse buitenplaatsen bieden 

met hun vaak nog authentieke inrichting, hun stijlkamers, hun 

kunstcollecties en beschikbare gegevens over eetgewoonten, 

arbeidscontracten enzovoorts een unieke kijk op de leefwijze en 

gewoonten van onze voorouders. De in de 19de en 20ste eeuw 

aangelegde verzamelingen van industriëlen of scheepsmagnaten 

zijn bovendien nog maar nauwelijks in kaart gebracht. De tijden zijn 

veranderd, het onderhoud van tuinen bossen en land is vaak niet 

meer te betalen door bewoners van buitenplaatsen. Daarom is het 

van belang dat er nieuwe strategieën worden ontwikkeld voor het in 

stand houden van deze buitenplaatsen.

Voor het behoud van de complex historische buitenplaats  heeft de  

‘Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012’ aanbevelingen 

gedaan. Het algemene belang van het behoud van de buitenplaats 

moet door middel van betere samenwerking van alle hierbij  

betrokken partijen worden benadrukt en uitgedragen. Dit betekent 

een actief en gebundeld beleid waarbij samenleving en overheid 

overtuigd dienen te worden van het belang van de buitenplaats 

voor de Nederlandse cultuur. Via samenwerking van Landelijke 

-, Provinciale –, Gemeentelijke besturen en het bedrijfsleven zal 

naar een draagvlak gezocht moeten worden voor de Nederlandse 

buitenplaats. De Nederlandse buitenplaats kan daarbij ook als 

product gepresenteerd worden met museale, wetenschappelijke, 

toeristische, representatieve activiteiten. Dit vereist vanzelfsprekend 

een nadere bestudering van wet- en regelgeving en de fi nanciële 

aspecten die hierbij een belangrijke rol spelen.
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Een typisch voorbeeld van een buitenplaats die met zijn tijd meegaat en zijn deuren voor het grote 

publiek heeft opengesteld, is het Kasteel Keukenhof dat vanaf 1949 zijn park beschikbaar heeft 

gesteld voor grote bloemententoonstellingen (Leidsch Dagblad, 2013).
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3 De Buitenplaats in Noord-Brabant 

en Limburg

Atelier ‘De Buitenplaats’ richt zich op de buitenplaatsen in Noord-

Brabant en Limburg. Deze provincies hebben een eigen karakter 

binnen de buitenplaatscultuur. Een groot deel van de buitenplaatsen 

bestaat hier uit gebouwen die oorspronkelijk kastelen zijn geweest.

 

Soms zijn deze kastelen ingrijpend verbouwd, of geheel afgebroken 

en vervangen door een ‘moderner’ gebouw en maar zelden zien we 

ze nog in de oude staat als burcht of verdedigingswerk. Het kasteel 

verloor in de 14de eeuw zijn positie als verdedigingswerk door de 

uitvinding van het buskruit. Een bijkomend probleem was de kou 

en slechte bereikbaarheid van de kastelen in de winter, waardoor ze 

vooral in de zomer gebruikt werden. Kasteelheren vertrokken in veel 

gevallen naar nabijgelegen steden waar zij bestuursfuncties vervulden 

maar na verloop van tijd keerden zij en hun families vooral tijdens 

de zomer terug naar de kastelen om te ontsnappen aan de stadse 

drukte en op het platteland tot rust te kunnen komen. Gelijktijdig 

werden oude burchten gebruikt om recht te spreken of voor 

bestuurlijke administratieve functies zoals het sluiten van contracten 

en het innen van belastingen. Hierdoor ontstond een begrijpelijke 

behoefte aan wooncomfort en veranderden grimmige vestingen in 

aantrekkelijke zomerverblijven of buitenplaatsen. Historisch gezien 

deed deze situatie eerder zijn intrede in de provincies Noord-

Brabant en Limburg dan in de rest van het huidige Nederland, omdat 

zij direct aansloten op de zeer welvarende en  hoogontwikkelde 

laatmiddeleeuwse Brabantse en Vlaamse gemeenschappen. 

De verbouwing van kasteel naar buitenplaats in Noord-Brabant en 

Limburg vond in veel gevallen al plaats in de zestiende eeuw, maar 

werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) vrijwel geheel 

onderbroken omdat Noord-Brabant en Limburg toen oorlogsgebied 

werden in de strijd van de noordelijke provincies tegen de Spanjaarden 

en geen deel hadden aan de opkomst van Holland als machtige 

handelsnatie in de 17de eeuw. Aan het eind van de 16de eeuw 

verloren de Zuidelijke Nederlanden hun belangrijke handelspositie 

door de blokkade van de rivier de Schelde, waardoor vooral 

Amsterdam ten koste van Antwerpen uitgroeide tot wereldhaven. 

Er vond een verplaatsing van welvaart en economische voorspoed 

plaats waarbij de rijke kooplieden rond Amsterdam (langs de rivier 

de Vecht en in Noord-Holland) hun zomerverblijven(buitenplaatsen) 

lieten bouwen.   
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De verschuiving van de welvaart en daarmee gepaard gaande macht 

en de constante ‘staat van oorlog’ waarin de zuidelijke provincies 

zich bevonden gedurende de Tachtigjarige Oorlog hebben ertoe 

bijgedragen dat de verdere ontwikkeling van kasteel naar buitenplaats 

werd gestagneerd .

Na de Vrede van Munster waarmee de Tachtigjarige Oorlog in 1648 

werd afgesloten werden de zuidelijke gebieden van het huidige 

Nederland ‘veroordeeld’ tot Generaliteitslanden die in de tijd van 

de Republiek der Verenigde Nederlanden onder direct bestuur 

van de Staten Generaal vielen. Dit waren hoofdzakelijk rooms-

katholieke gebieden die geen stem in het landsbestuur hadden en 

fungeerden als bu! erzone tussen de Republiek en de Spaanse – of 

later Oostenrijkse Nederlanden. In  economisch opzicht werden zij 

uitgebuit met zware belastingen en he"  ngen. 

 

Pas in de 19de eeuw na de totstandkoming van het Koninkrijk der 

Nederlanden toen de industrialisatie rond Maastricht en Aken een 

belangrijke rol ging spelen werden er weer buitenplaatsen gebouwd/

aangelegd. De in opdracht van de familie Regout aangelegde en 

verbouwde lusthoven ten noorden van Maastricht kunnen als 

voorbeeld van deze bouwactiviteit worden gezien.

Buitenplaats Vaeshartelt, door Petrus Regout verbouwd tot statige residentie in 

opdracht van Willem II. Na de dood van de koning betrok Petrus Regout Vaeshartelt 

zelf (Tuinhistorisch Genootschap Cascade, 2006).
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4 Artikel ‘Van Kasteel tot Buitenplaats’

Hoe het gesloten kasteel zich voor de buitenwereld opende

Erwin Koene
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INLEIDING

Kasteel

Defi nitie
Wat kunnen wij vandaag de dag onder een kasteel verstaan? In het 

boek ‘Wonen in Arcadië’ wordt een bruikbare defi nitie gegeven: 

‘Een middeleeuws gebouw dat de functies verdedigbaarheid en 

woonbaarheid combineert, door het verscha" en van woonruimte 

en verdedigbaarheid aan een beperkte groep mensen, variërend 

van een adellijke familie met een paar dienaren tot een kleine 

hofhouding en een militair garnizoen tot een maximum van 

ongeveer vijftig personen. Essentieel hierbij is dat deze groep in 

een afhankelijkheidrelatie staat tot één persoon of instelling.’1

Ontstaan en functie
Bij de bouw van kastelen heeft de combinatie van verdedigbaarheid 

en bewoonbaarheid altijd een belangrijke rol gespeeld.2 Na de 

zesde en zevende eeuw ontstond er in de Nederlanden, een 

onrustige, moeilijk beheersbare situatie waarin pas tijdens de 

regering van Karel de Grote een einde kwam. Er werden in de 

tijd diverse paltsen, bestuurlijke centra,  gebouwd. Deze centra 

werden militair ondersteund vanuit primitieve burchten, waarin 

zich legeraanvoerders en lagere adel vestigden. De versterkte, 

verdedigbare woningen waren in  deze periode meestal in het 

bezit van rijke landvorsten, lage adel of bestuursambtenaren van 

kerkelijke of overheidsinstellingen. Omdat het centrale gezag na 

de regeringsperiode van Karel de Grote geleidelijk aan verzwakte, 

kreeg de plaatselijke adel steeds meer macht over de bevolking, 

waardoor ze een steeds onafhankelijker positie konden innemen 

ten opzichte van het centrale gezag. Om hun lokale of regionale 

machtspositie te vestigen bouwden leenheren hun versterkingen; 

een beperkt aantal van deze versterkingen ontwikkelden zich 

tot kasteel. Op deze manier ontstond het feodale stelsel, waarbij 

leenheren in een vage relatie tot hun monarch stonden.3

De kastelen zoals wij die kennen zijn meestal gebouwd op 

plaatsen waar zich eerst houten verdedigingswerken uit de vroege 

middeleeuwen bevonden. Een kasteel ontstond vaak door een 

stenen of houten muur die werd gebouwd rond een kunstmatige 

heuvel, ook wel motte genoemd. Hierbinnen bevond zich dan de 

donjon, een woontoren. De 13de eeuw introduceerde de vierkante 

waterburcht, waarbij een binnenplaats omsloten werd met vier 

muren, met op de hoeken daarvan torens.  Het gebouw bestond 

verder uit woonvleugels een poortgebouw en werd omgeven door 
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een gracht. Kastelen waren vaak de enige in steen opgetrokken 

gebouwen in de omgeving. Tijdens de gotiek (1230-1560) werden 

de meeste kastelen en burchten gebouwd, met als hoogtepunt de 

13de en de 14de eeuw. De architectuur werd overigens bepaald door 

de eisen en behoeften die uit  de levenswijze van de kasteelheren 

voortvloeiden. Het kasteel is in zijn verschijningsvorm daardoor 

een uitdrukking van de sociale, economische, politieke en militaire 

positie van de kasteelheer.4

Vanaf de 14de eeuw werden kastelen meestal tijdelijk bewoont, 

aangezien de eigenaren vaak meerdere kastelen bezaten en omdat 

zij in de winter dikwijls hun stadswoning betrokken. In de winter 

waren de kastelen moeilijk te verwarmen en meestal ook slecht 

bereikbaar. Een belangrijke functie van het kasteel was het uitstralen 

van status en macht. De torens waren strategische elementen van 

het kasteel die goed overzicht gaven over het platteland en haar 

bewoners. De uitvoering van de torens verraadt de behoefte aan het 

imponeren van concurrenten en onderdanen.5 

Kasteel overbodig als verdedigingswerk
Door de uitvinding van het buskruit en het kanon in de 14de eeuw 

raakt het kasteel zijn positie als belangrijk verdedigingswerk kwijt. 

Aan het einde van de 15de eeuw was het vuurgeschut al zo krachtig 

geworden, dat het gemakkelijk door een anderhalve meter dikke 

muur heen schoot.6 Naast de verdedigende rol, raakte het kasteel 

ook zijn bestuurlijke rol kwijt. De oorzaak hiervan is de opkomst 

van een sterker centraal gezag halverwege de 15de eeuw. Het 

kasteel richtte zich vanaf dat moment steeds meer op de woon- 

en representatiefunctie, maar werd soms ook nog gebruikt als 

huisvesting voor soldaten of het onderbrengen van de bestuurlijke 

administratie.7 Tijdens de 16de eeuw ging het kasteel in strategisch 

opzicht ook een minder belangrijke rol spelen. 

Al in de 14de eeuw trok de landadel naar de steden, waar zij grote 

huizen bouwden en het grootste deel van hun tijd doorbrachten. Dit 

werd mede veroorzaakt doordat zij taken kregen in het stadsbestuur 

of aan het landsheerlijk of bisschoppelijk hof. Mede daardoor 

veranderden vanaf de 15de eeuw veel kastelen in buitenverblijven. 

Dit verschijnsel vloeide voort uit de opkomst van de nationale staten 

en het krachtiger worden van het centrale gezag. Het centrale gezag 

zat niet te wachten op eigengereide kasteelheren terwijl ook de 

uitvinding van het buskruit hier een rol heeft gespeeld. Kasteelheren 

kozen voor een geriefelijke stadswoning in plaats van een vochtig 

en moeilijk te verwarmen kasteel. Hoewel de militaire betekenis van 

het kasteel verloren ging, bleef het kasteel in veel gevallen toch een 

representatieve uitstraling behouden als centrum van grondbezit en 

rechtspraak. De kasteelheer kon hiermee de basis van zijn inkomsten 
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Pentekening Pieter Breugel de Oude uitbeeldende Fortitudo (de Kracht).  

Deze in 1560 gemaakte pentekening ademt nog geheel de middeleeuwse visie 
uit waarbij de kracht van het geloof alles overwint. Het ware geloof zetelt in een 
burcht op de achtergrond en wordt bewaakt door de twaalf apostelen, op de vier 
torens wapperen vlaggen met de symbolen van de evangelisten. Voor het kasteel 
doen Christelijke ridders een stormaanval op de kwade machten; zij voeren de 
kruisvaardervlag met zich mee en zijn de beschermers van de godsdienst.
Op de voorgrond staat Fortitudo (de Kracht) in de gedaante van een engel met 
zijn gebruikelijke attributen: de zuil en de draak. De engel heeft een aambeeld 
op het hoofd om alle slagen op te vangen! Op de voorgrond worden de zeven 

dieren die symbool staan voor de hoofdzonden doodgeslagen. Herkenbaar zijn de 

beer(woede), de pad (gierigheid), de kalkoense haan (nijd, afgunst), de ezel (luiheid), 

de haan (onkuisheid), het zwijn (onmatigheid, vraatzucht) en de pauw (ijdelheid, 

hoogmoed). Het is onvoorstelbaar dat een dergelijke tekening in de tweede helft 

van de 16e eeuw nog in de Nederlanden werd gemaakt, terwijl gelijktijdig in Italië 

het Maniërisme als reactie op de Renaissance al is ingezet. Deze prent past in een 

serie voor de Antwerpse Uitgever Hieronymus Cock gemaakte tekeningen van 

de Zeven Hoofdzonden. Graveurs kopieerden de tekeningen en Cock verkocht 

de gravures gecombineerd met de Zeven deugden en een prent van het Laatste 

Oordeel.

genereren. Deze veranderingen brachten de kasteelheer ertoe het 

comfort van het kasteel te verbeteren; een ontwikkeling die tijdelijk 

door de Tachtigjarige Oorlog werd onderbroken, maar daarna weer 

werd voortgezet. Vorstelijke residenties zoals Versailles en Paleis het 

Loo speelden daarbij een belangrijke rol vooral waar het de aanleg 

van tuinen betreft. Deze gang van zaken leidde ertoe dat een kasteel, 

tot aan het einde van de 18de eeuw,  gezien werd als een gewild 

bezit en ook als buitenverblijf werd gebruikt.8
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Niet alleen kastelen werden tot buitenplaats verbouwd, maar op 

kleinere schaal gebeurde dit ook vanuit boerderijen. Zo ontstond 

er aan het einde van de 16de eeuw op het platteland een nieuw 

verschijnsel toen vermogende burgers, die een boerderij bezaten, 

een deel van de boerderij lieten inrichten voor eigen gebruik. In 

eerste instantie werd een ‘Herenkamer’ ingericht die bedoeld was als 

slaapkamer voor de eigenaar tijdens inspecties, maar geleidelijk aan 

werd de hele boerderij ingericht als buitenplaats. De boer moest in 

veel gevallen het veld ruimen!9 

-----------------------------------------------------------------------

Noten
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Afbeelding uit het handschrift ‘De nachtelijke gebeden van Karel VII’ van de Franse 
schrijver Martial d’Auvergne die leefde in de 15de eeuw. 

In dit boek wordt onder andere het beleg van Orléans beschreven waarbij voor 

een van de eerste keren gebruik werd gemaakt van kanonnen. Jeanne d’Arc wist 

de Engelse troepen te verdrijven en heette sindsdien ‘de Maagd van Orléans’. De 

schermutselingen vonden plaats tijdens de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) en 

het gebruik van kanonnen was het begin van het einde voor de kastelen omdat 

kanonskogels zich door de dikke muren van kastelen heen boorden. Het miniatuur 

stamt uit 1484 en is typerend voor de Franse miniatuurkunst uit deze periode van 

de late middeleeuwen. Op de voorgrond wordt een kanon afgeschoten, maar de 

“samenscholende’ soldaten in het belegerde Orléans staan er wat koeltjes bij. De 

stad Orléans is omgeven door muren en torens, rondom de stad ligt een gracht, 

linksboven zijn de tenten van de belegeraars te zien. Rechtsboven is een uitkijktoren 

te zien; cherchez la femme …
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Buitenplaats

Defi nitie
Allereerst is het nodig een duidelijke defi nitie van het verschijnsel 

Buitenplaats te geven en vervolgens na te gaan hoe de Hollandse 

Buitenplaats vanaf de 17e eeuw een stormachtige ontwikkeling heeft 

doorgemaakt.  

Het is misschien aardig om te beginnen met de defi nitie van het 

begrip buitenplaats volgens de bekende historicus Johan Huizinga: 

‘De algemeene welvaart scheen aan den gezeten burger evengoed 

als aan de regenten het genot ervan voorgoed te verzekeren. 

Gansche streken des lands waren bedekt met de buitenhuizen, dicht 

bij de stad, waar men het beste jaargetij sleet, gevarieerd van het 

kasteel en het groote landgoed der aanzienlijksten en rijksten, met 

hun heerlijkheden, titels en wapenborden tot den koepel aan de vaart 

van den voorspoedigen neringdoende toe. Het was een levenswijze, 

die in geen ander land op die schaal mogelijk ware geweest; een 

hooge graad van openbare veiligheid en de kleine afstanden waren 

gewichtige voorwaarden. Den vreemden reiziger moest dit land wel 

voorkomen als een soort burgerlijke Hof van Eden.’10 

In de huidige opvatting wordt dit begrip ruimer gezien. René Dessing 

schrijft daarover: ‘Met een buitenplaats wordt een monumentaal 

huis bedoeld, vaak omgeven door functionele bijgebouwen, dat met 

een tuin en park een harmonieuze eenheid vormt. Vanouds liggen 

buitenplaatsen vaak aan een goed bevaarbare route in de directe 

omgeving van een stad.’11

Buitenplaats en zijn totstandkoming
De buitenplaats, gesticht als buitenplaats, is een verschijnsel in de 

Nederlanden vanaf het eind van de 16e eeuw dat tot en met de 19e 

eeuw door gaat. Nadat tijdens de Tachtigjarige Oorlog de haven 

van Antwerpen was geblokkeerd, werd Amsterdam de belangrijkste 

havenstad van de Nederlanden. Met Vlaams kapitaal werd ondermeer 

aanzet gegeven tot een economische bloeiperiode die hoofdzakelijk 

de noordelijke Nederlanden omvatte.12 Op deze wijze ontstond er 

een nieuwe stedelijke aristocratie van rijke kooplieden, die zich wilde 

meten aan de adel.13 

De buitenplaatsen golden in de eerste plaats als zomerverblijf voor 

de nieuwe rijken op het platteland. Martin van den Broeke noemt 

in zijn boek over buitenplaatsen in Walcheren vier redenen waarom 

rijke kooplieden in de zomer het plattelandsleven verkozen boven 

het stadsleven. 
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De eerste reden  betreft het verlangen naar rust. Door de vlucht 

van de bewoners uit de Vlaamse steden naar het noorden en van 

de plattelandsbevolking in de noordelijke regio’s naar de Hollandse 

steden ontstond een situatie waarbij deze steden niet alleen overvol 

raakten, maar zomers door stinkende grachten en het toenemende 

paardenbezit onhygiënisch en onleefbaar werden.14 

Een tweede reden voor de trek naar buiten heeft te maken met de 

belegging in grond. Inpoldering van meren, met name in Noord-

Holland (onder andere Purmer, Wormer, Schermer, Watergraafsmeer), 

werd gefi nancierd door rijke stedelingen. Als investering was dit 

veiliger dan de handel over zee.15 

Als derde reden wordt genoemd de zogenaamde ‘aristocratisering 

van de elite’. De rijk geworden kooplieden besteedden een deel van 

hun inkomsten aan een levensstijl die overeen moest komen met die 

van de adel.16 

Veel 17de eeuwse buitenplaats bezitters beschouwden de vierde 

reden als belangrijkste omdat men meende dat het bezit van een 

landgoed en een verblijf op het platteland aansloot op een traditie 

van de oude Romeinen. Een dergelijk verblijf werd gezien als het 

tegenover gestelde van het leven in de stad. Aan deze opvatting 

werd de christelijke overtuiging gekoppeld  dat de mens bij het 

aanschouwen van de natuur meer ontzag voor het scheppingswerk 

van God zou krijgen.17

Dominique Blom noemt in het hoofdstuk ‘Buiten in het 

Stadslandschap’ van het door Monumentenzorg uitgegeven boek 

‘Buitenplaatsen’ twee algemene principes die ten aanzien van de 

ligging van de buitenplaatsen rondom Amsterdam te herkennen zijn:

1. Verbinding met de stad
 Alle buitenplaatsen lagen in de 17de eeuw zoveel mogelijk  

 aan of in nabijheid van waterwegen, omdat veel wegen  

 een groot deel van het jaar moeilijk begaanbaar waren.  

