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1.1. Aanleiding tot dit onderzoek

1.1. Aanleiding tot dit onderzoek

Prelude
Een paar maanden geleden nog zag ik de zon in het gele 
herfstblad van de eiken en berken - met een blauwe hemel 
erachter - in Drenthe weer, wandelend langs het beekdal. een 
paar weken later hielden de eiken en beuken op de heuvelrug 
ons wakker, zwaaiend en zwiepend in een storm, de hele 
nacht door. Nu, op een mistige dag in de winter tekenen beu-
ken zich af als zwarte lijnen, stil, tot hoog in de grijze lucht. 
Binnenkort zullen de populieren vreselijk lawaai maken in het 
kale rivierenland. En weer een paar weken verder krijgen al 
die honderdduizenden bomen in Nederland ineens een waas 
heel licht groen, gelig, of oranje. Eerst de katjes van wilgen 
die spiegelen met de hemel in de sloten. Weken later rolt ook 
jong beukenblad uit de knop en vangt de zon, hoog in bossen 
en lanen. Sleedoorn en krenten zwieren intussen al met hun 
sluiers witte bloesem in de randen van houtwallen en stru-
welen. Ze spelen jaarlijks een prelude van de zomer waarin 
al die bomen en struiken van Nederland samen het hele land 
veranderen in een symfonie van kleuren. Van meidoornhagen 
in Limburgs heuvelland tot de essen en esdoorns in het noor-
den en van Groningse wierden met iepen in de weidsheid tot 
Zeeuwsche boomdijken en van de eiken in de houtwallen van 
Drenthe tot de linden en singels in lommerrijk Brabant. En 
vergeet de lange rijen populieren in rivierenland en knotwil-
gen in de Hollandse slootlkanten niet! 

Overal kom je in Nederland bomen en struiken tegen, maar 
weinigen beseffen dat die samen deel zijn van ons grootste 
kunstwerk. Ze vormen een groot cultureel artefact dat is 
ontworpen en aangelegd in de tweede helft van de vorige 
eeuw. Die beeldbepalende beplantingspatronen in het histo-
risch sterk gelaagde Nederlandse landschap stammen uit 
de wederopbouwperiode na de Tweede wereldoorlog. Voor 
ongeveer zeventig procent van Nederland is namelijk tussen 
1946 en 1976 in het kader van honderden ruilverkavelingen 
een ‘landschapsplan’ ontworpen door medewerkers van het 
Staatsbosbeheer, onder leiding van Roelof Jan Benthem. De 
kleine boompjes die toen geplant zijn bepalen nu het beeld 
van het Nederlandse landschap. 

In de ruilverkavelingsperiode kreeg het Nederlandse land-
schap een nieuwe cultuurtechnische inrichting waardoor 
het historisch gegroeide landschap ingrijpend veranderde. 
Toch is de grote variatie in het Nederlandse landschap 
gebleven. Voor een belangrijk deel is dit toe te schrijven aan 
de landschapsplannen van de ruilverkavelingen. Een zorg-
vuldige wetenschappelijke analyse van de totstandkoming, 
samenstelling en doorwerking van deze landschapsplannen 
is van groot belang voor zowel de geschiedenis van de 
landschapsarchitectuur als ook de actuele en toekomstige 
landschapsplanning en ontwerppraktijk in Nederland en de 
rest van de wereld. 

Ontworpen ruraal landschap in Nederland
Dit land is al eeuwen een land dat door de bewoners van dit 
land gevormd wordt, zodat zij kunnen overleven in de delta 
waar de rivieren Rijn, Schelde, Maas en Eems in de Noordzee 
uitmonden. De helft van het land ligt onder de zeespiegel. De 
rivieren en de zee hebben dat land vele malen overstroomd. 
De mensen wonnen het verdronken land terug en maakten er 
polders van die door een ingenieuze inrichting en technologie 
droog worden gehouden. De hogere delen liggen weliswaar 
boven de zeespiegel, maar ook daar hebben de Nederlan-
ders het landschap naar hun hand gezet. Dat leverde in deze 
delta een variatie aan cultuurlandschappen op die je elders 
op wereld vrijwel nergens aantreft. Die cultuurlandschappen 
hebben zich in de loop van de eeuwen steeds verder ontwik-
keld.
 
Net als andere delen van de wereld maakte Nederland in de 
twintigste eeuw een grote modernisering door. De interna-
tionaal gerenommeerde Nederlandse landschapsarchitect 
Adriaan Geuze heeft gewezen op de exceptionele ontwikke-
ling die het Nederlandse landschap in vergelijking met het 
landschap in andere delen van de wereld in de twintigste 
eeuw heeft doorgemaakt.1 Het heeft volgens hem een heel 
eigen positie tussen enerzijds de landschapsontwikkeling in 
de totalitair georganiseerde landen en anderzijds die in de 
delen van de wereld met een liberale democratische rege-
ringsvorm. In de eerste werd die ontwikkeling gebaseerd op 
een strakke top-down planning en blauwdrukplanning. In de 
tweede werd de ontwikkeling van het landschap binnen een 
aantal structurerende regels - bijvoorbeeld een grid - overge-
laten aan de markt en particulier initiatief. Geuze signaleert 
dat in Nederland een bijzondere synthese van beide bena-
deringen tot ontwikkeling gekomen is. In Nederland heeft 
de overheid met name na de tweede wereldoorlog namelijk 
stevig het voortouw genomen bij de planvorming, maar bij de 
uitwerking van de plannen werd de lokale bevolking actief en 
planvormend betrokken. 

De ruilverkavelingen waren een enorme impuls voor de 
ontwikkeling van het moderne welvarende Nederland en ze 
zijn ook een stimulans geweest voor de ontwikkeling van een 
vernieuwd landschap dat tot die tijd grotendeels nog zeer 
extensief in gebruik was. In ruilverkavelingen werden hele ge-
bieden opnieuw ingericht met vaak een grotendeels nieuwe 
verkaveling, een verbeterd en uitgebreid wegenpatroon en 
een grootschaliger en volledig cultuurtechnisch gecontro-
leerde waterhuishouding. De gronden van de grondeigenaren 
kwamen als het ware in één grote pot en werden daarna 
opnieuw verdeeld. In de oude situatie hadden boeren veel 
kleine kavels verspreid door het gebied. Dat was niet handig 
voor een moderne manier van landbouw. Door de nieuwe 
verdeling van gronden kregen boeren veel minder, maar wel 
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veel grotere kavels dicht bij de boerderij. Of men kreeg zelfs 
een nieuwe boerderij bij die kavel op het vernieuwde land.
De vormgeving van het vernieuwende landschap werd on-
derdeel van die vervlechting van top down en bottom up. Op 
aandringen van de natuur- en erfgoedbeweging in Nederland 
werden namelijk bij die ruilverkavelingen ook landschapsplan-
nen gemaakt om zo rekening te houden met natuurwaarden, 
cultuurhistorie en landschapsschoon. Daartoe werd bij Staats-
bosbeheer een kleine afdeling opgezet die de ontwerpen van 
de landschapsplannen maakte. Het betreft honderden ontwer-
pen voor een substantieel deel van het land. De ‘landschaps-
plannen’ die in dit onderzoek centraal staan zijn weliswaar 
door een dienst van de Rijksoverheid opgesteld, maar werden 
ook deel van een democratisch en participatief besluitvor-
mingsproces op lokaal niveau. Zo werd in de Nederlandse 
situatie, ondanks dat de bestuursvorm liberaal was, toch tot 
op detailniveau centraal aan het landschap vormgegeven. 

Drenthe bijvoorbeeld
Drenthe staat bij de Nederlanders bekend om de heidevel-
den en hunebedden, dorpen met brinken, met bos omrande 
akkers en slingerende houtwallen langs beekdalen. Drenthe 
is een �etsprovincie. Landschapsgenieters vinden het heerlijk 
om door zo’n landschap te �etsen waar je de cultuurhistorie 
van duizenden jaren terug nog ervaart en waar de natuur nog 
ongerept overkomt. Het is natuurlijk prachtig dat ze dat zo 
ervaren, maar het is wel een illusie. Drenthe is namelijk vvoor 
een zeer groot deel in de ruilverkavelingsperiode volledig op 
de schop geweest, waardoor we hier feitelijk veel meer naar 
een uitgestrekt en zeer jong ruilverkavelingslandschap kijken, 
dan naar een eeuwenoud historisch esdorpenlandschap.2

Tot na de Tweede Wereldoorlog werden grote delen van 
Drenthe heel extensief gebruikt. Die velden waren eigenlijk nog 
woeste gronden, slecht ontwaterd en amper ontsloten. Bebou-
wing stond daar niet. Die was geconcentreerd in de verspreid 
gelegen dorpen, ieder met één of enkele akkercomplexen, de 
essen. De kaart van de Eerste Bos-inventarisatie (1938-1942), 
waarop medewerkers van Staatsbosbeheer alle beplantingen 
in het landschap intekenden, laat zien dat in Drenthe de beplan-
tingen zich grotendeels bij die dorpen concentreerden.3 Als we 
op die kaarten afgaan, stonden er toen zelfs in de dorpen heel 
weinig bomen. Verder waren op en om de essen soms enkele 
veentjes of bosjes te vinden en dicht bij het dorp langs de ran-
den van de beekdalen en loodrecht daarop in de richting van 
de beek vond men houtwallen en singels. Die dienden vanouds 
als veekering om de weidegronden in die dalen. Verder van het 
dorpen waren de beekdalen deel van de weidse heidevelden. 
Recente topogra�sche kaarten laten een geheel ander beeld 
zien. Ze tonen dat Drenthe tegenwoordig een besloten en 
groene provincie is, met vele beplantingen in de dorpen, om 
de essen en langs de beekdalen. Op de kaarten van tachtig 
jaar eerder waren die er niet. Waar komen al die beplantingen 
opeens vandaan? Die zijn er gekomen door de landschapsplan-
nen van de ruilverkavelingen. 

Een historisch, maar ook een ontworpen landschap
Al die �etsers rijden door een ontworpen landschap. De 
visueel-ruimtelijke compositie met beplantingen is voor een be-
langrijk deel in het kader van ruilverkavelingen aangebracht op 
basis van landschapsplannen ontworpen door landschapsarchi-
tect Harry de Vroome. Die vertelde mij in 1986 en 1987 - toen 
ik onderzoek naar zijn werk en opvattingen deed - hoe hij met 
die beplantingen zijn verhaal van het Drentse landschap heeft 
vormgegeven.4 De Vroome maakte tussen 1948 en 1984 alle 
landschapsplannen voor ruilverkavelingen, bebossingen en 
ontginningen in het landschap van Drenthe. 
Conclusie van het onderzoek was dat De Vroome in al zijn 
landschapsplannen vanuit eenzelfde ontwerpconcept werkte. 
Hij gebruikte daarbij een reeks visueel-ruimtelijke typologiën 
voor respectievelijk de dorpen, de essen, de beekdalen en de 
velden. Speciale aandacht besteedde De Vroome aan de over-
gang van de nederzettingen naar het omliggend landschap. 
Het ging hem om het uitbeelden van de banden tussen mensen 
en hun landschap in deze moderne maatschappij. Tekenend 
daarvoor is de boomweide die hij ontwierp langs de rand van 
een nieuwe woonwijk van het dorp Vries. Het gras onder de bo-
men loopt van de voordeur van de mensen - onder de bomen 
door - voor iedereen vrij toegankelijk over in het landschap van 
de es en van daaraf langs de nieuw ontworpen beplantingen 
naar het hele landschap. In het onderzoek van 1987 staat die 
boomweide symbool voor de verbinding van mensen met hun 
landschap in een moderniserende samenleving.

“Het wezen van dit werk”
De band tussen mensen en hun landschap komt ook naar vo-
ren in de publicaties van Roelof Jan Benthem. Daarin schrijft hij 
over de rijkdom van het Nederlandse landschap. Hij vertelt dat 
hij over heel de wereld heeft gereisd, maar dat hij nergens ter 
wereld zo’n grote variatie in het landschap is tegengekomen 
als in Nederland.5 Het was Benthem die rond 1944 bij Staats-
bosbeheer begon met het maken van landschapsplannen voor 
ruilverkavelingen.6 Hij bouwde zijn afdeling binnen Staatsbos-
beheer van een kleine groepje pioniers - waaronder De Vroome 
- uit, tot daar bij zijn afscheid in 1976 wel tweehonderd mensen 
werkten aan het verzorgen en ontwikkelen van het landschap, 
ook buiten de ruilverkavelingen om. Al met al maakte de 
afdeling - die aanvankelijk Landschapsverzorging heette en 
later omgedoopt werd tot Landschapsbouw - voor meer dan 
450 ruilverkavelingen landschapsplannen. De ruilverkavelingen 
lagen verspreid door heel Nederland en beslaan een substan-
tieel deel ervan. Het zou dus zomaar eens kunnen dat al die 
landschapsplannen samen een belangrijk deel van het aanzien 
van Nederland bepalen, niet alleen in Drenthe. 
Vanaf de jaren veertig inspireerde Benthem niet alleen zijn me-
dewerkers, maar ook anderen, met zijn artikelen en lezingen 
over de creatieve taak om aan de schoonheid van het Neder-
landse landschap te werken.7 Hij benadrukte dat dat met zorg 
en creativiteit diende te gebeuren. Hij wees op de “vaak volko-
men verschillende structuur” van de Nederlandsche landschap-
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pen en benadrukte dat die “alle een verzorging behoeven 
overeenkomstig hun eigen aard en afgestemd op het karakter 
van de directe omgeving. (...) Het behoeft wel geen betoog, 
dat van enig streven naar uniformiteit in de verzorging van 
dergelijke totaal verschillende landschappen geen sprake 
kan of mag zijn. Reeds de gedachte aan de mogelijkheid 
van rationalisatie, aan het brengen van het schabloon op dit 
arbeidsterrein getuigt van een volkomen gebrek aan begrip 
voor het wezen van dit werk”.8  Met gebiedskarakteristieke 
differentiatie en lokaal maatwerk moest het eigen karakter 
van de verschillende landschapstypen worden versterkt. “De 
forse structuur van het Zeeuwsche landschap met zijn wel-
beplante dijken en de tere, welhaast ‘toevallige’ schoonheid 
van de Achterhoek zullen daarom zeker hun eigen speciale 
verzorging krijgen.”9 
De invloed van Benthem reikte ook tot in internationale krin-
genvan belang. Vanaf de veertiger jaren was hij een drijvende 
kracht in een groot internationaal netwerk en speelde hij een 
vooraanstaande rol in de International Union for Conservation 
of Nature I.U.C.N. in Morges (Zwitserland) en de International 
Federation of Landscape Architects (IFLA). Vanaf het begin 
hield hij lezingen op internationale congressen en kwamen 
landschapsarchitecten betrokken bij projecten in het rurale 
gebied uit Groot Brittannië en Duitsland en later ook Israël en 
Portugal voor raad naar Nederland en vice versa.10 

Lacune in de kennis over dit ontworpen landschap
Sinds het onderzoek naar werk en opvattingen van De 
Vroome bleef ik de afgelopen dertig jaar bezig met onder-
zoek naar het werk van De Vroome, Benthem en andere 
pioniers van de afdeling Landschapsverzorging van Staats-
bosbeheer. Ik zag dat hun werk in veel regio’s inderdaad 
nieuwe schoonheid heeft opgeleverd. Dit, terwijl de gangbare 
mening over het landschap van de ruilverkaveling ronduit 
negatief is, onder natuurliefhebbers, maar ook bij mensen 
die in landschapsgeschiedenis zijn geïnteresseerd: de gang-
bare opinie is dat het historische landschap in het kader van 
ruilverkavelingen alleen maar kapotgemaakt is. 
Er zijn in de ruilverkavelingen inderdaad in veel delen van het 
landschap historische, geomorfologische en ecologische 
waarden vernietigd. Voor mij was Drenthe - op basis van 
mijn onderzoek in 1986-1987 - echter hét voorbeeld dat ook 
op de schaal van een provincie vernieuwde betekenisvolle 
ensceneringen van landschappen ontworpen en gerealiseerd 
konden worden. De ontwerpers van landschapsverzorging 
hebben juist dát laten zien. Dit vraagt om een herwaardering 
van deze subrecente fase in onze landschapsontwikkeling, 
zowel op het terrein van de landschapsarchitectuur, de land-
schapsgeschiedenis als de ecologie. Ik had de stellige indruk 
dat het werk van Benthem en zijn medewerkers laat zien dat 
je vanuit een verbindende visie zelfs op nationale schaal kunt 
werken aan de schoonheid van het land. Dit is evenwel amper 
bekend. Wetenschappelijk onderzoek naar de landschaps-
plannen ontbreekt. Met dit onderzoek wordt getracht deze 

lacune in kennis op te heffen. 
Hoe hebben de ontwerpers van de landschapsplannen hun 
landschapsplannen opgebouwd in de verschillende delen van 
Nederland? Welk verhaal hebben zij via hun landschapsplan-
nen tot uiting willen brengen en is dat verhaal nu nog herken-
baar? Hoe interpreteren we in deze tijd deze reeks land-
schapsplannen als deel van de biogra�e van het Nederlandse 
landschap? En hoe verhoudt zich deze reeks landschapsplan-
nen tot de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitec-
tuur’?

Staatsbosbeheer-collectie: ontworpen landschap
De landschapsplannen voor ruilverkavelingen die door Ben-
them en zijn medewerkers tussen 1946 en 1976 zijn opge-
steld zijn als ‘Staatsbosbeheercollectie’ bewaard gebleven. 
De collectie wordt beheerd door de afdeling Speciale Collec-
ties van Wageningen University & Research en omvat meer 
dan 1100 tekeningen. Van alle tekeningen heeft Speciale 
Collecties ook een scan op hoge resolutie laten maken.
De kaarten in de Staatsbosbeheercollectie zijn te beschou-
wen als directe weergave van het landschap dat de ontwer-
pers zich voorstelden. Daarin weerspiegelt zich wat volgens 
hen het wezen van het werk uitmaakte. Zo kan de serie land-
schapsplannen als geheel gezien worden als een afspiegeling 
van de ontwerpvisies die de ontwerpers op het Nederlandse 
landschap hadden. De collectie is echter nooit als geheel 
bestudeerd en geïnterpreteerd. Wellicht dat in de chronologie 
van de serie ook een ontwikkeling van de visie op dit ontwor-
pen landschap van Nederland te ontwaren is. Wat hebben de 
ontwerpers via de plantekeningen proberen uit te drukken in 
het landschap en hoe kunnen we dat in het actuele landschap 
beleven? Is het daarin al als groen erfgoed te beschouwen? 
Kunnen we op deze reeks landschapsplannen voortbouwen? 

Maatschappelijke relevantie van het onderzoek
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat ken-
nis over dit ontworpen landschap van Nederland een basis 
kan zijn voor zowel het landschapsontwerp als ook voor het 
beleid aangaande landschapsbeheer, natuurbeheer, erfgoed, 
recreatie en plattelandseconomie. Overheden vragen zich af 
hoe er omgevingsbeleid voor dit ‘jonge erfgoed’ kan worden 
ontwikkeld.11 Ook denkt men die kennis te kunnen gebruiken 
bij het aanpassen van het landschap voor actuele ruimtelijke 
uitdagingen zoals de opgave meer duurzame energiewinning. 
Om in te spelen op een veranderend klimaat met hogere 
pieken in de wateraanvoer - zowel door de lucht als via de 
beken, rivieren en de zee - kan kennis van het landschap van 
pas komen. Daarnaast kan het verhaal van dit ontworpen 
landschap - en van de ontwerpers van Staatsbosbeheer - een 
impuls zijn voor het maatschappelijk draagvlak voor het cre-
atief beschermen, beheren en ontwikkelen van het landschap 
in Nederland - en elders in de wereld - nu en in de toekomst.
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Inleiding

Dit onderzoek valt binnen een onderzoeksprogramma waar-
aan onder meer door de Vrije Universiteit Amsterdam, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Kenniscentrum 
Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen al twee decennia 
wordt gewerkt: het concept van de ‘culturele biogra�e van het 
landschap’ (Kolen, 2007; Elerie & Spek, 2010; Spek, 2015).
Hierbij wordt landschap bestudeerd als een reeks tijdlagen 
waarin de wisselwerking tussen aardkundige, ecologische 
en  en culturele in iedere tijdlaag steeds tot een speci�ek 
landschap leidt en waarbij niet alleen het materiële landschap 
wordt bestudeerd, maar ook de sociale en innerlijke dimen-
sies, dat wil zeggen de betekenisgeving voor individuele en 
groepen van mensen. 
Binnen dit brede multidimensionale concept is erfgoed niet 
beperkt tot een verzameling landschapselementen, bouwwer-
ken of museumstukken, maar gaat het juist om de “materiële 
en immateriële wereld van herinneringen en verhalen” in de 
context van het landschap als resultante van de opeenvolging 
van tijdlagen (Kolen, 2007).12 

De onderzoeksbenadering van de ‘biogra�e van het landschap’ 
is nog jong en er ligt nog een groot werkveld open voor 
nader onderzoek. Daar horen zeker ook de jonge tijdlagen 
bij, zoals de ontwikkeling van het landschap in de periode van 
modernisering van rurale gebieden in de twintigste eeuw. Het 
landschap van de ruilverkavelingen in Nederland vormt daarvan 
een voorbeeld.

Onderzoek onder de noemer ‘biogra�e van het landschap’ is 
een verbreding van het onderzoek naar de geschiedenis van 
het landschap zoals dat tot aan het begin van de 21ste eeuw 
gebruikelijk was.13 Kenmerkend voor die verbreding is een 
interdisciplinaire of zelfs transdisciplinaire benadering waar-
mee niet een beperkt aantal relicten of een bepaalde plek in 
een bepaalde periode als object van onderzoek wordt geno-
men, maar juist de transitie van het landschap als gevolg van 
ontwikkelingen vanaf de prehistorie tot het heden in beschou-
wing wordt genomen. De laatste jaren worden ook de sociale 
en culturele beleving van het landschap betrokken. Zowel 
natuurwetenschappelijk onderzoek, als onderzoek vanuit de 
sociale en geesteswetenschappen kan deel uitmaken van het 
onderzoek binnen het werkveld van de culturele biogra�e van 
het landschap.14 

Ook voor dit onderzoek kan worden voortgebouwd op weten-
schappelijke publicaties die voortkomen uit een grote reikwijd-
te van wetenschappelijke disciplines. Het is daarom per de�-
nitie ingewikkeld om een volledig beeld te geven van de stand 
van het onderzoek dat ingezet kan worden naar aanleiding van 
de centrale vraagstelling. Hierna is een poging gedaan aan de 
hand van drie thema’s die aansluiten bij de drie vleugels in het 
grote gebouw van de wetenschap: 

a. De stand van het onderzoek naar de planmatige moderni-
sering van rurale gebieden in de twintigste eeuw, waarvan de 
ruilverkavelingen in Nederland een voorbeeld zijn;

b. De stand van het onderzoek naar de inzet van de ontwerp-
discipline landschapsarchitectuur bij die modernisering van 
rurale gebieden, in het bijzonder in gebieden waarvoor tussen 
1943 en 1976 in het kader van Nederlandse ruilverkavelingen 
landschapsplannen zijn opgesteld;

c. Het als cultureel artefact duiden van de landschappen waar-
in die modernisering van rurale gebieden heeft geresulteerd.

1.2. Stand van het onderzoek
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Onderzoek naar de planmatige modernisering
van rurale gebieden in de twintigste eeuw

Het gaat in dit deel om de sociaal-maatschappelijke 
context van de ruilverkavelingen als voorbeeld van de 
grootschalige ontginning en modernisering van rurale 
gebieden die in de loop van de twintigste eeuw verspreid 
over de wereld plaatsvonden.   

Op een internationaal congres over ‘Land consolidati-
on’, dat het Kadaster in 2016 organiseerde, bleek er 
grote interesse vanuit wetenschappers uit onder andere 
Oost-Europa, Afrika en China was voor het instrument 
ruilverkaveling.15 Het herinrichten van rurale landschap-
pen op die schaal was voor hen vrijwel nieuw.16 Dat gold 
zeker voor het idee om daarbij ook via landschapsplan-
nen te werken aan andere dan alleen functionele aspec-
ten van de herinrichting van het landschap, zoals de 
schoonheid ervan.17

 
Toch zijn er ook buiten Nederland in de twintigste eeuw 
landschappen op grote schaal ingrijpend omgevormd. 
Daar is ook historisch onderzoek naar gedaan. De soci-
aal-maatschappelijke en de landbouweconomische as-
pecten vormen daarin de belangrijkste aandachtsvelden 
in het onderzoek naar deze jonge rurale landschappen, 
terwijl de aandacht voor de vernieuwde compositie van 
het landschap tot op heden veel minder belicht is. Eén 
en ander wordt hieronder uiteengezet.

Onderzoek naar in de twintigste eeuw ontworpen 
rurale landschappen buiten Nederland

In het Duitsland van vóór de Tweede Wereldoorlog is een 
aantal publicaties van landschapsdeskundigen bekend 
waarvan Die Gestaltung der Landschaft durch den Men-
schen van Paul Schultze-Naumburg (1922) waarschijnlijk 
het meest invloedrijk is geweest. In dit werk analyseert 
hij de verschillende samenstellende aspecten van het 
landschap en de wijze waarop mensen die in de loop van 
de geschiedenis hebben beïnvloed. Het biedt ook gelijk 
een soort bouwdoos voor het verder vormgeven aan 
het landschap. Daarbij verkondigt Schultze-Naumburg 
een oordeel voor de manieren waarop dat zou dienen te 
gebeuren. Niek Hazendonk (1993, 2019, 2020) stelt dat 
Duitsland via de Landesverschönerung een lange traditie 
heeft in planmatig aangestuurde grote landinrichting 
(Hazendonk, 1993). Hij betoogt dat er tijdens het korte 
bestaan van het Derde Rijk opvallend veel aandacht was 
voor de natuur en het landschap en het ontwerp daar-
van. “De natuurbescherming, plantensociologie en tuin- 
en landschapsarchitectuur ontwikkelden zich in het begin 
van de twintigste eeuw, maar braken, met name in Duits-
land, door in de jaren dertig en veertig. Onder de nazi’s 
werden ze beïnvloed door het Volks-Germaanse denken. 
De ‘Landschaftsanwälte’ was een groep tuinarchitecten 
die meewerkte aan grootschalige infrastructuurprojecten 
als de Autobahnen en de West- en Atlantikwall. De natuur-
tuinbeweging en de plantensociologie ontwikkelden zich 
parallel en deden een bodemgebonden tuinkunst ont-
staan. Voor de nazi’s leek de prille plantensociologie aan 
te sluiten bij hun ‘Blut und Boden’-adagium. De völkische 
invloeden culmineerden tenslotte in een totale groot-
schalige landschapsplanning bij het ‘eindeutschen’ van 
de veroverde gebieden in Oost-Europa.”18 19 Hazendonk 
stelt verder, op basis van zijn onderzoek, dat plantenso-
ciologen en tuin- en landschapsarchitecten uit Duitsland 
en Nederland voor en al snel na de oorlog kennis en 
praktijkervaring uitwisselden.

Op het internationale platform Land Use Policy ontbre-
ken onderzoeken naar ontworpen rurale landschappen 
uit de twintigste eeuw als cultureel-artistieke artefac-
ten.20 Een verkenning via collega’s in Nederland, Scan-
dinavië en Groot-Brittannië leerde dat het maken van 
landschaps-architectonische ontwerpen voor grotere ru-
rale gebieden in die landen vrijwel onbekend is. Mogelijk 
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hebben de programma’s voor gebiedsontwikkeling in de grote 
communistische plan-economieën ook tot vormen van land-
schapsplannen hebben geleid. Of ze gemaakt zijn en wat hun 
landschapsbiogra�sche betekenis zou kunnen zijn, is een on-
derzoek op zich. Hazendonk wees op de kolonisatie- en irriga-
tieprojecten in het Spanje van Franco, de planmatige inrichting 
van het platteland met nederzettingen in Palestina en kolonisa-
tieplannen in en door Portugal.21 Het verdient nader onderzoek 
hoe de beïnvloeding onderling was tussen de plannenmakers 
in die landen. In dat onderzoek verdient de rol van Benthem 
attentie, omdat daardoor de relatie tussen de ideeontwikke-
ling voor planvorming aan rurale landschappen in Nederland 
en elders in de wereld duidelijker kan worden.22 Benthem had 
al in de veertiger jaren contact met landschapsarchitecten, 
planners en wetenschappers als Brian Hackett in Groot Brit-
tanië.23 Vanuit Duitsland kwam men ook naar Nederland voor 
kennisuitwisseling, bijvoorbeeld voor het werk aan het nieuwe 
landschap dat na de winning van bruinkool zou moeten worden 
ontwikkeld. Arthur Glickson die later een belangrijke rol in de 
planning van Israël zou gaan spelen bestudeerde als deel van 
zijn opleiding rond 1950 in Nederland de Zuiderzeepolders 
en het cultuurlandschap.24 Ook met landschapsarchitecten 
in Spanje en Portugal onderhield Benthem contacten. Op de 
tweejaarlijkse congressen van de International Federation of 
Landscape Architects waar hij een centrale rol vervulde was er 
veel uitwisseling van ideeën.25 

Van 2016 tot 2019 vond het internationaal onderzoekspro-
gramma Modscapes plaats.26 Met elf case studies verspreid 
over Europa vergaarde men inzicht en kennis in de grootschali-
ge agrarische ontwikkelingsprojecten die in de twintigste eeuw 
tot uitvoering kwamen. Daarmee is veel interessant onderzoek 
bijeengebracht, maar het landschapsarchitectonische aspect 
van deze Modscapes blijft grotendeels onderbelicht. Nader on-
derzoek kan uitwijzen of in die projecten ook landschapsplan-
nen voor de nieuwe compositie van het landschap zijn gemaakt 
en of die het schaalniveau van het park of de site overstijgen. 
Voor enkele grote projecten in de Verenigde Staten, zoals The 
Tennessee Valley Authority (TVA) en Portland Oregon (METRO) 
geldt dat dit plannen op een regionaal schaalniveau zijn. Het 
werk van landschapsarchitect en stedebouwkundige Earl 
Draper - die sinds 1933 als landschapsarchitect betrokken 
was bij de TVA - werd door Black (2000) onderzocht.27 TVA en 
METRO blijken echter uitzonderingen te zijn. Het gaat in de 
VS veelal om ontworpen landschappen op de schaal van een 
park of ‘site’. Daarbij is het ontbreken van een centrale sturing 
in de planning en vormgeving van het landschap in de VS een 
belangrijke oorzaak. In publicaties als “Rural by Design” door 
Randall Arendt (2015) wordt wel aandacht gevraagd voor het 
nut van een planmatige aanpak van het landschap op een 
hoger schaalniveau.28 Dat zou, behalve tot een aanpak van 
problemen als gevolg van de waterhuishouding, ook tot de 
ontwikkeling van de eigen identiteit en diversiteit in regio’s 
kunnen leiden. 