 Via deze waterwegen (vooral de Amstel en de Vecht)   

 houden de eigenaars van de buitenplaatsen contact met de  

 zaken in de stad en kunnen zij levensbehoeften over het  

 water laten aanvoeren.18

2. Relatie met het landschap
 Buitenplaatsen werden gebouwd en aangelegd op hogere,  

 drogere en vaak mooie plekken in het landschap met een  

 wijds uitzicht. De lengte en de uitgestrektheid van het   

 landschap worden benadrukt door de aanleg vanlanen  

 in en rond de tuinen van de buitenplaats. De op deze wijze  

 geconstrueerde zichtassen nemen het landschap in de  

 compositie van de tuin op.19 
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De in de 17de eeuw aangelegde buitenplaatsen kenmerken zich 

door een strakke symmetrische opbouw met gesnoeide hagen en 

bomen. Alles is symmetrisch en hiërarchisch geordend. Constantijn 

Huygens gebruikte zelfs de verhoudingen van het menselijk lichaam 

als uitgangspunt voor de inrichting van zijn buitenplaats Hofwijck.20

-----------------------------------------------------------------------

Noten

10. J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw. 1941, p.172

11. R.W.Chr. Dessing, Monumenten van een rijk buitenleven. Elsevier:   

 Buitenplaatsen. 2012, p.8

12. Ibidem, p.10-11

13. M. van den Broeken, Arends: Buitenplaatsen op Walcheren. 2001, p.8-9

14. Ibidem, p.8

15. Ibidem, p.8

16. Ibidem, p.8-9

17. Ibidem, p.9-10

18. D. Blom, Buitenplaatsen,Buiten in het stadslandschap. 1998, p.87

19. Ibidem, p.87-89

20. Ibidem, p.89
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Gerrit Berckheyde, gezicht op de buitenplaats Elswout, ca. 1670.

De buitenplaats Elswout is één van de mooiste en best bewaarde buitenplaatsen 

uit de 17de eeuw. De buitenplaats is gesticht in de jaren 30 van de Gouden Eeuw 

en was een product van de Hollandse barok. De tuinen bestaan uit rechte vlakken, 

doorkruist met diagonale paden en omzoomd met bomen. Het geheel van huis 

en omgeving een voorbeeld van de ‘geometrische’ stijl en was geïnspireerd op het 
werk van de Italiaanse architect Vincenzo Scamozzi. De architectuurschilderijen van 
Gerrit Berckheyde zijn vakkundig en nauwgezet geschilderd maar zijn meestal een 
beetje saai. Deze saaiheid is op het schilderij van Elswout een beetje doorbroken 
door de twee jagers met honden op de voorgrond die achter een haas aan zitten. 
Links vooraan zit een man het landschap te tekenen. De eerlijkheid gebiedt me in 
dit geval te vermelden dat Gerrit zijn doeken dikwijls liet ‘sto# eren’ door collega 
kunstenaars maar ik hoop voor hem dat hij daar in dit schilderij voor één keer van 
heeft afgeweken en dus zelf voor wat leven in de brouwerij heeft gezorgd! 
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Cultuur-Tradities

Kasteel
Nadat de meeste kasteelheren in de 13de eeuw hun vestingen 

ruilden voor meer comfortabele stadshuizen ontstond, met het 

toenemen van de gecentraliseerde macht in de 15de eeuw en de 

welvaart, weer de wens naar de kastelen terug te keren en deze 

van meer wooncomfort te voorzien.  Als eigenaar had je namelijk 

nog lang bijzondere historische voorrechten en eigenaren van 

kastelen behielden daarom ook graag de kenmerken van het kasteel 

om zo hun status te blijven benadrukken.21 Dit wooncomfort ging 

waarschijnlijk gepaard met een grotere behoefte aan privacy, want 

na 1500 neemt het aantal kleinere vertrekken en de behoefte aan 

privé vertrekken in de kastelen toe.

Inboedellijsten van na 1400 geven een inzicht in de wijze waarop 

kastelen werden gesto" eerd en ingericht. Er wordt melding gemaakt 

van kasten voor serviesgoed, kisten voor kleding,  vloerkleden, 

bedden, kussens beddengoed, koperen en tinnen kaarsenluchters 

en een enkele keer wandschilderingen.  

In de keuken werkte men eerst met houten en daarna met tinnen 

schotels; vanaf de 15de eeuw met borden van aardewerk, drinkkannen 

van aardewerk en ijzeren ketels. Men dronk uit tinnen, aardewerk, 

glazen - en zilveren drinkbekers. Onze kennis over interieurs in 

kastelen  is met name gebaseerd op wat er nog fysiek is overgebleven. 

Historische beschrijvingen zijn zeldzaam, boedelinventarissen geven 

een opsomming van wat er op een bepaald moment aanwezig was.  

Zonder de nog bestaande interieurs van de Nederlandse kastelen 

zou er geen redelijk overzicht van de stilistische en technische 

ontwikkelingen van de laatste vier à vijf eeuwen gegeven kunnen 

worden. In de praktijk blijkt het kasteel de ideale bewaarplaats van 

interieurs en gebruiksartikelen uit vroeger tijd. Zelfs in de 19e eeuw 

ingerichte stijlkamers zijn in kastelen beter bewaard gebleven dan 

burgerlijke interieurs uit dezelfde periode!22 

In het Kasteelkatern nr. 25 zegt Eloy Koldeweij hierover het volgende: 

‘Juist bij kastelen en buitenplaatsen is een bovengemiddeld aantal 

vertrekken te vinden waar de tijd min of meer heeft stilgestaan. 

De interieurs hiervan steken kwalitatief met kop en schouder uit 

boven de interieurs van de andere gebouwcategorieën. De nimmer 

afl atende drang voor verandering, vernieuwing en modernisering 

heeft er voor gezorgd dat er van burgerwoonhuizen binnen en 

buiten de bebouwde kom beduidend minder interieurs in hun 

oorspronkelijke of redelijk complete toestand bewaard zijn gebleven, 

zeker als daarbij ook de roerende voorwerpen worden betrokken’23
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Vanaf de 16de eeuw nemen geschilderde portretten van familieleden 

een belangrijke plaats in evenals wandtapijten. Behalve oefenen met 

wapens werd door de mannelijke bewoners van het kasteel (meestal) 

in de omgeving van het kasteel gejaagd. Ook werd er gedobbeld en 

speelde men triktak of schaak; het schaakspel werd vanaf de 12de 

eeuw in Europa geïntroduceerd.24

De Paradijstuin (ca. 1420).

Dit door een anonieme kunstenaar geschilderde paneeltje bevindt zich in het 

Städelsches Kunstinstitut te Frankfurt en is gemaakt door ‘de Meester van de 

Frankfurter Paradijstuin”wordt genoemd. Waarschijnlijk is het gemaakt in het gebied 

van de Midden-Rijn. Het tafereel ademt een sfeer van onschuld uit die ons doet 

denken aan het Aards Paradijs en speelt zich af op een met bloemen en planten 

begroeide weide die omgeven is door een muur met kantelen. Waarschijnlijk wordt 

met deze muur, die het gezelschap omsluit, verwezen naar Maria’s maagdelijkheid 

maar tegelijkertijd lijkt zij veiligheid en rust te bieden aan het gezelschap. Achter 

de muur rijst een lapis-lazuliblauwe hemel op. Maria leest in een boek, de heilige 

Katharina leert het Christuskind citer spelen, twee dienstmeisjes putten water uit 

een bron en plukken kersen. Op de rechterkant van het paneel maken de Aartsengel 

Michaël en Sint Joris een praatje, links van de engel zit een aapje en naast Joris ligt 

een hagedisachtige draak op z’n rug. De gedode draak hoort als attribuut bij Sint 

Joris maar komt op dit schilderijtje niet al te gevaarlijk over. Bij de boom rechts 

luistert een manspersoon mee; waarschijnlijk gaat het hier om een bediende. Het 

schilderij roept een idyllische sfeer op met zijn frisse, heldere kleuren; de mens 

bevindt zich in een zorgvuldig aangelegde tuin. In het Bijbelboek Genesis plaatst 

God de eerste mensen in het Aards Paradijs en wordt de indruk gewekt dat de 

schepper deze tuin voor Adam en Eva heeft geschapen (of ingericht).   
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In het boek ‘Leven op Limburgse Kastelen (1350-1600)’ beschrijft Petra 

Dreiskämper in het hoofdstuk: Verwantschap, begrafenisgebruiken, 

personeel en werkzaamheden (1996) het dagelijks leven op kasteel 

Blitterswijk: ‘De rekeningen die bewaard zijn gebleven lopen van 

1584 tot en met 1591. Daaruit blijkt dat het leven op het kasteel niet 

heel anders was dan op een boerderij. Op de landerijen rondom het 

kasteel werd graan en vlas verbouwd, men hield koeien en varkens 

en teelde fruit in eigen boomgaard. Op het kasteel werd bier (de 

belangrijkste drank) gebrouwen en van het vlas maakte men zelf 

linnen en vervolgens kleding. In die jaren woonden en werkten zo’n 

10 mensen op het kasteel. Er was vast werk voor een keukenmaagd 

(kok/keukenmeid), een bouwknecht, een portier, een varkenshoeder 

en een of meer koemaagden (meiden die de koeien verzorgden). 

Daarnaast waren er enkele dienstmeiden die vlas sponnen en 

weefden; in de oogsttijd werden dagloners ingehuurd om te 

helpen oogsten. Veel werk was er ook voor enkele timmerlieden en 

bouwknechten, die moesten ‘graeven ofte spaeden, latten houwen, 

rijss (takjes) houwen en opbinden, holt (hout) kappen en tymmeren’.25 

Verder deelt zij mee: ‘Het personeel kreeg voor al hun werkzaamheden 

grotendeels in natura betaald. Naast kost en inwoning kregen ze 

meestal schoenen en kleding als loon. Slechts af en toe werd ook 

een klein geldbedrag uitbetaald. De ambachtslieden uit omliggende 

dorpen die op het kasteel kwamen werken, zoals een smid, 

schoenmaker of metselaar, kregen meestal wel geld betaald.’26 

-----------------------------------------------------------------------
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De meimaand, fresco, Torre Aquila, Trento, ca. 1400, toegeschreven aan 
Meester Wenceslaus, een uit Bohemen afkomstige kunstenaar.
Wie de Adelaarstoren in Trente bezoekt waant zich voor een moment in de 
middeleeuwen. De muren aan de binnenkant van deze toren zijn namelijk 
versierd met fresco’s die de maanden van het jaar voorstellen en het leven van 
adel en boeren weergeven. Je ziet de vegetatie per maand veranderen, het 
werken op het land van de boeren, sneeuwballengooiende edelen enz. 
Onderaan het fresco van de maand mei bevindt zich een wei met rozenstruiken 
waarin een groep jonge adellijke mannen en vrouwen aan het minnekozen 
is. Het gaat om vijf paartjes en een oudere man met twee dames, die allen 
zeer kostbaar gekleed zijn. Rechts boven het amoureuze groepje in de 
rozentuin zitten twee paartjes te eten bij een roodmarmeren fonteintje; in de 
middeleeuwse rozentuin bevindt zich meestal ook een fonteintje, terwijl links 
boven het Kasteel van Trento met de aansluitende stadsmuur ligt. Een over een 
greppel gelegde houten brug leidt naar de stadspoort. Binnen de muren van de 
stad bevindt zich een witte, gothische kerk. 
De scene van de paartjes in de rozentuin lijkt aan te sluiten op de liefdescultus 
die zich vanaf de 12de eeuw vanuit de vorstenhoven naar de adel en zelfs 
de welgestelde burgers had verspreid onder de naam ‘Hoofse Liefde’, waarbij 
zelfbeheersing en dienstbaarheid aan de vrouw voorop stonden. De betekenis 
van deze cultus is mogelijk belangrijker dan tot nu toe is aangenomen omdat 
hierdoor de houding tegenover de vrouw en de positie van de vrouw in de 
samenleving ingrijpend veranderde.
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Het buitenleven op het kasteel

In de 16de eeuw verloren kastelen in de Nederlanden hun defensieve 

waarde ten gunste van woongenot en representatie. Wanneer 

kastelen bewoond bleven dan werden zij in veel gevallen ingrijpend 

gemoderniseerd. Daarnaast bouwde de stedelijke elite met name in 

het zuiden van Nederland  buitenhuizen die soms een “kasteelachtig” 

uiterlijk hadden. Ook werd het kasteel in een aantal gevallen tussen 

de 13e en de 16e eeuw gebruikt als zomerverblijf voor bisschoppen of 

abten. Bekende kastelen die door abten als zomerresidentie werden 

gebruikt zijn: het kasteel Van Nieuwenhoven (bij Sint -Truiden), 

kasteel Westhove (bij Middelburg), kasteel Den Dool  (bij Helchteren) 

en kasteel Duurstede(in de provincie Utrecht).27 

Wanneer de kasteeleigenaar ervoor koos zijn versterkte huis te 

veranderen in een comfortabel buitenverblijf, liet hij rondom het 

kasteel ook mooie tuinen, bossen, lanen en waterpartijen aanleggen. 

Om de zaak fi nancieel rendabel te houden  bleven de vaak al op 

het landgoed aanwezige boerderijen in gebruik of werden er nieuwe 

boerenbedrijven gebouwd.28 Kastelen die tot buitenplaats werden 

omgebouwd, konden niet functioneren zonder hun omgeving. Maar 

ook voor deze verbouwingen hadden kastelen vanouds een relatie 

met hun omgeving en vormden met slotgrachten, toegangswegen 

en omliggende boerderijen een op elkaar afgestemd geheel met de 

burcht. Ook de plaats die het kasteel innam speelt hierbij een rol. 

Soms lag het kasteel op een strategische plaats, op een kruispunt van 

wegen of een doorwaadbare plek aan de rivier. Dikwijls waren kastelen 

ook omgeven door tuinen en landerijen, visvijvers en jachtbossen. 

De oudste tuinen in middeleeuwse kastelen waren afgesloten kleine 

ruimten. Middeleeuwse kastelen hadden kruiden- en rozentuinen 

die een praktisch nut hadden, maar ook voor het aangename waren 

aangelegd.29 In de middeleeuwse literatuur worden amoureuze 

relaties met dames dikwijls in rozentuinen gelegd. De vrouw 

wordt in de middeleeuwse literatuur ook regelmatig met een roos 

vergeleken.30 De gesloten tuin of zogenaamde hortus conclusus werd 

in dit verband met de vrouwelijke maagdelijkheid geassocieerd. Dit 

wordt ontleend aan een koning Salomo toegeschreven tekst waarin 

de vrouw als een tuin wordt voorgesteld. Zowel in schilderkunst als 

literatuur komen vaak gesloten tuinen met rozenstruiken voor.31 
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Invloed van kasteel-buitenplaatsen op 

buitenplaatsen in de 17de eeuw 

Gedurende het feodale tijdperk speelde de adel rolmodel voor de 

burgers die zich hoofdzakelijk in de opkomende steden vergaapten 

aan de macht en gebruiken van de ridderstand. Interessant is daarbij 

dat de kunst uit de 13de en 14de eeuw zich volledig aansluit bij de 

idealistische visie op de middeleeuwen die is terug te vinden in de 

Arthurromans en de vanuit de Rooms Katholieke kerk gegeven visie 

op de drie standen: geestelijkheid, adel en burgerij. Wie bijvoorbeeld 

de door de Gebroeders van Limburg geïllustreerde boeken bekijkt 

ondergaat deze idyllische droom, terwijl deze illustraties gemaakt 

werden gedurende de Honderdjarige Oorlog, waarbij Frankrijk 

verscheurd werd door gewapende confl icten, roversbenden en 

pestepidemieën. Het is wonderlijk om vast te stellen dat de bewoners 

van steden en ook rijke zakenlieden in deze periode  waarin de kerk 

en de ridderschap zich op grote schaal misdroegen blijven geloven 

in ridderlijke idealen en de adel in veel opzichten proberen na te 

doen.32 

Frits van Oostrom wijst er in zijn boek ‘Stemmen op Schrift’ op dat 

er met name in de 13de eeuw een grote vraag naar Arthur romans 

ontstond en zegt hierover: ‘We zijn hier inderdaad getuige van niets 

geringers dan de geboorte van de roman op schrift; en daarbij gaat 

het Arthurgenre een beslissende stap verder dan de Karel-epiek. 

Want terwijl die laatste nog blijft varen onder een (vage) vlag van 

historiciteit is de Arthurroman deze legitimering openlijk voorbij. 

Arthurromans waren eigenlijk de eerste boeken van Europa die van 

begin tot eind verzonnen waren’.33 

Rijke kooplieden meten zich adellijke maniertjes aan, er worden zelfs 

bijeenkomsten georganiseerd waarbij men de ridders van de Ronde 

Tafel na-aapt en in de steden vergaapt het volk zich aan toneelstukken 

die handelen over edele ridders en jonkvrouwen. Hieruit blijkt dat er 

-----------------------------------------------------------------------
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traditioneel door het ‘gewone’ volk naar de adel gekeken werd en dat 

men zodra men het zich kon permitteren probeerde de gewoonten 

en gebruiken van de adel over te nemen. 

Vanuit deze gewoonte is het dus voor de hand liggend dat de gegoede 

burger ook gevoelig was voor de inrichting van buitenplaatsen die 

door de adel was ingezet. 

-----------------------------------------------------------------------

Noten

32. M. van den Broeken, Arends: Buitenplaatsen op Walcheren. 2001, p.8-9

33. F. van Oostrom, Stemmen op Schrift. 2013, p.280

Très Riches Heures 

Ongeveer 10 jaar later dan de fresco’s in Trente schilderden de 

Gebroeders van Limburg in opdracht van de hertog Jean de Berry 

(een broer van de Franse koning) het  getijdenboek ‘les Très Riches 

Heures’ ,een activiteit die door de pest in 1416 werd afgebroken. De 

broers waren op dat tijdstip tussen de 28 – en 31 jaar oud. Terwijl 

middeleeuwse wandtapijten en geschilderde panelen of fresco’s  in de 

loop der tijd ernstig hebben geleden zijn vernield of beschadigd, zijn 

de miniaturen in oude handschriften in de regel nog even fris als in 

de tijd dat zij werden geschilderd. De broers heetten Herman, Paul en 

Jan waren afkomstig uit Nijmegen en hebben tijdens hun korte levens 

een omvangrijk oeuvre nagelaten dat een hoogtepunt betekent in de 

Europese kunst en de miniatuurkunst in het bijzonder. Vergelijk deze 

miniatuur maar eens met 70 jaar later gemaakte Franse miniatuur van 

de bulderende kanonnen tijdens het beleg van Orléans.

Miniatuur van de Gebroeders van Limburg, voorstellende de maand 

april met op de achtergrond het kasteel Dourdan, gemaakt tussen 1412 

en 1416. 

De voorstelling van dit miniatuur sluit enigszins aan op het fresco 

van de maand mei in Trento. Ook hier bevinden zich een paar jonge 

adellijke mensen in een tuin, maar ditmaal is er geen sprake van wat 

gekunsteld gerommel tussen de rozenstruiken. Elegante en fraai 

geklede jongeren vieren een verloving op de voorgrond. De jonge 

mensen zijn onderdeel van een landschap in heldere kleuren.   Op 

de achtergrond twee roeibootjes van vissers en het kasteel Dourdan. 

Achter het kasteel eindigt het landschap zonder enige overgang en 

kijken we naar een onnatuurlijk blauwe lucht. In een tijd dat er nog 

amper sprake was van landschapskunst schilderen de broers de meest 

prachtige landschappen in Frankrijk met kastelen op de achtergrond. 

De composities en het kleurgebruik zijn van een verfi jning die nog 

nooit eerder was vertoond. De gestalten zijn lang en gestileerd en 

wijken af van de gebruikelijke gestalten in de Franse hofkunst van die 

tijd. Opvallend is in deze schildering dat het groen van het weiland op 

de voorgrond lichter is dan de heuvels en bomen op de achtergrond. 

De gebroeders lijken op een onbevangen manier te werken en zich 

niet aan bestaande regels in de miniatuurschilderkunst  te storen maar 

een schoonheid en esthetiek na te streven die nog steeds overtuigd. 

Wanneer je je realiseert dat zij ten tijde van de Honderdjarige Oorlog 

leefden toen Frankrijk verscheurd werd door oorlog met Engeland, 

roversbenden, die plunderend rondtrokken en pestepidemieën  

die de bevolking decimeerden, lijkt hun werk een vlucht naar een 

sprookjesachtige variant van de middeleeuwen.



33



34

Architectuur

Kasteel

Hoe het zich heeft uitgedrukt in architectuur
In de Nederlanden vindt de vroegste ontwikkeling van het kasteel als 

private versterking en woning plaats omstreeks het jaar 1000. In de 

daarop volgende periode waarin het centrale gezag ontbrak, werden 

veel primitieve versterkingen gebouwd. Tot deze versterkingen 

behoorden de mottekastelen en de zaalbouw of grote torens. Mottes 

tre! en we vooral aan in gebieden die kort geleden veroverd en 

ontgonnen zijn. De mottes hebben een primair defensieve functie, 

terwijl de zaalbouw een bestuurlijke en representatieve functie heeft. 

Zaalbouw vindt men eerder in de oude 

cultuur gebieden met een meer geordende 

maatschappelijke structuur. De bouw van 

deze kastelen werd versnelt in de 11de en 12de 

eeuw. De zaal werd gebruikt voor het gezag 

uitoefenen, recht spreken en bestuurlijke zaken 

regelen. Deze kastelen bestonden meestal uit 

een rechthoekige toren en daaraan verbonden 

zaal, of ruimte met een representatieve functie. 

Meestal werd een dergelijk gebouw wel 

beschermd door een slotgracht. 

Mottekastelen waren de meest voorkomende 

kastelen; Dit soort kastelen richt zich 

hoofdzakelijk op militaire dominantie. Defi nitie 

volgens werkgroep van de universiteit van 

Amsterdam in de jaren 70: ‘Een motte is een 

heuvel die geheel of gedeeltelijk kunstmatig 

is, een regelmatige vorm heeft met steile 

kanten, gewoonlijk omringd door een droge of 

natte gracht. De constructie heeft tot doel de 

fortifi caties, die op het gehele oppervlak van het 

bovenste platform zijn aangebracht, e! ectiever 

te kunnen verdedigen en de omgeving te kunnen 

domineren. Een lager gelegen voorburcht is 

meestal met de motte verbonden.’

Zaalbouw: grotere variant van de toren 
gebruikt voor het gezag uitvoeren en 
het rechtspreken van de kasteelheer. De 
zaalbouw was ook geschikt voor het 
ontvangen van gasten.

Mottekasteel: ‘militaire versterking, 
o! ensief bedoeld, bestemd om gebieden 
te veroveren, te onderwerpen of te 
koloniseren.’
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Torens werden gebruikt als ommuring en hadden 

een defensieve functie. De hoofdtoren van het 

kasteel, de donjon, had een verdedigingsfunctie, 

maar werd ook gebruikt voor bewoning door 

de kasteelheer. De oudste zaaltorens waren 

vierkant of rechthoekig, maar werden al snel 

vervangen door veelhoekige en ronde torens. 

Ronde torens bleken lastig te verdedigen voor 

boogschutters door de vele dode hoeken. Een 

oplossing hiervoor was de veelhoekige toren. 

Door de problemen die samenhingen met de 

ligging op een kunstmatige heuvel  raakten de 

mottekastelen in onbruik. Men koos nu voor 

een rond of onregelmatig rond kasteel op de 

begane grond met een gracht eromheen. Veel 

van deze kastelen werden gebouwd op plekken 

waar zich vroeger mottekastelen bevonden. 

Latere kasteel- types waren het veelhoekige 

en vierkante kasteel die uit steen waren 

opgetrokken en beter te verdedigen. 

Deze ontwikkelingen laten onverlet dat de meerderheid van de 

kastelen uit de 14de en 15de eeuw bestonden uit kleine versterkte 

huizen en/of uit steen opgetrokken torens voor de lagere adel.34

Verschuiving van verdedigbaarheid naar comfort
Aan het eind van de middeleeuwen ontstaat een behoefte aan meer 

comfort die de verdedigbaarheid van het kasteel overtreft. Kastelen 

die nieuw gebouwd worden in deze periode proberen een balans te 

vinden tussen wonen en beschermen. Men kiest daarbij graag voor 

compacte kastelen, waarbij de dikte van het muurwerk toeneemt, 

van twee tot vier à vijf meter. In de opzet van het kasteel worden 

uitstekende delen zoveel mogelijk vermeden. Voor degenen die 

de verdediging minder belangrijk vonden of niet beschikten over 

fi nanciële middelen, wordt het wooncomfort het belangrijkste 

uitgangspunt. Eigenlijk bouwt men dan een huis dat nog wel over 

torens, poorten, bruggen en grachten beschikt, maar waar de status 

van meer belang is dan de defensiecapaciteit. Bij dit soort meestal 

kleine kastelen is de muurdikte terug gebracht tot één meter. Oude 

burchten in de Nederlanden waren in de regel zo danig geplaatst dat 

zij een regio konden overzien, of strategisch bewaken. De nieuwere 

kastelen werden vanaf de 14de eeuw gebouwd op open plekken 

aan de buitenrand van dorpen. De bouw van deze kastelen houdt 

waarschijnlijk verband met ontginningsactiviteiten.35

Donjon: middeleeuws verdedigbare 

woontoren, met uitzicht over het 

landschap.
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Door het op veel plaatsen relatief toenemen van de welvaart in 

de late middeleeuwen, ontstond een steeds grotere behoefte om 

comfortabel te leven. Deze nieuwe leefwijze werd door de lagere 

adel overgenomen van de hogere adel. Men vindt dit ook terug in 

de tuinaanleg en het openstellen van het kasteel naar het landschap.

Architectonische verandering naar buitenplaats
Nadat we de ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel hebben 

gevolgd zijn we gekomen bij de cultuurhistorische periode die we 

de Renaissance noemen. Deze periode sloot de middeleeuwen af 

en greep in verschillende opzichten terug op de Klassieke Oudheid, 

waarbij de ideologie van de villa  ontstaan is in het contrast tussen 

stad en land, waarin de geneugten en deugden van de één gezien 

worden als de tegengestelde van de ander.36 De mythe of fantasie 

van de villa heeft er voor gezorgd dat over de eeuwen heen mensen, 

waarvan hun positie bij voorkeur geworteld was in de stedelijke 

commercie en industrie, landelijk gebied gingen onteigenen om 

deze droom te realiseren.

Daarnaast  bestond er in het Christelijke deel van West-Europa 

een verlangen naar de illusie van de perfecte tuin, die misschien 

zijn oorsprong kent in het voor de westerse beschaving meest 

invloedrijke boek, namelijk de bijbel, waarin in Genesis het paradijs als 

tuin wordt geschetst. Ook ditmaal was het de adel die het voorbeeld 

ter navolging gaf aan de nieuwe rijken en de stedelijke aristocratie, 

hetgeen in de 17de eeuw zou leiden tot het op grote schaal bouwen 

van buitenplaatsen.

De ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel tot buitenplaats is 

een gebeurtenis die mogelijk tot de Renaissance gerekend mag 

worden al is de manier waarop deze werd uitgevoerd niet overal 

stijlmatig hetzelfde, maar in grote lijnen mag worden vastgesteld, dat 

deze ontwikkeling het kasteel opende voor zijn omgeving en aanzet 

was tot het kweken van (exotische) gewassen, bloemen en de aanleg 

van tuinen. Ook kwam er in deze periode een ontwikkeling op gang 

waarbij men in de 18e eeuw zelfs dieren uit vreemde windstreken 

invoerde en in kleine privé dierentuinen onderbracht.37 De bestaande 

moestuinen en akkers bij en rondom de kastelen bleven in gebruik. 

In de praktijk kwam de verbouwing van kasteel tot buitenplaats 

neer op het meer open relatie van het kasteel met het omliggende 

landschap. Ramen werden vergroot, ophaalbruggen veranderd in 

vaste bruggen, muren werden minder dik, kasteelgrachten werden 

versmald of zelfs gedempt, het kasteel werd voorzien van extra 

stookplaatsen. Verdedigingswerken die de ontoegankelijkheid van 

het kasteel vergrootten werden afgebroken. Vanzelfsprekend  waren 

deze veranderingen afhankelijk van de welstand van de kasteelheer, 

de ligging van het kasteel en de beschikbaarheid van materialen.38
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Een nadeel voor de provincies Noord-Brabant en Limburg is dat zij 

zich in de tweede helft van de 16de eeuw in de frontlinie van de 

strijd tegen Spanje bevonden die tot 1648 zou duren zodat er maar 

nauwelijks sprake kon zijn van nieuwe bouwactiviteiten. Zie hiervoor 

ook de bijdrage van Richard van der Laan onder het kopje ‘Opstand 

en oorlog’.

Afbeelding uit de middeleeuwse bestseller de Roman de la Rose een Frans boek uit 
de 13de eeuw dat zeker drie eeuwen zeer populair was. Dit miniatuur is van een 
onbekende schilder. Het boek wordt gezien als een cursus in de Hoofse Liefde. In het 
verhaal droomt een jongeman van ongeveer 20 jaar hoe hij in een ommuurde tuin 
(hortus conclusus) komt om zijn geliefde het hof te maken. De roos symboliseert 
ook in dit verhaal de beminde en is de geïdealiseerde voorstelling van de vrouw; 

alhoewel er zitten ook doornen aan en een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

Het boek werd geschreven door Guillaume de Lorris en heeft een grote invloed 

gehad op de Franse literatuur. In het voorafgaande sprak ik al over de betekenis van 

het boek voor de positie van de vrouw.

-----------------------------------------------------------------------
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Case Studie

Ik heb gekozen voor een case studie van een kasteel-buitenplaats 

en een case studie van een gestichte buitenplaats. De reden hiervan 

is de mogelijkheid tot vergelijking. Waarin onderscheidt zich een 

kasteel-buitenplaats van bijvoorbeeld een buitenplaats uit de 17de 

eeuw? In de case studies wordt ingegaan op de architectonische 

keuzes die gemaakt zijn door de eigenaren en architecten. De case 

studies kunnen bijdragen tot een beter inzicht bij de analyses. 

Kasteel Asten

Waarom Asten?
De keuze van de buitenplaats Asten is in de eerste plaats gebaseerd 

op het feit dat Asten de transformatie van kasteel naar buitenplaats 

heeft ondergaan. 

De keuze van een ruïne lijkt wat merkwaardig, maar in het geval 

Asten zijn we daardoor veel meer te weten gekomen over de 

geschiedenis van het gebouw omdat de Stichting Wederopbouw 

Kasteel Asten in de jaren 1987-1990 een uitgebreid bouwhistorisch 

en archeologisch onderzoek heeft laten instellen. Bij een bestaand 

kasteel zijn gegevens over oudere bouwperioden vaak  verborgen 

achter recentere constructies of afwerkingen. Er bestaat daardoor 

verhoudingsgewijs veel informatie over de historische ontwikkeling 

van het kasteel Asten en de fase waarin het getransformeerd werd 

in een buitenplaats. Deze ontwikkeling is onder meer te volgen via 

reconstructietekeningen en afbeeldingen. 

René W. Chr. Dessing geeft in de ‘Nationale gids: Historische 

Buitenplaatsen’ de volgende beschrijving over buitenplaats Asten: 

 

“De geschiedenis van dit vervallen kasteel begint in 1399. Het feit 

dat Asten op de grens ligt van voormalige hertogdommen Brabant 

en Gelre is hier betekenisvol. Het huis is aanvankelijk een mansio of 

uithof maar ontwikkelt zich tot een verdedigbaar kasteel. 

Vanaf de 17de eeuw fungeert het als adellijk huis van Bernard van 

Merode (1570 -1640), die het goed aanzienlijk vergroot. In de 18de 

eeuw treedt verval in, dat wordt veroorzaakt doordat de veelal 

Hollandse eigenaren er zelden komen. Als Napoleon Bonaparte 

(1769-1821) de heerlijkheden opheft, neemt het bestuurlijke belang 

van Asten verder af. Clemens van Hövell tot Westerfl ier (1878-1956) 

tracht dit proces te stoppen, maar zijn pogingen stranden nadat een 

Duitse fosforgranaat het kasteel in 1944 treft. Zijn weduwe verkoopt 

Asten aan de stichting die het nu beheert.”
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Het eerste stenen huis
Vanaf de eerste bebouwing is er al sprake geweest van een vierkante 

plattegrond. De plattegrond meet 25 bij 26 meter. De noord-, oost- 

en westvleugel zijn direct gerealiseerd op het vierkante grondplan. 

Er zijn geen sporen aangetro! en die zouden aantonen dat er 

bebouwing aan de zuidkant zou hebben gestaan. 

Het bouwdeel op de noordwestelijke hoek is ouder dan het 

kasteelcomplex met de drie vleugels. Het uithangend gemak 

versterkt het vermoeden dat hier een eerdere woontoren heeft 

gestaan. Een gemak is namelijk, naast de waterput en de schouw, 

één van de drie elementaire voorzieningen voor een woontoren. De 

kleine woontoren dateert volgens onderzoek waarschijnlijk uit het 

einde van de 14de eeuw.

Het vierkant kasteel
De verbouwingen aan het kasteel hebben plaatsgevonden tussen 

1425 en 1437. In 1430 was het kasteel bewoonbaar. Het vierkante 

kasteel werd ontsloten door een voetgangersbrug. Deze entree 

bevond zich in de zuidoostelijke hoek. Tijdens de eerste bouwfase 

werd op de plek van de toegang een rechthoekig bouwdeel met 

twee verdiepingen geplaatst. Het poortgebouw bezat een zadeldak 

en stond haaks op de voorgevel. Op deze manier kon het zich 

onderscheiden van de oostvleugel die uit één verdieping bestond. 

De ronde uitspringende toren links van de entree had een doorsnede 

van circa 5 meter. De toren had evenals de oostelijke buitenmuur een 

muurdikte van 1,05 meter en was in staat om zowel de zuidmuur als 

entree te fl ankeren. Ongewenste bezoekers konden op deze manier 

van opzij worden beschoten.

Het U-vormige complex was georiënteerd op het zuiden. De 

Een foto van kasteel Asten in zijn huidige staat
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oostvleugel bestond, naast de kelderverdieping, uit één verdieping 

met zolder. Naast de vensters die zich in de kelder bevonden waren 

er ook schietgaten aanwezig aan de oostzijde. De zuidelijke ruimte 

van de oostvleugel op de begane grond was de grootste ruimte 

binnen de eerste kasteelplattegrond. De twee ovens, muurnissen en 

kasten lijken aanwijzingen te zijn dat zich hier de keuken bevond. 

In de noordvleugel bevonden zich twee kelders. De verdieping 

daarboven heeft een andere indeling gekend. Ook de noordvleugel 

bestond uit één verdieping met zolder. De westvleugel had een 

zeer geringe breedte van drie meter. Het gebouw is naar alle 

waarschijnlijkheid een bijgebouw geweest. Op het binnenplein 

bevond zich een waterput.

Het renaissance slot
Het laat middeleeuwse kasteel veranderde in de periode 1575-1625 

in een renaissance edelmanswoning. Opvallend is hiervoor het 

aangebrachte metselwerk. In deze fase is gebruik gemaakt van een 

karakteristiek type metsel werk , waarbij lagen bakstenen werden 

afgewisseld met een laag natuursteen (de speklaag). Dit is een 

veelvoorkomend fenomeen in Nederland vanaf de 15de tot en met 

de 17de eeuw. In het geval van Asten werden zeven lagen baksteen 

met een laag zandsteen afgewisseld. 

In de tweede bouwfase is ten behoeve van een bredere brug die ook 

geschikt was voor karren en rijtuigen de ronde hoektoren gesloopt. 

De entree werd hiermee geheel naar het zuidoostelijke punt verlegd. 

Op de fundering van de 15de eeuwse ronde toren werd een nieuwe 

vierkante poorttoren gebouwd.

Tijdens de verbouwingen is de oostvleugel uitgebreid met een eerste 

verdieping. De oostvleugel kreeg daarbij een nieuwe kap, nieuwe 

balklagen en een nieuwe indeling. Aan de binnenpleinzijde werd de 

oostvleugel uitgebreid met een aanbouw.

Bij dit proces zijn de oude gewelfconstructies geheel of gedeeltelijk 

gewijzigd. Het meest interessante interieurelement van de tweede 

bouwfase bevindt zich in de meest noordelijke ruimte van de 

oostvleugel: de natuurstenen renaissance-schouw. Op de schouw 

zijn de wapenschilden van de familie Van Merode en de familie Van 

Brederode zichtbaar. 

De toren in de binnenhoek tussen de noord- en westvleugel en de 

daarop aansluitende galerijen zijn ook afkomstig van de tweede 

bouwfase, dit is zichtbaar aan de bouwstijl met de speklagen die 

gebruikt is. De toren fungeerde als traptoren en ontsloot via de 

galerijen de individuele kamers van de vleugels. De galerij van de 

oostvleugel bestond op de begane grond uit een zuilengang met 

drie halfcirkelvormige bogen. De noordvleugel en de westvleugel 

hadden tijdens de verbouwingen een gebruikskarakter gekregen in 

tegenstelling tot de representatieve oostvleugel. Het echtpaar Van 

Brederode- Van Merode is waarschijnlijk verantwoordelijk geweest 
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Het kasteel Asten omstreeks 1430

Het kasteel Asten omstreeks 1625
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voor de moderniseren van de oostvleugel.

In deze bouwfase is het middeleeuws kasteel getransformeerd in 

een woning voor de adel waarbij het accent nadrukkelijk op het 

wooncomfort kwam te liggen. Een goed voorbeeld hiervan is de 

traptoren met de aangrenzende galerijen. Rond het kasteel van Asten 

hebben ook veranderingen plaats gevonden. Zo is bijvoorbeeld de 

voorburcht  rond het begin van de 17de eeuw te dateren. Bij de 

modernisering van het complex zijn er ook tuinen rondom het kasteel 

aangelegd. De tuinen waren niet direct verbonden met het kasteel 

aangezien er een gracht aanwezig was. Wel zijn er sporen gevonden 

van een tuinbruggetje dat de zuidelijke zijde met de tuinen verbond. 

In deze periode is er ook een tweede gracht aangelegd. 

Situatie omstreeks 1680
Omstreeks 1680 liet Everard van Doerne het huis Asten opnieuw 

moderniseren. Wederom werd de brug verplaatst. Ditmaal naar 

het midden van de oostvleugel. De hoektoren waar de vorige 

brug zich bevond blijft staan, de ingang werd dicht gemetseld en 

de aldus ontstane ruimte werd als   binnenruimte gebruikt. Boven 

de nieuwe entree werd een hijsluik aangebracht. Gelijktijdig werd 

tussen de oostvleugel en de voormalige zuidoostelijke poorttoren 

de ‘balconkamer’ gerealiseerd. De westvleugel werd  gesloopt en de 

toren op de binnenplaats fungeerde vanaf dit moment niet meer als 

traptoren maar bevatte in deze tijd enkele vertrekken.

Bewoners
Tot het eind van de 16de eeuw bekleedden de heren van Asten 

belangrijke functies en wordt het kasteel slechts sporadisch bewoond. 

Ook de vrouwen verbleven meestal elders. Men verbleef regelmatig 

in ’s-Hertogenbosch, waar de heren van Asten tientallen jaren het 

Huis van Cloetingen in de Hinthamerstraat bezaten en bewoonden. 