Eerder al, in de tweede helft van de twintigste eeuw was de 
eenvormigheid die in het landschap van de Verenigde Staten 
ontstond een belangrijk thema voor de landschapsdeskundige 
J.B. Jackson. Hij bespiegelde op het idee dat de Founding 
Fathers hadden dat binnen het grid waarmee men het nieuwe 
land in de Verenigde Staten indeelde vanzelf door sociale 
structuren en cultuur een meer Europese variatie en samen-
hang zou ontstaan.29 De essentie van het nieuwe Amerikaanse 
landschap zou vanzelf gaan spreken. Dat gebeurde niet, con-
stateerde Jackson. Er ontstond juist ‘sameness’. 

Op de School of Architecture van de Universteit van Virginia 
(UVA) is men binnen het Center for Cultural Landscapes in 
2017 onder het motto ISLAND gestart met een initiatief waar-
bij men duizenden historische bronnen als ontwerptekeningen, 
kaarten en archiefmateriaal in samenhang met hedendaagse 
essays, tijdlijnen en systematische interpretaties bestudeerd. 
Hierbij neemt men Landscape Design van Rogers (2001) als 
‘framework’. De indruk is dat de ontworpen landschappen in 
deze studies beperkt blijven tot ontwerpen op het schaalniveau 
van een ‘site’ of park, omdat ontworpen landschappen op een 
hoger schaalniveau ontbreken, ook al geeft Rogers (2001) in 
de laatste hoofdstukken wel een bespiegeling op landschap in 
een ruimer geogra�sch en sociaal-maatschappelijk verband. In 
de VS is wel een traditie in het bestuderen en interpreteren van 
ontworpen ‘cultural landscapes’ maar dan gaat het om ‘historic 
designed landscape’ waarmee gedoeld wordt op landschappen 
zoals parken en landgoederen.30

In de onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen wordt 
verwezen naar de categorie “cultuurlandschap” in de UNESCO 
World Heritage List.31 Eén van de drie subcategorieën die wor-
den onderscheiden zijn de ‘ontworpen landschappen’ (desig-
ned landscapes). Ook hier wordt echter gedoeld op ontwerpen 
op de schaal van tuinen en parken. Bij de beschrijving van de 
stand van het onderzoek stelt men evenwel dat het landschap-
sontwerp zich niet langer beperkt tot het ontwerp van een ru-
rale omgeving zoals een park of een tuin. “Landschapsontwerp 
is operatief in de dagelijkse omgeving” om allerlei ruimtelijke 
ingrepen “van een overkoepelende visie te voorzien (...) waarbij 
het landschap mee in overweging wordt genomen”. Daarbij is 
het vaak moeilijk “om nog van een ‘landschapsontwerp’ te spre-
ken”.32 Het is  eerder “een geleidingsproces voor ontwikkelin-
gen” zoals verkaveling, urbanisatie, nieuwe bedrijventerreinen, 
zoals “landscape design” in de VS altijd al werd toegepast, met 
name in stedelijke gebieden. Dit type landschapsontwerp kan 
dus bestaan uit een set wetten, richtlijnen en waarderingen.
 In Scandinavië wordt aan de universiteiten van Kopenhagen en 
Malmö (Alnarp) onderzoek gedaan naar ‘welfare landscapes’ 
waarbij gedoeld wordt op de ontwerpen voor de transfor-
maties die in de wederopbouw na de tweede wereldoorlog 
hebben plaatsgevonden. Het betreft veelal ontworpen land-
schappen op het schaalniveau van een bedrijventerrein of 
een uitbreidingswijk en niet van rurale landschappen op een 
regionaal schaalniveau.
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Uit deze verkenning komt naar voren dat er ook buiten Ne-
derland in de twintigste eeuw rurale landschappen ingericht 
zijn. Het lijkt er echter op dat onderzoek naar de vormgeving 
van deze grootschalig vernieuwde rurale landschappen als 
deel van de landschapsgeschiedenis amper is gedaan, of 
beperkt is gebleven tot het schaalniveau van park, woonwijk 
of inpassing van grote cultuurrtechnische werken. 
 

Onderzoek naar het ontworpen landschap van de ruil-
verkavelingsperiode in Nederland
 
Hiervoor kwam ter sprake dat ruilverkaveling - als mengvorm 
van top-down en bottom-up planning - een fenomeen is dat in 
de twintigste eeuw speci�ek in Nederland tot ontwikkeling is 
gekomen. Dat verklaart dat het onderzoek naar deze peri-
ode vooral in Nederland heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn 
verschillende invalshoeken te onderscheiden. 

In een aantal studies is de - vaak problematische - relatie 
tussen ruilverkaveling en de geschiedenis van de natuur- en 
landschapsbescherming belangrijk. De geschiedenis daarvan  
is in de loop van de twintigste eeuw al beschreven door men-
sen die zelf deel uitmaakten van die beweging in Nederland. 
Jacques P. Thijsse in de veertiger jaren bijvoorbeeld. In 1986 
keek Hans Gorter terug, driekwart eeuw na de oprichting 
van de Vereniging voor Natuurmonumenten. Gorter heeft 
als secretaris van het bestuur van de Contact-Commissie 
voor Natuur- en Landschapsbescherming een belangrijke rol 
gespeeld bij het aanleggen van archieven waarop diverse 
onderzoekers zich later konden baseren. In de decennia 
rond de eeuwwisseling verscheen namelijk een serie van vier 
dissertaties die voor dit onderzoek relevant zijn. 
In de negentiger jaren begonnen Van der Windt en Dekker 
aan een promotie-onderzoek over de geschiedenis van de 
natuurbescherming vanuit een sociaal-wetenschappelijke 
invalshoek. Van der Windt (1995) concentreert zich op de we-
tenschappelijke kennisontwikkeling in de natuurbescherming, 
terwijl Dekker (2002) zich concentreert op de strategieën die 
in de natuurbescherming zijn ontwikkeld of gehanteerd om 
in te spelen op de dynamiek in de samenleving. Hij besteedt 
een hoofdstuk aan de ontdekking van het cultuurlandschap 
in de veertiger jaren van de twintigste eeuw, waarbij ook de 
roep om landschapsplannen wordt besproken. Op die land-
schapsplannen zelf wordt evenwel niet ingegaan.33 
In 2018 verscheen Natuurbescherming als hartstocht, de 
dissertatie van Frank Saris over de invloedrijke planten-
socioloog Victor Westhoff. In deze biogra�e staat de per-
soonlijke ontwikkeling van Westhoff en zijn interactie met 
mensen in zijn omgeving centraal. In het zelfde jaar kwam 
ook het proefschrift van Michiel Purmer uit. Die analyseert 
de geschiedenis van de houding ten opzichte van landschap, 
natuur en erfgoed in de loop van de geschiedenis van de 
Vereniging voor Natuurmonumenten. Hij analyseert dat voor 
alle drie verschillende beelden hebben bestaan die van in-
vloed zijn geweest op de manier waarop de vereniging in vier 
verschillende gebieden gewerkt heeft. Hij ordent die onder 
de motto’s Baron, Bunkerbouwer, Boer, en Boswachter.Voor 
die dissertaties is men deels in dezelfde archieven te rade 
gegaan als in deze studie. 
De geschiedenis van de natuur- en landschapsbescherming 
is in ieder van deze dissertaties diepgaand besproken, maar 
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de relatie met de serie landschapsplannen is daarin vrijwel 
niet aan bod gekomen. Juist die relatie komt in voorliggend 
onderzoek wel aan bod.

Thissen (1987) heeft onderzoek gewijd aan een historisch-geo-
gra�sche studie naar enkele ruilverkavelingen in Gelderland.34 
Deze studie vond plaats in de tijd dat de besproken ruilver-
kavelingen nog maar kortgeleden plaats vonden. Toch geeft 
het een helder beeld van de onderlinge verhoudingen tussen 
de hoofdrolspelers tijdens zo’n ruilverkavelingsproces. Van 
den Berg promoveerde in 2004 op het proefschrift “Verdeeld 
land’ waarin de “geschiedenis van de ruilverkaveling in Neder-
land met een generatie meer afstand wordt beschouwd.35 Er 
worden door Van den Berg in de periode waarin ruilverkaveling 
is toegepast (1890-1985) een aantal periodes onderscheiden 
en van iedere periode wordt een ruilverkaveling als voorbeeld 
voor die periode besproken vanuit een lokaal perspectief. Dat 
betekent dat in zijn onderzoek niet alleen de invloed van het 
landbouwbeleid uit ‘Den Haag’, maar juist de problematiek op 
lokaal niveau en per regio in beschouwing wordt genomen. De 
landschapsplannen worden wel genoemd, maar de studie richt 
zich op de ontwikkeling van de landbouw en de sociaal-maat-
schappelijke en cultuurtechnische aspecten van het verloop 
van een ruilverkaveling en hoe daar door belanghebbenden op 
werd gereageerd. 

Van den Berg (2004) constateerde dat er aangaande de ruil-
verkaveling amper een traditie is in het landschapshistorisch 
onderzoek, maar dat er wel degelijk studies zijn verricht naar 
ruilverkavelingen of onderdelen daarvan. Hij noemt de disser-
tatie van Van den Brink (1999) waarin het landbouwstructuur-
beleid van de Nederlandse overheid in de periode 1945-1985 
behandeld wordt.36 Ook in latere studies in samenwerking met 
Molema (2008, 2009) wordt inzicht gegeven in het overheids-
beleid inzake de landbouw en de ontstaansgeschiedenis van 
de ruilverkaveling als instrument voor de inrichting van het 
platteland.37 De studies gaan in op de gedachtenvorming en 
vormgeving van dit instrument om het algemeen belang samen 
op te laten gaan met de verbetering van de productie-omstan-
digheden van de particuliere agrarische bedrijven in verschil-
lende regio’s.  In die ontwikkeling worden een aantal fasen 
onderscheiden naar aanleiding van maatschappelijke ontwik-
kelingen binnen Nederland, maar ook op het wereldtoneel. De 
fasen zijn mede gerelateerd aan de wetgeving die sinds 1910 
door de Nederlandse regering is vastgesteld met de ruilverka-
velingswetten van 1924, 1938 en 1954 als ijkpunten. In deze 
studie wordt duidelijk dat een door de overheid aangestuurde 
inrichting van het land voor velen con�icteerde met het “funda-
mentele eigendomsrecht” van dat land. 

Naast de studie van Van den Brink noemt Van den Berg de 
dissertatie van Andela ‘Kneedbaar landschap, kneedbaar volk’ 
(2000) en de publicatie van De Visser (1997) over vijftig jaar 
landschapsbouw.38 Deze twee zijn ook voor onderhavig onder-

zoek belangrijke fundamenten. Andela schetst op meeslepen-
de wijze de samenhangen tussen sociale omstandigheden, 
overheidsbeleid aangaande het herstel van oorlogsschade, 
streekverbetering en armoedebestrijding en de invloed daar-
van op de inrichting van het landschap. Ook voorbeelden van 
landschapsplannen komen daar als illustratie bij aan de orde. 
De Visser concentreert zich op de ontwikkeling van het werk-
veld van de landschapsverzorging en de landschapsbouw bij 
Staatsbosbeheer. De behandelde landschapsplannen worden 
gebruikt om die ontwikkeling te illustreren.

Van den Berg somt aanvullend studies op die ingaan op ruil-
verkaveling en landbouwbeleid. Hij constateert dat het aantal 
publicaties over ruilverkaveling “eindeloos lijkt te zijn”, omdat 
het een veel gebruikt maatschappelijk instrument was en 
onderzoekers uit een groot aantal disciplines en andere geïnte-
resseerden” zich met het onderwerp hebben beziggehouden.39 
Het onderzoek naar het landschap van de ruilverkaveling is 
omvangrijk, maar de aandacht die daarin besteed wordt aan 
de landschapsplannen is relatief gering. 

Ten behoeve en in het kader van de ruilverkavelingen is zeer 
veel onderzoek naar allerlei aspecten van het landschap 
gedaan. De geomorfologie, bodemkunde, ‘natte’ en ‘droge’ 
cultuurtechniek en vegetatiekunde hebben door de ruilverka-
velingen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Vaak aan de 
Landbouwhogeschool of aan onderzoeksinstituten die aan het 
ministerie van Landbouw en haar opvolgers waren gelieerd. 
Dat onderzoek omvat niet alleen (toegepast) natuurweten-
schappelijk onderzoek. Ook de maatschappijwetenschappen, 
zoals de sociale wetenschappen in Wageningen werden 
genoemd, groeiden uit tot leerstoelen met een rijk curriculum 
en onderzoeks-oeuvre. Met name de streekverbetering en de 
sociale planning van het nieuwe land was voor deze onder-
zoek-disciplines een stimulans. Iets later zijn ook de landschap-
secologie, landbouwgeschiedenis en de landschapsgeschiede-
nis op die golf aan kennisontwikkeling meegelift. 

Al dit onderzoek kan bijdragen aan landschapskundig onder-
zoek en dat gebeurde zeker sinds de zeventiger jaren volop. In 
de periode kort na de ruilverkavelingen is aan het Rijksinstituut 
voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw “De Dorsch-
kamp” een elf-delige reeks onderzoeksverslagen gepubliceerd 
waarin de gevolgen van ruilverkaveling voor het landschap 
bestudeerd werden. Dit geeft aan vanuit hoeveel disciplines 
het landschap van de ruilverkaveling kan worden bestudeerd.40 
In deze reeks zijn de verschillende disciplines nog amper aan 
elkaar gekoppeld. In het laatste deel wordt hiertoe een poging 
gedaan met een multi-criteria methode. In decennia daarna 
is de interdisciplinaire benadering steeds meer toegepast. 
Zowel in het landschapskundig, het landschapshistorisch en 
het landschapsarchitectonisch onderzoek gaat het tegenwoor-
dig juist om het integreren van die verschillende onderzoeks-
disciplines. Die kennisontwikkeling in al die disciplines heeft 
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zich aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten 
voortgezet. De afgelopen decennia is veel van dat onderzoek 
ook digitaal bereikbaar gemaakt. Essentieel is dat er door die 
kennisontwikkeling heden ten dage gebouwd kan worden op ver-
gevorderd en landsdekkend landschapskundig onderzoek vanuit 
alle relevante disciplines voor heel Nederland. Voor het Neder-
landse landschap zijn de resultaten van bijvoorbeeld geologisch, 
geomorfologisch, bodemkundig, hydrologisch, vegetatiekundig, 
ecologisch, historisch geogra�sch en cultuurhistorisch onder-
zoek goed toegankelijk en veelal ook met een geogra�sche 
Informatiesyteem (GIS) aan elkaar te koppelen.41

Kaartmateriaal, GISbestanden en rapporten zijn zowel op 
nationale, regionale als op lokale schaal beschikbaar en vaak 
van hoog interdisciplinair wetenschappelijk niveau. In het 
landschapshistorisch onderzoek heeft deze interdisciplinaire be-
nadering geleid tot de onderzoeksbenadering ‘biogra�e van het 
landschap’. Voor verschillende delen van Nederland heeft dit al 
tot een landschapsbiogra�e geleid. De tijdlaag van de ruilverka-
veling is daarin echter grotendeels een ‘witte vlek’.

Het groeiend bewustzijn van het belang van de wederopbouwpe-
riode - en het feit dat daartoe in tijd voldoende afstand was ont-
staan om het binnen de scope van het erfgoedbeleid te zien - 
bracht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ertoe om 
een onderzoeksprogramma naar deze periode te organiseren.42 
De Rijksdienst heeft in dat kader tussen 2010 en 2016 een 
reeks studies laten uitvoeren en een reeks publicaties doen ver-
schijnen. Veel daarvan is door A.F.J Niemeijer samengebracht 
in de rapportage ‘Het maakbare land’. Sociaal-maatschappelijke 
aspecten als herstel van de oorlogsschade, armoedebestrijding 
en streekverbetering komen uitvoerig aan bod.
Met name in de Atlas van de Wederopbouw Nederland 1940-
1965; ontwerpen aan stad en land wordt middels negen essays 
vanuit verschillende invalshoeken (stedenbouw, landschapsarchi-
tectuur, architectuur, landbouw, ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting) wel een indruk gegeven van de context waarbinnen 
de ruilverkavelingen plaatsvonden.43

Onderzoek naar de landschapsarchitectuur en 
het jonge landschap

Landschapsarchitectuur heeft, als ontwerpende discipline, een 
meerduidige relatie tot wetenschap44. Bij de leerstoelgroep 
landschapsarchitectuur van Wageningen University & Research 
en aan de Technische Universiteit Delft wordt het onderzoek 
verdeeld over ‘research for design’, ‘design as research’ en 
‘research on design’.45 In samenwerking met onderzoekers uit 
verschillende Europese landen werd het overzichtswerk Re-
search in Landscape Architecture; methods and methodology 
opgesteld.46 
In de beoefening van het vak landschapsarchitectuur is men 
zich steeds meer gaan baseren op wetenschappelijke kennis uit 
meerdere wetenschappelijke disciplines. Men doet dan ‘rese-
arch for design’. ‘Design as research’ is inmiddels een beproef-
de werkwijze voor intersdisciplinair wetenschappelijk onder-
zoek. Die wordt ook wel aangeduid als ontwerpend onderzoek, 
of ‘research through design’.47  Deze ontwerpende onderzoeks-
methode maakt het mogelijk om de kennis van allerlei discipli-
nes met elkaar te integreren en verschillende inter-disciplinaire 
scenario’s naast elkaar aanschouwelijk te maken.48 Zo werd het 
een belangrijke schakel in de keten van onderzoeksdisciplines 
aan technische en landbouwkundige universiteiten waar weten-
schappelijk gefundeerde oplossingen worden aangedragen voor 
bouwkundige, stedenbouwkundige en landbouwkundige proble-
men en toekomstverkenningen49 Er wordt ook wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar de producten van landschapsarchitec-
tuur. Dit wordt als “research on design” aangeduid. Dat is het 
onderzoek dat voor deze studie relevant is.

De geschiedenis van landschapsarchitectuur
Sinds mensenheugenis geven mensen onbewust, maar ook 
bewust, vorm aan het landschap waarin zij leven. Soms ge-
beurt dit op basis van een ontwerp waarbij voorafgaand aan 
het realiseren van het ontwerp een toekomstige inrichting van 
het landschap wordt voorgesteld. De discipline van het bewust 
vorm geven aan het landschap op basis van een voorgesteld 
landschap (vaak een ontwerptekening) wordt aangeduid met 
landschapsarchitectuur. In ‘The landscape of man’ bespreken 
Jeffrey en Susan Jellicoe bijna een halve eeuw geleden de 
landschappen die de discipline landschapsarchitectuur op heeft 
geleverd.50 Zij schetsen hoe landschapsarchitectuur zich in de 
loop van de geschiedenis steeds ontwikkelde als onderdeel van 
de dan heersende cultuur door het ontwerpen van tuinen en 
allerlei soorten parken: de Moorse tuinen in Spanje, de tuinen 
bij de villa’s tijdens de renaissance in Italië, de parken van de 
Franse barok, de parken in de Engelse landschapsstijl. Land-
schapsarchitectuur ontwikkelde zich als een kunstvorm, maar 
ook als een discipline waarbinnen wetenschappelijke en tech-
nologische innovaties werden toegepast, of zelfs uitgevonden: 
watermanagement, bouwtechnieken, ecologie, de perceptie van 
het perspectief. Vaak werden tuinen en parken ook gebruikt om 
de grote uitvindingen van die tijd te tonen, of zelfs om er mee te 
pronken. 
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Na het boek van de Jellicoes verschenen meerdere dikke 
overzichtsboeken steeds met een iets andere invalshoek en 
met een toevoeging van ontwikkelingen en ontwerpen uit de 
decennia na het verschijnen van Landscape of man. In 2001 
biedt Elizabeth Barlow Rogers een nieuw uitgebreid overzicht 
van de geschiedenis van de landschapsarchitectuur met 
Landscape Design: A Cultural and Architectural History.51 Ze 
publiceert dit doorwrochte boek als afsluiting van haar werk 
als directeur-restaurator-conservator van het Central Park in 
New York en als voorbereiding op het verzorgen van een oplei-
ding Landscape Design aan de Bard Center for the Decorative 
Arts, Design and Culture in New York City. Ze benadert het 
ontworpen landschap van de prehistorie tot en met de twintig-
ste eeuw interdisciplinair. Ze heeft niet alleen aandacht voor 
de technologische ontwikkeling die in de geschiedenis van het 
tuinontwerp is af te lezen, maar onderbouwt haar onderzoek 
met antropologische en culturele overwegingen. Het overzicht 
omvat een breed veld van stedebouw, tuin- en parkarchitec-
tuur, monumentenzorg en land art, waarbij de voorbeelden uit 
de twintigste eeuw voornamelijk in de VS te vinden zijn. Met 
�loso�sche beschouwingen gaat ze in op de vervlochtenheid 
van de menselijke beschaving met de ontwikkeling van de 
landschapsarchitectuur. 

In 2016 heeft Cristophe Girot eveneens een vernieuwd over-
zicht van het werkveld van de landschapsarchitectuur gegeven 
vanaf de prehistorie tot het heden.52 Hij neemt de lezer mee 
door de geschiedenis en toont hoe mensen steeds weer 
een plek voor zichzelf creëerden. Hij herkent daarin allerlei 
variaties op twee archetypen: een ‘open gehakte’ plek in het 
woud en een ‘omtuinde’ plek in de weidsheid. Girot voegt aan 
Jellicoe’s geschiedschrijving van de landschapsarchitectuur 
een aantal hoofdstukken toe waarin een indruk gegeven wordt 
van wat er de afgelopen eeuw nog aan het ‘oeuvre’ van deze 
discipline is toegevoegd. Hij bespreekt met voorbeelden de 
‘acceleratie’ die het modernisme aan de landschappen van de 
twintigste eeuw heeft gegeven, maar ook de postmoderne 
reacties daarop en de wijze waarop landschapsarchitecten 
opereren in een globaliserende samenleving.53 

Ook het Nederlandse landschap komt in deze geschiedschrij-
ving van de landschapsarchitectuur aan bod. Met name de 
wijze waarop Nederlanders water in land veranderden in de 
‘droogmakerijen’ zoals De Beemster. Girot bespreekt ook 
enkele recente voorbeelden van het werk van Nederlandse 
landschapsarchitecten - in Nederland, maar ook daarbuiten. 
Echter het feit dat vrijwel het hele Nederlandse landschap in de 
dertig jaar na de tweede wereldoorlog mede op basis van land-
schapsarchitectonische ontwerpen opnieuw is ingericht komt 
zowel bij Barlow Rogers als bij Girot niet aan de orde. Juist dát 
Nederlandse ontworpen landschap wordt in dit onderzoek wel 
in beschouwing genomen. 

Nederlandse landschapsarchitectuur
Naast deze overzichten voor de gehele wereld verschenen ook 
overzichten van de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur 
speci�ek in Nederland.54 Ook zijn er een aantal biogra�eën 
van belangrijke Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten 
verschenen, zoals het boek van Gerrie Andela over het werk 
van J.T.P. Bijhouwer.55 Het boek over de familie Copijn die 
generaties lang deel zijn geweest van de Nederlandse tuin- en 
landschapsarchitectuur geeft een overzicht op twee en een 
halve eeuw vakuitoefening.56 Het vaktijdschrift Blauwe Kamer 
publiceert sinds 1995 een jaarboek waardoor een overzicht 
van trends en thema’s in de loop van die 25 jaar zijn gekoppeld 
aan in die tijd uitgevoerde ontwerpen. Deze overzichten zijn 
evenwel geen onderzoek naar landschapsarchitectuur, hoewel 
ze wel vaak het karakter van een plankritiek hebben. 

Vanaf het begin van de tachtiger jaren werd begonnen met 
het documenteren van het werk van de landschapsarchitecten 
bij Staatsbosbeheer. Dat leverde een eerste catalogisering 
op van ontwerptekeningen die in de jaren 1965-1980 door de 
afdeling Landschapsarchitectuur van Staatsbosbeheer zijn 
gemaakt.57 Ook kwam daar een tentoonstelling uit voort waarin 
een deel van de tekeningen was opgenomen. Met name enkele 
fotogenieke krijtschetsen werden daarin (met gepaste trots) 
door de afdeling getoond om het vakgebied te introduceren bij 
een breder publiek. Aan deze tentoonstelling was een catalo-
gus en publicatie van Rien van den Berg en Steven Slabbers 
gekoppeld.58 Nadere studie naar deze collectie is echter nooit 
ondernomen.59 Ook de relatie met de landschapsplannen voor 
ruilverkavelingen in de periode daarvoor is nooit onderzocht.60

In het midden van de tachtiger jaren werd gestart met de uit-
gave van de studiereeks Bouwen aan een levend landschap.61 
Het gaat om verschillende soorten landschapsbouwkundig 
onderzoek. Deel 5 tot en met 8 hebben betrekking op het 
onderzoek ‘Het landschap van de zandgebieden’ dat bij de vak-
groep landschapsarchitectuur van de Landbouwuniversiteit van 
Wageningen werd uitgevoerd onder leiding van Klaas Kerkstra 
en Peter Vrijlandt als deel van de ontwikkeling van het ‘Cas-
co-concept’. De eerste drie rapporten bieden een analyse van 
de effectiviteit van landschapsplannen voor ruilverkavelingen 
Vries (Van Noorden,1988), Zieuwent-Harreveld, Aalten (De Jon-
ge,1988) en Strijper Aa Budel (Hazendonk en Veen, 1988). De 
onderzoeken zijn gekleurd door de toenmalige discussie onder 
de noemer ‘scheiding of verweving van landbouw en natuur?’. 
Er waren er die - traditioneel - kozen voor verweving en een 
daarbij passend gedetailleerd landschapsplan dat de bestaan-
de beplantingen en natuurlijke elementen als basis namen voor 
een vernieuwde landschapsarchitectonische compositie. Daar-
tegenover stonden de aanhangers van de casco-benadering 
die hun landschapsplan baseerden op een ruimtelijke scheiding 
van functies en een nieuw groen casco op grote lijnen. Tot de 
laatsten behoorden Kerkstra en Vrijlandt. De analyse betreft 
met name de feitelijke verandering van het landschap en een 



19

toetsing of die verandering conform het landschapsplan was 
uitgevoerd. Opvallend is dat de compositie en de intenties 
van de landschapsplannen niet of amper in de analyse wer-
den betrokken. De onderzoeken passen in de ontwikkeling 
van het vakgebied richting landschapsplanning in combinatie 
met natuurontwikkeling met het natuurlijk watersysteem 
als basis. Dat resulteerde in een reeks studies, visies en 
prijsvraaginzendingen, maar ook in het wetenschappelijk 
proefschrift over landschapsplanning en watersystemen in 
de zandgebieden van Nederland van de hand van Michaël van 
Buuren (1997).62

Rien van den Berg stimuleerde later als hoofd van onder-
zoeksinstituut De Dorschkamp onderzoek naar het werk 
van Staatsbosbeheer in het kader van ruilverkavelingen.63 
In dat kader werd in 1987 een eerste rapport gepubliceerd. 
Het behandelde het werk en de opvattingen van Harry de 
Vroome als de landschapsarchitect die van 1948 tot 1984 
al de landschapsplannen voor ruilverkavelingen in Drenthe 
opstelde,64 Tien jaar later volgde uiteindelijk ook de publica-
tie over het onderzoek van Rik de Visser over een halve eeuw 
landschapsbouw.65

Architectuurhistorici hebben vanaf de dissertatie van Gerrie 
Andela (2000) het onderzoek naar de Nederlandse land-
schapsarchitectuur verbreed en in een maatschappelijke 
context geplaatst. Daarbij kreeg het werk van de ontwerpers 
van Staatsbosbeheer veel aandacht. De aandacht voor de 
wederopbouwperiode - waarin de vormgeving aan stad en 
land met verve werd aangepakt - begon aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw te groeien.66 Het boek ‘Maakbaar 
Landschap’ geeft een overzicht van de Nederlandse land-
schapsarchitectuur speci�ek in de werkvelden en thema’s 
van die periode: tuin, natuur, landbouw, stadsgroen, recre-
atie, verkeer. Ook is er van een reeks ontwerpers een korte 
biogra�e opgenomen.67 In haar dissertatie ‘Stedenbouw in 
het landschap, Pieter Verhagen (1882-1950)’ besteedt Marin-
ke Steenhuis (2007) ook aandacht aan Verhagen’s invloed op 
de afdeling Landschapsverzorging van Staatsbosbeheer, met 
name op Benthem. Ook J.T.P. Bijhouwer is van grote invloed 
geweest op de ontwerpers bij het Staatsbosbeheer en de 
biogra�e die Gerrie Andela aan hem heeft gewijd bevat dan 
ook een schat aan inzichten en overzichten voor dit onder-
zoeksproject.68 In 2018 bestond het universitair onderwijs en 
onderzoek in Wageningen honderd jaar. Dat was de aanlei-
ding voor Michaël van Buuren om de geschiedenis van het 
Wagenings onderwijs in de discipline landschapsarchitectuur 
op een rij te zetten.69 Deze studies zijn belangrijke bronnen in 
dit onderzoek, maar de landschapsplannen zijn als illustratie 
bij de geschiedschrijving gebruikt en niet als centraal onder-
werp van studie.
Joks Janssen en Luuk Knippenberg (2008) braken een lans 
voor nader onderzoek naar de waarde van de ontworpen 
na-oorlogse landschappen.70 Ze pleiten ervoor om die vanuit 
het erfgoed-onderzoek niet louter afwijzend te benaderen. 