Vanaf 1477 was ook kasteel Durendael in Oisterwijk bezit van de 

heren van Asten. In Oisterwijk bezaten zij ook een windmolen, twee 

grote hoeven en een watermolen. Durendael was onder de heren 

van Asten beduidend populairder en ook de regelmatige meldingen 

die worden gemaakt over rentmeesters en kasteleins wijzen op het 

feit dat kasteel Asten slechts af en toe werd bewoond. 

Het einde van de 16de eeuw luid een nieuwe periode in. De heren 

van Asten hebben nog steeds bezigheden buiten het kasteel; zij 

waren o!  cieren in het Spaanse leger. Maar de gezinnen bewoonden 

in deze tijd wel geregeld het kasteel Asten. De indruk ontstaat dat het 

kasteel in deze periode volop bewoond werd.   

In deze tijd blijkt, volgens de administratie van de rentmeesters, dat de 

vrouwe van Asten een grote groep personeel in dienst had. Zo wordt 
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Het kasteel Asten omstreeks 1700

gesproken van: koeienherderinnen, boerenknechten, schaapsherder, 

koks, koetsieren en kamermeisjes. Agnes Wilhelmina van Merode 

die leiding gaf aan dit gezelschap begaf zich slechts sporadisch 

buiten haar heerlijkheid. Ze nam dan de koets naar Brussel waar zij 

haar intrek nam in de herberg Den Prins Cardinael. Deze bezoekjes 

vonden meestal plaats in de winter, omdat het waarschijnlijk op 

kasteel Asten te koud was.

Kasteel Asten heeft in 1578 geleden onder soldaten die eerst het dorp 

grotendeels hadden geplunderd en op het kasteel waren gelegerd. In 

1672 heeft het kasteel weer te lijden gehad van ongewenst bezoek. 

De troepen van de Franse veldheer Turenne hielden de schade 

nog redelijk beperkt, maar doordat de Heer van Asten gedwongen 

werd de proviand voor de soldaten te bekostigen en doordat er een 

grote hoeveelheid meubelen uit het kasteel geroofd werden viel de 

schade alsnog hoger uit. Latere verbouwingen en de teloorgang van 

het kasteel Asten spelen in deze case studie, die zich richt op de 

overgang van het kasteel naar buitenhuis geen rol.

Voor deze casestudie is gebruik gemaakt van het boek: ‘Geschiedenis 

van de heerlijkheid Asten’.
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Panoramatekening van kasteel Asten en de voorburcht door Jos de Vries. In 1935 maakte Celemens 
baron van Hövell tot Westerfl ier aan de heer Lambert de Vries plannen om kasteel Asten te 
herbouwen. Naast deze tekening werden er ook bouwtekeningen gemaakt ter voorbereiding van 
de herbouw. De noordvleugel is tussen 1936 en 1941 gebouwd en is tijdens de oorlog in 1944 
afgebrand.

Analyse
Steven van Ginderen beschrijft in zijn bijdrage: ‘Het Buiten en zijn 

plaats’ voorwaarden en achtergronden die konden leiden tot de bouw 

van buitenplaatsen in Holland tijdens de 17de eeuw als gevolg van 

de herontdekking van het classicisme en wijst er vervolgens op dat 

bij deze herontdekking de relatie tussen stad en land een belangrijke 

rol speelde. Deze visie manifesteerde zich het duidelijks in de villa’s 

van de Italiaanse renaissance architect Palladio. Bij veel Hollandse 

buitenplaatsen uit de 17de eeuw is de invloed van architecten als 

Palladio en Scamozzi duidelijk zichtbaar. Er werd in Holland gestreefd 

naar geometrische schoonheid, waarbij een scheiding tussen het 

nutsaspect en het vrije-tijdsaspect werd aangegeven. Rondom het 

buitenhuis werden tuinen aangelegd.

Ik heb bij mijn analyse gebruik gemaakt van de door Steven 

van Ginderen beschreven case studies betre" ende Hollandse 

buitenplaatsen vanaf de 17de eeuw.
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Ruimtelijke conclusies

Open – Gesloten

Kasteel
Van oudsher bestaat bij steden en kastelen de behoefte om zich in 

onrustige tijden te kunnen afsluiten van de buitenwereld. In een tijd 

waarin gewapende bendes, muitende soldaten of vijandige legers 

rondtrokken, hadden kastelen een belangrijke functie. Behalve 

een toevluchtsoord voor omwonenden kon het kasteel ook van 

strategisch belang zijn, door zijn ligging en het eventueel huisvesten 

van soldaten. 

Het gebouw beschermt mensen, maar sluit ze tegelijkertijd ook af 

van de buitenwereld. Door het verlies aan mensenlevens en het 

opraken van voedselvoorraden was deze afzondering overigens 

een beperkte duur. De gesloten muur is het basiselement van de 

afzondering. Voorbeelden uit de geschiedenis zijn legio, denk maar 

eens aan de Chinese muur en de Berlijnse muur. 

Andere elementen die de relatie met de omgeving beperkten 

waren bijvoorbeeld de gracht, de hoogte van de muren, de kleine 

hoeveelheid openingen in de muren en de ophaalbrug die in 

opgehaalde staat toegang tot de buitenwereld onmogelijk maakte.

In de tijd dat het kasteel zijn verdedigende taak verliest door de komst 

van het buskruit en de kanonnen, begint het kasteel zich meer te 

richten op wooncomfort. Een gevolg hiervan is dat de kastelen meer 

in relatie komen te staan met het omliggende landschap. Door het 

relatief toenemen van de veiligheid in de 17de eeuw hebben mensen 

minder de behoefte zich af te sluiten van hun omgeving. 

Er vinden verbouwingen plaats op kastelen om de relatie met 

het landschap te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn, grotere 

ramen, grachten worden gedempt, delen van het kasteel worden 

afgebroken, aanleg van tuinen om het kasteel, er komen meerdere 

toegangwegen om en rond het kasteel. Grachten rond het kasteel 

kregen soms ook een nieuwe recreatieve functie. 

Bij kasteel-buitenplaatsen zijn vaak nog specifi eke elementen van 

het kastelen bewaard gebleven, hoewel deze de openheid naar het 

landschap niet bevorderden. Deze elementen bleven  gehandhaafd 

uit statusoverwegingen. Zo konden buitenstaanders aan het gebouw 

zien dat de bewoners adellijke kasteelbezitters waren. Bij kasteel 

Asten worden in de loop van de tijd de westvleugel en de muur aan 

de zuidzijde afgebroken, waardoor het kasteel een meer open relatie 

krijgt met zijn omgeving. De aangebouwde galerijen zorgen niet 
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alleen voor meer allure maar ook voor een geleidelijke overgang van 

binnen naar buiten. 

Buitenplaats
In tegenstelling tot het kasteel heeft de buitenplaats geen enkele 

reden om zich te verschansen of af te sluiten voor de buitenwereld. 

De opkomst van de buitenplaats in het 17de eeuwse Holland gaat 

gepaard met de terugkeer naar het classicisme waarbij men via 

de Romeinse opvatting van de villa stijlmatig terecht komt bij een 

architect als Andrea Palladio. De Hollandse buitenplaats is vanaf 

het begin statussymbool. Rijke kooplieden tonen hun bezit aan 

de wereld en verblijven bij voorkeur gedurende de zomer op hun 

buitenverblijf. Omdat buitenplaatsen tijdens de warmere seizoenen 

werden gebruikt behoefde men het gebouw niet te wapenen tegen 

winterse kou met als gevolg dat men het gebouw bijvoorbeeld van 

grotere ramen kon voorzien. De warme maanden boden de bewoners 

bovendien de gelegenheid zich buiten het huis te begeven. 

Veel buitenplaatsen werden gebouwd langs rivieren en konden 

vanaf het water worden bereikt. Vanaf het water kon men bovendien 

een blik werpen op de tuinen en de langs het water gelegen 

theekoepels. Vanuit de visie op de buitenplaats wenste de bewoner 

een visuele relatie te leggen met het omliggende landschap. Hij deed 

dit door het gebouw te verhogen, de lengte en uitgestrektheid van 

het landschap te benadrukken door aanleg van lanen in en rond de 

tuinen, op de eerste verdieping werd de woonetage ingericht en de 

gevel te voorzien van grote ramen. 

Hoewel door verbetering van het wegennet het reizen over land 

werd vergemakkelijkt, was de buitenplaats als zodanig een gesloten 

geheel, omdat ze voor buitenstaanders ontoegankelijk waren. Er 

was dus sprake van een beperkte openheid. De bewoners van de 

buitenplaats konden het omliggende landschap zien, de omstanders 

konden vanaf een door de eigenaar bepaalde afstand de buitenplaats 

zien, maar de buitenplaats mocht niet worden betreden zonder 

uitnodiging. 

Overzien – Gezien worden

Kasteel
Kastelen werden gebouwd met een militaire functie. Vanaf de toren 

moest men de vijand zien aan komen en kon men ook het eigen 

domein, de omliggende landgoederen en  de  mensen, die er werkten 

overzien en controleren. 

Het kasteel functioneerde  als middel om de vijand af te schrikken, 
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Een tweede afbeelding van de gebroeders van Limburg betreft  de  maand  oktober  
waarin  door  de  boeren gezaaid  en  geegd  wordt,  terwijl  eksters  zich  tegoed 
doen  aan  de  zaadjes.  Opvallend  is  dat  de  gebroeders van Limburg ook hier veel 
belangstelling voor het detail tonen. Het imposante kasteel op de achtergrond is het 
Louvre  in  zijn  14de  eeuwse  gedaante  als  koninklijke burcht in Parijs



48

maar het imponeerde ook boeren en buitenlui door zijn uitwendige 

vorm en de daarmee dikwijls in verband staande relatie van macht, 

gezag en rechtspraak.

Kasteel buitenplaats
Voor de kasteel-buitenplaats geldt net als bij het kasteel dat men 

vanaf de torens een overzicht heeft over het domein, maar door 

het ontbreken van de militaire betekenis ligt het accent meer op 

de status die aan het kasteel kan worden ontleend. Gezien worden 

is in dit verband belangrijker dan het  hebben van een overzicht. 

Kasteel Asten vormt hierop geen uitzondering. Het representatieve 

karakter van de oostvleugel waaraan de entree gelegen was, heeft 

ongetwijfeld indruk gemaakt op bezoekers. 

Buitenplaatsen
Buitenplaatsen liggen soms op een hoger punt zodat men een 

overzicht heeft over tuinen en lanen, maar vaker is er sprake van een 

beletage met een zichtas. Het accent ligt hier op gezien worden door 

middel van de zichtassen vanuit verschillende hoeken richting het 

hoofdgebouw en niet te vergeten vanaf het water, waarbij men een 

blik kan werpen op de tuinen met hun theekoepels langs de rivier, 

galante koppels  en stijlvolle ontvangsten in de fraai verzorgde tuinen 

aan de waterkant. Waar het de hoofdgebouwen van de buitenplaats 

betreft werd vooral aandacht aan de voor- en achtergevel besteed.

Tuin – Genot

Kasteel
Tuinen van middeleeuwse kastelen waren tot en met de 12de 

eeuw kleine afgesloten ruimten, waarin kruiden en gewassen voor 

dagelijks gebruik werden gekweekt. Daarna ontstonden de kruiden- 

en rozentuinen die een praktisch en een aangenaam doel hadden. 

Kruiden werden voor het eten en het medicijnkastje gebruikt. 

Amoureuze relaties met dames werden in de literatuur maar weldra 

ook in de praktijk gelegd in rozentuinen. In de 13de eeuw werd 

door de Franse schrijver Guillaume de Lorris het boek de Roman 

de la Rose geschreven dat eeuwenlang een enorme invloed op de 

literatuur heeft uitgeoefend. In dit boek probeert een jonge man 

in een droom contact te leggen met zijn beminde, die zich in een 

ommuurde rozentuin bevindt. 

Toen de kastelen tot buitenplaatsen werden verbouwd ontstond 

er een nieuwe relatie met de omgeving waarbij grotere tuinen en 

vijvers werden aangelegd en het domein van de kasteel/buitenplaats 

veelal aansloot op omliggende akkers en boomgaarden van tot het 
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landgoed behorende boerenbedrijven. Rondom kasteel Asten zijn 

ten tijde van de transformatie naar buitenplaats, verschillende tuinen 

en een boomgaard aangelegd. De tuin was omgeven door een hoge 

heg. Een tuinbruggetje aan de zuidzijde was een extra ontsluiting 

waarmee de tuinen vanuit het kasteel gemakkelijker bereikt konden 

worden. 

Buitenplaatsen
De buitenplaats is een plek om te spelen, te werken, te ontspannen, te 

leren en te genieten van tuinen, bossen en architectuur. Er bestond bij 

de gezeten burger een verlangen naar de perfecte tuin, dat misschien 

De Vlaamse schilder Peter Paul Rubens leefde van 1577 tot 1640 en was de meest 
succesvolle schilder van zijn tijd. De groten der aarde stonden als het ware in  
de rij om schilderijen bij hem te bestellen. In zijn atelier werkten soms wel 20  
kunstenaars met hem samen om aan de enorme vraag te voldoen. Het schilderij 
De Liefdestuin dateert uit 1633 en lijkt een ode van de schilder aan zijn tweede  
vrouw  Helena  Fourment; de benaming liefdestuin is van later datum, het schilderij 
heette in Rubens tijd ‘Conversation à la Mode’. Het schilderij is beïnvloed door 

de  bacchanalen van de Venetiaanse schilder Titiaan en is geheel door Rubens 

geschilderd. Rubens schilderde verschillende kopieën van Titiaans liefdestuinen 

dus er moet van beïnvloeding sprake  zijn. Opvallend is dat Helena Fourment 

verschillende malen op het doek voorkomt en in de catalogus van het Prado in 

Spanje wordt verondersteld dat de op het doek voorkomende mannen familieleden 

van Rubens vrouw zouden zijn. Het gezelschap bevindt zich een weelderig park 

met binnenvliegende engeltjes (putti)  in  het  avondlicht. Er heerst een wat  

broeierige, amoureuze sfeer. Ik vind  Rubens een groot schilder, maar hij schildert 

zijn doeken naar mijn smaak te vol met dikke dames en lege gebaren. Aan de 

hoven in Spanje, Frankrijk, Italië en in Vlaanderen hield men in die tijd blijkbaar  

van mollige  mevrouwen. De schilder  was vermoedelijk dol op zijn vrouw en op 

dit schilderij volgt hij de trend waarbij beter gesitueerde dames en heren in tuinen 

aan het minnekozen slaan. De betovering uit de late middeleeuwen ontbreekt hier 

echter.
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zijn oorsprong kent in het voor de westerse beschaving meest 

invloedrijke boek, namelijk de Bijbel, waar in Genesis (het eerste 

boek) de mens door God in het paradijs, een door hem geschapen 

(ingerichte) tuin wordt geplaatst. Bij de 17de eeuwse buitenplaatsen 

is de relatie naar de landbouw goeddeels verdwenen al werden 

er wel op beperkte schaal moestuinen, boomgaarden en bossen 

aangelegd en ontstond er hier en daar, naarmate de eeuw vorderde, 

belangstelling voor exotische gewassen. Ook de tuinarchitectuur was 

onderhevig aan de toen geldende mode, waarbij werd teruggekeerd 

naar het classicisme en een strakke symmetrische opbouw met 

gesnoeide hagen en bomen en klaterende fonteinen. Alles is daarbij 

symmetrisch en hiërarchisch geordend; langs de tuinpaden stelt 

men beelden van Griekse goden of godinnen op. De tuin blijft ook nu 

een plaats waar mannen en vrouwen met amoureuze bedoelingen 

elkaar ontmoeten al gedragen de dames in de 16de en 17de eeuwse 

liefdestuinen van Titiaan en Rubens zich wel wat vrijmoediger 

dan hun middeleeuwse voorgangsters. Ook hier speelt de illusie 

een rol die moeilijk met de werkelijkheid te rijmen is. Tijdens de 

laatste decennia van de 17de eeuw werd de tuinarchitectuur sterk 

beïnvloed door paleistuinen zoals die in Versailles waren aangelegd; 

voor Nederland waren de tuinen van Paleis het Loo een belangrijk 

voorbeeld. Tuinen werden voor representatieve doeleinden ingericht 

met het doel om gasten te ontvangen en te imponeren.
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Situering

Strithagin
De naam Strijthagen is afkomstig van de adelijke 

familie Strithagin. Rond 1250 wordt er een 

waterburcht gesticht door Hendric van Strithagin 

onder de naam Kasteel Strijthagen. Dit verklaart 

ook de benaming ‘kasteel’, aangezien het zich 

tegenwoordig presenteert als een deftig herenhuis. 

Na de verbouwing in de 17de eeuw is het gebouw 

‘Kasteel’ Strijthagen blijven heten.1

Limburg - Landgraaf - Gravenrode - 

Strijthagen 
Kasteel Strijthagen is gelegen in Zuid-Limburg in 

de gemeente Landgraaf. Landgraaf grenst aan de 

noordzijde aan Heerlen en aan de zuidzijde aan 

Kerkrade. Het kasteel is ingebed in een park met 

de naam Gravenrode. Rondom het park bevinden 

zich verscheidenen attracties, zoals: Megaland 

(Pinkpop), GaiaZoo, Mondo Verde, Snowworld, de 

trap bij de Wilhelminaberg, de Botanische Tuin, 

het Discover Center Continium en Sportcomplex 

Strijthagen.2

 

De buitenplaats is gelegen aan een 

vijvercomplex dat wordt beheerd door een 

hengelsportvereniging. Aan deze vijvers ligt ook 

Luchtfoto Kasteel Strijthagen en Strijthagermolen, (BLOM 2014).

Tranchot kaart (1803-1819)

Landgraaf, Limburg
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een watermolen, de Strijthagermolen. De molen is een middenslag 

watermolen die oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van het park 

en de goederen van het kasteel Strijthagen. Het waterrad wordt 

aangedreven door water uit de stuwvijver die op zijn beurt wordt 

gevoed door de Strijthagerbeek.3

Locatie
Ten tijde van de stichting van Kasteel Strijthagen zag niet alleen het 

kasteel er anders uit, ook zijn omgeving is door de eeuwen heen 

sterk veranderd. Ondanks het feit dat er geen kaarten gevonden zijn 

uit deze tijd is er wel literatuur voorhanden over het landschap van 

toen en nu. 

Omstreeks het midden van de dertiende eeuw bezat het Martinistift 

te Kerpen in de buurt van de Strijthagerbeek “honderdtwintig morgen 

land, welk door het stift aan Hendrik van Strithagin in erfpacht werden 

gegeven.” Naar het westen lagen de vruchtbare akkergronden, en de 

dichte bossen op de hoge oostelijke oever van de beek die het hout 

leverden voor de verwarming van het kasteel.4

Het dal behoort tot één van de vroegst bewoonde gebieden van 

Zuid-Limburg en is door zijn ligging beschut tegen oostenwinden 

en ‘open’ voor de middagzon.5 Het kasteel is tot de 17de eeuw totaal 

door een gracht omgeven   geweest. Via het poortgebouw waar nog 

resten van een ophaalbrug zijn gevonden kon men het complex 

betreden.6

Het  vijvercomplex is waarschijnlijk rond 1535 aangelegd. De oevers 

van de vijvers zijn door de tijd heen meermaals verlegd. Zo is 

bijvoorbeeld nog in de jaren tachtig van de vorige eeuw de oever 

dichter naar het kasteel toe gelegd.7

  Geschiedenis
Ondanks uitvoerig onderzoek naar de geschiedenis van 

Kasteel Strijthagen is er moeilijk een duidelijke lijn te 

trekken ten aanzien van de levensloop van het kasteel. 

Vele bronnen spreken elkaar tegen en het is vaak niet 

duidelijk waar de informatie oorspronkelijk vandaan komt.

Daarom volgt hier een bouwgeschiedenis aan de 

hand van de ontwikkelingen die in en rondom Zuid-

Limburg hebben plaatsgevonden in combinatie met het 

verzamelde bronnenmateriaal. 

De naam Strijthagen komt het eerst voor in een oorkonde 

uit 1250, die vermeldt, dat Hendric van Strithagin 120 

morgen akker- en grasland in de Bank van Kerkrade in 

erfpacht krijgt van het St. Matinusstift in Kerpen.8

1250
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Huidige Situatie Buitenplaats Strijthagen

De familie Strijthagen vertrekt naar Welten en Amby. 