Veel van deze landschappen kunnen volgens hen beschouwd 
worden als jong erfgoed en verdienen een serieuze analyse. 
Daar geven zij in hun artikel een voorzet voor. Met name de 
relatie tussen de Moderne architectuur en het werk van de 
landschapsarchitecten die de ontwerpen voor de na-oorlogse 
landschappen leverden verdient in hun ogen speciale aan-
dacht. Zij baseren hun pleidooi op een beperkt aantal land-
schapsplannen waarvan het de vraag is of deze voorbeelden 
exemplarisch zijn voor de reeks van honderden landschaps-
plannen die tussen 1943 en 1976 zijn opgesteld. Opvallend 
is dat de auteurs alleen refereren aan landschapsplannen uit 
de periode na het inwerkingtreden van de ruilverkavelingswet 
van 1954.  

In 2016 verscheen de dissertatie van Imke van Hellemondt 
met als titel ‘De Paradijsmethode’. Zij gaat dieper in op die 
relatie met het Moderne gedachtegoed in de architectuur. 
Ze behandelt evenwel met name de opvattingen onder 
landschapsarchitecten die actief waren tussen 1960 en 
1980. Die ideevorming kreeg zijn uitwerking echter pas in de 
laatste fase van de ruilverkavelingsperiode en vooral in de 
jaren van landinrichting die daarop volgden. Het overgrote 
deel van de landschapsarchitecten wier opvattingen worden 
besproken zijn in de zestiger en zeventiger jaren afgestu-
deerd. Ze waren dus niet zelf betrokken bij het werk van de 
ontwerpers in de Wederopbouwperiode. Zij moesten zich 
daartoe verhouden..

In het hiervoor besproken onderzoeksprogramma van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd, behalve aan 
de maatschappelijke aspecten, ook aandacht besteed aan 
de landschapsplannen voor ruilverkavelingen. Acht voor-
beeldgebieden in het landelijk gebied werden onderzocht, 
waarvan zes ruilverkavelingsgebieden. De onderzoeksresul-
taten maakten deel uit van de Atlas van de wederopbouw.71 
Daarin staan de voorbeeldgebieden voor het landelijk gebied 
achterin. Daaraan voorafgaand worden tientallen stedelij-
ke voorbeeldgebieden besproken. De selectie van de zes 
ruilverkavelingsgebieden wordt amper gemotiveerd. Het is 
de vraag of deze voorbeeldgebieden representatief zijn voor 
de reeks landschapsplannen die voor de ruilverkavelingen 
in Nederland gemaakt zijn. In de Atlas en de bijbehorende 
deelpublicaties wordt het ontwerp van het landschapsplan als 
illustratie bij een schets van de maatschappelijke en sociale 
ontwikkelingen in de wederopbouw-periode gebruikt. Tijdens 
de Landschapstriënnale Lingezegen 2014 was een tentoon-
stelling aan de acht deelgebieden gewijd. Op luchtfoto’s die 
op grote doeken waren afgedrukt werden de voorbeeldgebie-
den gepresenteerd. Ze hingen daar letterlijk als illustratie bij 
discussies en lezingen over de wederopbouw-periode. Over  
de vormgevings-aspecten van de landschapsplannen ging 
het evenwel amper. Daardoor kwamen de landschapsplannen 
die in die periode  (1943-1976) zijn gemaakt niet in beeld als 
artistiek of cultureel artefact.
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Traditie en theorievorming in de 
tuin- en landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur is ook een vormgevend 
ambacht en daarom zijn er nast wetenschappelijk on-
derzoek ook studies die gericht zijn op het verzamelen 
van kennis die een theoretische onderbouwing van de 
ambachtlijke uitoefening van de discipline levert.138 
De theorievorming die in de loop van de eeuwen door 
ontwerpers van tuinen, parken en landschappen is 
opgebouwd kan gezien worden als de ambachtskennis 
van de tuin- en landschapsarchitectuur. Ook voor dit 
onderzoek biedt deze ambachtskennis een belangrijke 
basis voor de interpretatie van de reeks landschaps-
plannen. Hier bespreken we een aantal belangrijke 
begrippen die in de loop der eeuwen tot het vocabula-
rium van de tuin- en landschapsarchitectuur zijn gaan 
horen.139 Sommige zijn duizenden jaren oud, anderen in 
recente onderzoeken (opnieuw) gede�nieerd.

Compositieleer 
Aan de universiteit van Delft hebben Steenbergen 
c.s. een reeks onderzoeken verricht waarin aan een 
(landschaps)architectonische compositieleer werd 
gebouwd.140 Doel is om ten behoeve van het onderwijs 
voor architectuurstudenten een compositieleer binnen 
de landschapsarchitectuur op te stellen.141 Ze staan 
hiermee in een eeuwenlange traditie van handboeken 
die ten behoeve van de bouwkunst zijn opgesteld. 
Daarbij worden twee belangrijke tradities onderschei-
den. Leerboeken die vooral op de ‘constructie’ van 
bouwwerken in een bepaalde - tijd- en modegebonden 
- stijl zijn gericht en handboeken die zich richten op de 
‘compositie’ van architectonische objecten. De Delftse 
onderzoekers zien zich nadrukkelijk in die tweede 
traditie werken. Engel, één van de onderzoekers uit het 
Delftse team noemt naast Vitrivius en Durand ook: J. 
Stübben (1909), de discussies tijdens de CIAM-congres-
sen  in 1949, 1930 en 1933 met Le Corbusier in een 
hoofdrol en Aldo Rossi (1963) met ‘mega-structures’. 
Steenbergen et al proberen daarvan een hedendaagse 
en voor de landschapsarchitectuur geëigende versie 
samen te stellen. 

Het gaat hen om “een ontleding van de landschapsar-
chitectonische bewerking” van plaats, ruimte, beeld, 
en programma.142 Die ontleding kan toegepast worden 
op meerdere schaalniveaus, stelt Steenbergen. Op 
ieder schaalniveau kan de aard van de compositie 
verschillen. Steenbergen wijst er verder op dat bij het 
onderzoeken van ontwerpen ook de transformatie in 
beschouwing genomen moet worden. Welke aspecten, 
elementen, of patronen uit het oude landschap heeft 
de ontwerper opgenomen in zijn nieuwe compositie en 
wat heeft de ontwerper weggelaten?  
Typologisch ontwerponderzoek omvat “de onderlinge 
vergelijking, verwantschap en herleidbaarheid van 
landschapsarchitectonische ontwerpen door middel 
van het onderscheiden van compositie-elementen, 
compositie-schema’s en transformaties”.143

Het team van Steenbergen put voor het illustreren van 
de reikwijdte aan composities veelal uit het werk van 
wetenschappelijk medewerkers en studenten in ont-

werpstudio’s aan de Technische Universiteit in Delft.144. 
De karakteristieke samenhang in een compositie wordt 
weergegeven in een ‘compositieschema’. Daarin wordt 
het onderling verband van “actieve compositie-elemen-
ten” - de bouwstenen van de compositie - vastgelegd.145 
In de loop van de geschiedenis worden afhankelijk 
van de tijd, plaats, situatie, programma en schaal 
steeds nieuwe compositie-elementen toegepast. De 
klassieke tuinen vormen “schatkamers van het vak”. 
Ze tonen de grote variatie aan manieren waarop - op 
het schaalniveau van het huis - door een landschapsar-
chitectonische bewerking de (unieke) eigenschappen 
van een plek verduidelijkt kunnen worden. Sommige 
compositie-elementen hebben volgens Steenbergen 
zelfs een universele betekenis gekregen en “zijn als 
het ware ‘archetypen” in het landschapsarchitectonisch 
vocabularium geworden.146

Archetypen
Die archetypen stammen voor een belangrijk deel 
uit belangrijke periodes in de geschiedenis van de 
landschapsarchitectuur.147 De werken uit de renaissan-
ce in Italië van Alberti en Palladio en die van LeNotre 
- architect van de belangrijkste tuinen uit de Franse ba-
rok - zijn evident. Ook over de Engelse landschapsstijl 
zijn vele publicaties verschenen. Slechts een beperkt 
deel daarvan heeft betrekking op de landschaps-ar-
chitectonische compositie. De Engelse landschapsstijl 
heeft - naast de renaissance en baroktuinen uit Italië 
en Frankrijk - ook in Nederland veel navolging gehad in 
het werk van tuinarchitecten als de Zochers, Tersteeg 
en Springer. Springer publiceerde ook vele artikelen 
met geïllustreerde analyses van beroemde binnen- en 
buitenlandse tuinen en heeft zo bijgedragen aan het 
staven van de kennis over en van het vakgebied tuinar-
chitectuur.148

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw hebben 
Klaas Kerkstra en Hans Warnau als wetenschappelijk 
medewerkers van de leerstoelgroep Landschapsarchi-
tectuur van de Landbouwhogeschool in Wageningen de 
documentatie van het werk van landschapsarchitecten 
gestimuleerd en begeleid.149  Daarbij hoort ook een 
scriptie van Gerard Geenen en Gerda Roeleveld over 
Leonard Springer. Springer werkte in de Nederlandse 
traditie van de Zochers en de Copijnen in een land-
schappelijke stijl, of in de gemixte stijl die voortkomt 
uit een combinatie van de landschappelijke tuin en de 
barokke of moderne tuin.150 Gerard Geenen en Gerda 
Roeleveld verwijzen bij de beschrijving van de land-
schappelijke stijl - die zij herkennen in een groot deel 
van het werk van Springer – naar John van Veelen en 
zijn Wageningse scriptie ‘Romantiek in de tuinkunst’.151 
Daarin wordt deze stijl gezien als een “typisch roman-
tische kunstuiting” waarvan als belangrijkste stijlprinci-
pes genoemd worden: “afwisseling, geheimzinnigheid, 
spanning, schilderachtigheid en continuïteit”. In deze 
landschappelijke stijl worden de tuinen opgebouwd als 
een “opeenvolging van taferelen, die zich voor het oog 
van de bezoeker ontvouwen”. Denk aan het woud, de 
bron, de stroom, of de Elysese velden.

Ruimtekunst, taferelen, scenery
Het begrip tafereel is waarschijnlijk verwant aan het 

vocabularium van de architectuur. Granpré-Molière, 
hoogleraar architectuur aan de TU Delft, spreekt in 
zijn college-dictaat ‘De leer van het Schoone’ over de 
‘ruimte-kunst’. Op het schaalniveau van het gebouw 
bespreekt hij de tegenstelling lichaam-ruimte en 
bespreekt hij dat architectuur een bewuste samenstel-
ling is van minder of meer volmaakte ruimtes.152 Hij 
beschrijft die in een reeks van begrippen als portiek, 
balkon, binnenhof, galerij, straat, zaal, poort, wel-
komsthal, gang, schutsluis. Zo kan een opeenvolging 
van ervaringen van de “polariteit van interieur en de 
horizon” worden beleefd. Het begrip tafereel vertoont 
sterke overeenkomsten met de Engelse begrippen 
scene en scenery.

Tafereel is ook verwant aan de begrippen ’ruimtebeeld’, 
‘herinneringsbeeld’ en ‘motief’ die in 1942 door Pan-
nekoek in zijn handboek ‘Tuinen’ worden gebruikt om 
al dan niet geïdealiseerde verwijzingen naar de natuur 
in het tuinontwerp te verwerken.153 Pannekoek dankt in 
het voorwoord van zijn handboek de “nestor van onze 
Nederlandsche tuin-architecten, de Heer Leonard A. 
Springer” die “zoo welwillend” was “aanwijzingen te 
verstrekken voor het gedeelte, handelende over de 
Geschiedenis van de tuinkunst, welke geschiedenis 
door verschillende binnen- en buitenlandsche schrijvers 
op onderscheidene punten verschillend wordt belicht 
en waaromtrent ongetwijfeld niemand over uitgebrei-
der gegevens beschikt dan de Heer Springer.” Uit dit 
dankwoord blijjkt de invloed van Springer.

Volgens Andela heeft Hartogh Heys van Zouteveen - 
opvolger van Springer en leermeester van Bijhouwer 
aan de Landbouwhogeschool in Wageningen - zich in 
zijn publicaties tegen het ontwerpen als componeren 
van natuurbeelden volgens schilderachtige principes af-
gezet.154 Voor hem zou ‘het samenleven der planten in 
de vrije natuur’ de leidraad moeten zijn. Springer was 
de voorganger van Hartogh Heys als lector Tuinkunst in 
Wageningen. Bij bestudering van zijn boek De Siertuin 
blijkt dat Hartogh Heys van Zouteveen zich bewust 
toont van het verband tussen kleine tuinen en hun 
omgeving. Er zijn kleine tuinen die afgeschermd zijn 
van die omgeving, maar er zijn er ook die dat niet zijn 
en dan zal die tuin dus “een onderdeel moeten vormen 
van die omgeving, d.w.z. van het omringende land-
schap” en dan “zullen wij ook van dat groote landschap 
een zeker begrip moeten hebben”.155 

Hij doelt daarmee met name op de beplantingen 
in de omgeving, maar ook op het uitzicht over het 
aanliggende landschap. Hij gebruikt steeds een reeks 
voorbeelden van een mogelijke relatie van de tuin met 
het landschap: de steilrand, de oever van een rivier, de 
duinen aan de zee, bergachtig landschap, vlak cultuur-
landschap, opengevallen boschruimte. Deze uitzichten 
zou je ook als tafereel kunnen beschouwen, maar het 
zijn niet alleen natuurbeelden of romantische fanta-
siebeelden. Hij heeft het over de visuele relatie tussen 
de tuin en het cultuurlandschap, “maar wij zullen geen 
aanspraak hoeven te maken op het voorstellings- en 
compositievermogen, dat nodig is voor het scheppen 
of hervormen van uitgestrekte landschappen”.156 De 
compositie van die landschappen is dan wel in zijn 
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boek een brug te ver, maar Hartogh Heys is zich wel 
bewust van zo’n mogelijke opgave. Die opgave wordt 
echter pas door de ontwerpers van de landschapsplan-
nen in ruilverkavelingen opgepakt.157

Voorpostenlandschap als overgang naar het bos
Geenen en Roeleveld maken onderscheid tussen 
ruimtekunst en tafereelvorming. In de analyse van 
Springer’s werk lopen ze tegen de schijnbaarheid van 
deze tegenstelling aan. Ze beschrijven dat Springer zijn 
ontwerpen afstemde op de wandelaar die een reeks 
van taferelen ziet. Daarbij interpreteren ze een tafereel 
als een scene op een toneel of schilderij, een ‘set pie-
ce’, waarbij het de bedoeling is om het tweedimensio-
naal te ervaren als iets waar je vanaf een bepaald punt 
naar toe kijkt. Bij hen loopt de wandelaar als het ware 
door een schilderijententoonstelling. In de beschrijving 
van enkele van zijn ontwerpen constateren ze echter 
dat Springer - door sober te zijn in materiaalgebruik 
en detaillering - het grotere geheel van het park, 
bijvoorbeeld de compositie van een gestileerd beekdal 
door een parkbos, ervaarbaar maakt. Daarbij loopt de 
wandelaar dus niet langs taferelen, maar beweegt zich 
door de ruimtes die het tafereel vormen. Dat levert 
een veel dynamischer en ruimtelijker compositie van 
taferelen op. 

Integrazione scenica
Zo’n dynamische compositie van taferelen die te bele-
ven is door een wandelaar die zich door die compositie 
beweegt bespreekt Wouter Reh In zijn proefschrift 
Arcadia en metropolis. Hij analyseert hoe de grote 18e 
eeuwse Engelse landschapstuinen, zoals Stourhead 
Park, Blenheim en Chatsworth Park, voor een belang-
rijk deel opgebouwd zijn op basis van “tafereel-com-
posities” langs een route.158 Waarbij volgens Reh 
conceptueel teruggegrepen wordt op de ‘integrazione 
scenica’ in de tuinen bij de renaissance villa’s in Italië. 
Denk aan de tuin bij Villa Lante bijvoorbeeld, waar 
je vanuit de tuin de aanliggende vallei buiten de tuin 
kunt ervaren, waardoor dat uitzicht deel wordt van de 
tuinbeleving. Reh behandelt meerdere voorbeelden en 
constateert in sommige gevallen dat de tafereel-com-
posities niet alleen voor wandelaars zijn ontworpen. De 
totale compositie omvat dan een beleving op meerdere 
schaalniveaus aansluitend op de snelheid van de be-
zoeker. Dat kan een wandelaar zijn, maar ook iemand 
die het park - en het cultuurlandschap waar het in is 
gecomponeerd - vanuit een rijtuig ervaart. 

Tafereel-compositie, belevingsroutes en 
parkways
Deze dynamische ruimtelijke benadering van tafe-
reel-compositie doet recht aan de grootsheid van de 
ontwerpen in landschapsstijl, maar maakt ook een 
verbinding mogelijk met het ontwerpen van land-
schappen op een schaal die groter is dan van een 
tuin of park. Steenbergen en Reh pasten de analyse 
van de tafereel-compositie ook toe in hun studie van 
stedelijke parken en landschappen, het metropolitane 
landschap.159 In het metropolitane landschap wordt 
het landschap op nog meer snelheden beleefd via 
een tafereel-compositie [...] die het metropolitaanse 
landschap op verschillende schaal visueel aaneenrijgt 

tot een topogra�sch- landschappelijke ‘�lm’ binnen een 
grotere geogra�sche ordening”.160 Dat begint al bij de 
ervaring van een beekdal in een park. Ook de �etser 
beweegt door het ontworpen landschap en door het 
stelsel van taferelen dat is gecomponeerd. In het rurale 
landschap zijn dat dus geen tweedimensionale tafere-
len op een lokale schaal, maar landschappelijke – vaak 
cultuurhistorisch bepaalde – landschapseenheden, 
zoals een beekdal, een es, een polder, of een lintdorp. 
De landschapsarchitectonische enscenering leidt in de 
studie van Reh naast een tafereel-compositie ook tot 
een panoramische compositie waarmee “de integratie 
van de tuin met het cultuurlandschap werd voltooid”.161

De analogie van de beleving van tafereel-composities 
gekoppeld aan routes, met een �lm als aaneenscha-
keling van scenes die een verhaal vertellen wordt 
door Steenbergen en Reh gekoppeld aan een ander 
belangrijk begrip in de landschapsarchitectuur: de 
Amerikaanse parkway van Olmsted. Frederick Law 
Olmsted (1822-1903) werkte samen met de Engelse 
architect Calvert Vaux (1824-1895) en zij pasten de 
parkway toe als brede landschappelijke routes die het 
door hen ontworpen Prospect Park verbonden met 
verschillende wijken van Brooklyn en het stedelijke wa-
terfront Brighton Beach. Ook in New York pasten zij dit 
principe van de parkway toe. Vanuit parken als Central 
Park dooraderde de parkway het stedelijke weefsel en 
uiteindelijk ook de overgang naar het rurale landschap 
en natuurgebieden.162 Deze parken en parkways leerde 
Bijhouwer kennen toen hij tussen 1927 en 1929 in de 
VS woonde en werkte.163 

Kees van Dam en Eric Blok (2014) onderzochten het 
Parklandschap Loenermark bij Apeldoorn en conclu-
deerden dat de Nederlandse tuin- en landschapsarchi-
tect P.H. Wattez daar - en in andere heide-ontginningen 
die in bossen werden omgezet - in de dertiger jaren van 
de twintigste eeuw al ‘parkwegen’ heeft ontworpen in 
opdracht van de Nederlandsche Heidemaatschappij. 
Daarbij ging het naast een bosbouwkundig program-
ma ook om het realiseren van een voor recreanten 
aantrekkelijk gebied. Van Dam stelt dat Wattez hierbij 
niet alleen geïnspireerd werd door de parkways van 
Olmsted, maar ook voortbouwde op een oudere 
ontwerptraditie voor recreatiewegen met wortels in 
de Engelse Landschapsstijl en uitgewerkt door onder 
andere C.E.A. Petzold (bijvoorbeeld op Twickel) en 
Leonard Springer met de Zeeweg van Overveen naar 
Bloemendaal aan Zee, geopend in 1921..164 Deze lijnen 
komen ook bij elkaar in het werk van Overdijkink die in 
Dienst van Staatsbosbeheer al sinds 1929 Rijkswater-
staat van advies over de beplantingen van rijkswegen 
en -kanalen voorzag.

Systeembenadering 
Met het werk van Bijhouwer en vanaf de zeventiger 
jaren Meto Vroom als hoogleraren landschapsarchitec-
tuur werd in de loop van de twintigste eeuw het func-
tionalisme en een systeembenadering van landschap 
en ontwerp dominant. Het door Meeus (1985) als mo-
dernistisch geduide onderzoek naar het landschap als 
een systeem van processen die via een landschapsar-
chitectonisch ontwerp kunnen worden beïnvloed en 

zelfs worden aangestuurd verdrong voor een deel de 
traditionele ‘ruimtekunst’ in de tuin- en landschapsar-
chitectuur. Vroom benaderde niet alleen het landschap 
maar ook het ontwerpproces systematisch. Dat werd  
door hem beschreven als een cylisch proces waarin 
inventarisatie, analyse en synthese elkaar wederkerend  
a�ossen om zo iedere cyclus tot een dieper inzicht in 
het landschap, maar ook in de ontwerpoplossing te 
leiden. Het landschap werd in de analyse uiteengelegd 
in a-biotische en biotische processen in de natuur, 
naast antropogene processen die door mensen in 
gang worden gezet. Die processen vormen samen als 
continu op elkaar inwerkende krachten een systeem. 
In het triplex-model werd dit systeem gevisualiseerd.165 
De drie lagen werken op elkaar in en leveren op ieder 
moment van de geschiedenis een ruimtelijk-visueel 
patroon op. Door de synthese van die drie processen 
te doorgronden ontstaat de mogelijkheid om dat 
systeem bewust te kunnen aansturen.166 Regionale 
watersystemen spelen daarin vaak een belangrijke rol 
waarmee het ontwerpen op regionaal schaalniveau zich 
in Nederland ontwikkelde.167Landschapsarchitectuur 
wordt zo in de loop van de twintigste eeuw steeds 
meer een planningsdisipline naast een vormgevend 
ambacht, soms aangeduid als ingenieurskunst. 

Herleving van de hortus conclusus
Aben en De Wit (1998) analyseren de ontwikkeling van 
de landschapsarchietectuur van de twintigste eeuw 
vanuit het thema van de omsloten tuin als “nulfase van 
de landschapsarchitectuur”.168 Ze koppelen die nadruk-
kelijk aan de historie van de landschapsarchitectuur en 
schetsen die aan de hand van veel voorbeelden.169 Ze 
signaleren dat de omsloten tuin zich vanaf de gotiek, 
via de Franse kasteeltuin in de vroege renaissance tuin 
aarzelend opent naar de omgeving. Daarna wordt in 
de renaissance in Italië het contrast tussen enerzijds 
weidse panorama’s op de wereld buiten de tuin en 
anderzijds de besloten, verborgen en geborgen delen 
van de tuin uitgewerkt. In de Barok wordt de omsloten 
tuin uitvergroot om de schijn van de overheersing van 
de wereld op te wekken. In de landschapstuin gebeurt 
vervolgens juist het omgekeerde als het natuurlijke 
landschap schijnbaar de tuin in wordt gehaald.
Volgens Aben en De Wit abstraheert het modernisme 
de relatie tussen landschap en omsloten tuin tot een 
ruimtelijk beleefbare opeenvolging van oneindigheid en 
eindigheid. De beeldfragmenten die in de compositie 
kunnen worden ervaren kunnen op de ene plek naar 
binnen en naar boven op het sublieme overstijgende 
gericht zijn. Op andere plekken zijn ze naar buiten ge-
richt via een reeks beelden op de omliggende stad en 
het landschap, als taferelen van de werkelijke wereld. 
Zo herleeft volgens Aben en De Wit de omsloten tuin 
in het ontwerpen aan steden van de twintigste eeuw. 
Ze stellen dat het thema omsloten tuin een herleving 
kan krijgen in het ontwerpen aan het hedendaagse 
landschap. Het vorminstrumentarium van de omsloten 
tuin kan volgens hen in deze tijd vertaald worden naar 
het grote landschap. Ze leggen de nadruk vooral op het 
stadslandschap, maar het zou ook het rurale landschap 
betreffen. In voorliggend onderzoek komt juist dat 
laatste aan de orde.
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Wetenschappelijk onderzoek ter interpretatie 
van ontworpen landschappen 

De afgelopen decennia wordt er een traditie opgebouwd met 
het opstellen van plankritiek, waarbij speci�eke ontwerpen 
worden geanalyseerd en besproken. Dit leidt vaak tot publi-
caties in de vorm van artikelen, in Nederland met name in het 
tijdschrift Blauwe Kamer. Deze plankritiek is ook internationaal 
in de wetenschappelijke wereld van landschapsarchitectuur 
geagendeerd op symposia, congressen en publicaties. Doel 
van deze plankritiek is om een overzicht van de ontwerpprak-
tijk te stimuleren. De opzet en methode van deze besprekingen 
van ontwerpprojecten zijn evenwel zeer divers. In voorliggend 
onderzoek gaat het speci�ek om de interpretatie van een 
reeks ontwerpen als cultureel artefact.

Het interpreteren van ontworpen landschappen
In de wetenschappelijke literatuur zijn voorbeelden van onder-
zoek waarin het landschap expliciet benaderd wordt als een 
tekst, die je kunt lezen. De discipline die zich daar al duizenden 
jaren mee bezig houdt is de hermeneutiek. Aanvankelijk ging 
het erom religieuze teksten te interpreteren, later duidde men 
zo tevens klassieke teksten. De benadering bleek de afgelopen 
eeuw ook toepasbaar op niet-tekstuele culturele en artistieke 
artefacten.72 Ze is ondermer te herkennen in het werk van Ton 
Lemaire (1970). De relatie tussen natuur en cultuur is daarin 
essentieel.73 Het werk van Matthijs Schouten is te zien als een 
vervolg daarop.
De �loso�sche hermeneutiek wordt aan de Radboud Universi-
teit nog steeds ingezet om bij te dragen aan een (vernieuwing 
van) ‘environmental ethics’. Deze hermeneutiek is gericht op 
de omgeving, op het landschap.74 Zo worden bijdragen gele-
verd aan bouwstenen voor een taal om het landschap te lezen 
en zo te interpreteren. Drenthen stelt dat de term ‘leesbaar 
landschap’ werd geïntroduceerd door Van Toorn.75 Die stelt 
dat landschappen tekens bevatten die het mensen mogelijk 
maakt om die landschappen - deels onbewust - te ‘lezen’. Ze 
associëren die tekens tot een narratief over hoe de mensen 
in het verleden in dat landschap leefden en zich er tegen de 
natuur beschermden en van die natuur gebruik maakten om te 
overleven. Drenthen haalt Van Toorn (1998) en O’Neill, Holland 
en Light (2007) aan die stellen dat de leesbaarheid van het 
landschap belangrijk is voor onze identiteit. Door in contact te 
blijven met het verleden in het heden zouden we over de toe-
komst kunnen nadenken.76 Leesbare landschappen omvatten 
“larger normative contexts”.77 Het tripartite landschapsmodel 
van Jacobs (2006) waarbij landschap gezien wordt als een wis-
selwerking van niet alleen het fysieke landschap (matterscape) 
en het associatieve (mindscape), maar ook het normatieve 
(powerscape) is hiermee verwant.

In de tachtiger jaren van de twintigste eeuw was het discours 
over genius loci tegenover tabula rasa invloedrijk, mede op 
basis van het werk van Norberg-Schulz.78 In Wageningen in-
spireerde het landschapsarchitecten om de mogelijke relaties 

tussen het narratief van historische cultuurlandschappen en 
het ontwerpen aan een toekomst van die historische land-
schappen te verkennen. Zou symbolisme ingrediënten kunnen 
opleveren om het narratief van de historie in het vernieuwde 
landschap tot uiting te brengen?79 Ook zijn er meerdere studies 
naar de overeenkomsten tussen landschapsarchitectuur en 
andere vormgevende disciplines. Buck bijvoorbeeld, onder-
zoekt analogieën tussen de notaties in muzikale composities 
en landschapsarchitectonische ontwerpen waarbij ook, of juist, 
het temporele aspect van zowel muziek als landschapsarchi-
tectuur wordt verkend.80 

Hermeneutiek, het interpreteren van landschap als artistieke 
verbeelding 
In de VS wordt hermeneutiek gebruikt om een vocabularium 
voor het lezen van het landschap te onderzoeken. Het wordt 
daar ingezet voor het interpreteren van landschappen - ook 
voor het interpreteren van ontworpen landschappen. Helen 
Armstrong behandelt de plaats van de hermeneutiek in praktijk 
en theorie van het ontwerpen.81 Zij zet de hermeneutiek in als 
middel om de betekenis of betekenissen die verborgen zitten 
in plaatsen, landschappen en architectuur te achterhalen. Het 
kan daarbij ook gaan over het onthullen van betekenissen in 
ontworpen landschappen. Armstrong zet de hermeneutiek 
af tegen de fenomenologie waarbij het meer gaat om het 
beschrijven van objecten los van vooroordelen of kennis. Ze 
haalt daarbij Gadamer (1960) aan die de hermeneutiek niet 
zozeer als wetenschap, maar meer nog als kunst van het 
interpreteren heeft geduid. Daarbij kan de interpreet zichzelf 
niet ‘wegcijferen’, maar laat hij duidelijk zichzelf en zijn eigen 
stelsel van kennis, ervaringen en vooroordelen, meespelen in 
de interpretatie (Gadamer, 1960). Hij gebruikt hiervoor de term 
horizon en de interpreet doet een poging om zijn eigen horizon 
te laten versmelten met die van de ‘auteur’ van het artefact dat 
wordt geïnterpreteerd. In het geval van ontworpen landschap-
pen wordt niet gestreefd naar de enige ware betekenis. Het 
gaat om de betekenis die de interpreet als de meest passend, 
of toepasselijk in zijn tijd onthult. De interpretatie hoeft dus 
niet universeel of eeuwig geldend te zijn. Hermeneutisch inter-
preteren van omgevingen is een proces dat door Gadamer als 
cyclisch is omschreven. Zo’n omgeving kan ook een ontworpen 
landschap zijn. 

Armstrong wijst op de analogie van dit interpretatieproces met 
het proces dat veel ontwerpers doormaken, maar dan in de 
omgekeerde richting. Bij het eerste gaat het om het betekenis 
ontdekken en onthullen. Bij de tweede tracht de ontwerper 
betekenissen toe te voegen door de manier waarop hij zijn 
ontwerp opbouwt. Bij het interpreteren van een ontworpen 
landschap vlechten die twee cyclische processen dus in elkaar, 
als een DNA-streng.
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Armstrong haalt de �losoof Madison aan die stelt dat het 
interpretatie-proces wel aan bepaalde criteria kan voldoen 
om meer statuur te krijgen dan een gratuite mening over het 
artefact.82 Hij noemt als criteria dat de interpretatie cohe-
rent, compleet, diepgaand, passend, contextueel, uitdagend, 
uitbreidbaar en in overeenstemming met de mening van de 
maker van het artefact moet zijn. Van de interpreet wordt 
creativiteit met taal vereist om zijn interpretatie over te 
brengen op anderen. Metaforen, mnenoniemen (geheugen-
steuntjes) en stijl�guren kunnen daarbij gebruikt worden. 
Exploratie, speelsheid en verbeelding kunnen ingezet worden 
om de interpretatie inzichtelijk te maken. Armstong haalt met 
name Derrida aan die - post-modern - ook het belang van 
meerduidigheid en hybride werkelijkheden benadrukt. Waar-
heid is een interpretatie en er kunnen tegelijkertijd meerdere 
waarheden zijn, die elkaar niet hoeven uit te sluiten. 
Soms lijkt het narratief contact te verliezen met de fysieke 
expressie in het landschap. Dan is het een narratief óver 
het landschap en deel van storytelling of oral history.83 Als 
de hermeneutiek wordt ingezet voor het bouwen aan een 
ontwerptheorie voor de landschapsarchitectuur gaat het juist 
om de uitdrukking van een narratief in het fysieke landschap. 
Dan is men op zoek naar landschapsarchitectonische bouw-
stenen om in de vorm van het landschap een narratief uit te 
drukken. Die bouwstenen zouden dan samen een vocabula-
rium kunnen vormen zowel voor het hermeneutisch interpre-
teren van een landschap als voor het inzetten van hermeneu-
tiek in het ontwerpen.

Attitudes
Bij de interpretatie van ontworpen landschappen is het van 
belang de beweegredenen en benadering van de ontwerper 
te bestuderen. In dat verband is het onderzoek naar ontwer-
pattitudes door Johan Meeus relevant.84 Die onderscheidt er 
drie: de traditionele, de moderne en de post-moderne ont-
werpattitude. De eerste is vooral artistiek gedreven, de twee-
de ontwerpt op basis van een systematische analyse van 
functioneel-ruimtelijke processen en voor de derde ligt de 
nadruk op de communicatie met betrokkenen in het ontwerp-
proces. De postmoderne stroming was relatief jong - zeker in 
de landschapsarchitectuur - en was zich in de tachtiger jaren 
van de twintigste eeuw nog aan het ontplooien.

De plananalyses van inzendingen voor de prijsvragen van de 
Eo Wijersstichting leverden vergelijkbare ontwerpattitudes 
op.85 Daarbij bleek dat er steeds een verband te herkennen is 
tussen de ontwerpvisie op de relatie tussen stad en land, het 
type plan dat men maakt en de manier waarop de ontwerper 
dat plan presenteert. In een overkoepelende plananalyse van 
alle ‘Eo Wijers’-prijsvragen die tussen 1985 en 1997 plaats-
vonden werden uiteindelijk zeven ontwerpattitudes getypeerd 
(Van Blerck et al., 1997; Van Blerck en Van den Berg, 2005). 
De traditionele en moderne benadering stonden daarbij nog 
overeind, maar de postmoderne werd uiteengelegd in meer-

dere ideaaltypen. Crewe and Forsyth (2003) presenteerden 
LandSCAPES,.86 Dat is een typologie van zes benaderingen 
in de landschapsarchitectuur op basis van een reeks publi-
caties in de VS (a.o. Hudson, 1979; Forester 1982 en 1989; 
Friedman, 1987; Rowe, 1987; Briasoulis, 1989; Lawrence, 
2000; Fainstein, 2000). Ze stellen dat deze zes benaderingen 
te herkennen zijn in het scala van specialisaties in de praktijk 
van de landschapsarchitectuur in de VS. 
Sommige onderzoekers benadrukken dat verschillende 
benaderingen elkaar kunnen inspireren (Koh, 2013). Brink-
huijsen (2008) refereert aan een dergelijke karakteristiek van 
ontwerpattitudes en roept op tot een kritische re�ectie van 
ontwerpers op hun werk.

Wat Meeus als de postmoderne attitude schetste bleek dus 
later meerdere attitudes te omvatten. De vervreemding als 
middel van de deconstructivisten werd onderscheiden van 
de juist op verbinding gerichte ontwerpers en ontwerpthe-
oretici zoals James Corner. Corner (1990, 2014) beschrijft 
dat de religieuze connotaties in de betekenisverlening steeds 
meer op de achtergrond is geraakt nadat Nietzsche God 
dood verklaarde. Ook voor andere traditionele tekens in het 
landschap was geen plaats meer in het moderne landschap 
en in het post-moderne ontwerp werden daar slechts ge-
deconstrueerde en van hun context losgekoppelde tekens 
aan toegevoegd. Volgens Corner verwijderde het ontworpen 
landschap zo steeds meer van (traditionele) betekenis naar 
een esthetiek waarbij de pure vorm en de heldere ruimte een 
ontwerp konden motiveren. Volgens Corner leverde dit een 
‘placeless landscape’ op. In de termen van Schulz: een land-
schap zonder genius loci. De postmodernen zouden in hun 
ontwerpen wel kritiek op de puur functionalistische moderne 
architectuur leveren, maar ze zouden daarvoor geen alter-
natief bieden. Volgens Corner leverde het postmodernisme 
landschappen op die “ef�ciënt, praktisch voor de gebruiker 
en esthetisch behagend zijn, maar vreemd genoeg leeg, 
zonder diepgang en zonder mysterie” (vertaling HvB), terwijl 
landschapsarchitectuur traditioneel juist in staat was om in 
de vorm van het landschap het tijdelijke met het eeuwige te 
verbinden en het universele met het speci�eke. In het land-
schap kan de vormgever, volgens Corner, de relatie van het 
heden met het verleden en de toekomst ervaarbaar maken 
en op een speci�eke plek kunnen de grotere structuren in 
het landschap tot uiting komen. 

De bijdrage van Ian H. Thomson aan het hiervoor besproken 
overzichtswerk Research in Landscape Architecture; methods 
and methodology biedt een pragmatische benadering voor 
de onderzoeker die op zoek is naar een benadering voor 
landschapsarchitectonisch onderzoek.87 In The role of theory 
komt hij tot de conclusie dat er voor onderzoek via, naar of 
ten behoeve van landschapsarchitectuur niet één theorie of 
methode te prefereren is, maar dat het van het onderzoek en 
de invalshoek van de onderzoeker afhangt welke het meest 
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adequaat is voor een speci�ek onderzoek. Net zoals vanuit ver-
schillend ontwerpattitudes landschappen verschillend worden 
ontworpen kunnen vanuit verschillende onderzoeksattitudes 
ontworpen landschappen verschillend worden bestudeerd.88 
Dat kan ook met behulp van een bewuste combinatie van 
methodes. Zo kan hermeneutisch onderzoek empirisch worden 
onderbouwd met natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Corner is beïnvloed door Gadamer (1960) als hij drie paden 
voorstelt om juist die hermeneutiek als bijzondere kwaliteit van 
het landschapsontwerp te herontdekken. Ten eerste houdt de 
hermeneutiek van het landschap een altijd voortgaand inter-
pretatieproces in. Oude betekenissen kunnen naar de achter-
grond verplaatsen en onderdelen van het landschap kunnen 
nieuwe tekens leveren in een nieuwe context. Ten tweede is de 
directe eigen ervaring van het landschap essentieel. Ten derde 
benadrukt hij dat aanhaken bij traditie niet een doodlopende 
weg is, maar juist een vernieuwende, omdat die traditie steeds 
opnieuw vertaald zou moeten worden naar de actualiteit, naar 
de belevingswereld van mensen op een bepaalde plek in een 
bepaalde tijd en culturele context. In die zin is die vertaling en 
vernieuwing van traditie ook een kritische en ethische applica-
tie aan het nu met het oog op een gewenste toekomst. Dat zou 
volgens Corner moeten leiden tot een - op verbinding tussen 
mensen en het landschap gerichte - ontwerptheorie voor de 
landschapsarchitectuur. 

Voorbeelden van hermeneutische interpretatie van ontworpen 
rurale landschappen zoals dat van Nederland in de ruilverkave-
lingsperiode zijn niet veel aangetroffen. Jane Wolff’s interpreta-
tie van het landschap van Tennessee Valley Authority zou een 
voorbeeld kunnen zijn, hoewel het de vraag is of er uitgebreid 
onderzoek naar de uiteenlopende deelprojecten van het 
project zijn gedaan. Wolff (2007) beschrijft dat de Tennessee 
Valley Authority vanaf de dertiger jaren van de twintigste eeuw 
ontwerpen heeft laten maken voor delen van dat gebied.89 Het 
is in oppervlakte vergelijkbaar met Nederland. Wolff beschrijft 
de dubbelzinnigheid van het landschap dat door die ontwerpen 
eeuwen oud lijkt te zijn, hoewel het door de nieuwe stuwmeren 
achter de dammen natuurlijk ingrijpend was gewijzigd, of zelfs 
vernietigd. Er is een watermachine gemaakt van de Tennessee 
Valley. Die bestaat voor een groot deel uit bergachtig gebied 
met bossen begroeid. Met name de tientallen dammen die in 
dit stroomgebied werden aangelegd zijn als ‘gardens in the 
machine’ ontworpen. De dammen en de stuwmeren liggen in 
het pastorale landschap alsof ze er altijd zo hebben gelegen.   
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Kennislacune en onderzoeksuitdagingen

De geschiedenis van de natuur- landschapsbescherming is 
in enkele dissertaties diepgaand besproken maar de relatie 
met de serie landschapsplannen is daarin vrijwel niet aan bod 
gekomen. Dat is een kennislacune die essentieel is voor dit 
onderzoek, omdat daar vrijwel zeker een kiem ligt voor het 
idee om die landschapsplannen te gaan maken. 

De grote schaal waarop in Nederland in het kader van ruil-
verkavelingen landschapsplannen voor het rurale landschap 
zijn ontworpen blijkt elders in de wereld vaak onbekend. We 
constateren dat het wetenschappelijk onderzoek naar het 
ontworpen landschap wereldwijd vooral ontwerpen op de 
schaal van een site of een park betreft. Veel van het histo-
risch onderzoek gaat vooral in op de sociale en technologi-
sche aspecten van de modernisering van rurale landschap-
pen in de twintigste eeuw. Het doorgronden van het feit dat 
die transitie van het landschap ook een landschapsarchitect-
onische opgave op de schaal van het rurale landschap kan 
betreffen is daarentegen veelal achterwege gebleven.

Als we inzoomen op het ontworpen landschap van de ruil-
verkavelingen blijkt dat daaraan slechts op onderdelen en 
voor deelgebieden onderzoek is verricht. De stand van het 
onderzoek geeft wel een stevige basis om de maatschappe-
lijke context waarbinnen de landschapsplannen voor ruilver-
kavelingen opgesteld werden te duiden. Voor het begrip van 
de betekenis van de totale reeks landschapsplannen zijn ze 
zeker ondersteunend. Onderzoek naar het “wezen van het 
werk” in de reeks landschapsplannen in de Staatsbosbeheer-
collectie (1943-1976) dient die landschapsplannen echter niet 
als illustratie, maar als centraal onderwerp van studie te kie-
zen. Is er een koppeling te maken met de theorievorming in 
de loop der eeuwen van de discipline landschapsarchitectuur, 
in de Nederlandse context, maar ook in die van de ontwikke-
ling van landschapsarchitectuur in de rest van de wereld?

In andere studies, zoals die van Steenhuis en Andela, staan 
vooral geschreven bronnen óver de ontwerpen centraal. In 
onderhavig onderzoek daarentegen wordt het onderzoek in 
de eerste plaats gebaseerd op analyse van de ontwerpen 
zélf. De reeks plantekeningen in de Staatsbosbeheercol-
lectie zijn een directe afspiegeling van het ‘voorgestelde’ 
ontworpen landschap. In het actuele landschap kan direct het 
‘uitgevoerde’ ontworpen landschap worden bestudeerd. Het 
architectuurhistorisch onderzoek geeft wel een basis voor de 
kennis over werk en opvattingen van een aantal ontwerpers 
en de omstandigheden waarin zijn werkten. Van veel ruilver-
kavelingen is echter niet uitgezocht welke ontwerpers daarbij 
het landschapsplan hebben gemaakt. Eventuele verschillen in 
benadering en ontwerpstijl zijn amper onderzocht. Er is niet 
onderzocht of hun ontwerp-concept in de loop van de tijd is 
veranderd. Ook is niet onderzocht of er regionale verschillen 

zijn, dit terwijl Benthem aangeeft dat landschappen “alle 
een verzorging behoeven overeenkomstig hun eigen aard en 
afgestemd op het karakter van de directe omgeving.”90 

Onderzoek naar het in de Staatsbosbeheercollectie voorge-
stelde landschap als één samenhangend veeldelig cultureel 
artefact ontbreekt. Er is een lacune in kennis over het geheel 
van de reeks landschapsplannen in de Staatsbosbeheer-col-
lectie. In het onderzoek van de culturele biogra�e van het 
landschap ontbreekt dit hoofdstuk in de landschapsgeschie-
denis van Nederland. Het ontbreekt aan een uitleg, vertaling 
en interpretatie van het in de tijdlaag van de ruilverkavelingen 
ontworpen landschap. Het gaat daarbij om het vergaren van 
kennis over dit ontworpen landschap en inzicht in de opbouw, 
logica en betekenis ervan. Wat is nu eigenlijk dat “wezen van 
het werk”? En wat kunnen we daar tegenwoordig mee? 

Bij het verkennen van de plaats van het ontworpen landschap 
in de Staatsbosbeheercollectie in de culturele biogra�e van 
het landschap is het interpreteren, kennen en begrijpen van 
het ontworpen landschap juist belangrijk. Daarvoor gebruikt 
Gadamer de term ‘Verstehen’. Het is niet voldoende om het 
onderwerp van studie alleen in natuurwetenschappelijke 
zin te analyseren. Er is ook een sociaal-wetenschappelijke 
verkenning bij nodig. Bovenal zal het als artistiek en cultu-
reel artefact geïnterpreteerd dienen te worden en daarvoor 
is ook een geesteswetenschappelijke benadering vereist. 
Methodologische kennis over hoe zo’n ontworpen landschap 
- inter-epistemologisch - onderzocht kan worden lijkt niet 
voorhanden. Er wordt dus niet alleen een lacune in de kennis 
geconstateerd, maar ook een methodologische uitdaging. Er 
zal speciaal voor dit onderzoek dus een onderzoeksmodel 
moeten worden geconstrueerd.91 

Uit Amerikaans en Nederlands onderzoek komt naar voren 
dat de hermeneutiek als een geëígende benadering voor 
research naar ontworpen landschappen wordt gezien. Door 
voort te bouwen op de theorie en kennisontwikkeling, met 
name in de compositieleer, die in de loop van de geschiede-
nis van de discipline landschapsarchitectuur is opgebouwd 
kan getracht worden deze interpretatie een systematische 
onderbouwing te geven. Daarnaast kunnen reproduceerbare 
analyse van de plankaarten en concrete waarneming in het 
actuele landschap een empirische fundering bieden. De 
Staatsbosbeheercollectie is een reeks ontworpen landschap-
pen die empirisch gefundeerd kan worden geïnterpreteerd 
als cultureel artefact. Uit het voorgaande volgt dat de herme-
neutiek daartoe in de woorden van Thomson ‘the right sort 
of theory for the job’ is.92 
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Afbeelding 1.1. Overzichskaart van de ruilverkavelingen in Nederland, voor 1955 en vanaf 1955.
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1.3. Probleemstelling

Probleemstelling, empirisch

De reeks landschapsplannen die door de ontwerpers van 
Staatsbosbeheer in het kader van de ruilverkavelingen zijn 
opgesteld hebben een fysieke neerslag in het hedendaagse 
landschap gekregen. Binnen het onderzoek naar de geschie-
denis van het Nederlandse landschap kan de tijdlaag van 
de ruilverkavelingen en de in het kader daarvan uitgevoerde 
landschapsplannen niet langer genegeerd worden. Deze 
tijdlaag dient juist integraal deel daarvan te zijn. 

Dit onderzoek wil kennis en inzicht vergaren als antwoord op 
de volgende probleemstelling:

Welke overwegingen, ontwerpprincipes en landschappelijke 
doeleinden stonden aan de basis van de reeks 
landschapsplannen die in het kader van ruilverkavelingen 
tussen 1943 en 1976 zijn ontworpen bij het Staatsbosbeheer 
en welke invloed hebben deze plannen tot op heden gehad 
op de biogra�e van het Nederlandse landschap?  

Probleemstelling, methodologisch 

De reeks landschapsplannen uit de tijd van de ruilverkave-
lingen is - anders dan de meeste transformaties in andere 
tijdlagen in de culturele biogra�e van het landschap - een 
ontworpen transformatie. Om ontworpen landschappen te 
bestuderen moeten we ons ook verdiepen in het landschap 
dat de ontwerper zich voorstelde. Wat bedoelde de ontwer-
per ermee? Wilde hij of zij er iets mee uitdrukken en hoe dan? 
Pas dan kunnen we bestuderen of - en hoe - dit ‘voorgestelde 
landschap’ gestalte heeft gekregen in het landschap. 
We bestuderen dan dus meerdere versies van een land-
schap. Ten eerste het landschap dat de ontwerper beleefde 
in de tijd dat hij er een ontwerp voor moest maken. Ten 
tweede het toen toekomstige landschap dat hij zich voor-
stelde en vastlegde op een ontwerptekening. Ten derde het 
hedendaagse landschap waarin dat ontwerp daadwerkelijk is 
gerealiseerd en voor ons - meer of minder - te ervaren is. 

Dit onderzoek is een bijdrage aan de manier waarop ant-
woord gegeven kan worden op de volgende methodologi-
sche probleemstelling: Hoe verricht men wetenschappelijk 
onderzoek ter interpretatie van ontworpen landschappen als 
fase in de culturele biogra�e van het landschap? De reeks 
landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie fungeert 
daarbij als de casus en subject van onderzoek.

Deze probleemstelling is van toepassing op het land-
schapshistorisch onderzoek, maar ook op het landschapsar-
chitectonisch onderzoek. In de landschapsarchitectuur is 
het hermeneutisch interpreteren van landschapsontwerpen 
- zeker op een hoger schaalniveau - nog amper ontgonnen 
terrein.
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1.4. Theoretisch kader en methodologie

Theoretisch kader van de ‘culturele biogra�e 
van het landschap’

In het landschapshistorisch onderzoek is nu enkele decennia 
een theoretisch kader in opbouw onder de noemer: biogra�e 
van het landschap.93 Het is een verbreding van het onderzoek 
naar de geschiedenis van het landschap zoals dat tot aan het 
begin van de 21ste eeuw gebruikelijk was. Kenmerkend voor 
die verbreding is een interdisciplinaire of zelfs trans-disciplinai-
re benadering waarmee niet een beperkt aantal relicten of een 
bepaalde plek in een bepaalde periode als object van onder-
zoek wordt genomen, maar juist de transitie van het landschap 
als gevolg van ontwikkelingen vanaf de prehistorie tot het he-
den, als ook de sociale en culturele context waarbinnen deze 
fysieke  ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Daarbij gaat 
het niet alleen om het in kaart brengen van de relicten, maar 
juist om het doorgronden van de redenen van de transities van 
landschappen in de opeenvolging van tijdlagen. 
Die redenen kunnen van allerlei aard zijn. Vandaar dat onder-
zoek vanuit vele disciplines wordt gedaan en juist het koppelen 
van die verschillende disciplines aan elkaar tot nieuwe inzich-
ten leidt. De laatste jaren wordt ook de sociale en culturele 
beleving van het landschap betrokken. 
Het theoretisch kader van de biogra�e van het landschap 
overstijgt dus ook de reikwijdte van ieder van de drie vleugels 
in het grote gebouw van de wetenschap. Zowel natuurweten-
schappelijk onderzoek, als onderzoek vanuit de sociale weten-
schappen, als onderzoek vanuit de geesteswetenschappen kan 
deel uitmaken van het onderzoek binnen het werkveld van de 
biogra�e van het landschap.
Dat betekent dat ook allerlei methodieken toegepast kunnen 
worden, gekoppeld aan de verschillende onderzoekstradities. 
Juist door het bewust in het onderzoek betrekken en combi-
neren van de drie wetenschappelijke vleugels krijgt het on-
derzoek naar de culturele biogra�e van het landschap diepte. 
Het betekent ook dat in het onderzoek naar (aspecten van) 
de culturele biogra�e van het landschap het begrip landschap 
breed - alle drie de vleugels omvattend - in beschouwing wordt 
genomen. 

Powerscape, matterscape, mindscape

Sommige de�nities van landschap zijn gebaseerd op een 
natuurwetenschappelijke methode, andere op een sociaalwe-
tenschappelijke analyse en weer andere op een geestesweten-
schappelijke beschouwing.94 De conceptuele ambiguïteit die 
hiervan het gevolg is heeft Maarten Jacobs in zijn dissertatie 
‘the production of mindscapes’ ondervangen door een triparti-
te landschapstheorie te construeren waarin drie verschillende 
fenomenen worden onderscheiden die als landschap worden 
onderkend: ‘powerscape’, ‘matterscape’ en ‘mindscape’.95 

Door deze onderscheiding kan Jacobs de onduidelijkheden, 
misverstanden en miscommunicatie verklaren die veel land-
schapsdebatten doen mislukken. Doordat deelnemers aan die 
debatten vanuit verschillende realiteiten landschap ervaren 
praten zij langs elkaar heen. Als men vanuit de fysieke realiteit 
redeneert heeft men het over matterscape, over het materiële. 
Dit landschap kan worden beschreven als een systeem van 
meetbare feiten, processen of objecten waarop de wetten van 
de natuurwetenschappen van toepassing zijn. In deze realiteit 
wordt de validiteit van een beschrijving van dit landschap geba-
seerd op meetbare ‘waarheid ’. 
Als men landschap als powerscape analyseert denkt men van-
uit de sociale realiteit van afspraken, wetten en maatschappe-
lijke krachten die het handelen van mensen regelen, of richting 
geven en zo de ontwikkeling van het landschap bepalen. In 
deze realiteit wordt de validiteit van een beschrijving van dit 
landschap gebaseerd op beoordeelbare ‘juistheid ’.
Het landschap als mindscape wordt ervaren vanuit de innerlijke 
realiteit en is dus altijd individueel. In deze realiteit wordt de 
validiteit van een beschrijving van dit landschap gebaseerd op 
de ervaarbare of interpreteerbare ‘waarachtigheid ’. Jacobs be-
nadrukt dat de onderscheiding van matterscape, powerscape 
en mindscape en de onderkenning ervan in debatten kan hel-
pen om deze niet te laten uitmonden in Babylonische spraak-
verwarringen of epistemologische miscommunicatie. Het kan 
evenwel niet alleen in het maatschappelijk debat, maar ook 
in het onderzoek duiding helpen geven, ook in het onderzoek 
naar de geschiedenis van het landschap. Door bij de studie van 
een bepaald landschap alle drie de realiteiten in het onderzoek 
een erkenbare plaats te geven kan dit onderzoek integraal en 
volledig kennis opleveren van dat landschap.

De tripartite benadering van landschap kan ook helpen bij het 
ordenen van het onderzoek naar ontworpen landschappen. 
Daarbij is die benadering zowel van toepassing op het door 
de ontwerper ‘voorgestelde landschap’ als op het huidige 
landschap waarin dit ontwerp is uitgevoerd. In beide versies 
van het ‘ontworpen landschap’ kan het spel van sociaal-maat-
schappelijke krachten bestudeerd worden. De powerscape van 
het huidige landschap verschilt immers van dat waarbinnen 
de ontwerper zich het landschap voorstelde. De matterscape 
bestaat uit fysieke landschapselementen zoals bomenrijen. 
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Die bestaan in het ontwerp uit een rijtje punten op een kaart 
met een legenda. In het uitgevoerde landschap zijn dat echte 
bomen in het veld. 
In het huidige (ontworpen) landschap kunnen mensen hun 
persoonlijke mindscape ervaren. De pendant daarvan in het 
ontworpen landschap is het landschap waarin de ontwerper 
toen verkeerde. Dat was het landschap wat hij toen ervaarde 
en waarin hij een verhaal bedacht dat hij als ontwerper wilde 
uitdrukken in het door die ontwerper toen voorgestelde 
landschap. 

De noodzaak tot constructie van een in-
ter-epistemologisch onderzoeksmodel

Hiervoor werd besproken dat er binnen het theoretisch 
kader van de culturele biogra�e van het landschap niet voor 
één van de vleugels in het grote bouwwerk van de weten-
schap wordt gekozen, maar dat juist uit een inbreng van alle 
scholen en disciplines in de wetenschap kan worden geput. 
De tripartite landschapstheorie van Jacobs sluit daarbij aan. 
Binnen het theoretisch kader van de culturele landschapsbio-
gra�e wordt daarom steeds meer getracht de tripartite land-
schapsbenadering tot uiting te laten komen in het onderzoek. 
Daarmee krijgt dit onderzoek een inter-epistemologisch 
karakter.96

Voor een inter-epistemologisch landschapshistorisch onder-
zoek naar ontworpen landschappen is nog geen methodolo-
gie voorhanden. Daarom is een nieuw onderzoeksmodel ge-
construeerd, waarbij verschillende benaderingen en tradities 
in het onderzoek worden gecombineerd.

In diverse historische onderzoeken naar ruilverkavelingen 
en architectuurhistorische studies naar ruilverkavelingen 
en landschapsarchitectuur of landschapsarchitecten wordt 
een duiding gegeven van de procedurele aspecten van de 
ruilverkavelingen en het maatschappelijk krachtenveld in de 
Nederlandse ruilverkavelingsgebieden. Die literatuur vormt 
de basis voor het betrekken van de powerscape in het onder-
zoeksmodel. Voor de matterscape wordt daarbij gebouwd op 
de (landschaps-)architectonische compositieleer die Steen-
bergen et al aan de TU in Delft hebben ontwikkeld. Daarbij 
bouwen zij voort op een traditie die teruggaat tot Vitrivius.97  
Om de mindscape ook in dit onderzoek te betrekken kan 
amper gebouwd worden op bestaand landschapsarchitecto-
nisch onderzoek. In dit onderzoek wordt daartoe aansluiting 
gezocht bij de hermeneutische traditie voor het interprete-
ren van de betekenis en leesbaarheid van het ontworpen 
landschap als product van de menselijke geest.98 Met name 
het standaardwerk ‘Wahrheit und Methode’ van Hans Georg 
Gadamer is hierbij leidend.99 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de 
bijdrage vanuit verschillende ‘vleugels binnen het academisch 
bouwwerk’ aan het in voor deze studie geconstrueerde 
onderzoeksmodel. Delen daarvan kwamen al aan de orde in 
het overzicht van de stand van het onderzoek dat hiervoor is 
gegeven, maar worden hierna in het onderzoeksmodel nader 
besproken.
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Powerscape, bijdrage sociale wetenschappen: 
tijdgeest 

Het onderzoek van de powerscape bestaat uit literatuurstudie. 
Verschillende onderzoeken naar de ontstaansgeschiedenis 
van ruilverkaveling en naar de procedurele en instrumentele 
aspecten ervan geven inzicht in hoe die de ruimtelijke ordening 
van Nederland hebben beïnvloed.100 Daar horen ook investe-
ringsprogramma’s van de overheid bij. De ruilverkaveling was 
ook een middel om bepaalde gebieden economisch vooruit te 
helpen. In ‘Het landschap, de mensen’ schetst Auke van der 
Woud een beeld van de opkomst van de cultuurtechniek als 
vanaf het midden van de negentiende eeuw.101

Voor verschillende regio’s verschenen aparte studies over de 
wederopbouw. Dat hield in de jaren direct na de oorlog ook 
het herstel van oorlogsschade in. Grote delen van het land 
waren door overstromingen danig verwoest. In ‘Kneedbaar 
landschap, kneedbaar volk’ bespreekt Gerrie Andela hoe in de 
verschillende delen van Nederland streekverbetering wordt 
ingezet om het land te laten moderniseren.102 Aan het ruilver-
kavelingstraject werd een educatief en sociaal programma 
gekoppeld. Ook de strijd tussen verschillende sectoren en be-
langen - waarbij de strijd tussen de belangen van de landbouw 
tegenover die van natuur en landschap vaak de boventoon 
voerde - komt in het boek van Andela aan de orde. 