Strijthagen is in 1358 eigendom    

van de heren van Monjardin.9

Strijthagen is in 1381 in eigendom van Nyt van Birgelen.10

In 1381 was Strijthagen een Wickraderleen, “dat te 

Valkenburg verheven werd, groot aan landerijen, weiden en 

1358

1381

1381
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beemden 80 bunder. Oudstijds behoorden ook Overstehof 

(Overstrijthagen) en Rouwenhof (Onderstrijthagen) tot de 

goederen van het kasteel.”11

Strijthagen behoorde in 1386 aan Keris Judenkopf, die een 

chapeau de juif, een jodenhoed, in het wapen voerde. 

In dat jaar was hij leenman van het “Wickraderleen zo 

Strijthagen”. Dit bleef in het bezit van de familie tot 1537.12

Jonker Joris van Schaesberg huwt in 1510 Anna Judenkopf, 

dochter van Michael Judenkopf en Margaretha van 

Hulsberg-Schaloen.13

In 1554 sterft Johan van Strijthagen kinderloos en 

het riddergoed kwam toen in handen van heer van 

Schaesberg, die met Anna Judenkopf van Strijthagen was 

gehuwd. Na de dood van zijn vader erft zoon Willem van 

Schaesberg het huis en de hoeve Strijthagen.14

De zijlinie Schaesberg-Strijthagen sterft uit in 1678.15

Matthias Gerardus Clotz koopt het riddergoed op 3 april 

1690 (andere bronnen vermelden oktober 1691).16

Blijkens het jaartal 169- (laatste cijfer is onleesbaar) aan 

de buitenkant van de boerderij is deze gebouwd in het 

laatste decennium van de 17de eeuw.17

Door een huwelijk van Maria Theresia de Clotz met de 

heer van Collenbach in 1775, wordt laatstgenoemde 

eigenaar van riddergoed Strijthagen.18

Strijthagen wordt verkocht aan Pierre Jozef, baron von 

Lommessen. Van 1827-’47 was  de baron burgemeester 

van Schaesberg.19

Pierre Jozef had twee zoons, waarvan de oudste op een rit 

naar Aken om het leven kwam. De tweede zoon George 

diende als zouaaf in het pauselijke leger. Hij volgde in 1876 

zijn vader op en werd ook Burgemeester. George stierf 

kinderloos op 45-jarige leeftijd in 1895.20

Hierdoor kwam Strijthagen nu in bezit van zijn nicht 

Baronesse de Spirlet. Zij was de laatste eigenaar van adel.21

Baronnesse de Spirlet verkocht het landgoed in 1899 aan 

Frits Honingmann, de grondlegger van de mijnen Oranje-

Nassau I en II.22

Het bordes aan de oostzijde van het kasteel, dat een mooi 

uitzicht geeft op de vijvers is door Honingmann omstreeks 

1905 aangebouwd.23

Frits Honingmann verkocht het kasteel met de hoeve op zijn 

beurt in 1917 weer aan de Oranje-Naussaumijnen.24

“De Oranje Nassau Mijnen, die sinds 1917 eigenaar waren 

van het riddergoed, doen al het mogelijke om dit fraaie 

landgoed, ‘een parel in het Limburgse landschap’, voor de 

ondergang te bewaren.”25

Ondanks deze mooie woorden uit een het tijdschrift 

1386

1510

1554

1678

1690

169- 

1775

1800 

1800 

1895

1899 

1905

1917

1917 
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‘het mijnboekje’ uit 1950, weten we nu dat deze periode 

waarschijnlijk de meeste schade aan het landgoed heeft 

aangericht. 

Vanaf 1952 woonde de kunstschilder Aad de Haas vele 

jaren in het kasteel met zijn familie.26

Door verzakkingen, veroorzaakt door de mijnen en 

achterstallig onderhoud, raakt het complex in de tweede 

helft van de twintigste eeuw in verval.27

In de jaren tachtig krijgt gemeente Landgraaf Strijthagen 

in bezit en vinden er restauraties plaats aan het Kasteel, 

de rentmeesterswoning en de hoeve. Deze activiteiten 

variëren van restauratie van de stucwerken in het kasteel, 

het schilderen van de rentmeesterswoning tot het 

bewoonbaar maken van delen van de hoeve.28

In 2002 verkoopt gemeente Landgraaf het complex zonder 

de Strijthagermolen voor een bedrag van ongeveer vier 

miljoen gulden aan Mondo Verde. Mondo Verde begint 

met het verbouwen van het complex, maar moet in 2007 

door dreigend faillissement het complex weer van de hand 

doen. In deze tijd wordt Strijthagen van Park Gravenrode 

afgesloten door middel van een heg en een hek.29

Ondanks de doorstart die park Mondo Verde heeft 

gamaakt wordt Strijthagen niet meer opgenomen in 

de plannen van het recreatiepark. Op 25 april 2013 

aanvaardde de gemeenteraad van Landgraaf het voorstel 

van Burgemeester en wethouders om het kasteelcomplex 

aan te kopen.30

1952

1950  

1980 

2002

2013  

 

Situatie na het sluiten van de mijnen. Links achterin is 
Kasteelcomplex Strijthagen zichtbaar. Het gebied op de 
voorgrond is nu onderdeel van tuinenpark Mondo Verde.
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Architectuur

 Rond 1250 wordt een waterburcht gebouwd; een versterking 

met grachten omgeven, die in sterkte niet onderdeed voor andere 

kastelen. Dit is af te leiden van de 1,75 dikke muren die de fundamenten 

vormen van het tegenwoordige kasteel. 

Omstreeks 1500 was de tijd van de vesting-kastelen voorbij en 

werden deze kastelen getransformeerd in woonkastelen. Deze 

vertonen in deze streek een grote gelijkvormige aanleg. Ze bestaan 

uit een voorhof of boerderij en een adellijk huis, het eigenlijke 

kasteel. De gebouwen van de voorhof beslaan drie zijden van een 

rechthoek, terwijl het kasteel tegenover de open zijde ligt, zodat de 

heer uitzicht heeft op de boerderij. Waarschijnlijk dateert het van 

oorsprong volledig van grachten voorziene complex uit de eerste 

helft van de 16de eeuw.31

Blijkens verschillende bronnen heeft er tussen 1690 en 1710 een 

ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. Het complex is in deze tijd 

verbouwd tot een deftig herenhuis in de Frans classicistische stijl. 

Het kasteel is uitgevoerd in Lodewijk XV stijl en is opgetrokken uit 

baksteen met tussenliggende mergellagen, een modegril uit die tijd.

De hoeve is herbouwd rond 1695. Op een eerder gedempt 

grachtdeel is rond 1710 een rentmeesterswoning in barokstijl van de 

bekende Akense architect Me! erdatis gebouwd. Het interieur van 

het kasteel is voorzien van een eikenhouten trap met smeedijzeren 

leuningen in Lodewijk de XVIde stijl en enkele marmeren 

schoorsteenmantels. In de hal en de grote salon bevindt zich fraai 

stucwerk van de Italiaan Gagini, aangebracht rond 1775. In de 18de  

en 19de eeuw hebben er nog verbouwingen plaatsgevonden waarbij 

bijvoorbeeld de mansardedaken zijn geplaatst bij het kasteel en de 

rentmeesterswoning.32

Uit tekeningen en oude foto’s blijkt dat er tijdens de periode, waarin 

de Oranje-Nassau Mijnen in het bezit waren van het kasteel,   vele 

kleine gebouwtjes aan zowel de hoeve als het kasteel zijn gebouwd. 

Deze gebouwen zijn allen weer gesloopt, maar hebben doordat 

bijvoorbeeld ramen van de hoeve destijds dichtgemetseld zijn (en 

dat nu nog steeds zijn), invloed op het huidige voorkomen van de 

gebouwen.

Naar aanleiding van de mijnschade en het achterstallig onderhoud 

heeft de gemeente in 1980 het gehele complex gerestaureerd. 

 

Het Gravenrode Park waarin de buitenplaats gelegen is, dateert uit 

de 18de eeuw. Het park rondom het kasteel kende een geometrische 

structuur en werd in dezelfde eeuw nog aangepast volgens de vroege 
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landschapsstijl. Het kreeg de toepasselijke naam ‘Engels werk’.33

Het park heeft fl ink geleden onder de mijnbouw uit de eerste helft 

van de 20ste eeuw. Een voorbeeld hiervan is de Wilhelminaberg, nu 

een toeristische attractie maar van oorsprong een berg afval.  

Eind jaren negentig kreeg het gebied een toeristisch-recreatieve 

functie. Het park wordt nu omgeven door attracties waar mensen 

uit heel Nederland, België en ook delen van Duitsland op af komen. 

De staat van het park zelf is niet optimaal. Door de ontwikkelingen 

van de laatste eeuw is het park een beetje aan zichzelf overgelaten. 

Gemeente Landgraaf spreekt over ‘overbegroeiing’ en een tekort aan 

structuur in het park. De gemeente is van plan om dit te verbeteren. 

Er liggen plannen om het park te herstructureren waarbij cultuur een 

belangrijk thema moet worden.34

Kasteel Strijthagen en renmeesterswoning, 2013
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Kelder Kasteel Strijthagen,
 Schaal: 1:400

Begane grond Kasteel Strijthagen,
 Schaal: 1:400
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Eerste verdieping Kasteel Strijthagen,
 Schaal: 1:400

Tweede verdieping Kasteel Strijthagen,
 Schaal: 1:400
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Dwarsdoorsnede Kasteel Strijthagen 
Schaal: 1:200
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Dwarsdoorsnede Hoeve Strijthagen 
Schaal: 1:200
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Begane grond , Hoeve Hoeve
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Kasteel aanzicht voorgevel, schaal 1:200
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Profi el, schaal 1:1000

Analyse

Het huidige kasteel Strijthagen is gebouwd op de funderingen van 

een waterburcht. Het is daarom onwaarschijnlijk dat op de voetprint 

van het kasteel een ingewikkelde formule is losgelaten. Waar bij 

de kelder daarom nog enige willekeur is te bespeuren, zien we 

dat de verdiepingen daarboven, met uitzondering van het nieuwe 

trappenhuis, duidelijk over meer structuur beschikken.

Het ritme in de gevel wordt veroorzaakt door de raamvoering. Alle 

ramen op de begane grond en de eerste verdieping zitten boven 

elkaar met uitzondering van het middelste raam op de eerste etage, 

waaronder zich een deur bevindt. Boven de vier andere ramen is in 

het dak een raam aangebracht. Wanneer de breedte van het raam 

vermenigvuldigd wordt, blijkt dat alle ramen in dit ritme vallen met 

uitzondering van de deur en het middelste raam die exact door 

midden worden gesneden. De achterzijde van het gebouw bezit 

dezelfde raamindeling. Hierbij is de deur echter ook uitgevoerd in 

dezelfde stijl als de ramen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 

feit dat het aan de achterzijde liggende terras pas later is aangebouwd 

en de deur misschien vroeger ook een raam is geweest. 
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De ramen in de zijgevels liggen ongeveer tegenover elkaar. De kleine 

afwijking is misschien te verklaren doordat er vroeger tussen de 

hoek van het kasteel en de rentmeesterswoning een orangerie heeft 

gestaan. Dit gebouw grensde direct aan de gevels en daarom is bij de 

rentmeesterswoning ook een raam dichtgemetseld. 

Ondanks deze kleine afwijking in de zijgevels is er wel een zichtas 

die door het gehele gebouw loopt wanneer de deuren worden 

opengezet. Deze as is ook aanwezig door de korte zijde van het 

gebouw. Via deze as is het mogelijk het gebouw te betreden en te 

verlaten.

Aan de plattegrond is duidelijk gesleuteld. Zo is er van kelder tot 

aan de eerste etage een nieuwe trap geplaatst ten gunste van 

de brandveiligheid. Toch is deze trap niet de veroorzaker van het 

verdwijnen van de symmetrie in de plattegrond. Uit oude tekeningen 

blijkt dat in dezelfde ruimte zich vroeger een keuken bevond. Het is 

desalniettemin aannemelijk dat er zich een gelijksoortige structuur 

in de noordzijde van het gebouw bevond als in de zuidzijde. Op de 

eerste etage bevindt zich tegenover de trap in de hal een opvallende 

ruimte. Deze ruimte werd vroeger gebruikt als kapel en is van binnen 

anders bekleed als de overige ruimtes. 

Assen, begane grond
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Vierkanten, begane grond

Symmetrie, voorgevel

Ritme, voorgevel
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Vanuit het midden van de buitenwanden is het kasteel op te delen 

in twee vierkanten. De hoekkamer in het zuidwesten van het kasteel 

bezit eveneens wanden die evenwijdig zijn aan elkaar. De hal is op te 

delen in drie vierkanten.

De voorgevel bestaat uit een rechthoek met zijdes gelijk aan 

1:2. Ditzelfde geldt voor de ramen van zowel het kasteel als de 

rentmeesterswoning. Het dak is weer half zo hoog als de gevel en 

heeft daarom de verhouding 1:4.

De laatste constatering komt voort uit het feit dat de hal en de 

aangrenzende ontvangstzaal hetzelfde oppervlakte omvatten. 

Naast deze bevinding bleken de twee ruimtes ook in twee gelijke 

rechthoeken op te delen te zijn. Een rechthoek met de zijdes van 

6,25m en 4,5m. De andere ruimtes hebben ook een relatie met deze 

afmetingen. 

Proporties, voorgevel

Gelijke rechthoeken, begane grond
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6 Ontwerp

Herbestemming Buitenplaats Strijthagen

Erwin Koene
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6.1 Park Gravenrode
Buitenplaats kasteelcomplex Strijthagen

Structuur

Volgens informatie van de Gemeente Landgraaf is het park niet 

voldoende uitnodigend genoeg voor bezoekers. Van buitenaf is het 

onduidelijk waar de ingang tot het park gelegen is. Dit heeft te maken 

met de grote hoeveelheid attracties van internationale allure rondom 

het park, zoals Mondo Verde, GaiaZoo, Snowworld en Megaland. Ook 

de inrichting van het Park Gravenrode laat volgens de bevindingen 

van de Gemeente Landgraaf te wensen over. Zo is de relatie met de 

omgeving vaak onzichtbaar en lijkt er een hobby te zijn gemaakt van 

het plaatsen van hekken om zo duidelijk te maken dat het niet de 

bedoeling is van de paden af te wijken. Eén van de aanbevelingen van 

de gemeente is: het behoud en versterken van de landschappelijke 

karakteristieken door meer openheid en doorzichten.

GaiaZoo

Mondo Verde

SnowWorld
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Dit is een belangrijk punt ten aanzien van het nieuwe ontwerp van 

het gebied rond de Buitenplaats Kasteel Strijthagen. De buitenplaats 

is door de grote hoeveelheid wildgroei moeilijk zichtbaar. Het lijkt 

erop dat de bomen alle vrijheid hebben gekregen om het park totaal 

te overwoekeren,  waardoor een verstikkende situatie is ontstaan en  

de bomen ‘elkaar het licht in de ogen’ niet gunnen.

Er is een vreemd contrast aanwezig. Gravenrode wordt geroemd om 

zijn herontwikkeling van Mijngebied naar aansprekende toeristische 

bestemming en krijgt hiervoor zelfs de ‘Eden award’ in 2009 van 

de Europese Commissie. De jury was zeer onder de indruk, “40 

jaar geleden nog een mijnstreek en nu ontwikkeld tot een nieuwe 

toeristische kroonjuweel van Zuid-Limburg”. Gravenrode is onderdeel 

Megaland

Wilhelminaberg

Sportpark Strijthagen
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van regio Parkstad Limburg waarbij in de stedelijke gebieden vele 

groene eilanden liggen, die doorlopen naar het platteland, zodat er 

een natuurlijke overgang ontstaat van de steden naar het land.

Door deze ontwikkeling dreigt het park Gravenrode het 

ondergeschoven kindje te worden. Ondanks de wildgroei profi leert 

het zich echter nog steeds als park.
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Ik ben zelfs tijdens mijn eerste bezoek aan het kasteel naar de Wilhelminaberg 
gelopen en heb deze beklommen met de gedachte dat ik dan wellicht een mooie 
overzichtsfoto kon maken van het gebied. Waarvan hieronder het resultaat. De oude 
structuren van het park zijn nog zichtbaar door de hoogte verschillen van de bomen.
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Strijthagen is een goed voorbeeld van hoe er met het gehele park is 

omgesprongen. Tijdens de Mijnperiode komt het kasteel in handen 

van de Oranje-Nassau Mijnen en wordt het deels bewoont door het 

bestuur. Na de Mijnperiode komt het in handen van de kunstenaar 

Aad de Haas en raakt het kasteel door verzakkingen en achterstallig 

onderhoud in verval. Hetgeen overigens niets met de betre! ende 

kunstenaar te maken heeft! De gemeente koopt Strijthagen in de 

jaren tachtig en er vinden restauraties plaats. Tijdens de ontwikkeling 

van Mijngebied naar toeristische trekpleister krijgt Tuinenpark 

Mondo Verde, kasteel Strijthagen in handen en wordt het hermetisch 

afgesloten van het park door middel van een hoge heg  en een 

hek. Mondo Verde raakt  vervolgens in fi nanciële problemen en 

het kasteel wordt weer 

afgestoten waardoor het 

nu leeg staat. Doordat het 

hek is blijven staan kan 

er nu ook geen relatie 

gelegd worden met Park 

Gravenrode. Gravenrode 

met zijn bijgebouwen 

worden te pas en te onpas 

betrokken bij  nieuwe 

projecten terwijl het zelf 

de potentie heeft van een 

toeristische trekpleister. 

Op dit moment worden 

het kasteel en de 

De heg rondom Kasteelcomplex Strijthagen

Complex Strijthagen afgesloten van zowel 

Mondo Verde als Park Gravenrode 

Rood: Heg en hek rondom Strijthagen

Oranje: Hek Mondo Verde
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rentmeesterswoning bewoond door jongvolwassenen via de 

leegstandsbeheerder Ad Hoc.

Uit het onderzoeksrapport ‘Leisure in Parkstad Limburg/Landgraaf’ 

blijkt dat de bezoekers van het Park Gravenrode graag meer cultuur 

in het park zouden zien. Tijdens één van de bezoeken aan het kasteel 

heb ik hierover gesproken met de projectleider van de Gemeente 

Landgraaf, de heer Smeets. Er bestaan gemeentelijke plannen voor 

het onderbrengen van de gewenste cultuur op een nieuwe locatie 

in Park Gravenrode.

Naar mijn mening is juist Kasteel Strijthagen de meest geschikte 

kandidaat om cultuur in onder te brengen. Kasteel complex 

Strijthagen staat momenteel leeg en te koop. De gemeente zou op 

deze manier de buitenplaats weer in gebruik  kunnen nemen en zo 

ontstaat er een ideale behuizing voor de cultuurinjectie die men 

beoogt. Op deze manier zou Kasteel Strijthagen de kern kunnen 

vormen van een cultureel centrum en tevens stap voor stap Park 

Gravenrode weer laten opbloeien tot  een  aantrekkelijk en levendig 

wandel- en fi etsgebied.

Park Gravenrode
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Strijthagen weer openen naar het park

Strijthagen is zijn relatie met het park verloren. Dit is het gevolg van 

verschillende ontwikkelingen. Ten eerste is het complex van het Park 

Gravenrode gescheiden door middel van een heg, waardoor het 

onmogelijk is het kasteel en de bijgebouwen te bereiken. De tweede 

reden is het achterstallig onderhoud van het Park Gravenrode. Op 

oude foto’s is bijvoorbeeld te zien dat Strijthagen van ver al te zien 

was. Dit is helaas door de overwoekering van bomen en struiken niet 

meer het geval.

Een simpele doch zeer belangrijke ingreep is daarom het verwijderen 

van de heg, om zo weer relatie met het park te herstellen. De heg 

loopt vanaf de hoeve rondom het kasteel en de rentmeesterswoning 

tot aan het poortgebouw. Het complex wordt aan de andere zijde 

begrensd door een hek langs een hoger liggende weg in de tuin 

achter de hoeve. Het verwijderen van de heg maakt het voor 

bezoekers weer mogelijk Strijthagen  vanuit Park Gravenrode te 

bezoeken. Strijthagen maakt dan weer deel uit van het totale park.

Kasteel Strijthagen moet daarom als uitvalsbasis gaan dienen voor 

de bezoekers van Park Gravenrode. Na het parkeren van de auto 

kan er op complex Strijthagen een fi ets gehuurd worden en een 

aantrekkelijke wandel -of fi ets route uitgestippeld worden. Na afl oop  

kan er iets gegeten worden in de Brasserie en een bezoek gebracht 

worden aan het museum of het kasteel. Complex Strijthagen biedt 

alles om het start- en eindpunt van een bezoek aan Park Gravenrode 

te zijn.
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Overzien en gezien worden

Een belangrijk thema wat voortvloeit uit de analyses van het artikel 

‘Van Kasteel tot Buitenplaats’ is het overzien en gezien worden. Dit 

thema speelt op verschillende schalen een belangrijke rol. De relatie 

van het object met zijn omgeving wordt hierdoor zelfs gekenmerkt. 

Voor kasteelheren was het vroeger van belang dat de vijand al 

van verre gezien kon worden om zo de verdediging  in staat van 

paraatheid te kunnen brengen. Het kasteel moest daarnaast ook 

gezien worden om de vijanden af te schrikken en de boeren en 

buitenlui te imponeren, het moest dus gezag uitstralen. Nadat 

kastelen in de late middeleeuwen hun strategisch positie hadden 

verloren, werden de gebouwen ook dikwijls gebruikt om recht te 

spreken en/of bestuurlijke functies te vervullen. Ook hiervoor was 

een imponerende uitstraling mooi meegenomen.

Kasteelcomplex Strijthagen openen naar Park Gravenrode

Huis Bergh, een kasteel in de stad ‘s-Heerenberg in Gelderland (Celebrate Love, 2012).
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Eigenaren van buitenplaatsen wilden ook graag dat de gebouwen 

waarin zij woonden gezien werden,  omdat zij hun welgesteldheid 

en dikwijls ook hun kunstzinnigheid aan de buitenwereld wilden 

tonen. Ook zij vonden het van belang om het omringende landschap 

te overzien omdat dit  aansloot op na de Renaissance ontstane 

opvattingen over ruimtelijke indeling. Er werd daarbij vaak gebruik 

gemaakt van zichtassen in de vorm van bomenlanen.

Dit nieuwe plan voor Strijthagen voorziet het complex van een 

prachtige bomenlaan die aansluit op het poortgebouw. De 

bomenlaan brengt twee belangrijke routes samen op één as richting 

de buitenplaats. Deze bomenlaan bestond al eerder en is verdwenen 

tijdens de Mijnperiode. Vanaf het poortgebouw over de laan reikt 

het zicht tot over de visvijver richting de Wilhelminaberg. De laan 

is alleen bedoeld voor wandelaars en fi etsers. Parkeren gebeurt 

in de naastgelegen boomgaard. Deze bongerd is zo ingericht 

dat bezoekers de auto’s hier makkelijk kwijt kunnen. Vanuit de 

boomgaard kan men via een pad op de bomenlaan komen. Hierdoor 

worden auto en wandelaar van elkaar gescheiden door een prettig 

overgangsgebied in de vorm van een boomgaard. Het park zal een 

opknapbeurt moeten krijgen waarbij de (grote) hoeveelheid bomen 

beperkt zal moeten worden. Het hout van de gekapte bomen speelt 

in de materialisatie van de ontwerpen een belangrijke rol.

Ter Meer in vogelperspectief vanuit het oostengezien in de binnenbocht van de 
Vecht in 1739. Kopergravure A. de Leth (Wikimedia, 2012).
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Bomenlaan, Kijkrichting: Zuiden naar de vijvers
Aan de rechterkant staan de auto’s geparkeerd in de boomgaard.  De scheiding 
wordt versterkt door de zit- en leun-elementen langs  de laan. 

Bomenlaan, Kijkrichting: Noorden naar poortgebouw
Aan de rechterkant is de buitenkant van de mijngang rond de liefdestuin zichtbaar. 
Door de poort van het poorgebouw is de noordvleugel van de hoeve zichtbaar. 
Bovenin het poortgebouw kan de bezoeker van het ‘Natuur en Mens Museum’ 
uitkijken over de bomenlaan. 
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‘Strijtplan’ Concept
Buitenplaats kasteelcomplex Strijthagen

Algemeen

 
Complex Strijthagen bezit een gevarieerd programma dat zich zal 

richten op de bezoekers van park Gravenrode en zal voorzien in 

cultuur, informatie, fi etsverhuur, Brasserie en amusement.  In mijn 

rapport is meer aandacht besteed aan de bijgebouwen dan aan 

het Kasteel Strijthagen zelf. Dit komt omdat het Kasteel recent is 

gerestaureerd. 

Assen

Het gebruik van lanen en zichtassen is op de buitenplaats een 

bekend verschijnsel. In de tuinen van buitenplaatsen speelde niet de 

natuur de hoofdrol, maar de vormgeving van de natuur. De natuur 

werd aan de regels van de kunst onderworpen. Om grip te krijgen op 

de natuur rondom de buitenplaats werd veelvuldig gebruik gemaakt 

van rechte lanen en zichtassen voor en achter de huizen. 

Tijdens de Renaissance die gepaard ging met een heropleving van de 

antieke literatuur richtte men zich waar het de architectuur betreft 

op de bouw van villa’s en opvattingen over het buitenleven van 

de Romeinen. De Italiaanse architect Andrea Palladio (1508-1580)

speelde hierbij een belangrijke rol. Palladio zag zijn architectuur 

als een voortzetting en vervolg van de antieke bouwkunst. Hij 

bouwde in de regio Veneto voor rijkere Venetianen villa’s met een 

strenge symmetrische opbouw die tevens als landbouwbedrijf 

functioneerden. De invloed van Palladio en zijn leerling Vicenzo 

Scamozzi (1548-1616) in landen als Nederland en Engeland is waar 

het de bouw van villa’s en buitenplaatsen betreft eeuwenlang 

bijzonder groot geweest.

Uit de analyse van het onderzoek over Kasteel Strijthagen blijkt 

onder meer uit oude plattegronden dat er in het verleden al sprake 

was van een duidelijke assenstructuur in het kasteel. Deze assen en 

doorzichten in het kasteel komen terug in de nieuwe ontwerpen van 

kasteel Strijthagen, waarmee het oude adagium van ‘Overzien en 

gezien worden’ in ere wordt hersteld.
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Overzichtskaart ontwerp Strijthagen en omgeving
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Buitenplaats

“Met een buitenplaats wordt een monumentaal huis bedoeld, vaak 

omgeven door functionele bijgebouwen, dat met een tuin en park 

een harmonieuze eenheid vormt”. Deze elementen krijgen allemaal 

een voorname plaats in het ontwerp. 

Wonen
De Heemkunde vereniging ‘Oudheidkundig en Cultureel-historisch 

genootschap Landgraaf’ die op de huidige locatie, een basisschool, 

uit zijn voegen is gegroeid wordt ondergebracht in het kasteel. Dit 

vormt een prachtige locatie, waarbij de vereniging contact kan leggen 

met de bezoekers van het park. Op de begane grond is er ruimte 

voor lezingen, bijeenkomsten en wisselende tentoonstellingen. 

Kelder Kasteel Strijthagen

Eerste verdieping Kasteel Strijthagen

Begane grond Kasteel Strijthagen

Zolder Kasteel Strijthagen
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Functionele bijgebouwen
Onder het kasteel bevindt zich de brasserie die kan worden bezocht 

vanaf de voor en achterzijde van het kasteel. In de zomer kan de 

brasserie zich uitbreiden (met terrassen)naar zowel de vijverkant als 

de pleinzijde.

Doorsnede Kasteel Strijthagen met in de kelder de Brasserie

Plattegrond Kasteel Strijthagen
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Op de punt van de noordelijke vleugel van de hoeve is het 

informatiecentrum gevestigd. Hier kan de bezoeker van het park 

informatie krijgen over de accommodaties van het park en de 

buitenplaats. Daarnaast zijn er routes uitgestippeld door het gebied 

voor wandelaars en fi etsers. Ook is er een mogelijkheid om een 

fi ets te huren. Er zullen ook rondleidingen door het gebied worden 

georganiseerd met thema’s als de mijnen en de natuur uit de regio 

aan bod komen. Evenementen kunnen georganiseerd worden 

in en rondom de buitenplaats zoals een buitenplaatsmarkt of 

muziekconcerten met de buitenplaats als decor.

In de noordelijke vleugel van de hoeve bevinden zich zalen die 

gehuurd  kunnen worden, door particulieren, maar ook door de 

andere gebruikers van de buitenplaats. Voor particulieren is dit een 

prachtige locatie waar bijeenkomsten en lezingen gehouden kunnen 

worden of bruiloften worden gevierd waar de liefdestuin naadloos 

op aansluit. 

Maar er kunnen bijvoorbeeld ook schoolklassen opgevangen 

worden die daarna een bezoek brengen aan het Natuur en Mens 

museum. Ook kunnen er bijeenkomsten georganiseerd worden 

door de naastgelegen hengelsport vereniging zoals in het verleden 

al eerder gebeurde. In de koude wintermaanden kan een deel van de 

buitenplaatsmarkt zich verplaatsen naar de zalen. 

De keuken bevindt zich in de westelijke vleugel van de hoeve en 

staat in  verbinding met de noordelijke vleugel. Van hieruit kan eten 

en drinken naar de zalen gebracht worden. De lift brengt ook de 

zalen op de eerste verdieping in contact met de keuken. De keuken 

is ingericht als een buitenplaatskeuken met het werkblad aan de 

randen van de ruimte.

Het Natuur en Mens Museum eindigt in de Natuurwinkel waar het 

mogelijk is om streekproducten, boeken en souvenirs te kopen. De 

Natuurwinkel bevindt zich naast de keuken in de westvleugel van de 

hoeve. In de zomer kunnen er ook plantjes gekocht worden in de 

tuin achter de hoeve.
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1 Informatiecentrum

2 Zalen Graanschuur

3 Buitenplaatskeuken

4 Natuurwinkel

5 Natuur en Mens Museum
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Tuin
Het ontwerp voorziet in een liefdestuin die is gebaseerd op het 

middeleeuwse concept van de omsloten tuin (waarin ridders en 

dames elkaar ontmoetten). De tuin bevindt zich naast de bomenlaan 

los van de gebouwen van het complex, zoals dat ook het geval was 

met de omsloten tuinen in de middeleeuwen. 
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Landschap
In de zuidelijke vleugel van de hoeve bevindt zich het ‘Natuur en Mens 

Museum’ dat zich onderscheidt van de andere natuurmusea door de 

rol van de mens erbij te betrekken. Nederland staat bekend om zijn 

natuurbeheersing, de buitenplaats vormt daar geen uitzondering op. 

De transformatie van natuurgebied naar mijngebied naar groene 

toeristische trekpleister is onderdeel van de geschiedenis van 

Landgraaf en sluit ook aan op dit onderwerp. 

De beleving
De totale beleving van de buitenplaats is mogelijk in het Art-hotel. 

Het Art-hotel in de rentmeesterswoning is opgedeeld in drie 

eenheden bestaande uit woonruimte, slaapkamer, keuken en eigen 

sanitair. De rentmeesterswoning is op dit moment al zo ingedeeld. 

De kamers zijn ingericht in verschillende stijlen die corresponderen 

met de buitenplaatscultuur. Daarbij kan gedacht worden aan een 

herenkamer, jachtkamer en stijlkamers. 

Stijlkamer Buitenplaats, Menkemaborg Groningen (Alle Uitjes, 2014).

1 Natuur en Mens Museum

2 Art-Hotel

21
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Hergebruik hout

Voor het verkrijgen van structuur en overzicht in het park zal er iets 

moeten worden gedaan aan de grote hoeveelheid bomen. Daarom 

zullen er bomen gekapt moeten worden. Dit hout zal worden gebruikt 

in de ontwerpen van de liefdestuin, de zalen in de graanschuur en 

het Natuur en Mens Museum. 

Het hout zal eerst verwerkt en bewerkt moeten worden. Als dit een 

te omvangrijk proces zou blijken te zijn, is het van belang dat er toch 

hout wordt gebruikt van boomsoorten die in het park voorkomen.

Bij het bezoeken van de buitenplaats zijn de volgende boomsoorten 

aangetro! en, die geschikt bleken te zijn voor het hergebruik in het 

ontwerp te weten:  de Winter-Eik, de Zomer-Eik, de Es en de Populier. 

Door het hout van deze bomen, terug te laten komen in de nieuwe 

delen van de gebouwen wordt rekening gehouden met de eigenheid 

van de locatie (genius loci).

PopulierEs

Zomer-Eik Winter-Eik
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Natuur en Mens Museum
Buitenplaats kasteelcomplex Strijthagen

Concept

Het Natuur en Mens Museum 

richt zich in tegenstelling tot 

andere natuurmusea op de 

relatie tussen de natuur en 

de mens. In natuurmusea 

wordt vaak het verhaal verteld 

aan de hand van de natuur 

en wordt de mens er als het 

ware buiten geplaatst. Dit 

educatieve museum geeft 

inzicht in wat de mens heeft 

geleerd van de natuur, hoe 

de mens de natuur naar zijn 

hand heeft willen zetten en 

de relatie op regionaal niveau. 

Nederland staat bekend 

om zijn natuurbeheersing, 

waarvan molens, dijken 

en droogleggingen goede 

voorbeelden zijn. In Nederland 

lijkt elke centimeter strak 

getrokken, dat wil zeggen alles 

is gepland. Ook de relatie van 

de mens met de natuur op de 

buitenplaats is een belangrijk 

onderdeel van het museum. 

In de tuin achter het museum 

bevindt zich een orangerie waar zich exotische planten bevinden. 

Ook is er een schaalmodel van het vijvercomplex rond Strijthagen. 

Daar kunnen kinderen ondervinden wat de gevolgen zijn van het 

al dan niet doorlaten van water bij de stuwvijvers. De toegang van 

het museum bevindt zich in het poortgebouw. Door het gebouw 

loopt een as waardoor de nieuwsgierigheid van de voorbijganger 

geprikkeld wordt vanuit het poortgebouw. De beneden verdieping 

doet dienst als onderzoeksruimte voor kinderen. Wanneer een klas 

hier een middag heeft doorgebracht kunnen de werkstukjes voor de 

rest van de week tentoongesteld worden. Deze ruimte is te bezoeken 

zonder dat daarvoor betaald hoeft te worden. De route eindigt in de 

natuurwinkel waar eventueel nog een aandenken of een interessant 

boekje gekocht kan worden.

Locatie ‘Natuur en Mens Museum’
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Route door gebouw

De eerste verdieping richt zich op de geschiedenis van de relatie 

tussen natuur en mens. Een voorbeeld hiervan is de Dorische zuil, 

waarover de Romeinse bouwmeester Vitruvius schreef dat deze 

ontstaan is uit de techniek van het bouwen met hout, waarbij de 

gladgestreken boomstam vervangen werd door steen. Daarnaast zal 

de Nederlandse strijd tegen het water op deze verdieping aan bod 

komen. 

Het tweede deel van het museum bevindt zich in het poortgebouw. 

Het thema in deze ruimtes is de relatie van natuur en mens op 

regionaal niveau. Hier zal ingegaan worden op de Oranje-Nassau 

Mijnen en de geschiedenis van park Gravenrode. Op de bovenste 

verdieping aangekomen is het mogelijk om de omgeving te overzien. 

Drie zijden van het gebouw hebben ramen, zodat het mogelijk is 

voor de bezoeker om een goed overzicht krijgen van de structuur 

van het park rondom de buitenplaats.

De route door het gebouw neemt de bezoeker van het museum 

mee naar het derde deel van het museum, de tweede verdieping. 

De tweede verdieping richt zich op de relatie tussen natuur en mens 

op de buitenplaats. Hier zal inzicht gegeven worden betre! ende het 

onderhoud en de instandhouding van tuin en park op buitenplaatsen. 

Maquettes van buitenplaatsen, gravures en interessante informatie 

zullen de bezoekers moeten overtuigen van de waarde van de 

complex historische buitenplaats.

Een belangrijk nieuw element in het gebouw is de as waardoor de 

passant vanuit het poortgebouw door het hele museum naar de tuin 

kan kijken.

Doorsnede in de lengte-as door Natuur en Mens Museum
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Begane grond, 
Hoeve
Onderzoeksruimte voor 

kinderen

Kelder, Hoeve 

Garderobe

1ste Etage, Hoeve
Natuur en Mens 

Geschiedenis

2de Etage, Hoeve 
Natuur en Mens,   

de Buitenplaats

2de Etage, 
Poortgebouw
Natuur en Mens,   

Strijthagen

3de Etage,

Poortgebouw
Natuur en Mens,   

Gravenrode
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Vloeren

De vloeren van de hoeve bestaan op dit moment voor een groot deel 

uit elementen van holle bouwstenen versterkt met betonijzer en 

beton. Deze zogenaamde ‘perfora vloeren’ zijn destijds geplaatst als 

vervanging van de oude houten vloeren die niet meer begaanbaar 

waren. 

In het ontwerp worden deze vloeren vervangen door houten vloeren, 

waarvan het hout afkomstig is uit de omgeving. Deze materialisatie 

staat zo in verband met historie en de natuur uit de omgeving. Het 

gebruik van hout in onze leefomgeving is een onderdeel van de 

relatie tussen de natuur en de mens. 

Aangezien de vloer opnieuw gelegd wordt, ontstaat de mogelijkheid 

om de vorm van de vloer te betrekken bij het ontwerp van het 

museum. In de nieuwe situatie zijn er delen van de vloer als het 

ware uitgesneden, waardoor een visuele relaties ontstaan tussen 

de bezoekers van de verschillende verdiepingen. De mensen op 

de begane grond worden door de architectuur als het ware het 

gebouw ingetrokken. Dit e! ect is vergelijkbaar met de blik vanuit 

het poortgebouw, die de voorbijganger uitnodigt het complex te 

betreden. 

Perfora vloeren in de hoeve
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De vorm van de vloeren komt voort uit de route en de lichtinval door 

de ramen. Het meeste licht komt binnen op de begane grond en 

de eerste verdieping aan de pleinzijde van het gebouw. De tweede 

verdieping heeft geen ramen, maar kan door de nieuwe indeling 

van de vloeren licht ontvangen van de lager gelegen ramen en heeft 

daarmee ook een relatie met de buitenwereld. Uiteraard zal er, zoals 

in veel musea gebruikelijk, ook gebruik gemaakt moeten worden van 

kunstlicht. 

De vloeren, de balken en het dak zorgen voor een speels uiterlijk en 

geven de bezoeker een inzicht in de opbouw van een hoeve. 

Zicht vanuit Poortgebouw in Natuur en Mens Museum, 
Maquette
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Gevel

De zuidelijke vleugel van het Natuur en 

Mens Museum kent zes verschillende 

gevelopeningen. De zuidelijke gevel bestaat 

uit een reeks ronde kleine ramen, drie ovalen 

ramen op dezelfde hoogte en twee kleine 

ramen daaronder. De westgevel bestaat uit 

drie ovalen ramen twee korte ramen en de 

opening van de as van het poortgebouw 

naar de tuin. De noordgevel ligt aan het plein 

en heeft deuren van hout, korte ramen, lange 

ramen met hout dicht getimmerd, en een 

grote deur die geplaatst is ten tijde van de 

verbouwingen van Mondo Verde. 

In het ontwerp zijn twee aanpassingen 

gemaakt aan de gevel. De lange ramen zijn 

vervangen door ramen geïnspireerd op 

de korte ramen waar wel licht door naar 

binnen kan vallen. De normale deuren zijn 

vervangen door glas met een hoge opstand 

zodat de illusie van een deur verkleind wordt.

Gevel Natuur en Mens Museum,

Maquette

Noordgevel
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Boom

Het uiteinde van de nok van het dak, de plaats waar de vier dakvlakken 

bij elkaar komen in een punt, wordt ondersteund door een kolom. 

Deze kolom wordt bijgestaan door spanten om het dak te dragen. 

In de tijd is er zoveel gesleuteld aan deze kolom en spanten, dat het 

nu lijkt alsof  een boom  met zijn takken het dak ondersteund. Een 

element wat vanzelfsprekend goed aansluit bij het Natuur en Mens 

Museum en daarom een prominente plaats krijgt in het ontwerp. 