Er zijn publicaties over de ontwikkeling van de landbouw in 
bepaalde regio’s. In dit onderzoek wordt voortgebouwd op 
publicaties die voor de onderzochte casus van belang zijn. 
Het boek ‘Boerenlandschap in beweging’ naar aanleiding van 
het 100-jarig bestaan van het Drents Landbouw Genootschap 
is daarvan een goed voorbeeld.103 Dat werd voor de casus in 
Drenthe geraadpleegd.104 
Er is er een reeks architectuurhistorische publicaties over het 
werk van bepaalde landschapsarchitecten waarin de power-
scape waarbinnen zij werkten wordt geduid. Een overzicht 
daarvan wordt gegeven in ‘Maakbaar Landschap’.105 In sommi-
ge daarvan komt aan de orde dat landschapsarchitecten zelf 
de powerscape naar hun hand proberen te zetten, verschillen-
de keren met succes.106 
Al deze literatuur kan in het onderzoeksmodel ingezet worden 
om de tijdgeest waarbinnen de ontwerpers werkten in het 
onderzoek te betrekken. Zo wordt de powerscape - oftewel 
de economische, sociale en beleidsmatige context van de tot-
standkoming van de landschapsplannen - als belangrijk aspect 
van het ontworpen landschap deel van het onderzoeksmodel.

Matterscape, inbreng vanuit landschapsarchi-
tectuur: typologie en compositie 

Wetenschappelijk onderzoek naar de producten van land-
schapsarchitectuur is deels architectuurhistorisch onderzoek, 
maar leidt ook tot een verzameling kennis die een theoretische 
onderbouwing van de uitoefening van de discipline levert.107 
Door Steenbergen wordt deze benoemd als ‘typologie’.108 Het 
is ontwerponderzoek en de methodiek daarvoor zoals die 
aan de TU Delft is ontwikkeld is in onderhavig onderzoek het 
methodisch fundament voor het inpassen van ‘matterscape’ in 
het onderzoeksmodel.109 

Het gaat om “een ontleding van de landschapsarchitectonische 
bewerking” van plaats, ruimte, beeld, en programma.110 Die 
ontleding kan toegepast worden op meerdere schaalniveaus, 
stelt Steenbergen. Op ieder schaalniveau kan de aard van de 
compositie verschillen. De karakteristieke samenhang in een 
compositie wordt weergegeven in een compositieschema. 
Daarin wordt het onderling verband van compositie-elementen 
- de bouwstenen van de compositie - vastgelegd.111 Steenber-
gen wijst er verder op dat bij het onderzoeken van ontwerpen 
ook de transformatie in beschouwing genomen moet worden. 
Wat heeft de ontwerper van het oude landschap opgenomen 
in zijn nieuwe compositie en welke aspecten, elementen, of 
patronen uit het oude landschap zijn weggelaten? Typologisch 
ontwerponderzoek omvat “de onderlinge vergelijking, ver-
wantschap en herleidbaarheid van landschapsarchitectonische 
ontwerpen door middel van het onderscheiden van composi-
tie-elementen, compositie-schema’s en transformaties”.112 
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Mindscape, bijdrage geesteswetenschappen 
via de hermeneutiek

De Delftse compositieleer lijkt op het eerste gezicht een ge-
schikt theoretisch kader te bieden om te onderzoeken of de 
reeks landschapsplannen leidt tot een typologie van compo-
sities. Echter, is met typologie als onderzoeksmethode ook 
te doorgronden hoe de visueel-ruimtelijke compositie “het 
wezen van het werk” zou kunnen uitdrukken? Vormen deze ty-
pologieën woorden in een landschapsarchitectuur-taal, of een 
vocabularium waarmee een verhaal over de essentie van het 
landschap a�eesbaar gemaakt kan worden? Of blijven deze 
typologieën als het ware groepen letters zonder betekenis? 
In de termen van het tripartite landschapstheorie wordt het 
ontwerp van het landschap in de Delftse compositieleer 
ingeperkt tot de ‘matterscape’ en blijven de ‘powerscape’ en 
‘mindscape’ buiten beschouwing.
In Architectural Design and Composition (2002) duiden Steen-
bergen et al aan dat landschapsarchitectonische handeling 
niet alleen architectonische aspecten omvat, waarmee 
gedoeld wordt op “programmatische, fysieke, technische 
of constructieve eigenschappen” van de compositie. Naast 
deze architectonische aspecten omhelst een compositie ook 
architecturale aspecten die betrekking hebben op “de recep-
tie, de inbedding en impact van ruimtelijke ontwerpen in een 
cultuur of samenleving”.113 Zij stellen dat de architectonische 
aspecten van de compositie moeten activeren tot lezing en 
interpretatie van het ontwerp en het ontworpen landschap. 
De compositie “legt de verbinding tussen het architectoni-
sche en de architecturale.” De compositie kan dus door men-
sen ervaren worden als een uitdrukking van een verhaal of 
een gevoel en zo een betekenis krijgen voor die mensen.114

Voor de architectonische aspecten wordt met compositie-
schema, compositie-elementen en transformatie een analyse- 
en begrippenkader aangedragen. Steenbergen verduidelijkt 
echter niet hoe die architecturale aspecten geanalyseerd 
kunnen worden binnen dit Delftse theoretisch kader. Ster-
ker nog: in Introduction; Design Research, Research by 
Design stellen Steenbergen et al. (2002) dat de intuïtieve en 
impliciete, steelse aspecten van het ontwerpen een weten-
schappelijk theorievorming over “the art of composition” 
in de weg staan.115 Zij zien die architecturale aspecten van 
ontwerpen juist als ‘weg te nemen ruis’ bij het ontwikkelen 
van de compositieleer. Dat is verklaarbaar, omdat men de 
compositie van het landschap zoveel mogelijk geobjectiveerd 
wil beschrijven, los van de subjectieve, intuïtieve en implicie-
te betekenisverlening. Het is volgens hen daarom van groot 
belang om erachter te komen “how to strip compositional 
knowledge of its restrictive and obscuring connotations”. Pas 
dan kan het worden toegepast in de onderzoekspraktijk als 
“an essential and up-to-date set of instruments.”

In dit promotieonderzoek wordt juist een omgekeerde route 

afgelegd. Uit de collectie met ontwerptekeningen kan op 
meerdere schaalniveaus een architectonische typologie 
van composities per landschapstype worden afgeleid, maar 
daarmee is de betekenis van de landschapsplannen nog niet 
geanalyseerd. Daarvoor dient een visie op de architecturale 
betekenisverlening te worden toegevoegd. In dit onderzoek 
gaat het om te begrijpen, of te vertalen, op welke inbedding 
in de cultuur en samenleving de ontwerpen waren gericht.116 
Dan kunnen naast de matterscape ook de powerscape en 
de mindscape worden betrokken in het onderzoek naar het 
interpreteren van een ontworpen landschap. 
Steenbergen et al. (2002) besteden wel aandacht aan de 
architecturale aspecten. Onder de titel Architectural Perspec-
tives is een hoofdstuk opgenomen met essays die ingaan op 
de expressiviteit van architectuur. De essays bieden voor ons 
onderzoek echter geen methodische handvaten. Ze mogen 
gezien worden als een “architectural context for a deeper 
understanding of contemporary experimental architectonic 
design and composition”.117 In de essays in het hoofdstuk 
over de architecturale aspecten wordt het tekenen, als het 
zoekend analyserend ontleden en oplossen van ontwerpop-
gaven, als methodiek gepromoot. De Delftse onderzoekers 
bieden echter geen ‘conceptual framework ’ aan voor het 
‘interpreteren’ van composities.118 Binnen de tripartite land-
schapsbenadering hebben we het dan over de mindscape.

Op de zoektocht naar een geschikt model voor het onder-
zoek met onze vraagstelling kan men vanuit de transdisci-
plinaire onderzoeksbenadering binnen de biogra�e van het 
landschap ook bij andere wetenschappelijke velden te rade 
gaan. De wetenschaps�loso�e biedt daar aanknopingspunten 
voor. Wanneer we naast de natuurwetenschappen ook de 
sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen in onze 
zoektocht betrekken blijkt dan elders in het grote gebouw 
van de wetenschap aangesloten te kunnen worden op de 
hermeneutische traditie. De studie van het proces van inter-
preteren, inclusief het achterhalen en expliciet maken van de 
achtergrond of context die een tekst of kunstwerk begrijpelij-
ker maakt, wordt hermeneutiek genoemd.119 

In dit onderzoek wordt een hermeneutische benadering inge-
zet om ook de mindscape te betrekken in het onderzoekspro-
ces.120  Het gaat om het begrijpen, vertalen en interpreteren 
van de reeks landschapslannen in de Staatsbosbeheercollec-
tie (1943-1976), als artistiek artefact van ontwerpers. Tijdens 
een Studium Generale over de verwetenschappelijking van de 
discipline landschapsarchitectuur in 1986 wees Koningsveld 
er al op dat de hermeneutische traditie daarvoor het geëi-
gende theoretisch raamwerk kan leveren.121 
In de hermeneutische traditie wordt via een iteratief proces 
een empirisch gefundeerde interpretatie verricht binnen de 
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historische en culturele context van het artefact.122 In de vol-
gende paragrafen zal toegelicht worden wat hieronder wordt 
verstaan en zal op enkele sleutelbegrippen van de hermeneu-
tiek nader worden ingegaan.. 

Binnen de hermeneutische traditie worden al duizenden jaren 
producten van de menselijke geest onderzocht. Binnen die 
traditie hebben Schleiermacher en later Gadamer grote invloed 
gehad. Drie noties in het denken van Gadamer zijn belangrijk 
voor de opbouw van dit onderzoek. Dat zijn ten eerste het 
versmelten van de horizon van onderzoeker en van het onder-
zochte en ten tweede de hermeneutische cirkel. Ten derde is 
applicatie relevant als essentieel aspect van zijn hermeneuti-

sche benadering voor dit onderzoek - en voor een vormgeven-
de discipline als landschapsarchitectuur.

Horizonversmelting
Gadamer stelt dat de onderzoeker nooit zichzelf buiten kan 
sluiten in het proces van interpreteren. Die heeft altijd zijn 
oordelen en vooroordelen bij zich als hij dat interpretatiepro-
ces ingaat. Dat is geen bezwaar volgens Gadamer, maar een 
gegeven. Gadamer beschrijft dit met de term horizon. Een-
ieder heeft zijn eigen horizon bij het interpreteren of beleven 
van artistieke artefacten in zijn omgeving. Dat interpreteren 
vindt plaats tegen een impliciete en onbewuste achtergrond 
van vooronderstellingen en handelingen die de interpreterende 

Afbeelding 1.2.  Schematische weergave van het proces van interpreteren van de Staatsbosbeheervollectie met landschapsplannen.

Landschapsplannen 
voor ruilverkavelingen

vocabularium
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persoon - de interpreet - als vanzelfsprekend en ‘natuurlijk’ 
ervaart.123 Gadamer stelt dat het van belang is dat de eigen 
horizon zo veel mogelijk expliciet gemaakt wordt. Bij het in-
terpreteren van een cultureel artefact heeft niet alleen de on-
derzoeker zijn horizon, maar ook de kunstenaar wiens werk 
geïnterpreteerd wordt. Ook die werkte vanuit zijn horizon.

Bij het bestuderen van de mindscape bij een ontworpen 
landschap gaat het erom inzicht te krijgen in de horizon van 
de ontwerper. Welk landschap stelde de ontwerper zich 
voor? Dat kan onderzocht worden door interpretatie van de 
plankaarten, maar het is ook van belang te onderzoeken of 
de intenties van de ontwerper door de interpreet te beleven 
zijn in het actuele landschap. Zo kan - in de termen van Gada-
mer - een versmelting plaatsvinden tussen de horizon van de 
ontwerper en van de interpreet.

De hermeneutische cirkel
Zolang het interpretatieproces nog bezig is kan het zijn dat 
de onderzoeker zijn bevindingen steeds weer zal bijstellen, 
omdat hij het object van onderzoek beter ‘verstaat ’. In de 
loop van het proces kan de onderzoeker zich verdiepen in 
een detail en de inzichten die hij daarbij opdoet weer op 
het geheel toetsen. Om daarna het object weer vanuit een 
andere invalshoek te benaderen. Dit cyclische proces wordt 
de hermeneutische cirkel genoemd, maar eigenlijk is de 
hermeneutische cirkel dus een spiraal.124 Het is kwalitatief 
onderzoek met een inductief-iteratieve onderzoeksmetho-
de.125 In dergelijk inductief-iteratief onderzoek is vooraf niet 
bekend waarnaar precies wordt gezocht. Bij zulk onderzoek 
wordt theorie gevormd vanuit bevindingen. De bevindingen 
worden teruggekoppeld naar de voorraad van theorie en 
de onderzoeksresultaten. Dit kan gezien worden als een 
soort re�ectie. Gadamer duidt dat proces van re�ecteren en 
steeds opnieuw aanscherpen van de bevindingen aan met 
de term horizonversmelting. Bij het interpreteren gaat het in 
Gadamer’s visie om het laten versmelten van die horizons.

In dit onderzoek gaat het om het verstaan en verklaren van 
de reeks landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie 
(1943-1976)’ als ontworpen laag in de culturele biogra�e 
van het landschap. Daarvoor biedt de hermeneutische cirkel 
houvast. Het houdt in dat het interpreteren, leren verstaan, 
van de collectie landschapsplannen als cultureel artefact een 
cyclisch proces is, waarbij het object van studie eerst glo-
baal wordt benaderd, vervolgens in speci�eke details wordt 
bestudeerd en vandaar de blik weer terug naar het geheel 
te brengen. Daardoor kan dat geheel weer met een dieper 
begrip bekeken worden en opnieuw geïnterpreteerd worden. 
Zo komt de onderzoeker in dat cyclische proces steeds 
meer te weten over zijn object van studie.126 In dit onderzoek 
wordt een cyclisch interpretatieproces doorlopen waarin de 
interpreet zich heen en weer beweegt tussen twee horizons: 
de Staatsbosbeheercollectie en het huidige landschap.

Door interpretatie van de landschapsplankaarten uit de 
Staatsbosbeheercollectie probeer ik, als interpreet, steeds 
beter te begrijpen welk landschap de ontwerpers zich voor-
stelden als daarin hun ontwerpen zouden zijn uitgevoerd. 
Daarbij is het van belang een voorstelling te maken van 
het landschap zoals het er in die tijd uitzag. Topogra�sche 
kaarten uit die tijd zijn nuttig, maar de Eerste Nederlandse 
Bosstatistiek (1938-1942) is daarnaast een aanvullende 
betrouwbare bron. Deze bestaat uit een set topogra�sche 
kaarten die verkend en gedrukt zijn in de dertiger jaren van 
de twintigste eeuw. Medewerkers van Staatsbosbeheer 
hebben in het veld tussen 1938 en 1942 de beplantingen 
binnen en buiten bosverband op die set kaarten ingetekend. 
Met dat toenmalige landschap als uitgangspunt stelden ze 
zich waarschijnlijk het landschap voor waarin de beplantingen 
die ze op hun plankaarten afbeelden uitgegroeid waren tot 
volwassen bomen en struwelen. Ze dienden dan minstens 
een halve eeuw de toekomst in te kijken. 

Door het beleven van het huidige landschap wordt gepro-
beerd te verstaan of in dat actuele landschap de ontwerpen 
te herkennen zijn. Zo probeer ik, als interpreet, steeds beter 
te begrijpen hoe de ontwerpers de ervaring van mensen in 
dat toekomstige landschap hebben voorgesteld. Kan ik in 
het huidige landschap ervaren hoe de ontwerpers van die 
landschapsplannen ‘de essentie van het landschap’ leesbaar 
wilden houden? Hoe ‘lezen’ mensen die zich in dat landschap 
bevinden of zich er doorheen bewegen en het ervaren. Wat 
vertelt zeventig jaar later de visueel-ruimtelijke compositie 
van de enscenering van het landschap- met name bestaande 
uit beplantingen? Daarbij is het vanuit de benadering van 
Gadamer relevant om de lezer ook een inzicht te geven in de 
‘vooroordelen’ van de onderzoeker. 

Cyclisch ontwerpproces
Het hermeneutisch onderzoeksproces heeft grote overeen-
komst met een ontwerpproces dat op vergelijkbare wijze 
cyclisch verloopt (Vroom, 1978 en Steenbergen, 2002). 
Steenbergen verwijst er niet naar, maar de hermeneutische 
benadering en het verbinden van architectonische en archi-
tecturale aspecten tijdens het ontwerponderzoek hebben 
veel parallellen. Zeker als je het onderzoekend tekenen, dat 
hij propageert, ziet als het in gesprek gaan met het ontwerp 
dat onderzocht wordt. Het is dan alsof de horizons van de 
ontwerper en de tekenende onderzoeker met elkaar versmel-
ten. 
De plantekeningen vormen ieder op zich een cultureel crea-
tief product van een ontwerper.127 In dit onderzoek wordt de 
betekenis van de reeks landschapsplannen als ontworpen 
laag in de biogra�e van het landschap onderzocht. Die laag 
zou dan ook in een cyclisch proces in de loop van de tijd tot 
stand zijn gekomen.128 Zo volgt de interpretatie met behulp 
van de hermeutische cirkel in dit onderzoek ook de chronolo-
gie van dat creatief proces. 
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Applicatie
Een voor dit onderzoek uitdagend element van Gadamer’s 
benadering is het thema ‘applicatie’. Gadamer legt uit dat een 
interpretatie pas echt voltooid is als de vertaling of verklaring 
van het ontwerp ook een inzicht geeft in de manier waarop 
het in deze tijd - in ons geval voor mensen in het huidige 
landschap - toe te passen is. Dat gaat dus verder dan alleen 
de herkenbaarheid van de visueel-ruimtelijke compositie en de 
leesbaarheid van het verhaal dat de ontwerper daarmee wilde 
vertellen. Het gaat ook over een duiding van de betekenis van 
die compositie en die verhalen voor mensen en hun landschap 
in deze tijd. Wat kunnen de mensen die nu in dat landschap 
leven er mee? 
Pas als een interpretatie ook deze ‘applicatie’ van het on-
derzochte artefact - het ontworpen landschap - omvat is het 
‘Verstehen’ als hermeneutische taak volbracht.129

Toegepast onderzoeksmodel 

De hiervoor besproken drie fenomenen binnen de tripartite 
landschapstheorie en de verschillende erbij passende onder-
zoeksmethodes zijn gecombineerd in een onderzoeksmodel, 
dat voor deze studie is geconstrueerd. Daarin worden drie 
onderzoekslijnen in een cyclisch proces met elkaar vervloch-
ten. Zo wordt een iteratieve empirisch gefundeerde interpreta-
tie bereikt binnen de historische en culturele context van het 
artefact, het ontworpen landschap.

De eerste lijn, horizon, steunt op archiefonderzoek en op 
bestaand wetenschappelijk onderzoek en vakliteratuur waar-
mee zicht wordt verkregen op de maatschappelijke context 
waarbinnen de reeks landschapsplannen voor ruilverkavelingen 
tussen 1943 en 1976 tot stand kwam. Dit wordt aangevuld 
met het bestuderen van een bibliogra� e van de (vak)literatuur 
die in hun ‘horizon van toen’ ter beschikking stond van de 
ontwerpers. Zo komen in deze onderzoekslijn de opvattingen 
en inspiratiebronnen van de ontwerpers in beeld.

De tweede lijn is de landschapsarchitectonische compositie.  
Daarvoor is de compositieleer van Steenbergen et al leidend. 
De compositieleer is gericht op het ordenen en karakteriseren 
van de architectonische aspecten van de reeks landschaps-
plannen. Daartoe wijst Steenbergen met name ‘typologie’ aan 
als methode voor ontwerponderzoek. Binnen deze lijn worden 
veel data verzameld en geordend over de landschapsplannen 
en de aspecten en onderdelen ervan. Ook de vergelijking tus-
sen het voorgestelde en het uitgevoerde landschap levert data 
op over de herkenbaarheid van het voorgestelde landschap in 
het actuele landschap. De resultaten van deze onderzoekslijn 
worden zo veel mogelijk ook vastgelegd in een geogra� sch 
informatiesysteem (GIS)  met daaraan gekoppelde tabellen en 
toelichtingen.

De derde lijn, verhalen, volgt de geesteswetenschappelijke 
benadering die door Gadamer in de hermeneutische traditie 
is aangedragen. Gadamer’s hermeneutiek is gericht op het 
‘Verstehen’. Als we dat vertalen naar ontworpen landschap-
pen dan gaat het om het ‘Verstehen’ van de wijze waarop de 
ontwerpers hun verhaal van het landschap via een visueel-ruim-
telijke compositie tot uitdrukking hebben gebracht. Het gaat 
om het begrijpen, verklaren en vertalen van de ontwerpen voor 
de lezer, luisteraar of toeschouwer. Hiermee kan de typologie 
verrijkt worden met betekenis en verhalen.130verrijkt worden met betekenis en verhalen.

Afbeelding 1.3. Schematische weergave hoe de drie onderzoekslijnen horizon, compositie en verhalen zich vervlechten tijdens het onderzoekspro-
ces. 
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Afbeelding 1.4. Schematische weergave van het voor dit onderzoek geconstrueerde onderzoeksmodel met daarin de drie onderzoekslij-
nen vervlochten. Op deze manier wordt recht gedaan aan een holistische benadering van landschap, landschapsarchitectuur en land-
schapsgeschiedenis, zoals die binnen het onderzoek in het kader van de culturele biogra� e van het landschap wordt nagestreefd.

Landschapsplannen 
voor ruilverkavelingen
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Van vocabularium naar verhalen
Bij het interpreteren van de composities wordt voortgebouwd 
op het repertoire en de traditie van de tuin- en parkarchitec-
tuur. Tafereel-composities aaneengeregen door belevings-
routes en parkways zijn daarbij relevante begrippen. Samen 
vormen ze als het waren verhalen die a�eesbaar zijn in het 
landschap. Die verhalen kunnen op verschillende schaalniveaus 
spelen. 

Door afwisselend de horizon van de interpreet die het huidi-
ge landschap kan beleven te vervlechten met de horzon van 
de ontwerpers toen, wordt de typologie vertaald naar een 
vocabularium. Met dat vocabularium wordt een serie verhalen 
in het ontworpen landschap van Landschapsplan Nederland 
(1943-1976) geïnterpreteerd en opgetekend. Er wordt in dit 
onderzoek gestreefd naar een spreiding over het gevarieerde 
Nederlandse landschap.131 

Tot slot komt ook de toepassing in deze tijd aan de orde: 
wat kunnen we in deze tijd met deze verhalen? Met de koppe-
ling van dit onderzoek aan vragen van opdrachtgevers in de 
praktijk in een aantal concrete projecten krijgt de applicatie 
vorm. Ook bij de keuze van opdrachtgevers werd een repre-
sentatieve spreiding over het Nederlandse landschap en het 
werkveld nagestreefd. Deze applicatie levert een afronding 
van de interpretatie van de verhalen per landschapstype op. 
Samen vormen deze verhalen een interpretatie van de reeks 
landschapsplannen voor ruilverkavelingen in Nederland (1943-
1976).
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1.5. Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen

Drie lijnen en drie episoden
Het ondezoek wordt langs drie lijnen verkend (Horizon, 
Compositie, Verhalen) en in drie episoden uitgewerkt (Kiem, 
Fabriek, Taferelen).

De drie onderzoekslijnen 
De interpretatie - gericht op een empirisch gefundeerd 
hermeneutisch ‘Verstehen’ -  is het resultaat van een cyclisch 
iteratief proces waarin steeds de drie onderzoekslijnen met 
elkaar worden vervlochten. Op basis van het geconstrueerde 
onderzoeksmodel wordt de centrale vraagstelling vertaald 
naar de volgende onderzoekslijnen met bijbehorende onder-
zoeksvragen: 

1. Horizon
Wat kenmerkte de maatschappelijke en persoonlijke horizon
van de ontwerpers van de landschapsplannen? 

2. Compositie
Welke elementen uit het toenmalige landschap gebruikten 
de ontwerpers bij de door hen voorgestelde transformatie 
naar een vernieuwde landschappelijke compositie? Welke 
compositie-elementen en welke compositie-schema’s werden 
daarbij toegepast? Welk vocabularium is te herkennen in de 
landschapsarchitectonische composities binnen de reeks 
landschapsplannen? 

3. Verhalen
Wat hebben de ontwerpers met dit vocabularium in hun 
landschapsplannen in het landschap a� eesbaar proberen te 
maken? Werd hierbij het historische repertoire van de tuin- en 
parkarchitectuur, met tafereel-composities en belevingsrou-
tes, toegepast? Zijn die ‘verhalen’ in het actuele Nederlandse 
landschap a� eesbaar? Is er een applicatie van die verhalen 
naar de hedendaagse landschapsontwikkeling mogelijk? 

Onderzoeksvragen in de drie episoden 
De interpretatie wordt in deze dissertatie in drie elkaar 
chronologisch opvolgende delen gepresenteerd: KIEM (1911-
1948), FABRIEK (1946-1955) en TAFERELEN (1946-1976). 
In ieder deel vervlechten de drie onderzoekslijnen, maar de 
nadruk ligt wel in ieder deel anders. In die verschuiving van 
het accent van horizon, via compositie naar de verhalen is 
ook een afspiegeling te zien van het interpretatieproces in dit 
onderzoek. Het tweede deel bouwt voort op de bevindingen 
in het eerste en het derde deel weer op de bevindingen van 
eerste twee delen. 

Afbeelding 1.5. Schematische weergave hoe de drie onderzoekslijnen horizon, compositie en verhalen zich vervlechten 
tijdens het onderzoeksproces en in de drie episoden resulteren in drie elkaar chronologisch opvolgende delen: KIEM 
(1911-1948), FABRIEK (1946-1955) en TAFERELEN (1946-1976).
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Eerste episode. 
DE KIEM VAN HET LANDSCHAPSPLAN

In het eerste deel ligt de nadruk op de eerste onderzoekslijn, 
horizon. Daar gaat het om een zoektocht naar het gedachte-
goed waaruit het maken van landschapsplannen door Roelof 
Jan Benthem voortkwam. Het was Benthem die - zoals hier-
voor al is aangegeven - rond 1944 bij Staatsbosbeheer begon 
met het maken van landschapsplannen voor ruilverkavelin-
gen.132 

De onderzoeksvraag in de eerste episode is:
Wat is de kiem waaruit het maken van landschapsplannen voor 
ruilverkavelingen voortkomt? 

Daaruit volgen de deelvragen:
• Waar kwam het gedachtegoed vandaan in die eerste jaren 

als landschapsadviseur? Wie waren zijn inspiratoren? 
• Wat vormde de theoretische basis onder zijn werk? Welke 

rol speelden natuur, cultuur, landschap en schoonheid 
daarin?

• Hoe zag hij de taak van de overheid inzake het 
Nederlandse landschap?

Tweede episode. 
DE PLANNEN- EN KAARTENFABRIEK

In het tweede deel staat de tweede onderzoekslijn, composi-
tie, centraal. We analyseren de opbouw van een vocabulari-
um - als gereedschapskist en palet - voor het ontwerpen van 
landschapsplannen in de periode van 1946 tot ongeveer 1956. 
Benthem refereerde aan die beginperiode als een ‘plannen- en 
kaartenfabriek ’.

De onderzoeksvraag in de tweede episode is: 
Ontwikkelde zich in de beginperiode (1946-1956) in de “kaar-
tenfabriek” een vocabularium voor het ontwerpen van land-
schapsplannen voor verschillende landschapstypen?

Bij de landschapstypen komen als deelvragen aan bod:
* Wat was de horizon van de ontwerpers bij het maken van de 
landschapsplannen? 
* Welke compositie werd toegepast? 
* Waaruit bestaat het vocabularium voor de verschillende 
landschapstypen?
* Tekenen zich in de plannen voor de verschillende landschap-
stypen verhalen af die de ontwerpers in de compositie van het 
landschap hebben uitgedrukt?

Derde episode. 
TAFERELEN BINNEN ÉÉN GROOT WERK

In het derde deel gaat het bij uitstek om de verhalen, de derde 
onderzoekslijn. Dat doen we aan de hand van de ontwikkeling 
van de reeks landschapsplannen die tot 1976 voor verschillen-
de delen van het Nederlandse landschap zijn ontworpen. 
Er wordt voortgebouwd op de bevindingen in deel I en deel II. 
In deel II komt naar voren dat het ontwikkelde vocabularium 
werd toegepast om tafereel-composities te ontwerpen die de 
karakteristiek van de verschillende delen van het Nederlandse 
landschap versterken en onderling van elkaar laten verschillen. 
In deel II leek zich af te tekenen dat die tafereel-composities 
opgebouwd zijn op drie verschillende niveaus die gekoppeld 
zijn aan de beleving van de wandelaar, de �etser en de motor-
rijder. Door de verschillen in bewegingssnelheid ervaren ze de 
karakteristieken van een landschap op verschillende schaal-
niveau. Het begrip ‘parkweg’ lijkt daartoe op die drie niveaus 
te worden uitgewerkt.