Door de uitgesneden vloeren is het bij binnenkomst al zichtbaar voor 

de bezoeker. De boom loopt door een groot rond gat door de tweede 

verdieping, waardoor een relatie ontstaat tussen de verdiepingen en 

het dak via de boom. 

Op de eerste verdieping wordt de schijn gewekt dat een reeks 

boomstammen afkomstig uit park Gravenrode samen met een 

Dorische kolom de vloer van de tweede verdieping rond de boom 

dragen. Dit is de verwijzing naar de tekst van Vitruvius. Op deze 

speelse wijze maakt de bezoeker kennis met de geschiedenis van de 

eeuwenoude relatie tussen natuur en mens.

Huidige situatie van kolom ‘De Boom’
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Doorsnede door Natuur en Mens Museum
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Uitzicht

In het poortgebouw bevindt zich 

op de bovenste verdieping de 

uitkijkkamer. Na twee ruimtes met 

informatie over de geschiedenis 

van het gebied, is het aan 

de bezoeker op de bovenste 

verdieping om zelf te overzien hoe 

het gebied er nu uitziet. Aan de 

pleinzijde van het poortgebouw is 

op de hoogste verdieping een klok 

geplaats. De west- en oostzijde van 

deze ruimte worden gekenmerkt 

door kleine dakkapellen die zicht 

geven over respectievelijk het dak 

en het gebied rond het kasteel en 

de rentmeesterwoning.  Aan de 

zuidzijde is een raam dat uitzicht 

biedt op de bomenlaan. Doordat 

deze zichtas over het water reikt heeft de bezoeker een prachtige 

doorkijk over het park. Het uitzicht sluit mooi aan op het thema 

‘Overzien en gezien worden’. De wandelaars, fi etsers en bezoekers 
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Poortgebouw vanuit het kasteel
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van de buitenplaats die zich op de bomenlaan begeven, kunnen de 

mensen zien die bovenin het poortgebouw staan, waardoor hopelijk 

een prikkel ontstaat om het museum zelf te bezoeken. Het zien en 

gezien worden krijgt hierdoor een speciale betekenis.

Zicht-as vanuit poortgebouw over de bomenlaan

De ramen van de uitkijk-kamer kunnen worden geopend. 
Zo kan de bezoeker ook de natuur ruiken en horen.
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Structuur gebouw

In het gebouw is zoveel mogelijk rekening gehouden met het 

bestaande, dit geldt in het bijzonder voor de gevel. Het bestaand 

gebouw vormt daarbij de mal waarbinnen het ontwerp is ontwikkeld. 

De belangrijkste ingreep heeft in dit verband plaats gevonden, waar 

het de recent gedateerde vloeren betreft. Deze zijn opgebouwd uit 

betonnen stenen en hebben geen relatie met de oudere rest van 

het gebouw. De balken constructie en spanten blijven aanwezig 

om de sfeer van het gebouw te behouden. De openingen in de 

muur van de hoeve naar het poortgebouw op de eerste en tweede 

verdieping waren reeds aanwezig. Door gebruik te maken van 

glazen balustrades blijven het dak, de inrichting, de constructie en 

de vloeren goed zichtbaar voor de bezoeker. Om te vermijden dat de 

bezoeker op de tweede verdieping last ondervindt van de lage delen 

van de spanten aan de rand van de zolderverdieping, worden er 

vitrines geplaatst tussen de spanten zodat de bezoeker ongehinderd 

zonder zijn hoofd te stoten kan rondlopen. Boven de keuken en de 

winkel van de westvleugel bevindt zich een ruimte die als opslag kan 

worden gebruikt voor het museum. Deze ruimte is ook met de lift te 

bereiken. 

De openingen in de gevel van de hoeve naar het poortgebouw zijn onveranderd. 
De trap aan de linkerkant is vervangen door een nieuwe (stevige) trap, maar is in 
vorm onveranderd gebleven. Door het gebouw met respect te behandelen zal het 
gebouw ondanks zijn nieuwe functie zijn identiteit behouden.
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Relatie tuin en winkel

In de tuin bevindt zich een deel van het museum dat vrij toegankelijk 

is en is opgesplitst in verschillende compartimenten. Deze 

compartimenten hebben allen een educatieve functie.  

Op de plek van de houten aanbouw waar zich nu de keuken bevindt 

wordt een Orangerie aangelegd. Hierin worden exotische planten 

en bomen verzorgd en eventueel gekweekt. Tussen het kasteel en 

de rentmeesterswoning heeft in het verleden ook een orangerie 

gestaan. 

De moestuin laat zien wat er in de streek verbouwd kan worden en er 

staat een schaalmodel van het stuwvijver complex rond Strijthagen 

om lerenderwijs te begrijpen hoe dit systeem werkt. Dit alles maakt 

onderdeel uit van een botanische tuin. 

Aan het eind van de route door het museum wordt de bezoeker 

vanaf de tweede verdieping met een trap naar de winkel geleid. De 

winkel staat in verbinding met de begane vloer van het museum en 

is ook vanaf het plein te bezoeken. De winkel zal door het uitstallen 

van artikelen rond de ingang van buitenaf herkend worden als een 

natuurwinkel.

Foto uit 1949 van de oostzijde van het Kasteel Strijthagen. Links van het kasteel 
is de Orangerie te zien. Dit gebouw stond in de hoek tussen het kasteel en de 
rentmeesterswoning in.
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Foto gemaakt in model van het “Natuur en Mens Museum’. Door het spel van de 
vloeren, zijn de bezoekers in staat om het gebouw in zijn geheel te beleven. De 
route neemt de bezoeker mee door de tijd en ruimte.
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Graanschuur
Buitenplaats kasteelcomplex Strijthagen

Concept

De noord vleugel van de 

hoeve werd vroeger gebruikt 

als graanschuur en opslag 

van materieel. Nu bestaat de 

hoeve uit twee grote zalen, 

één op de begane grond en 

één op de eerste verdieping. 

Het unieke ontwerp zal 

doormiddel van het plaatsen 

van één  object een nieuwe 

ordening van ruimte creëren 

waarbij de oude vormen van 

de graanschuur onaangetast 

blijven. 

De noordgevel van de 

graanschuur heeft zeer weinig 

ramen. Dit heeft te maken 

met het feit dat er, tijdens de 

periode dat de Oranje-Nassau 

Mijnen in het bezit waren 

van Strijthagen, tegen deze 

gevel enkele gebouwtjes zijn 

geplaatst. Destijds zijn de 

ramen dichtgemetseld. In de 

tweede helft van de 20ste Locatie Graanschuur

Begane grond Huidige situatie Graanschuur



111

eeuw zijn al deze gebouwtjes gesloopt maar zijn de ramen niet meer 

terug gebracht. De dichtgemetselde ramen zijn nog steeds zichtbaar 

in de gevel. 

Door dit gebeuren is de noordgevel met uitzondering van de kleine 

ronde raampjes op de eerste verdieping een blinde muur. Om deze 

barrière te breken is in het ontwerp de route door het gebouw 

opgenomen die het gebied aan de noordzijde van het gebouw 

verbindt met het plein aan de zuidzijde.

Dicht gemetselde ramen, noordgevel Graanschuur

Foto van de noordgevel van de Graanschuur. Bovenin de noordgevel van de 

graanschuur zijn kleine ronde raampjes geplaatst. In het midden is de grote 

groene schuurdeur zichtbaar.
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Centrale Vide

De meest structurele ingreep in de huidige noordvleugel is het 

terugbrengen van de centrale vide. Centraal in deze vleugel 

bevinden zich aan de noord- en zuidkant van de gevel twee grote 

schuurdeuren. Tussen de deuren heeft vroeger in het gebouw een 

vide gezeten waar vanuit het graan verdeeld kon worden over de 

zolders. Zoals vroeger het graan ondergebracht kon worden op de 

juiste vloer, zo kan nu de bezoeker vanuit de vide de gewenste zaal 

betreden. De vide scheidt in het nieuwe ontwerp desgewenst de twee 

grote zalen in vier kleinere zalen. De vloeren op de eerste verdieping 

worden met elkaar verbonden door een brug. Op de brug bevindt 

zich een vijfde ruimte. Deze ruimte, de ‘vide kamer’, zal voornamelijk 

dienen ter ondersteuning van de andere zalen. 

112

Doorsnede in 3D aanzicht
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De zalen zijn te bereiken vanaf zowel de plein- als de parkzijde. 

De vide biedt de mogelijkheid doormiddel van een corridor op de 

begane grond het park en het plein direct met elkaar te verbinden.

Impressie van de zalen op de eerste verdieping
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Open of Dicht

Het ontwerp bestaat uit twee varianten. Centraal in de vide onder 

de brug bevinden zich vier grote deuren. De stand van de deuren 

bepaald welke variant in werking wordt gesteld. 

Variant 1
Variant één is de basistoestand (waarbij de deuren gesloten zijn). Het 

is mogelijk om van het park dwars door het gebouw naar het plein 

te lopen. De zalen op de begane grond zijn van elkaar gescheiden. 

In deze variant bestaat de graanschuur uit vijf afzonderlijke ruimtes. 

Begane grond twee zalen aan weerszijde van de vide, eerste 

verdieping twee zalen aan weerszijde van de vide en de videkamer 

op de brug.

Bovenaanzicht begane grond variant 1

Vogelvlucht begane grond variant 1
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Doorsnede graanschuur variant 1

Maquette van variant 1
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Variant 2
Variant twee ontstaat wanneer de vier grote deuren centraal in de 

vide open staan. De route tussen het plein en het park komt hierdoor 

te vervallen (corridor). De twee zalen op de begane grond worden aan 

elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaat één grote zaal, die bijvoorbeeld 

gebruikt kan worden voor een grote bijeenkomst of bruiloft. 

Door de deuren van de videkamer en de zalen op de bovenste 

verdieping open te zetten ontstaat er een verbinding tussen de twee 

zalen. Deze relatie wordt nog versterkt doordat de constructie van 

de brug via het glas de zaal binnen komt.

Bovenaanzicht begane grond variant 2

Vogelvlucht begane grond variant 2
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Doorsnede graanschuur variant 2

Maquette van variant 2
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Ontsluiting

Bijzonder aan het ontwerp is de ontsluiting. De ruimte in de vide is 

zo ingedeeld dat elke ruimte vanaf zowel de plein als de parkzijde te 

bereiken is. Dit is mogelijk voor beide varianten en elke zaal is direct 

vanuit de vide, dus zonder door een andere zaal te hoeven lopen, te 

bereiken. Bij variant twee maakt men voor het binnengaan van de 

grote zaal op de begane grond gebruik van dezelfde deuren die de 

zalen ontsluiten wanneer zij van elkaar zijn gescheiden. Het is dus 

niet de bedoeling dat één van de zalen in beide varianten betreden 

wordt doormiddel van de vier grote deuren centraal in de vide. Deze 

deuren zijn louter bedoeld voor het indelen van de ruimtes en niet 

de ontsluiting daarvan.

De brug boven de deuren heeft naast de verbindende functie ook 

de functie van het afsluiten van de ruimte op de begane grond in 

variant twee, zodat er geen sprake is van geluidsoverlast.

De vide staat in contact met het plein en het park. Het is hierdoor 

mogelijk om verschillende huurders (van elkaar) te scheiden bij 

aankomst door voor beide een andere zijde van de graanschuur als 

ingang aan te wijzen. In de zomer, als de weersomstandigheden het 

toelaten kan de buitenruimte van het gebouw aan zowel de plein- 

als de parkzijde door huurders worden gebruikt.

Bovenaanzicht vier grote wanddeuren centraal in de vide, 
maquette
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De nabij gelegen keuken is ingedeeld als een keuken zoals we die 

we terug kunnen vinden op andere buitenplaatsen, waarbij de 

werkbladen zich aan de buitenrand bevinden. Zo kunnen de zalen 

voorzien worden van voedsel en drank. Tussen de keuken en de 

zalen bevindt zich een lift. De lift is door Mondo Verde geplaatst en 

kan gebruikt worden voor het bereiken van de bovenliggende zalen.

Eerste verdieping Graanschuur nieuwe sitiuatie

Begane grond Graanschuur nieuwe sitiuatie
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Materialisatie

De centrale vide is vervaardigd uit het hout van bomen die in park 

Gravenrode gekapt zijn. Het gaat hier om de volgende houtsoorten: 

hout van de Es, de Zomer-eik, de Winter-eik, de Populier en 

gerecycled hout van verschillende houtsoorten. 

Zomer-Eik  

Winter-Eik  

Populier  

Es    

Recycled  

Het essenhout wordt gebruikt voor de deuren 

op de bovenverdieping en de trap. Het is een 

taaie en sterke houtsoort, maar met een lage 

duurzaamheidsklasse waardoor het niet goed 

gebruikt kan worden als buitenmateriaal.

Het populierenhout wordt gebruikt als 

betimmering (de kozijnen) en plaatmateriaal 

voor de vide. Populierenhout heeft een lage 

duurzaamheidsklasse, maar is goed bewerkbaar 

en verlijmbaar. Het heeft van zichzelf een 

mooie lichte kleur en creëert daarmee een 

contrast met de bestaande bebouwing.

Voor de vloer van de bovenverdieping wordt 

gerecycled hout gebruikt. De vloer verbind de 

twee zalen en de videkamer met elkaar. 

Hout van de Winter-Eik wordt gebruikt voor 

de leuningen en de deuren op de beneden 

verdieping. Het hout is zachter dan dat 

van de Zomer-Eik, en is zeer gewild in de 

meubelindustrie. De kwaliteit van het hout is 

zeer hoog en het is goed te verwerken.

Het hout van de Zomer-Eik wordt gebruikt voor 

de constructie. Het is een hard, taai en zeer 

duurzame houtsoort en is goed te bewerken. 

Het hout wordt gebruik voor constructies in 

woningen en hoge gebouwen.
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Tekening W. Koene
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De Liefdestuin
Buitenplaats kasteelcomplex Strijthagen

Hoofse Liefde

Nadat de kastelen eerst nog begrensd waren door kleine moestuinen 

en verderop liggende boomgaarden of korenvelden ontstond 

in West-Europa in de late middeleeuwen onder invloed van de 

literatuur de zogenaamde ‘Liefdestuin’. Tot de 13de eeuw nam de 

vrouw ten opzichte van de man een ondergeschikte positie in, maar 

nu werd zij door schrijvers op een voetstuk geplaatst en was het 

de taak van een edelman om haar zoveel mogelijk te vereren. In 

deze verhalen waar ridders hun uiterste best doen om bij de door 

hen uitgekozen dame in de smaak te vallen speelt de liefdestuin als 

plaats van samenkomst een belangrijke rol. Het gevolg hiervan was 

een impuls van de tuinarchitectuur rondom de kastelen die zelfs in 

de 17de en 18de eeuw doorwerkte in door Peter Paul Rubens en 

Antoine Watteau geschilderde liefdestuinen waarin dames en heren 

elkaar bezighouden.

Roman de la Rose

De bestseller van de late Middeleeuwen is een roman over een 

jongen die symbolisch verliefd is op een de knop van een roos. Deze 

bijzondere liefdesgeschiedenis, genaamd de Roman de la Rose, was 

onvoorstelbaar populair. De roman werd in de loop van de dertiende 

eeuw geschreven door twee auteurs, Guillaume de Lorris en Jean de 

Meun. Hun tekst behandelt allerlei aspecten van de liefde. Dat gebeurt 

in de vorm van een allegorie: abstracte begrippen als liefde, verzet, 

schaamte, jaloezie en angst treden op als menselijke personages die 

de hoofdpersoon helpen, adviseren of tegenwerken. 
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In het Castello della Manta in Piemonte, Italië bevindt zich het fresco: Fontein van de 
Jeugd (ca. 1425) geschilderd door een anonieme meester.
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De Liefdestuin

De liefdestuin in het Park Gravenrode is gebaseerd op Roman de la 

Rose, maar geeft een eigen interpretatie aan het verhaal. In deze 

liefdestuin kunnen geliefden hun liefde toetsen aan de verleidingen 

van de natuur. Het avontuur begint in een donkere tunnel waar zich 

van drie kanten extra gegadigden kunnen aansluiten bij het koppel. 

De tuinen geven achtereenvolgens de verschillende verleidingen 

van de natuur weer. De rust van het groen, het avontuur van het 

water, de verwarring van de dwaaltuin en het uitzicht over het 
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glooiende landschap. Wanneer de verleidingen of angsten worden 

weerstaan komt het koppel aan bij de voet van de ‘berg’. Wanneer 

zij bovenop de berg aankomen kunnen zij de omsloten tuin totaal 

overzien, en daarmee de door de natuur opgeworpen hindernissen 

die zijn overwonnen. Wanneer het overwinningsgevoel een beetje 

is bezonken kunnen de twee (nu o!  cieel geliefden) heerlijk naast 

elkaar in het gras gaan liggen en kijken naar de wolken aan de 

blauwe hemel.
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Mijngang

De bezoeker van het park kan via drie verschillende poorten de 

liefdestuin betreden. Twee poorten bevinden zich aan de zijde 

van de vijver en de derde poort bevindt zich aan de bomenlaan. 

De liefdestuin wordt omsloten door vier paden waarvan er twee 

overdekt toegang bieden tot de tuin. De twee andere paden zijn niet 

overdekt, maar afgebakend/omrand door een houten omheining. 

Om het contrast met de liefdestuin te vergroten, moet de bezoeker 

zich eerst door een donkere gang begeven. De gang is verdiept en 

het licht komt vanuit de bovenhoek, waar zich de tuin bevindt. De 

donkere gang roept herinneringen op aan de mijnbouw. Wanneer 

men vanuit de mijngang de tuin betreed, zal de bezoeker zich in een 

andere wereld wanen. 
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Paradijstuin

 
De paradijstuin straalt rust en vrede uit. Hij zal de bezoeker verleiden 

meer aandacht te hebben voor de tuin door haar prachtige bloemen, 

planten en bomen. Rond de tuin bevinden zich rozenstruiken. 

Aan de rand van de tuin kunnen bezoekers in de schaduw zitten 

op zodenbanken en genieten van deze arcadische omgeving. De 

glooiende heuvels weven het geheel aan elkaar om de bezoeker 

te verleiden het pad te verlaten. In het midden bevindt zich een 
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vruchtenboom waaromheen het pad zich als een slang kronkelt. 

Hiermee wordt een relatie gelegd met het Christelijke Geloof waar 

de eerste mensen geplaatst worden in een door God aangelegde 

tuin: de Hof van Eden of het Aards Paradijs. Het eerste Bijbelboek 

beschrijft hoe Adam en Eva uit het paradijs worden verdreven, maar 

de mens bleef terug verlangen naar het paradijs. Het woord paradijs 

is oorspronkelijk afkomstig uit het Perzisch en betekend ‘ommuurde 

tuin’.
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Cascade 

De cascade verbeeldt het avontuurlijke en speelse van de natuur 

in de vorm van een waterval. Het water is naast het groen van 

struiken, planten en bomen een belangrijk onderdeel van de 

aantrekkingskracht van de natuur. Onder de cascade kan je van 

steen naar steen springen net zoals bij riviertjes in Frankrijk en Italië. 

Je kunt ook op de stenen gaan zitten en ondertussen genieten van 

de verkoeling van het water. 
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In de middeleeuwse omsloten tuinen bevond zich vaak een fontein 

centraal in de tuin en er bestaan zelfs verhalen over fonteinen 

of bronnen waarin men kon baden en aldus de eeuwige jeugd 

verwerven.
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Dwaaltuin

De dwaaltuin richt zich op de geslotenheid en het chaos van de 

natuur. Vanuit het doolhof is het beoogde eindpunt, namelijk de 

‘berg’ zichtbaar. De bezoeker heeft hierdoor een doel voor ogen. De 

heggen zijn volgens de richtlijnen van de villa’s Palladio geplant. Er 

bevindt zich zelfs een plattegrond van de Villa Badoer van Palladio 

(Fratta Polesine, Regio Veneto, Italië) in de originele afmetingen 

in de dwaaltuin. Tijdens het bezoek aan de dwaaltuin kan zo een 

voorstelling gemaakt worden van de ruimte van de kamers in Villa 

Badoer en de duidelijke structuren waarin een architect als Palladio 

dacht.