De onderzoeksvraag in de derde episode is:
Welke ontwikkeling kunnen we herkennen in de serie land-
schapsplannen die voor een zestal typerende landschappelijke 
regio’s zijn opgesteld tussen 1946 en 1976 en hoe verhouden 
de benaderingen voor de regio’s zich onderling?

De deelvragen volgen weer de drie onderzoekslijnen horizon, 
compositie en verhalen:

Welke verbanden kunnen we onderscheiden tussen de ontwik-
keling van de landschapsplannen en de maatschappelijke tijd-
geest die de horizon van de ontwerpers kan hebben beinvloed?

Hoe ontwikkelde zich de landschapsarchitectonische composi-
tie van de landschapsplannen in die periode? 

Welke verhalen worden met deze composities uitgedrukt in de 
landschapsplannen en zijn deze in het actuele a�eesbaar?
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1.6. Bronnen en methoden

Bronnen

De Staatsbosbeheercollectie
Deze collectie met vrijwel alle landschapsplannen voor de 
ruim 600 ruilverkavelingen waar het ontwerpteam bij Staats-
bosbeheer tussen 1943 en 1976 een ontwerp voor maakte is 
als geheel ondergebracht bij de Afdeling Speciale Collecties 
van de bibliotheek van de Wageningse universiteit. Daar heeft 
men de ruim 1100 plantekeningen op hoge resolutie inge-
scand zodat ze nu ook digitaal voor onderzoek beschikbaar 
zijn.133

De Staatsbosbeheercollectie is het vertrekpunt voor dit 
onderzoek. In die plantekeningen kan zich immers de ont-
wikkeling van het ontwerpen van landschapsplannen afspie-
gelen. De Staatsbosbeheercollectie vormt de meest directe 
en objectieve bron die je voor onderzoek naar de ontwerpen 
weergegeven op die landschapsplannen kunt vinden. 
De periode waaruit de landschapsontwerpen stammen is 
daarmee afgebakend. Het betreft de landschapsplannen die 
stammen van ruilverkavelingen uit de periode voordat de 
ruilverkavelingswet van 1954 vervangen werd door nieuwe 
wetgeving die vervat werd in de Landinrichtingswet die in 
delen werd aangenomen aan het eind van de zeventiger en 
begin tachtiger jaren in de twintigste eeuw. 
Er wordt geen afbakening voor een deel of enkele delen van 
Nederland toegepast.

Het huidige landschap
De andere primaire bron is het actuele landschap waarin 
de landschapsplannen werkelijkheid kunnen zijn geworden. 
De periode waarin deze bron werd ‘geraadpleegd’ is de 
duur van dit onderzoek: 2016 tot 2021. Strikt genomen is 
dat landschap voor toekomstige onderzoekers niet meer 
te raadplegen, omdat het landschap zich inmiddels verder 
heeft ontwikkeld, dus daar zullen toekomstige onderzoekers 
rekening mee moeten houden. 

De twee primaire bronnen zijn vrij toegankelijk en waarnemin-
gen in dit onderzoek zijn daarmee voor andere onderzoekers 
reproduceerbaar, in ieder geval navolgbaar.134

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Meerdere keren wordt de hermeneutische cyclus doorlopen 
om zodoende tot een steeds diepere en empirisch gefun-
deerde interpretatie te komen. Tijdens dit proces worden 
meerdere methodieken toegepast die tot doel hebben om 
de interpretatie een stevige empirische basis in ‘facts & 
�gures’ te geven. Het interpreteren omvat een combinatie 
van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De horizonversmel-
tingen worden zo ondersteund door een zo stevig mogelijke 
onderbouwing en toetsing.

De twee primaire bronnen zijn beide afspiegelingen van het 
ontworpen landschap: het ‘voorgestelde’ ontworpen land-
schap en het ‘uitgevoerde’ ontworpen landschap. Om de 
kwalitatieve interpretatie een empirische fundering te geven 
zijn beide primaire bronnen onderworpen aan kwantitatief 
onderzoek. 
Voor de serie plantekeningen met de landschapsplannen 
in de Staatsbosbeheercollectie zijn allereerst de fysieke 
kenmerken als naamgeving, codering, datering, signatuur, 
legenda en tekenwijze geïnventariseerd en geordend. 
In het actuele landschap kan het ontworpen landschap in 
verschillende mate terug te vinden zijn. In dit onderzoek 
wordt dit gecontroleerd via terreinbezoek, of met behulp van 
Google Maps en Google Streetview.135

De resultaten van de kwantitatieve aspecten in het onder-
zoek zijn vastgelegd in tabel-vorm en gekoppeld aan een 
geogra�sche informatie-systeem (GIS). Zo worden de bron-
nen ontsloten, niet alleen voor dit, maar ook voor mogelijk 
toekomstig onderzoek. In twee intermezzo’s wordt in deze 
dissertatie verantwoording afgelegd van het toegepaste 
datamanagement.
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Methodiek

In dit onderzoek werd een mix van diverse methodieken toege-
past:

Archiefonderzoek
Verschillende archieven zijn geraadpleegd om de horizon 
van de ontwerpers te achterhalen. Zo werden het Staatsbos-
beheerarchief bij het Centraal Archief en het archief van de 
Contactcommissie voor Natuur- en landschapsbescherming 
bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in 
Amsterdam uitgebreid geraadpleegd.

Kwantitatief archiefonderzoek is ingezet om de gegevens van 
de serie ruilverkavelingen in een overzichtelijke overzichtstabel 
samen te brengen. Die tabel bestond nog niet. Gegevens van 
de Staatsbosbeheercollectie en de registratie bij de cultuur-
technische dienst zijn hierin samengebracht. De Cultuurech-
nische Dienst hield met tabellen en overzichtskaarten de 
voortgang van de ruilverkavelingen bij. Die kaarten zijn ook 
geraadpeegd. 

Kaartstudie
In dit onderzoek is uiteraard ruim gebruik gemaakt van de 
topogra�sche kaarten die er in de loop van de afgelopen twee 
eeuwen zijn vervaardigd door Kadaster, topogra�sche Dienst 
of voorlopers daarvan. 
Speciale aandacht was er ook voor de kaarten van de Eer-
ste Nederlandsche Bosstatistiek (1938-1942) die door het 
Staatsbosbeheer zijn opgesteld en tegenwoordig ook digitaal 
beschikbaar zijn. Verder zijn er via GIS ook allerlei thema-kaar-
ten bestudeerd. Zie ‘Onderzoek met behulp van GIS’.

Plankaartanalyse
Op basis van een analyse van de landschapsplankaarten, met 
name ook hun legenda’s, zijn aan deze tabel gegevens over het 
toegepaste sortiment, de beheerwijze van beplantingen en te 
behouden elementen toegevoegd.

Veldonderzoek
Op basis van veldbezoek is onderzocht in hoeverre die elemen-
ten op de landschapsplannen tegenwoordig in het landschap 
aanwezig zijn. 

Literatuuronderzoek
Op basis van kwalitatief onderzoek zijn aan die tabel extra 
kolommen toegevoegd met informatie over de ontwerpers en 
de tijdgeest. Hiertoe is literatuuronderzoek verricht.

Mobile mapping
Terreinbezoek is de best manier om te controleren of bepaalde 
beplantingen in het landschap aanwezig zijn en hoe de visu-
eel-ruimtelijke opbouw van het landschap is. In dit onderzoek 
wordt evenwel zo’n groot gebied in onderzoek genomen dat dit 

een zeer tijdrovende methode zou zijn.
Gelukkig is er het afgelopen decennium mobile mapping als 
betrouwbaar alternatief voor het terreinbezoek beschikbaar 
gekomen. De meest toegankelijke en mobile mapping dienst 
is Google Streetview. Google Street View is een mobiele 
mappingdienst van Google Inc, die de internetgebruiker de 
mogelijkheid biedt 360°-panorama-foto’s te bekijken van 
straten op straatniveau. De dienst is een aanvulling op Google 
Maps en Google Earth en werd gelanceerd op 25 mei 2007. 
Op de computer kan de internetgebruiker navigeren met de 
pijltjestoetsen of door met de muis te klikken op pijlen die 
op het scherm te zien zijn. Men kan de foto›s in verschillende 
afmetingen zien, vanuit verschillende richtingen en hoeken. In 
Nederland is de dekking groot en vrijwel volledig met Street-
view toegankelijk gemaakt. In dit onderzoek is van de op dat 
moment meest recente versie gebruik gemaakt. Deze verschil-
de per deel van Nederland.

Ontwerponderzoek, landschapsanalyse en tekenen
Voor het onderzoek naar de typologiën in de visueel-ruimtelijke 
compositie van de landschapsplannen is ontwerp-onderzoek 
in de traditie van Steenbergen toegepast.136 Tekenen is daarbij 
belangrijk om de composities te deconstrueren en de ruim-
te-maten, verhoudingen en patronen te ontdekken. Voor het 
integraal analyseren van de biogra�e van een landschap is ook 
‘tekenen’ ingezet als onderzoeksmiddel. Dit is in de discipline 
landschapsarchitectuur een gebruikelijke zoekende analyseme-
thode.

Onderzoek met behulp van GIS
De nadere bestudering van de plankaarten en ruilverkavelings-
blokken en de koppeling daarvan aan een analyse van geom-
orfologie, bodem, een koppeling aan waterlopen, historische 
topogra�sche kaarten, de bosstatistiek en de historische 
verkavelingsstructuren etc. leverde een grote hoeveelheid 
aan nieuwe informatie op over bijvoorbeeld de beplantingspa-
tronen, ontwerpconcepten en het gebruikte sortiment. Deze 
informatie is steeds geordend in een tabel. 
Ook zijn voor een groot aantal ruilverkavelingsgebieden de 
landschapsplannen gegeorefereerd en gekoppeld aan een 
GIS-bestand. Dit GIS-bestand is voor verschillende regio’s met 
de bovengenoemde data uitgebreid en toegankelijk gemaakt. 
Dit bestand kan in de komende jaren door verschillende 
partijen worden gebruikt en aangevuld. Ook kunnen er nadere 
analyses mee worden uitgevoerd.

In intermezzo 2 wordt nader ingegaan op het datamanagement 
in dit onderzoek met behulp van GIS. 
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1.7. Opbouw dissertatie

Opbouw dissertatie

In dit hoofdstuk wordt eerste een overzicht van de structuur 
van de dissertatie gegeven. Daarna volgt een korte toelich-
ting op de inhoud van de opeenvolgende delen ervan.

Introductie en re�ectie
De introductie op het onderzoek, die in dit eerste hoofdstuk 
is gegeven, krijgt aan het eind van de dissertatie een spie-
geling in een nabeschouwing. Daarin wordt gere�ecteerd 
op de bijdrage van de resultaten van dit onderzoek aan het 
onderzoeksveld van de landschapsbiogra�e en dat van de 
landschapsarchitectuur. Ook vindt er een re�ectie op het 
toegepaste onderzoeksmodel, de toegepaste methodieken 
en bronnen in plaats en wordt ingegaan op de mogelijke 
applicatie ervan in hedendaagse ruimtelijke opgaven, het 
erfgoedbeleid en omgevingsbeleid als geheel. Verder worden 
aanbevelingen voor nader onderzoek en data-management 
van de onderzoeksresultaten gedaan.

Een proloog, drie episoden en een epiloog
Tussen de introductie en de re�ectie wordt verslag gedaan 
van dit onderzoek zelf. In drie episodes wordt in chronologi-
sche volgorde de ontwikkeling van de reeks landschapsplan-
nen in beeld gebracht. In ieder episode wordt vanuit een an-
dere invalshoek materiaal verzameld en geanalyseerd om tot 
een interpretatie van de reeks landschapsplannen te komen. 
De drie delen worden voorafgegaan door een proloog waarin 
uitgelegd wordt wat een landschapsplan nu eigenlijk is. Na 
het derde deel volgt een epiloog waarin de interpretatie op 
basis van de bevindingen in de drie delen in beeld en onder 
woorden wordt gebracht.

Intermezzo’s
Tussen de eerste twee delen wordt in het eerste intermezzo 
ingegaan op het data-management in het onderzoek naar de 
oudste 200 landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollec-
tie. De data zijn vastgelegd in een basis-tabel. 
Voorafgaand aan DEEL III gaat het tweede intermezzo in op 
de uitbreiding van de basistabel en het geogra�sch Informa-
tiesysteem (GIS) dat gebruikt werd voor het analyseren van 
de landschapsplannen in de case-studies. 

Bijlage
Appendix bij deze dissertatie is een verslag van de weten-
schaps�loso�sche verkenning van het grote bouwwerk van 
de wetenschap die de interpreet ten behoeve van dit onder-
zoek ondernam. Hiermee wordt ook enig inzicht gegeven 
in de hermeneutische horizon van waaruit hij dit onderzoek 
heeft uitgevoerd.

Hoofdstuk 1. Introductie
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding,  
context en opzet van dit onderzoek. Daarnaast worden het  

theoretisch kader, methodologie en onderzoeksvragen toege-
licht.

Proloog
In de proloog verduidelijken we allereerst wat een land-
schapsplan eigenlijk is. Dat doen we aan de hand van het 
landschapsplan voor ruilverkaveling Wieringen dat in de 
winter van 1948 werd opgesteld. De plankaart wordt toege-
licht, maar ook wordt in een beeldverhaal getoond wat er van 
dit landschapsplan heden ten dage terug te vinden is in het 
landschap van het voormalige eiland Wieringen.

Hoofdstuk 2. DE KIEM VAN HET LANDSCHAPSPLAN
Dit vormt de eerste episode en daarin wordt de ontwikkeling 
van het gedachtegoed waaruit het maken van landschaps-
plannen bij Staatsbosbeheer voortkwam gereconstrueerd. 
Hiervoor bleken namelijk enkele bronnen beschikbaar die 
een onderbouwd beeld van die ontwikkeling in betreffende 
periode opleveren. Dat zijn de artikelen die Benthem tussen 
1935 en 1950 schreef, het archief van de werkgroep voor 
het cultuurlandschap bij de Contactcommissie Natuur- en 
landschapsbescherming en de maandverslagen die Benthem 
als landschapsadviseur van januari 1944 tot oktober 1945 
aan de directeur van het Staatsbosbeheer zond. 
Als jonge onderzoeker ontwikkelde Benthem al de creatieve 
verzorgende benadering van het cultuurlandschap. Daarbij 
ziet hij het menselijk handelen, de cultuur, niet als contramal 
van de natuur. Juist uit de synthese van het menselijk hande-
len en de processen in de alomvattende natuur kan volgens 
hem schoonheid ontstaan. Uit die reconstructie komt verder 
naar voren hoe Benthem in een intensieve interactie met de 
leden van de werkgroep voor de cultuurlandschappen van de 
Contactcommissie Natuur- en Landschapsbescherming en 
medewerkers van de afdeling Landschapsverzorging   van 
het Staatsbosbeheer, tot een visie op het cultuurlandschap 
kwam. In die interactie werd door de werkgroep voor de 
eerste keer een typologie voor het Nederlandse cultuurland-
schap ontwikkeld. Die visie en die typologie vormden de 
kiem van waaruit Benthem een rijksdienst voor het maken 
van landschapsplannen bij ruilverkavelingen opzette. 

Hoofdstuk 3. DE PLANNEN- EN KAARTENFABRIEK
In de tweede episode doen we verslag van een analyse van 
de oudste landschapsplannen van Benthem en zijn medewer-
kers. Daarvoor werden de landschapsplannen geordend in 
groepen ontwerpen voor de verschillende typen cultuurland-
schappen, zoals die door de werkgroep werden onderschei-
den. Dat was voor een belangrijk deel de stand van de kennis 
waarop zij hun landschapsplannen moesten baseren. Naar 
voren kwam dat de typologie van cultuurlandschappen van 
de werkgroep te veel onvolkomenheden bevatte om als enige 
basis voor het opstellen van landschapsplannen te dienen. 
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Het bleek dat de ontwerpers in die beginperiode wel een 
landschaps-architectonisch vocabularium ontwikkelden om 
landschapsplannen te ontwerpen en zo vorm te geven aan 
het in het eerste deel gereconstrueerde gedachtegoed. 
Uit de analyse van de oudste landschapsplannen leek naar 
voren te komen dat de ontwerpers met dat vocabularium 
op drie niveaus hun tafereel-composities ontwierpen. De 
landschapsplannen sluiten met die tafereel-composities aan 
op de belevingswereld van achtereenvolgens de wandelaar, 
de �etser en de motorrijder. 
Op het niveau van de motorrijder leverde de typologie van de 
werkgroep geen bruikbare referentiebeelden voor de tafe-
reel-composities. Die beelden creërde men op basis van een 
visie op het uiterlijk van de verschillende cultuurlandschap-
pen in een primordiale fase. Dat is de fase waarin mensen 
voor de eerste keer een ordening aanbrengen in het natuurlij-
ke landschap in een bepaald gebied.
Op het niveau van de �etser gaat het om de beleving van de 
verschillen tussen de belangrijkste eenheden binnen de land-
schappelijke ensembles die een cultuurlandschap typeren. 
De geomorfologie en de wijze hoe mensen in hun occupatie 
van het landschap daarop inspeelden leverden bijvoorbeeld 
het ensemble brinkdorp, es, beekdal, veld en het ensemble 
uiterwaard/dijken, stroomruggen/oeverwallen, kommen op. 
Op het niveau van de wandelaar blijkt de beleving van 
binnen tegenover buiten en het klassieke vocabularium in de 
tuinkunst en architectuur de basis voor de creatie van-tafe-
reel-composities.

Hoofdstuk 4. TAFERELEN IN ÉÉN GROOT WERK
Welke ontwikkeling is te herkennen in de reeks landschaps-
plannen die tussen 1946 en 1976 voor verschillende land-
schappelijke regio’s is opgesteld? Dat is centrale vraag in 
deze derde episode. Daarin onderzoeken we hoe het in de 
‘plannen- en kaartenfabriek’ ontwikkelde vocabularium in een 
aantal regio’s uitkristalliseerde in de periode van 1946 tot 
1976. Aan de orde komen achtereenvolgens deelstudies naar 
de landschapsplannen in Groningen, Drenthe, het centraal 
rivierengebied, het Brabantse zand en Zuidwest-Nederland. 
In de opbouw van deze deelonderzoeken werd steeds het 
voor deze interpretatie geconstrueerde onderzoeksmodel 
gevolgd. 
Wat hebben de ontwerpers in het landschap van die regio’s 
willen uitdrukken? Als we gebruik maken van de metafoor van 
een gigantisch schilderij waaraan door verschillende kunste-
naars samen werd gewerkt, dan is ieder van de deelstudies 
één van de taferelen op het totale werk. Net zoals op een 
groot werk van Breugel waarop verspreid allerlei kinderspe-
len worden afgebeeld in hun eigen tafereel. Zo’n schilderij 
bestaat uit vele van die taferelen, maar is toch één geheel. 
Het gaat om de samenstelling van taferelen die een mo-
torrijder kan onderscheiden in het grote geheel van het 
Nederlandse landschap en om de wijze waarop die tafe-
reel-composities ook op de niveaus van �etser en wandelaar 

zijn uitgewerkt. De schaal van de ingrepen die in het kader 
van de ruilverkavelingen in het landschap plaatsvonden werd 
steeds groter. De invloed van verstedelijking op het land-
schap steeds ingrijpender. De ontwerpers hebben hiertoe 
hun vocabularium uitgebreid.

Epiloog
Tot slot keren we terug naar Wieringen en komen we ‘in het 
veld’ tot enkele overkoepelende beschouwingen in relatie tot 
de onderzoeksvraag. Is het de groep landschapsarchitecten 
gelukt om het grote werk tot een samenhangend geheel te 
maken? Kunnen we het in de lijn van Gadamer ‘verstehen’ als 
één ‘Gesammtkunstwerk’ dat bijdraagt aan de biogra�e van 
het Nederlandse landschap? 

Hoofdstuk 5. Re�ectie
In dit hoofdstuk wordt gere�ecteerd op het onderzoek. 
Daarbij worden het onderzoeksmodel en de methodologi-
sche aspecten geevalueeerd. Ook wordt ingegaan op de 
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het 
onderzoek. In deze studie gaat het in de beschouwing over 
de wetenschappelijke, maar vooral ook de maatschappelijke 
relevantie, om de toepasbaarheid in deze tijd. Gadamer zag 
de ‘applicatie’ in de eigen leefwereld als essentieel deel van 
het Verstehen van een artistiek stuk. Dat geldt in dit onder-
zoek ook voor het begrijpen, verklaren en hertalen van de 
collectie landschapsplannen die de ontwerpers van Staats-
bosbeheer tussen 1943 en 1976 hebben gemaakt en hoe die 
in de decennia daarna gezamenlijk deel van het landschap 
zijn geworden.137



43

INTRODUCTIE
Eindnoten

1 Geuze heeft hier in verschillende gremia op gewezen, o.a. in het 
programma ‘Zomergasten’ dat uitgezonden werd door de VPRO op de Neder-
landse televisie op 16 augustus 2015.
2 Blerck, H.J.J.C.M. van; 1987.
3  Bos van toen, Nederland in kaart gebracht, 1938-1942. Als on-
dergrond werd de uitgave van de topogra�sche kaartbladen van de twintiger 
jaren gebruikt.
4  Blerck, H.J.J.C.M. van; 1987, 1995,1998. Visser, R. de,1997.
5  Interview in Vroege Vogels. 1988. Radio- en televisieprogramma 
van omroeppvereniging VARA, 
6 Blerck, H.J.J.C.M. van; 1987, Visser, R. de,1997.
7  Zie bijvoorbeeld: Benthem, 1941, 1944, 1946, 1950. 
8  Benthem, 1950.
9  Ibidem.
10 Binnen de familie Benthem is een archief met correspondentie en 
documentatie over de organisatie van congressen van de IUCN en de IFLA 
bewaard gebleven. Het kan een belangrijke bron zijn voor onderzoek naar de 
relaties tussen de landschapsontwikkeling en de landschapsarchitectuur in 
Nederland en de rest van de wereld.
11 De Provincie Drenthe gaf bijvoorbeeld een aanzet tot dit promo-
tieonderzoek door aan het Kenniscentrum Landschap van de Leerstoelgroep 
Landschapsgeschiedenis de opdracht te verlenen om een vooronderzoek te 
verrichten naar de cultuurlandschappen van de jonge heideontginningen en 
de ruilverkavelingen. Zie: Wolff A.J, 2016. Ook andere provincies en gemeen-
ten zijn de afgelopen jaren op zoek naar manieren om dit jonge landschap in 
het erfgoedbeleid, maar ook in het Omgevingsbeleid als geheel op te nemen. 
De in het kader van deze studie uitgevoerde deelstudies die in H4 aan de orde 
komen zijn hier voorbeelden van. 
12 Kolen, 2007; Elerie & Spek, 2010; Spek, 2015.
13  Elerie & Spek, 2010; Spek, 2015; Kolen, Renes & Bosma, 2016.
14 Spek, 2015.
15 Zie voor bijdragen aan dit symposium: <https://www.oicrf.org/-/
symposium-on-land-consolidation-and-readjustment-for-sustainable-develop-
me-1?_cur=2>
16 Ik nam deel aan dit symposium en sprak met wetenschappers uit 
diverse werelddelen, mede naar aanleiding van de presentatie die ik daar 
mocht geven en de eerste resultaten van dit onderzoek besprak. Ook tijdens 
de plenaire discussies en presentaties bleek de unieke traditie met ruilverka-
velingen in Nederland.
17 Dat was de strekking van mijn bijdrage: <https://www.oicrf.org/
documents/40950/43224/A+vocabulary+for+building+landscapes+tra-
cing+the+basis+of+landscape+plans+in+Dutch+land+consolidation+projects.
pdf/65dfe878-c971-03bf-14be-82c7d73df451?t=1510192724663>.
18 Dit citaat komt uit een email van Hazendonk die hoort bij een 
mailwisseling die ik met hem over dit onderwerp had naar aanleding van zijn 
publicaties en lezingen van 2019 en 2020.. Hij vertelde verder dat natuurbe-
schermers en landschapsontwerpers van Staatsbosbeheer betrokken waren 
bij bilaterale en internationale netwerken. Natuurbeschermer en landschaps-
planner Roelof Benthem was daarin vanuit Nederland een centrale persoon. . 
19 Ook Mussolini heeft zich in het Italië van de jaren dertig en veertig 
op grote schaal beziggehouden met plattelandsprojecten. Bron: <https://
historiek.net/het-italie-van-benito-mussolini-1925-1943/139472/>.
20 <https://www.journals.elsevier.com/land-use-policy>.
21 Mond.med. augustus 2021. Niek Hazendonk is al decennia als 
landschapsarchitect werkzaam in de beleidsontwikkeling voor het landschap 
bij het Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Daarnaast is hij 
actief in projecten die het landschapsbeleid in de verschillende landen van 
Europa betreffen.
22 De zoons van Benthem hebben een archief bewaard met daarin 
veel informatie over zijn internationale activiteiten.  
23 In de jaren veertig en vijftig Professor Town planning and Country 
Planning, Durham University.
24 Glickson zat in die jaren bij de familie Benthem ‘op kamers’ vertel-

den zijn zoons. Glickson werd later een invloedrijk planner in Israël.
25 In dat netwerk mensen als Sylvia Crowe (GB) Geoffrey Alan Jellicoe 
(GB), A. Ponce-Dentinho, Fransicco C. Cabral (Portugal), Harold C. Pricke (VS), 
Glickson (Israel) en Benthem die steeds “the reconstruction and treatment of 
rural landscape” met praktijkvoorbeelden toelichtte. Het zevende congres was 
in 1962 in Nederland. In 1964 hield Harold C. Frincke een lezing onder de titel 
A new regiional landscape: the Tennessee Valley Athority.
26 Zie: <https://www.modscapes.eu/about/>. 
27 Black, Brian, 2000. Organic Planning: Ecology and design in the 
Landscape of the Tennessee Valley Authority 1933-1945. In: Environmentalism 
in Landscape Architecture door by Conan, Michel, Publication date 2000, 
Publisher Washington, DC: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University 
Contributor Dumbarton Oaks. 
28 Randall Arendt (2015).
29 John Brinckerton Jackson schreef van 1951 tot 1967 over deze 
thematiek in zijn tijdschrift Landscape.
30  Bron: National Park Service. Op de site van de National Park 
Service worden vier soorten cultural landscapes toegelicht. De cultural lands-
capes zijn anders dan de cultuurlandschappen van Nederland beperkt tot bij-
zondere geogra�sche eenheden “including both cultural and natural resources 
and the wildlife or domestic animals therein, associated with a historic event, 
activity, or person, or exhibiting other cultural or aesthetic values”.
31 <https://www.journals.elsevier.com/land-use-policy>.
32 Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen. <https://onder-
zoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/landschap/integrerend/
landschapsontwerp>.
33 Dekker, 2002. pag 61 en 62. 
34 Paul Thissen, 1987.
35 Simon van den Berg, 2004.
36 Brink, Adri van den, 1999.
37 Brink, van den & Molema (2008, 2009). 
38 Gerrie Andela, 2000. Rik de Visser (1997). 
39  Simon van den Berg, 2004, blz 12.
40  “Gevolgen van ruilverkaveling voor het landschap’, publicatiereeks 
in elf delen (1980-1984).
41  Overigens is veel van dit onderzoek ontwikkeld of opgestart in het 
kader van onderzoek ter ondersteuning van ruilverkavelingsprojecten. Net zo-
als de ruimtevaart een enorme stimulans is geweest voor de technologische 
ontwikkeling in de VS, zo is de ruilverkaveling een motor geweest achter veel 
landschapskundig onderzoek in Nederland.
42 De Monumentenwet stelt dat erfgoed minstens vijftig jaar oud moet 
zijn. Dat maakt dat de focus van erfgoedonderzoek en erfgoedbeleid van de 
RCE steeds verder opschuift. De genoemde studies kwamen direct uit dit 
principe voort.
43 Bij de RCE is men gestart met een programma ‘Post65’ gericht op 
de volgende fase van de Nederlandse architectuurhistorische en ruimtelijke 
ontwikkeling.
44 Brink, van den et al; 2016.
45 Lenzholzer, Duchhart and Koh, 2013; Duchhart, 2011; Nijhuis and 
Bobbink, 2012.
46 Van den Brink, Bruns, Tobi, Bell (ed), 2016.
47 Zo’n benadering past in “design thinking’ zoals dat in veel vakge-
bieden wordt toegepast, aanvankelijk op basis van psychologisch onderzoek. 
Bron: Wikipedia.  
48 Zie als recent voorbeeld de studie ‘Een natuurlijke toekomst voor 
Nederland in 2120’ uit 2019 opgesteld door een groep wetenschappers van 
Wageningen University & Research.
49 Duchart, Ingrid, 2013 en 2014.
50 Jellicoe, 1975.
51 Rogers, Elizabeth Barlow, 2001.
52  Girot, Christoph, 2016.
53 Ibidem.
54  Lörzing, 1992. Vroom, 1992. Oldenburger, 1995, 1996, 1998. 



Landschapsplan Nederland  Hoofdstuk 1 Introductie44

55 Het boek van Marinke Steenhuis over de stedebouwkundige P. 
Verhagen is belangrijk naast deze studies van het werk van landschapsarchi-
tecten.
56 Copijn, met levend materiaal; Tweehonderdvijftig jaar tuinleiden, 
boomkwekers, boomverzorgers, tuin- en landschapsarchitecten.  
57 Dekema, Dirk, 1984. Hellemondt, E.M. van, 2002.
58 Van den Berg en Slabbers, 1982.
59  In 1990 werd de afdeling Landschapsarchitectuur opgeheven 
en de collectie kwam onder beheer van het Informatie- en Kenniscentrum 
Natuur Bos Landschap en Fauna (NBLF) in Utrecht (Westraven). Deze bood 
de collectie aan aan het NAi. Nadat was vastgesteld dat de Directie NBLF 
bevoegd was over de collectie te beschikken werd deze in 1992 in de oor-
spronkelijke (deels plastic) hoezen en kokers naar het (net) nieuwe gebouw 
van het NAi overgebracht.  In 1997 volgde een aanvulling van tekeningen 
die later waren aangetroffen. 
60   Deze collectie omvat (ondermeer) het grootste deel van de 
landschapsplannen voor ruilverkavelingen uit de periode 1943-1976. Dit 
is de collectie die door de afdeling Special Collections aan de WUR wordt 
beheerd en centraal onderwerp van deze studie is.
61 Uitgegeven door de Directie Bos- landschapsbouw van het 
Staatsbosbeheer. Deze uitgavereeks ging door tot in de negentiger jaren 
en omvat meer dan dertig rapporten. Tegenwoordig zouden we ze onder 
“research for design” of ‘research through design’ rekenen.
 Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van Nederland. 
Wageningen U&R, Wageningen.
62 Buuren, Michaël van, 1997. Landschapsplanning en watersyste-
men in de zandgebieden van Nederland. Wageningen U&R, Wageningen.
63  Deze onderzoeken waren deels de eerste stappen in architer-
tuurhistorische studie van het ontwerpen aan rurale landschappen en deels 
vormen van landschapsarchitectonische plananalyse. (Van Blerck 1987, 
1995, 1997. 1999, 2004, 2005; Bink et al (ed), 1991; De Visser, 1997).
64   HJJCM van Blerck, 1987. In 1995 volgde een heruitgave met 
aanvullend actualisatie-hoofdstuk.
65  Visser, Rik de, 1997.
66  Later verschenwen ook biogra�ën van de landschapsarchitecten 
Alle Hosper (Van Dooren en Van Leeuwen, 2003), Jan Kalff (Steenhuis, 
2004), Hans Warnau (Andela and Guinee, 2006), Pieter Buys (Steenhuis, 
2008) en de vele generaties Copijn (Kamphuis, 2014).
67 Het onderzoektraject Maakbaar Landschap resulteerde behalve 
in een boek ook in enkele video-interviews met belangrijke landschapsarchi-
tecten uit de na-oorlogse periode. 
68  Andela, 2011.
69  Michaël van Buuren, 2018, 100 years of landscape architecture 
in Wageningen? Part 1& 2. In: Toposonline.nl, posted 28-03-2018, 04-04-
2018.
70 Janssen, Joks & Luuk Knippenberg (2008).
71 RCE, 2014.
72 Belangrijke voorloper was volgens Spek (mond.med. 2021) in de 
jaren dertig/veertig de Brit R.G. Collingwood. Vaak wordt in de geschie-
denis- en landschapswereld naar zijn Ideas of history (1946) verwezen 
wanneer het gaat om hermeneutische benadering.
73 Dat komt ook tot uiting in het Liber amoricum voor Ton Lemaire 
dat in 1990 verscheen onder de titel: ‘Natuur en cultuur; beschouwingen op 
het raakvlak van antropologie en �loso�e’.  
74  o.a. Drenthen, 2011, 2013, 2015, 2017; Gammon, 2017, 2018.
75  Van Toorn,1998.
76  Drenthen behandelt het narratief van de rewilding-aanhangers te-
genover het narratief van de mensen die landschap als erfgoed benaderen. 
Het narratief van de ontwerper die met die bouwblokken toekomstgericht 
een vernieuwd landschap zou kunnen uitbeelden komt evenwel (nog) niet 
aan de orde.
77  Bas Pedroli en Anne van Doorn (2007) onderzochten de relatie 
tussen landschappen van Europa en de identiteit van de bewoners ervan.

78  Norberg-Schulz, C. (1980). Genius Loci, Towards a Phenomeno-
logy Of Architecture. New York: Rizzoli.
79  Kerkstra, Vroom, Lowentahl, Andersson, Ogrin and Hough, 2003. 
In their projects landscape designers often worked together with archae-
ologists, architectural historians and landscape historians. For instance in 
design seminars like ‘Schatten uit het bodemarchief’ (1999). From 1999 the 
Belvedere program, as of�cial Dutch government policy, with the slogan 
‘develop to preserve’ (Dutch ‘behoud door ontwikkeling’) was a boost for 
the debate in a wider circle than those of just historians and landscape 
architects (Ministeries OCW, LNV, VROM en V&W, 1999; During, Eerden, Ko-
len, Luiten and Van de Zande, 2008; Projectbureau Belvedere., 2009). The 
essay ‘Delta’s branding’ (Eng. Delta Breakers) links a series of Belvedere 
projects to �ve design approaches (Van Blerck and Renes, 2004). 
80  A musicology for landscape, David Nicholas Buck, 2017.
81 Helen Armstrong, 2003.
82 Ibidem.
83 Potteiger and Purinton, 1998; Bulkens, 2014.
84 Johan Meeus, 1984.
85 De Zeeuw et al., 1987; Ekkers et al., 1990; De Jong et al., 1993
86 In Landscape Journal, the of�cial journal of the Council of Educa-
tors in Landscape Architecture (CELA). 
87 Van den Brink, Bruns, Tobi, Bell (ed), 2016.
88 Bij de interpretatie van het ontworpen landschap als artefact 
is het wel van belang om te weten vanuit welke onderzoeks-attitude dat 
ontwerp wordt geïnterpreteerd. Als de ontwerper als doel had om met zijn 
ontwerp een discussie tussen betrokkenen teweeg te brengen kun je dat 
plan anders interpreteren dan als het de bedoeling van ontwerper was om 
een functioneel probleem op te lossen. Het kan ook zijn dat de ontwerper 
de geschiedenis van het landschap herkenbaar wilde houden. 
89 Wolff, Jane, 2007. Rede�ning landscape. In: Tim Culvohouse (ed), 
2007. The Tennessee Valley Authority, Design and Persuasion. Preoinceton 
Achitectural Press, New York. 52-63.
90   Benthem, 1950.
91  In 2017 schreef ik in het kader van dit onderzoek ‘a place in 
the edi�ce’. Het is een essay als verslag van een ontdekkingsreis door de 
wetenschaps�loso�e op zoek naar de meest toepasselijke onderzoeksbena-
dering voor het bestuderen van de Staatsbosbeheer-collectie. 
92  Ian H. Thomson, 2016. In: Van den Brink, Bruns, Tobi, Bell (ed), 
2016.
93  Elerie & Spek, 2010; Spek, 2015; Kolen, Renes & Bosma, 2016.
94  Zie bijvoorbeeld Vroom, 2005.
95  Jacobs (2006) baseert zich hierbij op Habermas die een differen-
tiatie in aanspraken op validiteit in kaart heeft gebracht. De geestesweten-
schappen  - derde vleugel in het grote bouwwerk van de wetenschap - wordt 
door Jacobs aangeduid als Experience Sciences. Dat kan een gevolg zijn 
van de worsteling die hij tijdens het onderzoek had om menselijke ervaring 
als neuro-wetenschappelijk fenomeen los te koppelen van wat hij als minds-
cape in de constructie van zijn landschapstheorie uitwerkt.
96  Wetenschaps�loso�sch kan dit als een logisch gevolg gezien 
worden van het post-moderne denken. 
97  Zie noot 23.
98  Wellicht in Duitse traditie iets te vinden via landscape architect 
Prof. Sören Schöbel, TU Munich.
99  Gadamer, Hans Georg, 1960.
100  Molema en Van de Brink, 2008; Van den Berg, Simon, 2004.
101 Woud, Auke van der, 2020.
102  Andela 2002.
103  Bieleman et al, 1994.
104  Er zijn ook vele publicaties die op bepaalde episodes in die 
geschiedenis ingaan Een voorbeeld is Post, 2016.
105  Hooijmeijer, Steenhuis, 2009.
106  Blerck, HJJCM van’ 1987, 1995, 2012, Visser, Rik de, 1997.
107  Steenbergen, 2002. Steenbergen noemt het “hele arsenaal 



45

van gemaakte landschapsarchitectonische ontwerpen de ‘literatuur’ van het 
vakgebied. Girot (2016) duidt ‘the course of landscape architecture’ op een 
vergelijkbare wijze.
108  Steenbergen, et al, 2002; Vroom, 2006.
109 In dit onderzoek wordt gebouwd op deze architectonische 
benadering van landschapsarchitectuur als visueel-ruimtelijke compositie. In 
de landschapsplanning en landschapsontwikkeling zouden ook de land-
schaps-ecologische en systemische aspecten als matterscape ook kunnen 
worden bestudeerd. 
110  Steenbergen et al, 2002. 
111  Ibidem. Engel analyseert in zijn bijdrage dat Durand, Stübben and 
CIAM de sequentie ‘elements’, ‘parts’ en ‘whole’ toepassen. Daarbij zijn de 
‘parts’ door ‘elements’ omsloten ruimtelijke onderdelen van een architecton-
sich geheel (whole). Bij de uitwerking van het conceptual framework in voorlig-
gend onderzoek wordt het compositie-schema verstaan als een samenstelling 
van ‘parts’ in een ‘whole’. 
112 Steenbergen et al, 2002.
113  Steenbergen et al, 2002. schema blz 16. 
114 Ibidem.
115  In: Archtectural design and Composition, 2002, page 22. Steenber-
gen refereert aan wetenschaps�losoof Karl Popper (1962). 
116 De landschapsplannen voor ruilverkavelingen die gemaakt zijn 
tussen 1946 en 1976 worden in dit onderzoek benaderd als een serie land-
schapsarchitectonische artefacten en wellicht zelfs als één samengesteld 
product van de menselijke geest. Waar ik naar op zoek ben in dit onderzoek 
is of er een landschapsarchitectonische taal in de serie ontwerpen is te 
onderscheiden waarmee de ontwerpers - via de visueel-ruimtelijke compositie 
van het  landschap - een verhaal over de essentie van het landschap hebben 
willen vormgeven. Is die taal af te lezen aan de plantekeningen en in het 
landschap waarin die ontwerpen zijn uitgevoerd en opgegroeid. 
117  De leesbaarheid van de inleiding van dit hoofdstuk wordt verstoord 
door het door elkaar gebruiken van het woord ‘architecturaal” in twee bete-
kenissen. Binnen een alinea wordt het gebruikt in de zin van ‘de architectuur 
betreffend’ en in de volgende zin als ‘betrekking hebbend op de receptie, de 
inbedding en impact van ruimtelijke ontwerpen in een cultuur of samenleving”.
118  Wellicht bedoelde Erik de Jong dit ook - in zijn oratie bij de aan-
vaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Tuin- en Landschapsar-
chitectuur aan de Universiteit Leiden in 2006 toen hij uitsprak “dat het vak 
landschapsarchitectuur vooral ook gaat om het scheppen van subjectieve 
ervaringen en verhalen en dus ook bijdraagt aan een tuin- en landschapscul-
tuur die meer omvat dan ontwerp alleen, wordt pas langzaam duidelijk” en 
daaraan de volgende kriitsche noot (19) aan het adres van Steenbergen et al 
aan koppelde: “dat de geschiedenis van de landschapsarchitectuur ... meer 
dan een analyse van het ontwerpexperiment alleen, hoe belangrijk deze ook is 
voor het begrijpen van de ontwerptraditie” betreft.” 
119  Leezenberg en De Vries; 2003. Deze inleiding in de wetenschaps-
�loso�e door wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam richt zich 
niet exclusief op de natuurwetenschappen, maar ook op de sociale weten-
schappen en de geesteswetenschappen. Het boek is bedoeld als inleiding 
in de wetenschaps�loso�e die speci�ek geschikt zijn voor studenten in de 
geesteswetenschappen, omdat die bijzonder schaars zijn. Universitaire oplei-
dingen en het  landschapsarchitectonisch onderzoek zijn (in Nederland, maar 
ook in de rest van Europa) verbonden aan natuurwetenschappelijke universi-
teiten. De Delftse opleiding is deel van de Technische Universiteit van Delft 
en de Wageningse Universiteit is ook grotendeels op eennatuurwetenschap-
pelijke leest geschoeid, hoewel met name de sociale wetenschappeneen 
belangrijk deel van die universiteit zijn geworden. De Wageningse inleiding 
in de wetenschaps�loso�e is van de hand van Herman Koningsveld: Het 
verschijnsel Wetenschap uit 1976. In de herziene versie daarvan uit 2006 stelt 
Koningsveld in het voorwoord zelf dat dit boek “eigenlijk een �loso�e van de 
natuurwetenschappen was”, terwijl die in de afgelopen halve eeuw niet meer 
het “standaardbeeld” van de “Wetenschap” uitmaken. 
120  Over hermeneutiek blijkt in het onderzoek naar de landschapsar-

chitectuur – zeker op het schaalniveau van de site – reeds een aanzienlijk aan-
tal publicaties gewijd. In de stand van het onderzoek werd hiervoor verwezen 
naar de essays van o.a. J. Derrida (1972), G.B. Madison (1988), James Corner 
(1990- 2014), A. Snodgrass en R. Coyne, (1997), Potteiger and Purinton 
(1998), Helen Armstrong (2003), Richard Weller (2003).
121  Koningsveld op congres over verwetenschappelijking van Land-
schapsarchitectuur, 1986.
122  Hans-Georg Gadamer, 1960, deel 1. Hoofdstuk 1. Nederlandse 
vertaling door Mark Wildschut, 2012.
123  Leezenberg en De Vries, 2003. In dit boek is het zesde hoofdstuk 
speciaal gewijd aan de hermeneutische traditie. De ontwikkeling bijbelexe-
gese naar een algemene methodiek voor het interpreteren van culturele of 
artistieke artefacten wordt geschetst aan de hand van de bespreking van de 
bijdragen van Schleiermacher (1768-1832), Dilthey (1833-1911), de Neo-Kantia-
nen Rickert (1863-1936) en Cassirer (1872-1945) en de sociaal wetenschapper 
Weber (1862-1920). Tot besluit komt het werk van Gadamer aan bod. Deze 
heeft in het boek Wahrheit und Methode (1960) de “hoofdlijnen van de �loso�-
sche hermeneutiek” opnieuw doordacht en daarbij het werk van zijn voor-
gangers intensief geanalyseerd. Gadamer komt zo volgens Leezenberg en 
De Vries tot een holistische theorie van interpretatie waarin het “verstehende 
proces” niet het begrijpen van een zin, maar het beleven van een kunstwerk 
als prototype heeft.
124  Gadamer geeft een nieuwe benadering van de hermeneutische 
cirkel die twee eeuwen eerder door Schleiermacher was beschreven.
125  Bryman, 2008.
126  Vroom, 1978 en Steenbergen, 2002.
127 Het komt daarbij goed uit dat ik als onderzoeker ook geschoold 
ben als landschapsarchitect. Zo kan ik ‘Horizon 1950’ bestuderen omdat ik 
weet hoe landschapsarchitecten een ontwerptekening gebruiken. Hierdoor 
kan begrepen worden en een vertaling gegeven van wat de ontwerpers heb-
ben willlen vertellen. Ik kan de lezer verklaren hoe de verhalen over de essen-
tie van het landschap in de visueel-ruimtelijke compositie van het landschap 
‘leesbaar’ zijn.
128 Soms worden delen opnieuw geschilderd op basis van voortschrij-
dend inzicht.
129  Gadamer, 1960. Nederlandse vertaling 2012. Lees: Het hermeneu-
tische probleem van de toepassing, blz 292 e.v. als deel van deel twee. Ver-
breding van de waarheidsvraag naar het verstaan in de geesteswetenschap-
pen’, Gadamer grijpt terug op de oudere traditie van de hermenuetiek. “het 
hermeneutische probleem werd als volgt onderverdeeld: men onderscheid-
deeen subtilitas intelligendi, het verstaan, van een subtilitas explicandi, de 
uitleg, en in het piëtisme voegde men daar als derde deel de subtilitasappli-
candi, de toepassing aan toe. Deze drie aspecten moeten de manier waarop 
het verstaan wordt voltrokken uitmaken.” Gadamer benadrukt dat “toepassing 
een even integraal bestanddeel van het hermeneutiosch proces vormt als 
verstaan en uitleg”.
130  De verhalen die de ontwerpers hebben vertaald naar een visu-
eel-ruimtelijke compositie van het landschap worden zeventig jaar later op 
deze manier in woorden en beelden uitgedrukt. Het is te vergelijken met wat 
Jan Rot een hertaling noemt.
131  Zo wordt aangesloten bij Benthem’s benadering in zijn tweedelig 
artikel over het werk van Staatsbosbeheer aan de verzorging van het land-
schap (Benthem, 1950). Daarin wees hij op de “vaak volkomen verschillende 
structuur” van de Nederlandsche landschappen en benadrukte dat die “alle 
een verzorging behoeven overeenkomstig hun eigen aard en afgestemd op 
het karakter van de directe omgeving”. 
132 Blerck, H.J.J.C.M. van; 1987.
133  In 1986 had ik ze nog gezien. Ze hingen bij elkaar in grote kasten 
achter in de tekenkamer van Staatsbosbeheer in Utrecht. De kans was echter 
groot dat die een reeks verhuizingen en reorganisaties niet overleefd zouden 
hebben. Gelukkig is deze collectie van vernietiging gered.
134  Dat is een belangrijke voorwaarde die aan wetenschappelijk on-
derzoek wordt gesteld.  Andere bronnen zoals schriftelijke plantoelichtingen 



Landschapsplan Nederland  Hoofdstuk 1 Introductie46

(voor zover nog voorhanden) en interviews met ontwerpers van de land-
schapsplannen worden slechts incidenteel in het onderzoek betrokken. De 
plantoelichtingen zijn een toelichting op een ontwerptekening en daardoor 
een samenvatting of afgeleide ervan. Veel van het ontwerp op de tekening, 
zoals maatverhoudingen en compositie van elementen ten opzichte van 
elkaar, kan niet - en zeker niet met weinig woorden - worden uitgedrukt. De 
meeste van de ontwerpers zijn overleden of al op gevorderde leeftijd.
135 <www.googlemaps.com.>.
136 Steenbergen, 2008.
137  Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de vraag hoe dit Groene 
Maatpak zich als landschapsarchitectonisch artefact verhoudt tot de 
geschiedenis van de landschapsarchitectuur, tot de reeks iconen, of arche-
typen, met Villa Lante, Vaux le Vicomte en Blenheim. 
138 Zie ook bijvoorbeeld: Lang, Jon T., 1987. Creating Architectural 
Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. Van 
Nostrand Reinhold Company, New York, VS.
139 In deze studie is gekozen voor het woord vocabularium en niet 
voor het woord vocabulaire, omdat het ongebruikelijker is en daarmee 
wellicht minder snel alleen een tekstuele connotatie heeft. Daardoor willen 
we ook de verbinding met de taal van vormgevende disciplines  als land-
schapsarchitectuur maken. 
140  Engels, 2004, in Steenbergen et al, 2004; Steenbergen, 2008 
en Reh, 1996. 
141  Steenbergen, Mihl, Reh, 2002; Steenbergen et al bouwen in deze 
compilatie van essays over aspecten van ‘compositie’ voort op het werk van 
eerdere architectuurwetenschappers en architectuurcritici, te beginnen met 
Vitrivius die - na er decennia aan gewerkt te hebben - in 25 BC - onder-
steund door Keizer Augustus - zijn De Architectura libri decem afrondde. 
Steenbergen verwijst naar de Engelse vertaling door Morris H. Morgan, 
1960.  Om de ontwikkeling van het begrip compositie in de geschiedenis 
nader te duiden verwijst Steenbergen in de introduction naar J.N.L. Durand 
(1802-1805), Alan Colquhoun, (1991), Umberto Barbieri, (1999-2000). Hij 
bouwt verder aan een conceptual framework op basis van enkele publica-
ties over tectonics als “the science or art of assembling, shaping or orna-
menting materials in construction; the constructive arts in general” (Sekler, 
1965; Neumeijer, 1993; Polólonyi, 1993; Frankl, 1968). In de bijdrage van 
Henk Engel aan deze compilatie worden de ‘handboeken’ die in de loop van 
de geschiedenis zijn verschenen op een rij gezet. 
142  Steenbergen, 2002. 
143  Ibidem.
144  Steenbergen was leerstoelhouder Landschapsarchitectuur aan 
de TU Delft. In zijn ontwerp-onderzoek werkte hij veel samen met Wouter 
Reh. Daarnaast is het werk van Delftse collega’s Risselada, Leupen en De 
Jong  belangrijk voor de ontwikkeling van de Delftse compositieleer.
145  Engel analyseert in zijn bijdrage dat Durand, Stübben and CIAM 
de sequentie ‘elements’, ‘parts’ en ‘whole’ toepassen. Daarbij zijn de ‘parts’ 
door ‘elements’ omsloten ruimtelijke onderdelen van een architectonsich 
geheel (whole). Bij de uitwerking van het conceptual framework in voorlig-
gend onderzoek wordt het compositie-schema verstaan als een samenstel-
ling van ‘parts’ in een ‘whole’. 
146  Steenbergen, 2002. 
147  De archetypen van Steenbergen zijn verwant aan wat Meeus in 
zijn beschrijving van de traditionele landschapsarchitectuur als ‘herinne-
ringsbeelden’ aanduidt. Die term werd ook al in Pannekoek (1942) gebruikt 
op blz 69.
148  Zie onder andere: Leonard L. Springer, 1937. Oud-Nederland-
sche Tuinen” (Uitgave Joh. Enschede en Zn., N.V., Haarlem).
149  These  studies were carried out by landscape architects doing 
scienti�c research on their own profession. Interviews with their prede-
cessors were a substantial source. The research stood in the tradition of 
design analysis and documentation at Wageningen university of important 
landscape architects Mien Ruys (Geertsema, 1980), Leonard Springer 
(Geenen and Roeleveld, 1982) and unfortunately un�nished research on 

the work of Nico de Jonge. De Jonge’s book ‘The phenomenon Delta’ (Te 
Boekhorst c.s., 1996) is, although inspiring, not enough to stand in for a 
research on the work of this pioneer. Ook de doctoraalscriptie van Luiten en 
de Visser van 1985 past in dit programma van onderzoek door studenten 
landschapsarchitectuur. Die scriptie was het startpunt voor het onderzoek 
waarover De Visser uiteindelijk in 1997 publiceerde.
150 Gerard Geenen en Gerda Roeleveld, 1982.
151 Jhon van Veelen, 1978
152 Granpré-Molière, M.J., Collegedictaat 1924-1953. TU Delft.
153 Waarschijnlijk is dit ook een belangrijke bron voor Meeus (1984) 
als hij de traditionele landschapsarchitectuur karakteriseert.
154 Andela, 2011. 9-10.
155 Hartogh Heys van Zouteveen, 1920. 10.
156 Ibidem.
157 Zie ook: Patricia Debie, 2014. Tuinarchitect H.F. Hartogh Heys 
van Zouteveen, een beknopt biogra�sch overzicht. In Cascade, bulletin voor 
tuinhistorie. Jaargang 2014(23) nr 1. 49-56.
158 Reh, 1995. 337-340.
159 Steenbergen en Reh, 2011.
160 Steenbergen en Reh, 2011. 424.
161 Reh, 1995. 338.
162 Ook Hendrik Cleyndert Azoon refereert eraan, bijvoorbeeld in zijn 
rede op op de jaarvergadering van Natuurmonumenten in 1939.
163 Andela, 2011. 8-9.
164 Dam, C.H.P.M. van, E.M.J. Blok, 2014, 2019. SB4 Wageningen.
165 Het triplexmodel werd geïntrocuceerd in Kerkstra, Struik en 
Vrijlandt (1974). Vroom nam het daarna in zijn collegedictaten op.
166 In dat verband was de invloed van McHarg en zijn boek Design 
with Nature uit 1970 belangrijk.
167 Zie o.a.: Sijmons, D., 1990, 1992,1998. Kempenaar, A., 2020: 
Kemperman, A, & A. van den Brink, 2018; Kempenaar, A. et al., 2016.
168 Aben, Rob en Saskia de Wit, 1998. De omsloten tuin. geschiede-
nis en ontwikkeling van de hortus conclusus en de introductie ervan in het 
hedendaagse stadslandschap. Uitgeverij 010, Rottterdam.
169 Waarvan er ook tot de archetypen van Steenbergen behoren. 



47



48



Landschapsplan Nederland, intermezzo I

WAT IS EEN LANDSCHAPSPLAN?

Eerste deel van de verantwoording over data management 
in dit onderzoek over het opzetten van een basisdatatabel 
ter onderbouwing van de interpretatie van de oudste 
landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie
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Afbeelding I.1. Molgerweg bij Oosterland op Wieringen
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Wat is een landschapsplan?

Dertig jaar geleden had ik ze gezien. Het hoofd van de teken-
kamer had voor ons wat spullen opzijgeschoven zodat we er 
bij konden. In een rijtje metalen kasten hingen ze: honderden 
handgetekende kaarten op calques en afdrukken daarvan, 
vaak meer dan een meter breed en soms wel twee meter 
lang. Het waren de landschapsplannen voor de ruilverkave-
lingen die in de decennia daarvoor overal in het land waren 
uitgevoerd. Tussen 1946 en 1976 waren ze ontworpen en in 
de loop der tijd gearchiveerd door de tekenaars.

Rik de Visser en ik haalden het één na het andere plan om-
hoog uit de kasten.1 Het waren de tekeningen van de ontwor-
pen landschappen waarover de ontwerpers, die inmiddels 
gepensioneerd waren, ons in het veld hadden verteld. Wij, 
net afgestudeerde landschapsarchitecten, deden onderzoek 
naar het werk van deze pioniers. Van sommige plannen 
hadden we tot dan toe alleen kleine plaatjes gezien in boeken 
of tijdschriften. Hier waren ze allemaal op vol formaat. De 
oudjes nog met potlood en viltstift ingekleurd, op papier dat 
inmiddels vergeeld was. 

Ik rondde in 1987 dat onderzoek af met een publicatie, maar 
in de dertig jaar die ik daarna als zelfstandig landschapsar-
chitect heb gewerkt bleven de landschapsplannen en de 
benadering van die pioniers mij inspireren. Ik gaf er lezingen 
over en verwerkte die inspiratie in verschillende essays, pro-
jecten en manifestaties. Begin 2015 spoorde Dirk Sijmons 
mij aan om er een promotieonderzoek aan te wijden. Aan het 
eind van dat jaar deed Theo Spek hetzelfde.

EERST MAAR EENS NAAR WIERINGEN

1 Rik de Visser was net als ik in 1986 en 1987 werkzaam bij 
onderzoeksinstituut De Dorschkamp in Wageningen ter vervulling van 
onze ‘vervangende dienstplicht’. Rien van den Berg was daar een motor 
achter het onderzoek naar de geschiedenis van het werkveld Land-
schapsverzorging en Landschapsbouw.
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Soms moet je opnieuw beginnen om verder te kunnen gaan.
 
Binnen korte tijd had ik mijn onderzoeksvoorstel opgesteld 
en was het goedgekeurd door de Rijksuniversiteit Groningen. 
De directie van Staatsbosbeheer besloot dit onderzoek �nan-
cieel te ondersteunen. Het ging immers over een belangrijk 
deel van de geschiedenis van deze organisatie. Wat zou het 
mooi zijn als ik weer de beschikking had over die metalen 
hangkasten vol met plantekeningen. De kans was echter 
groot dat die op een vuilstort waren beland tijdens één van 
de vele reorganisaties en verhuizingen van Staatsbosbeheer 
en de vroegere Landinrichtingsdienst.

Toch vond ik ze terug. Al heel snel zelfs en vlakbij, in Wage-
ningen, op 11 juli 2016. Ik was net begonnen met mijn on-
derzoek en aangesloten bij een kleine groep ontwerpers van 
Staatsbosbeheer. Anita Dijkstra gaf ons een toelichting op de 
manier waarop Special Collections van Wageningen Universi-
ty & Research - Library - de universiteitsbibliotheek - ontwerp-
tekeningen en plannen beheert en via de digitale databank 
TUIN heeft ontsloten. Daaronder vallen ook ontwerpen voor 
terreinen van Staatsbosbeheer en de ontwerpers van nu 
beseften dat het belangrijk is om de ontwerpgeschiedenis 
van die terreinen te kennen om goede toekomstplannen voor 
die gebieden te maken.

Anita gaf een overzicht van de verschillende collecties die 
ze beheren. Wat bleek? Daar vielen ook de tekeningen uit de 
hangkasten onder. Via via waren ze hier terecht gekomen. 
Men had deze reeks van 1100 kaarten de ‘Staatsbosbeheer-
collectie’ genoemd en ze werden in het depot op een veilige 
manier bewaard. Daarnaast had men ze allemaal op hoge 
resolutie ingescand en die scans konden voor onderzoek of 
publicaties worden aangevraagd. 

Je begint opnieuw en alles valt opeens de goede kant op.

Ik besefte direct dat de Staatsbosbeheercollectie als geheel 
centraal zou staan in mijn promotie-onderzoek. Al die ontwer-
pen voor ruilverkavelingsgebieden in heel het land wilde ik 
bestuderen als één doorlopende artistieke onderneming. De 
enscenering van het landschap die in de ruilverkavelingsperi-
ode via al die landschapsplannen tot stand is gebracht heeft 
geleid tot een samengesteld cultureel artefact dat een groot 
deel van het Nederlandse landschap omvat. 

Ik wilde doorgronden hoe de landschapsarchitecten hun 
landschapsplannen hebben opgebouwd en interpreteren wat 
ze daarmee trachtten uit te drukken in de compositie van het 
landschap. De serie landschapsplannen wilde ik in dit onder-
zoek interpreteren als een verhalenbundel, een bundel verha-
len die zijn uitgedrukt in een bewust vormgegeven landschap. 