 
De laatste beproeving is het beklimmen van de berg die al zichtbaar 

was in alle delen van de tuin en erbuiten. De elementen van de cascade 

zijn hier opeengestapeld zodat er een soort van rots-trap naar de top 

ontstaat. Het bereiken van de top voelt als een overwinning. De berg 

waarop men zich bevindt  staat in contact met de vier delen van 

de tuin en de mijngang. Vanuit de berg komt men de paradijstuin 

binnen, de cascade bevind zich oostzijde van de berg, de dwaaltuin 

eindigt in een rots-trap, die naar de top van de berg voert en de vista 

bevindt zich boven op de berg.
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Vista

Eenmaal op de top aangekomen wordt je beloond met een prachtig 

uitzicht over de overwonnen delen van de tuin maar ook het 

omliggende gebied. Aan de overkant zijn over het water de heuvels 

met oude eiken te zien. Wanneer men de moeite neemt om de 

dwaaltuin van deze hoogte te bekijken, blijkt dat de tuin duidelijke 

structuur bezit. Palladio stond namelijk bekend om zijn duidelijke 

structuren. Zo is er dus een contrast tussen de chaos die men voelt, 
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wanneer men in de dwaaltuin loopt en de structuur wanneer de tuin 

van bovenaf wordt bekeken. 

Wie via de donkere mijngangen terugkeert naar de alledaagsheid van 
het bestaan, zal met verlangen terugdenken naar zijn romantische 
belevenissen in de liefdestuin.
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7 Discussie

Dit rapport heeft inzicht gegeven in de historie en de huidige 

situatie van de buitenplaats. Het onderscheid tussen de Hollandse 

buitenplaats  en de buitenplaats in de provincies Noord-Brabant en 

Limburg is aan bod gekomen. Hieruit blijkt dat er in de zuidelijke 

provincies voor de 17de eeuw al activiteiten plaats vonden ten 

aanzien van het aanleggen van buitenplaatsen. Tijdens de 17de eeuw 

zijn er door de oorlogen in Noord-Brabant en Limburg nog amper 

buitenplaatsen aangelegd. De buitenplaatsen in deze provincies 

kennen daarom vaak hun oorsprong in kastelen. 

Het onderzoek naar Kasteel Strijthagen geeft inzicht in een kasteel 

dat verbouwd is tot buitenplaats. Kasteel Strijthagen, gelegen in 

de Gemeente Landgraaf, heeft in de laatste jaren verschillende 

ontwikkelingen doorgemaakt, doordat het voor verschillende 

doeleinden gebruikt werd. Momenteel staat Kasteel Strijthagen leeg 

en is het in bezit van de Gemeente Landgraaf. Kasteel Strijthagen is 

onderdeel van Park Gravenrode, en wordt omgeven door een groot 

aantal toeristische attracties. Tegenwoordig wordt het kasteel van 

het park gescheiden door een heg.

Met dit rapport is gezocht naar een nieuwe invulling van het adagium 

‘overzien en gezien worden’, dat aansluit op de huidige situatie 

waarin de buitenplaats probeert te overleven. De buitenplaats zal 

moeten afstappen van de gedachte om de buitenstaander van het 

terrein te weren. Om te overleven zal de buitenplaats haar deuren 

moeten openen voor de samenleving. De onderzoeksvraag van dit 

rapport was:

Op welke wijze kan de buitenplaats trouw blijvend aan het oude 
adagium van ‘overzien en gezien worden’ overleven in de veranderde 
wereld? 

Uit het artikel ‘Van Kasteel tot Buitenplaats’ is naar voren gekomen 

dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de doelstelling van 

het gebouw ten opzichte van zijn omgeving. Deze verschuiving heeft 

invloed op de manier waarop er naar de omgeving werd gekeken 

door de kasteeleigenaar en hoe de burgers het gebouw zagen. In 

eerste instantie werd het kasteel als militair project overbodig. Het 

verloor zijn functie als strategische vesting en werd dikwijls door de 

bewoners verlaten. Om aan de drukte van de stad, waarnaar men in 

veel gevallen was verhuisd, in de zomertijd te ontsnappen werden de 

kastelen comfortabeler ingericht. Zo ontstond een nieuwe relatie van 

de kasteeleigenaar met zijn omgeving, waarbij hij vanuit zijn woning 

zijn land kon overzien en controleren of zijn ondergeschikten hun 

werk naar behoren verrichtten. 
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Tijdens de laatste honderd jaar is de buitenplaats er onvoldoende 

in geslaagd om te overleven. Vele buitenplaatsen zijn gesloopt en 

de overgeblevenen bevinden zich dikwijls in een fi nancieel precaire 

situatie. 

De buitenplaats heeft in de Nederlandse geschiedenis een 

belangrijke rol gespeeld, waar het architectuur en tuinaanleg betreft. 

Ook de interieurs zijn in veel gevallen van betekenis, waarbij gedacht 

kan worden aan stijlkamers, antieke meubelen, wandtapijten en 

schilderijen. Ook ten aanzien van sociale verhoudingen, contracten 

met ondergeschikten en dagloners, evenals eetgewoonten, geven 

de administraties van de buitenplaatsen bijzondere informatie.  De 

cultuur historische betekenis van de buitenplaats is zo belangrijk, dat 

moet worden geprobeerd zijn voortbestaan in de toekomst veilig te 

stellen. 

Doordat het onderhoud van de buitenplaats en de tuinen niet meer 

fi nancieel op te brengen is, zal er, wanneer men wil overleven, een 

andere strategie moeten worden gekozen. Dit kan alleen wanneer 

de burgers die eerst geweerd werden, nu worden uitgenodigd de 

buitenplaats in grote getale te bezoeken. Op deze manier veranderd 

de buitenplaats van domein voor de rijken in ‘publiek bezit’. Uit het 

voorafgaande blijkt dat er onder de huidige omstandigheden geen 

andere mogelijkheid om te overleven voor de buitenplaats kan 

bestaan dan dat de poorten voor het publiek worden geopend.

Om het karakter van de buitenplaats te behouden, moet natuurlijk 

worden voorkomen dat het geheel getransformeerd wordt in een 

pretpark. De nadruk van de betekenis van de buitenplaats dient ook 

op cultureel terrein te liggen. Op deze wijze kan inhoud worden 

gegeven aan het historische motto overzien en gezien worden. Het 

is belangrijk dat onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheden 

voor de buitenplaats om ook in de toekomst te blijven bestaan. Het 

zal in sommige gevallen niet mogelijk zijn om het grote publiek 

aan te trekken. In deze gevallen zal er naar een andere bestemming 

moeten worden uitgekeken. Deze kan worden gevonden in verhuur 

aan wetenschappelijke instellingen, zaalverhuur, vergadercentra, 

huwelijkssluitingen, exposities en dergelijke. Het alleen openen van 

de poorten is niet de oplossing voor alle buitenplaatsen; er zal in 

samenwerking van belanghebbenden een actieplan moeten worden 

opgesteld om belangstelling van het publiek te trekken. Kan een 

modern PR-beleid voor de buitenplaats in deze tijd niet worden 

beschouwd als een nieuwe interpretatie van het aloude overzien en 

gezien worden?

Binnen het ontwerp voor buitenplaats Strijthagen zijn in het kader 

van de vernieuwde interpretatie van het thema overzien en gezien 
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worden ontwerp beslissingen genomen. De heg die een scheiding 

maakt tussen park en het kasteelcomplex zal worden verwijderd, 

waardoor het kasteel opnieuw met het park Gravenrode wordt 

samengevoegd. Op deze wijze wordt het kasteel voor de bezoekers 

van het park toegankelijk. Het kasteel wordt van buitenaf zichtbaar 

gemaakt door het structureren van het park; dit gebeurt met behulp 

van doorzichten en bomenlanen. 

Om gestalte te geven aan het nieuwe inzicht wordt het kasteel 

verhuurd aan de heemkundevereniging en is daardoor toegankelijk 

voor bezoekers. In de kelder van het kasteel bevindt zich de 

brasserie die evenals het kasteel door het publiek bezocht kan 

worden. Waar het de bijgebouwen betreft wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de hoeve met graanschuur, het poortgebouw en 

de rentmeesterswoning. De rentmeesterswoning wordt als art-

hotel met stijlkamers ingericht. In de hoeve bevindt zich naast het 

informatiecentrum, de natuurwinkel en de keuken ook het Natuur 

en Mens Museum. In de noordelijke vleugel waar zich vanouds de 

graanschuur bevond, wordt de bestaande ruimte ingericht voor 

zalenverhuur. Het poortgebouw sluit aan op de hoeve en maakt 

onderdeel uit van het museum. 

De verkoop van streekproducten, het huren van fi etsen en het maken 

van wandelingen biedt de bezoeker de mogelijkheid kennis te nemen 

van het park en het kasteel met bijgebouwen, waaronder een bezoek 

aan de heemkunde vereniging in het kasteel tot de mogelijkheden 

behoort. Door gebruik te maken van assen is het mogelijk om vanuit 

het poortgebouw een blik te werpen door het Natuur en Mens 

Museum. Een tweede as bevindt zich door de graanschuur. Hierdoor 

ontstaat een nieuwe relatie van het binnenplein met het park en zijn 

bezoekers. 

Het Natuur en Mens museum richt zich in tegenstelling tot andere 

natuurmusea op de relatie tussen de natuur en de mens. De keuze van 

een Natuur en Mens Museum sluit aan op het thema buitenplaats. Het 

landschap is onderdeel van de buitenplaats en krijgt in het ontwerp 

een eigen plek in de hoeve. Om de relatie met de omgeving te 

accentueren worden de betonnen vloeren in dit gebouw vervangen 

door houten vloeren, waarvan het hout afkomstig is van de gekapte 

bomen uit het park. Vanuit het poortgebouw, als onderdeel van het 

museum, is het mogelijk het landschap te overzien, terwijl gelijktijdig 

informatie gegeven wordt over het thema overzien en gezien 

worden.

Centraal in de graanschuur bevinden zich aan de noord en de zuid 

kant twee grote schuurdeuren. Tussen deze deuren heeft vroeger 

in het gebouw een vide gezeten, waarmee het graan verdeeld kon 
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worden over de zolders. De meest structurele ingreep in de huidige 

noordvleugel is het terug brengen van de centrale vide. De vloeren 

op de eerste verdieping worden met elkaar verbonden door een brug. 

De unieke constructie van deze ‘nieuwe’ vide maakt het mogelijk de 

totale ruimte te verdelen in vier verschillende zalen, waardoor een 

corridor door het gebouw ontstaat. Het is ook mogelijk om de twee 

zalen op de begane grond aan elkaar te koppelen tot één grote zaal. 

Op de brug bevindt zich nog een vijfde ruimte die kan dienen ter 

ondersteuning van de andere zalen. Door het ontwerp van de vide 

ontstaan fl exibele mogelijkheden ten aanzien van de wensen van 

huurders. In de vide ontstaat een overzichtelijk geheel waar vanuit 

de vijf zalen ontsloten worden en waardoor de as loopt die het park 

en het plein met elkaar verbindt. 

In de herbestemming van de buitenplaats Strijthagen is een 

liefdestuin opgenomen. De liefdestuin is een moderne interpretatie 

van het zeer populaire middeleeuwse concept van de omsloten tuin 

(hortus conclusus), waarin jonge edellieden elkaar ontmoetten. Men 

bereikt de tuin vanuit een mijnwerkersgang, wandelt vervolgens 

door de paradijstuin, langs een cascade, door een dwaaltuin naar 

een heuvel vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over de gehele 

tuin en het omliggende landschap. Het thema overzien en gezien 

worden komt terug in het fi nale totaaloverzicht. 

Terugkerend naar de onderzoeksvraag kan worden geconstateerd 

dat de huidige bezoeker van park Gravenrode, zoals destijds een 

kasteelheer, een blik vergund wordt over het omliggende landschap. 

Daarnaast stelt de nieuwe toegankelijkheid de bezoeker in staat om 

de voorheen nog ontoegankelijke buitenplaats te leren kennen en 

bewonderen. Het ontwerp van de herbestemming van Strijthagen 

geeft een nieuwe invulling aan het thema overzien en gezien worden.
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8 Proces en Evaluatie

Het afstudeeratelier ‘De Buitenplaats’ bestaat uit twee delen waar 

voor beide een half jaar is gerekend. Het atelier wordt geleid door 

de heren G. Wallis de Vries en R.W.Chr. Dessing en bestaat uit zes 

master architectuur studenten. Het eerste jaar hebben wij ons als 

atelier verdiept in de Buitenplaats met alle daaraan gerelateerde 

onderwerpen. We kregen de vrijheid ons eigen pad te kiezen met 

de Buitenplaats als uitgangspunt. Ik heb mij hierdoor kunnen 

verdiepen in de Romeinse villa aan de hand van James S. Ackerman, 

de Russische Dacha’s en de Hofdichten uit de 17de eeuw. Ook heb 

ik een kleine studie gedaan naar schilderijen waarop buitenplaatsen 

werden afgebeeld, zoals Buitenplaats Elswout van Gerrit Adriaensz 

Berckheijde en de buitenplaatsen op de achtergrond van de 

schilderijen van Jan Weenix. Van de laatste bleken ook schilderijen 

te hebben gehangen in de buitenplaatsen zelf. De schilderijen van 

dood wild en jachtscènes bleken zeer in trek bij eigenaren van 

buitenplaatsen. 

Voor het begrijpen van de buitenplaats hebben de bezoekjes aan 

buitenplaatsen zeer veel bijgedragen. Naast de gezamenlijke 

bezoeken aan Kasteel Zwijnsbergen, Kasteel Groeneveld en Huis te 

Manpad heb ik samen met Jan Herwarts (vriend en medestudent) 

een studiereis naar Rome gemaakt in de periode van het afstuderen 

en hebben wij daar Villa Giulia in het park Villa Borghese geanalyseerd 

met een maquette en een posterpresentatie. We hebben ook een 

dagje buitenplaatsen in Roermond en omgeving bezocht, waar 

we nog een rondleiding door Kasteel Aerwinkel kregen. In de 

zomervakantie had ik het voorrecht om alweer Italië te bezoeken. 

Ik heb toen Villa Emo bezocht van Palladio, dit heeft veel indruk 

op mij gemaakt. Dit hal# aar werd afgesloten met een artikel over 

een onderwerp waar onze eigen interesses lagen in relatie tot de 

buitenplaats. In mijn geval gaat dit over de transformatie van kasteel 

tot buitenplaats waarbij ik probeer inzichten te verkrijgen waarom en 

hoe dit tot stand is gekomen. De keuze kwam voort uit het feit dat 

ons atelier zich bezighield met de buitenplaats in Noord-Brabant en 

Limburg.

Met deze bagage ben ik het tweede hal# aar gestart waarin we 

gevraagd werden om een buitenplaats te kiezen waar een interessante 

herbestemmingsopgave lag. Als ik mij niet vergis was ik de laatste van 

ons atelier die zijn keuze heeft gemaakt. Ik zocht de perfecte match 

van een realistische herbestemming van een interessant ensemble 

van gebouwen met een bijzondere relatie tot hun omgeving. Aan 

de hand van de ‘Nationale gids Historische Buitenplaatsen’ kwam ik 

in aanraking met kasteel Strijthagen. Dit was waar ik zo lang naar 
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had gezocht, de ‘perfecte buitenplaats’. De liefde bleek wederzijds te 

zijn, want ik kon enkele dagen na mijn keuze al een bezoek brengen 

aan de buitenplaats, waarbij ik samen met geïnteresseerde kopers 

een rondleiding kreeg van de projectleider Gemeente Landgraaf. 

Het sloot daarnaast ook goed aan op mijn artikel ‘Van Kasteel tot 

Buitenplaats’ aangezien het herenhuis gebouwd is op de funderingen 

van een waterburcht. 

Het tussencolloquium was een belangrijk ijkpunt binnen het 

afstudeertraject. De analyse van Strijthagen bleek overtuigend doordat 

ik goed door de schalen en tijden heen had gewerkt met veel concrete 

informatie ook over de huidige besluitvorming. Mijn programma dat 

aanvankelijk wat aarzelend overkwam, was nu uitgewerkt tot een 

goed programmatisch scenario. Bij het ontwerp bleek ik goed op 

dreef te zijn, maar ontbrak het nog aan duidelijke architectonische 

uitwerking. Ik kreeg ook als tip om op een hedendaagse manier te 

spelen met de assen in het landschap en werkend vanuit en door de 

hoofd- en bijgebouwen. De liefdestuin was verleidelijk maar moest 

nog wel worden verlucht met paradijselijke (zinne-) beelden.

Deze feedback heeft op gebied van architectonische uitwerking, het 

thema over zien en gezien worden en de invulling van de liefdestuin 

een belangrijke invloed gehad op het rapport dat hier voor u ligt.

Dat de architectuur nog niet genoeg was uitgewerkt was volkomen 

juist. Ik had een verkeerde inschatting gemaakt. In plaats van 

schetsen en kleine tekeningen, koos ik voor 3d modellen om indruk 

te maken. Aangezien dit een zeer tijdrovende aangelegenheid is, 

kon ik niet genoeg laten zien van mijn architectuur. Het feit dat mijn 

programmatisch scenario en visie voor Strijthagen goed gekeurd 

waren, was voor mij het startschot om mij helemaal te richten op 

de architectuur.

De week na het tussencolloquium heb ik mij gestort op het maken 

van impressies in en rond Strijthagen. Ik wilde graag laten zien dat 

ik er al wel goed over had nagedacht, maar nog niet voor de goede 

uitwerkingsmethode had gevonden.

Het commentaar had dan waarschijnlijk ook meer te maken met het 

juist indelen van de tijd. Iets waar ik wel vaker tegen aanloop. Daarom 

heb ik voor het eindcolloquium eerder de stap van het ontwerpen 

naar het uitwerken gemaakt. Met als resultaat dat ik een week voor 

het eindcolloquium mijn posters al kon voorleggen aan Gijs Wallis 

de Vries en met zijn commentaren nog aanpassingen kon maken 

aanbrengen. Een unicum, aangezien ik altijd zo lang mogelijk aan 

mijn ontwerpen werk, omdat ik een goede visie vaak belangrijker 

vind dan een goede presentatie. Een nobel streven, maar uit ervaring 
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blijkt dat een goede visie ook een goede presentatie behoeft, wil het 

begrijpelijk voor de ander.

De tip om te spelen met de as op een hedendaagse manier, heeft 

ertoe geleid dat ik me verdiept heb in de waarde en functie van 

de as. Dit heeft uiteindelijk geholpen bij het formuleren van mijn 

onderzoeksvraag waarin de as een belangrijke rol speelt in het 

overzien en gezien worden. 

De liefdestuin miste naar mijn mening nog inhoud en de tip om de 

liefdestuin met paradijselijke (zinne-) beelden  te verluchten heeft er 

toe geleid dat ik opnieuw ben gaan nadenken over de Roman de la 

Rose en gekozen heb om aan de hand van verwijzingen en thema’s 

een kader te creëren waar vanuit de segmenten in de liefdestuin zijn 

ontstaan. Uiteindelijk is zelfs een paradijstuin onderdeel geworden 

van de liefdestuin.

Door het uitvoerige onderzoek uit het eerste half jaar, de bezoeken 

aan buitenplaatsen en het spreken met betrokkenen is door het 

jaar heen een steeds helderder beeld ontstaan van het leven op de 

buitenplaats en de betekenis van de buitenplaats voor de Nederlandse 

cultuur.

Wat mij erg enthousiast heeft gemaakt, is dat de buitenplaats zonder 

dat ik het wist eigenlijk al deel uitmaakte van mijn leefomgeving en 

dat ik nu beter het landschap kan lezen, nu ik me heb verdiept in de 

buitenplaats. 

Ik denk dat de buitenplaats een grote invloed heeft gehad op de 

vorm van ons hedendaagse landschap. Zelfs waar buitenplaatsen 

in het verleden hebben gestaan, is de invloed ervan vaak nog in 

het landschap te herkennen. Ondanks dat de buitenplaats voor 

buitenstaanders misschien een klein deel van onze geschiedenis 

omvat, is de invloed ervan zo groot dat dit voor iedereen eigenlijk 

relevant behoort te zijn.  Ook in de toekomst zou ik graag een 

bijdrage willen leveren aan het behoud van de buitenplaats. 
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