Om die verhalen op te sporen moest ik me natuurlijk verdie-
pen in de ontwerpers, maar de landschapsplannen - de ont-
werptekeningen - zijn de echte hoofdrolspelers in dit onder-
zoek. Die landschapsplannen waren voor mij nu bereikbaar, 
niet meer ouderwets in metalen hangkasten, maar digitaal en 
allemaal!

Wat is dat eigenlijk, een landschapsplan? 
In principe is een landschapsplan niet meer dan een plat-
tegrond waarop ingetekend is waar na de ruilverkaveling 
beplantingen zouden moeten staan. Dat konden bomen 
en struiken zijn die er vóór de ruilverkaveling al stonden, 
maar ook nieuwe beplantingen. De bestaande beplantingen 
werden met zwarte puntjes op de kaart gezet. De nieuw aan 
te planten bomen kregen gekleurde puntjes. De kleur gaf 
de boomsoort aan, bijvoorbeeld rood voor eik, blauw voor 
wilg, groen voor es en geel voor berk. De rijen met struiken 
werden, ook met verschillende gekleurde, kronkellijntjes inge-
tekend. Het lijkt simpel, maar het maken van zulke ontwerpen 
voor het agrarisch cultuurlandschap was nog vrijwel nergens 
ooit gedaan. Het was pionierswerk.

Natuurlijk was mijn onderzoek van dertig jaar geleden een 
startpunt. Ik wist dat de groep ontwerpers van die oude 
landschapsplannen klein was. In het begin waren het er maar 
drie. Je had Benthem en twee medewerkers: De Vroome en 
De Jonge. Dat kleine groepje vond uit hoe je landschapsplan-
nen voor het Nederlandse landschap kunt maken. 

Dertig jaar geleden had ik samen met De Vroome een lijst op-
gesteld van de landschapsplannen waaraan hij had gewerkt. 
Daarbij waren er twee die hij samen met De Jonge maakte: 
Terschelling en Wieringen, in de winter van 1948/1949 al. 
In die plannen zou ik wel eens veel aanknopingspunten voor 
mijn onderzoek kunnen vinden. Via Anita verkreeg ik de 
scans van de plantekeningen. 
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Eerst maar eens naar Wieringen!
Buurman Gerrit wil wel mee. Hij woonde vroeger in Wierin-
gerwerf in de zeventiger jaren toen hij als adjunct-directeur 
Gemeentewerken bij de gemeente Wieringermeer werkte. Hij 
had daar ook de aanleg van een aantal bruggen begeleid en 
één daarvan wil hij graag aan mij laten zien. Op de terugweg 
kunnen we daar langs gaan. Eerst naar het voormalig eiland, 
want we zijn niet voor de lol op pad. Nee, we hebben een 
missie. “Alles voor de wetenschap!”, roept Gerrit. Onze onder-
zoeksvraag voor vandaag is: zouden de puntjes op de kaart 
herkenbaar zijn in het actuele landschap?

Het landschapsplan voor Wieringen had ik in delen uitgeprint, 
want het is een grote kaart. Zo zou Gerrit ze naast mij in de 
auto kunnen bekijken terwijl we over het eiland reden. We na-
men afslag Den Oever vanaf de A7 en draaiden de Middenweg 
op. Die weg loopt west-oost midden over het eiland Wieringen 
van de ‘kleine’ Afsluitdijk naar de ‘grote’ Afsluitdijk. De kleine 
kwam in 1924 gereed en zorgde voor een verbinding met 
Noord-Holland. De grote zorgde voor de verbinding met Fries-
land.  Toen die ook af was in 1932 hadden de ingenieurs de 
Zuiderzee veranderd in het IJsselmeer en was Wieringen geen 
eiland meer. Ook groeide er geen wier meer om het eiland. 
De Wieringers verloren daarmee een belangrijk deel van hun 
levensonderhoud. Dat wier werd geoogst om te verwerken tot 
vulling van kussens en matrassen, maar ook van dijken.

Er was echter een nieuwe polder tegen het eiland drooggelegd 
die voor nieuwe landbouwgrond zou zorgen. En in 1938 was 
de Cultuurtechnische Dienst begonnen met het voorbereiden 
van een ruilverkaveling op het voormalig eiland. Drie maanden 
voor het bombardement op Rotterdam werd het plan voor 
die ruilverkaveling goedgekeurd. De oorlog zorgde wel voor 
vertraging in de uitvoering, maar in het najaar van 1948 werd 
de aanleg van een hele nieuwe verkaveling en wegenpatroon 
afgerond. Op de hogere delen van het eiland bij de dorpen 
vormden vele tuinwallen de kavelbegrenzingen. Die werden 
in die tijd vrijwel allemaal verwijderd en de verkaveling werd 
rechtlijniger en grootschaliger. Dat laatste gold ook voor de 
lagere ‘polders’ of ‘kogen’ tussen de dorpen. Daar werden ook 
nieuwe rechte wegen aangelegd.
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Afbeelding I.2. Zicht op Oosterland over de koog op Wieringen.

routekaart?
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Waar zijn die puntjes? Hier zijn die puntjes!
Gerrit pakt de kaart van het oostelijke deel erbij. We rijden 
rechtsaf op de rotonde naar het noorden over de Gesterweg 
waaraan het dorpje De Gest ligt. Naar het oosten is het dorp 
deel geworden van de bebouwde kom van Den Oever. Aan de 
westkant kijken we, tussen de huisjes door, over de Gester 
en Oosterlander Polder. Aan de overkant van die lage koog, 
zoals zo’n polder wordt genoemd,  in het westen ligt Ooster-
land. We zien het kerkje van Oosterland liggen, veilig in de 
beplanting. Je ziet hier gelijk ook de glooiing vanaf de Gest 
naar beneden en richting Oosterland weer omhoog. 

Gerrit vertelt dat op het landschapsplan staat aangegeven 
dat langs deze Gesterweg struiken van meidoorn, esdoorn 
en Spaanse Aak waren bedacht. Die staan er nu in ieder 
geval niet. Het zou kunnen dat ze hier weggehaald zijn toen 
de rotonde werd aangelegd. Ietsje verderop waar de eerste 
huizen van De Gest staan zien we wel paar �inke populieren, 
maar of die van 1949 zijn is de vraag. Volgens het land-
schapsplan zouden het ‘Grauwe Abeelen’ moeten zijn.

We rijden een paar honderd meter verder tot aan de Kruis-
weg. Daar kijken we linksaf richting de polder de Oosterkruis-
weg in. Daar staat inderdaad beplanting van meidoorn en 
enkele bomen zoals op het landschapsplan staat ingetekend. 
We rijden nog een stukje verder naar het noorden en gaan bij 
de volgende weg linksaf, de Molgerweg. Op het landschaps-
plan staan hier ook een paar abelen en die zagen we niet in 
de huidige situatie. Wel steken rijen geschoren struiken in 
beide bermen van de weg de polder in. De weg is als een 
smalle groene gang. Vlak voor de bocht op de overgang 
van hoog naar laag stopt de struweelhaag aan de zuidkant, 
maar in de buitenbocht loopt die nog een stukje door, alsof 
het gangetje eerst aan één kant opent en ietsje verder pas 
helemaal in de weidse polderruimte uitkomt. 

Hier stappen we even uit.
Als we omkijken richting De Gest zien we het gangetje van 
struweel naar het dorp lopen. Samen met de huizen, de tui-
nen en het struweelgangetje van de Oosterkruisweg vormen 
ze een hoge rand aan de oostkant van de polder. Naar het 
westen zien we de polder naar beneden glooien tot aan de 
Molgertocht en laag bijven tot aan de ook noord-zuid lopende 
Walsloot. Die waterlopen zijn in de ruilverkaveling rechtge-
trokken en vormen met de nieuwe wegen een ruitpatroon 
door de polder.

Nog verder naar het westen zien we het land weer oplopen. 
Oosterland ligt van links naar rechts als een donkere rand 
van beplantingen en bebouwing - met het kerkje rechts in het 
noorden op het hoogste punt. Nog verder rechts, in het noor-
den, zien we de Molgerdijk met een bosje op de plaats waar 
vroeger het water bij eb naar zee kon worden afgevoerd. 

We rijden nog honderd meter verder en stappen weer uit, 
midden in de koog nu. Van De Gest tot Oosterland langs deze 
weg zal ongeveer 750 meter zijn. De struweelgang van De 
Gest steekt daar 100 meter in. We zien dat verderop vanaf 
de rug van Oosterland ook zo’n gang deze kant op de polder 
insteekt. Gerrit legt de kaart op de motorkap, met de legen-
da erbij. Als het goed is staat er iets na de Walsloot aan de 
rechterkant in de berm weer struikbeplanting van meidoorn, 
sleedoorn, Spaanse aak en kurkiep. Nog iets verder zou die 
beplanting ook in de linkerberm moeten staan. Nog dichter 
bij Oosterland zouden tussen die struiken ook essenbomen 
moeten staan. We kijken vanaf de motorkap omhoog die kant 
op. We stappen weer in om het te gaan controleren.

Afbeelding I.3. Legenda op het 
landschapsplan voor ruilverkaveling 
Wieringen.
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Afbeelding I.4. Entree van Oosterland over Holmerweg vanuit de Gesterkoog
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Afbeelding I.5. Entree van Gesterkoog over Holmerweg vanuit Oosterland.
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Poorten naar het dorp
“Ja hoor, eerst rechts en nu komt links de struikbeplanting ook 
in de berm,” zegt Gerrit terwijl we langzaam richting Ooster-
land rijden. Hij hangt een beetje naar voren in de bijrijdersstoel 
om het goed te kunnen zien. “En daar komen inderdaad de 
bomen erbij. Het lijkt wel een poort zo, met kruinen van de 
bomen die in elkaar gegroeid zijn!”

Vanuit die besloten dorpsentree draaien we door de groene 
poort de Akkerweg op en zien dat daar inderdaad bomen 
staan zoals op het landschapsplan. Het zijn niet allemaal essen 
meer, want er zijn ook bij de huizen andere bomen tussen 
gezet, veelal linden. Er staat ook nog één hele oude linde op 
de plek waar op het landschapsplan aangegeven staat dat daar 
bestaande bomen behouden zouden moeten worden. Daar is 
deze linde er vast één van. En tussen de huizen door kijk je 
onder de bomen door aan alle twee de kanten over het omlaag 
glooiend land, in het oosten de polder waar we net door zijn 
gekomen en in het westen de Oosterlanderkoog. 

We stappen weer even uit en lopen een stukje over de Akker-
straat die alle huizen in het dorp met elkaar verbindt. Hier be-
leef je enerzijds de beslotenheid tussen de huizen en bomen, 
maar anderzijds ook de weidsheid daarbuiten in de kogen. De 
bomen zijn de zuilen in een grote ijle groene hal. Is het  mis-
schien een beetje overdreven om dit langwerpige dorpje te 
vergelijken met een kerkgebouw? De bomen en hun kruinen 
vormen dan het schip en de tuinen met de huizen aan beide 
kanten een galerij, niet afgesloten, maar met steeds doorkijken 
naar buiten.

“Hogere terreinsgedeelten met meer intensieve 
beplanting”
Gerrit wijst mij op de gele lijnen die op het landschapsplan 
staan. Bij nadere beschouwing liggen die allemaal op de over-
gang van de hoge ruggen naar de lage kogen en wel zo’n vier 
meter onder het hoogste punt van de ruggen. Op de legenda 
staat aangegeven dat deze gele lijn staat voor de “begrenzing 
van de hogere terreinsgedeelten met meer intensieve beplan-
ting”. Dus behalve de beplanting die op het landschapsplan 
stond was het volgens de ontwerpers gewenst dat ook op de 
particuliere gronden, de tuinen en erven binnen de gele lijn 
beplanting zou blijven en zelfs zou worden gestimuleerd.

We rijden naar het kerkje. Hier waren enkele meidoornhagen 
ontworpen, maar daar is niet veel van terug te vinden. De 
huizen hebben allemaal hun eigen beplanting en allerlei hagen 
om hun tuin. Ook blijkt er tegenover de kerk een perceel om-
geven door nieuwe tuinwallen te zijn. In de verte zien we in het 
westen de ruggen van Smerp en Stroe liggen. Ook die steken 
met hun beplantingen af als rand om de koog. Op de topkaart 
zie ik dat het hoogteverschil tussen het dorp en de kogen zo’n 
zes meter is. 

Ik leg Gerrit uit dat het ontwerp van dit landschapsplan op 
twee abstractieniveaus is opgebouwd. Op het schaalniveau 
van het eiland als geheel is de tweedeling in “hogere terreins-
gedeelten” en de lagere kogen. Op de hogere delen stelden de 
ontwerpers veel beplanting voor, terwijl ze in de kogen vrijwel 
geen beplanting dus een weids landschap voor ogen hadden. 
Op het tweede schaalniveau gaat het om hoe we het landschap 
beleven als we erdoorheen lopen. Op dat niveau is het ontwerp 
opgebouwd uit de aaneenschakeling van met beplanting vorm-
gegeven gangen en poorten, galerijen en een grote hal. 

Afbeelding I.6. Oostelijk deel van het landschapsplan van Wieringen uit 1949. 



59



Landschapsplan Nederland  Intermezzo I Wat is een landschapsplan?60

Afbeelding I.7. Zicht op Westerklief vanuit Hoelmerkoog
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Afbeelding I.8.. Hoelmerkoog met links de eendenkooi en in de knik van de weg enkele 
knotwilgen
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Pagina rechts: Afbeelding I.10. Westelijk deel van het landschapsplan van Wieringen uit 1949. 

Afbeelding I.9. Struweellaan ten noorden van Hippolytushoef. 

Geschoren struweellanen
We zien het ook als we door de volgende koog naar Smerp 
rijden en later ook bij al de andere dorpjes: de bomen die voor 
beslotenheid zorgen - en onder de bomen door voor uitzicht - 
op de hogere delen bij de huizen en erven. En de overgangen 
met groene gangen en poorten naar de kogen. Op de wegen 
die wel over de hoge delen lopen, maar waar geen huizen 
staan, zijn in de bermen struwelen ontworpen en geplant en 
die zijn al decennia geschoren door de mensen van de ge-
meente. 

Die geschoren struwelen zijn heel duidelijk te zien op de weg 
ten noorden van Hippolystushoef. Wegen, lang besloten en 
smal met struweelhagen erlangs. Het zijn struweellaantjes, 
bijna ‘berceaus’! Af en toe zit er een opening in, als toegang 
naar de landbouwpercelen en dan kun je  over het land naar 
het dorp kijken. 

Door de struweellaantjes heb je het gevoel dat je binnen bent 
in het landschap, terwijl de uitzichten over de kogen juist een 
gevoel van buiten in de weidsheid oproepen. Dat geldt zeker 
ook voor de uitzichten naar het noorden over het land dat over-
loopt naar de rand van het eiland. Daarachter de Waddenzee.
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Eendenkooien en tuinwallen

Ik schreef hiervoor al dat hier vroeger op de hogere delen ook 
veel tuinwallen waren. Dat zijn wallen die mensen als veeke-
ring aanlegden. Ze staken zoden van het aanliggende land en 
plaatsten die tegen elkaar op hun kant en vervolgens legden 
ze er nog een zode bovenop om de wal af te dekken. Op Texel 
kun je ze nog terugvinden, maar hier zijn ze in de ruilverka-
veling dus vrijwel allemaal geruimd. Prikkeldraad en grotere 
kavels waren veel handiger, vond men toen. 

Wij genieten toch van het landschap die dag. De tuinwallen wa-
ren er niet meer, maar de struweellanen en dorpsbeplantingen 
staan er wel goed bij. Wij vinden het prachtig, ook al moet het 
ook een mooi gezicht zijn geweest met al die tuinwallen op de 
glooiende hogere delen van het eiland. Gerrit en ik zijn opgeto-
gen, niet alleen omdat we zo veel elementen van het geteken-
de landschapsplan in het actuele landschap kunnen traceren, 
maar ook omdat we het mooi vinden.Juist ook die contrasten 
tussen de kogen en de dorpen en de overgangen daartussen. 

We rijden nog door de koog tussen Hippolytushoef en Ooster-
klif en die tussen Westerklif en Westerland. Daar komen we 
bosjes tegen, omgeven door weidsheid. Dat blijken eenden-
kooien te zijn. Verder staan er op het landschapsplan in de 
kogen alleen enkele knotwilgen bij kleine knikjes die de wegen 
maken als ze een waterloop kruisen. Die eendenkooien en die 
knotwilgen verstoren de weidsheid niet. 
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Afbeelding I.11. Lutjeland.
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Eendenkooien en tuinwallen
Ik schreef hiervoor al dat hier vroeger op de hogere delen ook 
veel tuinwallen waren. Dat zijn wallen die mensen als veeke- 
ring aanlegden. Ze staken zoden van het aanliggende land en 
plaatsten die tegen elkaar op hun kant en vervolgens legden 
ze er nog een zode bovenop om de wal af te dekken. Op Texel 
kun je ze nog terugvinden, maar hier zijn ze in de ruilverka- 
veling dus vrijwel allemaal geruimd. Prikkeldraad en grotere 
kavels waren veel handiger, vond men toen.

Wij genieten toch van het landschap die dag. De tuinwallen wa- 
ren er niet meer, maar de struweellanen en dorpsbeplantingen 
staan er wel goed bij. Wij vinden het prachtig, ook al moet het 
ook een mooi gezicht zijn geweest met al die tuinwallen op de 
glooiende hogere delen van het eiland. Gerrit en ik zijn opgeto- 
gen, niet alleen omdat we zo veel elementen van het geteken- 
de landschapsplan in het actuele landschap kunnen traceren, 
maar ook omdat we het mooi vinden - juist ook die contrasten 
tussen de kogen en de dorpen en de overgangen daartussen.

We rijden nog door de koog tussen Hippolytushoef en Ooster- 
klif en die tussen Westerklif en Westerland. Daar komen we 
bosjes tegen, omgeven door weidsheid. Dat blijken eenden- 
kooien te zijn. Verder staan er op het landschapsplan in de 
kogen alleen enkele knotwilgen bij kleine knikjes die de wegen 
maken als ze een waterloop kruisen. Die eendenkooien en die 
knotwilgen verstoren de weidsheid niet.

Landschapsstijl
“En Gerrit, weet je nu wat een landschapsplan is?”, vraag ik. 
Veel van de thema’s die ik in mijn onderzoek zou gaan on- 
derzoeken waren we op die dag al tegengekomen. Dit hele 
vroege landschapsplan had al veel van de ingrediënten van het 
nieuwe aanzicht, de nieuwe enscenering, die het Nederlandse 
landschap kreeg, via al die landschapsplannen in de ruilverka- 
velingsperiode.

Vanaf de Westerlanderweg, helemaal aan de westkant van 
Wieringen kijken we uit over Lutjeland. Hier glooit het eiland 
wel tien meter naar beneden. Daarachter ligt het Amstelmeer 
vroeger deel van de Zuiderzee. We kijken tussen twee grote 
boerderijen door. Die liggen stevig in de beplanting om hun 
tuinen. Achter de ene boerderij loopt een weg naar het zuiden 
en die is robuust in de beplanting gezet, precies volgens het 
landschapsplan. Achter de westelijke boerderij langs loopt een 
steilrand naar het zuiden. Ook daar is de beplanting van het 
landschapsplan aangebracht.

Het lijkt wel een tafereel dat je tegen kunt komen in een Engels 
park ontworpen door Capability Brown: de twee boerderijen en 
de glooiingen van Lutjeland daartussen, met links de beplan- 
tingstrook die langzaam noordwaarts naar beneden loopt en 
rechts op de steilrand een bosstrook die afsteekt tegen de 
lucht. Je voelt diepte, het Amstelmeer daarachter. Dit was een 
eiland vroeger, aan de rand van het land, in zee.
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Afbeelding I.12. Entree van Oosterland over Molgerweg.
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Een scheve brug
Op de terugweg rijden we door de Wieringermeerpolder 
via Slootdorp naar de Nieuwesluizerbrug. Het is een 
ophaalbrug die schuin over het Waardkanaal ligt. Dat zie 
je niet vaak en het was volgens Gerrit ook en hele puzzel 
geweest om deze brug te realiseren. Het contragewicht 
zit scheef en geen enkel deel van de brug maakt een 
loodrechte hoek met de andere delen. Hij heeft de aan-
leg van veel bruggen hier in de buurt geleid, maar deze 
scheve brug is zijn trots.

Toevallig komt de brugwachter langs. De brug moet 
worden opgehaald. Hij vindt het fantastisch om de ‘va-
der’ van de brug te ontmoeten en ze bespreken allerlei 
details van het ontwerp, over hoe het toen was en hoe 
het nu gaat. Ik wandel naar de overkant. Gerrit en de 
brugwachter schelen misschien wel twee generaties, 
maar in hun gesprek komen heden en verle- den bijeen.

Dit onderzoek is een ingewikkelde verbinding tussen he-
den en verleden. We zagen vandaag dat we die tekening 
uit 1949 in het huidige landschap terug kunnen vinden. 
Zo heb ik in het hele land honderden landschapsplannen 
opgezocht en proberen te duiden. Met dit onderzoek 
bouwde ik een brug naar het verleden, maar dat was 
meteen ook een brug terug naar tegenwoordig. Al die 
bomen en struiken vormen nu samen een geschenk van 
toen om in de toekomst op voort te bouwen. Om de 
verhalen van het landschap levend te houden.

Afbeelding I.13. Gerrit Timmerman ontmoet de brugwachter die de Nieuwesluizerbrug 
heeft opgehaald. De “scheve brug”.
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2.1. Inleiding tot een reconstructie

Inleiding tot een reconstructie

In dit onderzoek wordt de Staatsbosbeheer-collectie met 
landschapsplannen voor ruilverkavelingen geïnterpreteerd. 
Het vroegst gedateerde landschapsplan in die collectie is 
van maart 1946. Het is een ontwerp dat gemaakt werd door 
Roelof Jan Benthem, die toen in dienst van Staatsbosbeheer 
‘landschapsadviseur’ in Brabant en Zeeland was. Het op-
stellen van zo’n landschapsplan voor ruilverkavelingen was 
pionierswerk. Benthem concretiseerde het idee voor zo’n 
landschapsplan in de periode tussen december 1943, toen 
hij werd aangesteld als één van de drie landschapsadviseurs 
bij het Staatsbosbeheer en dat eerste plan van 1946.

Contact-Commissie 
Benthem’s aanstelling als landschapsadviseur bij Staats-
bosbeheer moet gezien worden in het licht van de natuur-
beschermingsbeweging die teweer kwam tegen het almaar 
voortschrijdende verlies van natuur en landschap door grote 
ingrepen als ruilverkavelingen, maar vooral ontginningen van 
woeste gronden. Die vonden in de twintiger en dertiger jaren 
op grote schaal plaats, ook als werkverschaf�ngsprojecten.1 
In 1932 had een groep organisaties zich verenigd in de 
'Contact-Commissie inzake Natuurbescherming'. Daaronder 
waren Natuurmonumenten, ANWB, NJN en Vogelbescher-
ming. Aanleiding was het voornemen tot de bouw van een 
spaarbekken in het Boven-Geuldal. Daarna bleef men geza-
menlijk optrekken via de Contact-Commissie die vanaf 1942 
haar naam verbreedde tot Contact-Commissie inzake Natuur- 
en Landschapsbescherming.
In 1938 verscheen een rapport van de Rijksinspecteur voor 
de werkverschaf�ng, waarin voor de dan komende decennia 
nog een hele reeks gebieden voor ontginning werd voorge-
dragen, waaronder de hele Biesbosch.2

Mede als reactie op dit rapport zette de natuurbescher-
mingsbeweging via de Contact-Commissie inzake Na-
tuurbescherming druk op de regering. Hendrik Cleyndert 
Azn, bestuurslid van zowel Natuurmonumenten als van de 
Contactcommissie, verwoordde de kritiek in een toespraak 
op de jaarvergadering van Natuurmonumenten in 1939.3 
Hiermee schetste hij tevens een actieprogramma voor de 
toekomst met als titel ‘De bescherming en de opbouw van 
het Nederlandsche landschap’.4 

Een kostbaar nationaal gemeenschapsbezit
Hij benadrukte in een zaal vol natuurbeschermers - waarvan 
het gros zich vooral wilde concentreren op de aankoop 
van begrensde natuurreservaten - dat het ook ging “om het 
behoud van de gaafheid en schoonheid van het landschap 
overal en allerwegen in ons land.” Hij noemde het (uitzicht 
over) het landschap “een kostbaar nationaal gemeenschaps-
bezit”. Dit hield volgens hem ook een constructieve taak 
in. “Het is immers niet alleen de bescherming, doch ook de 
verzorging van het bestaande en tevens de opbouw van het 

nieuwe landschap, die Overheidsplicht is.”5

In zijn toespraak zette Cleyndert op een rij hoe in andere lan-
den deze overheidsplicht was opgepakt. Hij vermeldde dat in 
1919, net na de eerste wereldoorlog, de Duitse republiek in 
haar nieuwe grondwet opnam dat “Denkmäler der Kunst, der 
Geschichte und der Natur, sowie die Landschaft” de bescher-
ming en verzorging van de staat krijgt. Ook de Oostenrijkse 
deelstaat Neder-Oostenrijk had deze bescherming van natuur 
en landschap in 1924 als overheidsplicht vastgelegd in een 
Natuurbeschermingswet. 
Met de kennis van nu is het opmerkelijk dat Cleyndert – 
opgetogen - verwijst naar de wijze waarop in Duitsland sinds 
1935 “de eigenlijke landschapsbescherming, als onderdeel 
van de gansche natuurbescherming, de bijzondere zorg van 
de Rijksoverheid geniet”.6 Daarbij hoorde dat overheidslicha-
men de wettelijke plicht hadden om bij alle werken die “het 
landschapsbeeld aanmerkelijk zullen beïnvloeden en verande-
ren te waken voor een goede behandeling en verzorging van 
het landschapsbeeld”. 
Ook dienden de door de regering aangewezen natuurbe-
schermings-organisaties van dergelijke plannen op de hoogte 
gesteld te worden. Cleyndert verwees naar de verklaring van 
de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken dat hij zou 
trachten bij de werkverschaf�ngsprojecten de belangen van 
natuurschoon te bevorderen “en dat hij bereid was daartoe 
overleg te plegen met de natuurbeschermingsinstanties”. Die 
verklaring deed de minister in 1932, het jaar dat de Con-
tact-Commissie werd opgericht.7

Vooraf uitgebakende lijnen
Het actieprogramma verwoordt door Cleyndert kreeg snel 
daarna daadwerkelijk een vervolg door de instelling van 
meerdere overheidscommissies. Eén daarvan onderzocht 
het idee voor een ‘nationaal plan’, “dat de bestemming 
aangeeft van den Nederlandschen bodem en dat ten doel 
heeft een harmonische ontwikkeling van het oppervlak van 
ons vaderland langs vooraf uitgebakende lijnen te bevorde-
ren”. Dit werd in mei 1941 ‘in samenspraak met de bezet-
ter’ vertaald in de oprichting van de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan.8 Over de wijze waarop die Rijksdienst en de 
bijbehorende wetgeving tot stand kwam en in hoeverre die 
door het gedachtegoed van nazi-Duitsland werd gedicteerd 
zijn meerdere studies verricht.9 De dienst heeft in ieder geval 
een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het 
Nederlandse overheidsbeleid inzake de ruimtelijke ordening. 
De natuurbescherming was daarvan van meet af aan een 
essentieel onderdeel. 
Cleyndert’s actieprogramma kon ondanks - of dankzij - de 
bezetting snel in beleid worden vertaald. De Rijksdienst voor 
het Nationaal Plan heeft ondermeer meteen een ‘voorlopige’ 
lijst van te beschermen natuurgebieden vastgesteld.10 Verder 
kwam er de mogelijkheid tot onteigening in het belang van 
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het behoud van natuurschoon ten behoeve van de Staat of van 
particuliere organisaties. 
Op 2 april 1940 - net vóór de bezetting - verscheen de Natuur-
beschermingsbeschikking.11 Daarin is bepaald dat door de re-
gering “geen werken zullen worden ondernomen of gesubsidi-
eerd, zonder dat door de ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en Economische Zaken verklaard is dat daar-
tegen uit het oogpunt van natuur en landschapsschoon geen 
bezwaar bestaat.” Een speciale commissie zou de minister 
daarover gaan adviseren. Gekoppeld aan de lijst van natuur-
reservaten werd een meldingsplicht ingevoerd, die wellicht 
op te vatten is als een ‘Duitse’ vertaling of verwerking van de 
Natuurbeschermingsbeschikking in de praktijk van de Rijks-
dienst van het Nationaal Plan. Op last van de president van die 
dienst konden gebieden in onderzoek worden genomen en kon 
bevolen worden dat overheden elke activiteit in zo’n gebied 
verder achterwege dienden te laten en elk voornemen daartoe 
eerst moesten melden bij de Rijksdienst. We zullen zien dat 
deze meldingsplicht het formele voertuig zou worden voor 
de planvorming rond Het Bossche Broek en daarmee voor de 
entree van Benthem in de kringen van de Contact-Commissie 
en de instelling daar van een Werkgroep Cultuurlandschappen.  

Landschapsadviseurs
Een ander gevolg van Cleyndert’s actieprogramma was dat bij 
Staatsbosbeheer drie landschapsadviseurs werden aangesteld 
die bij “werken” als ruilverkavelingen en ontginningen een 
advies zouden geven over hoe deze zo goed mogelijk rekening 
konden houden met de waarden van natuur en landschap.12 Zij 
dienden ook de gebieden op de ‘voorlopige lijst’ te inspecteren 
en nieuwe gebieden voor die lijst aan te dragen.
Eind 1942 was de heer Knuttel voor Overijssel aangesteld en 
in de zomer van 1943 Van Schaijk voor Limburg.13 Benthem 
trad in december 1943 in dienst bij het Staatsbosbeheer met 
Brabant als werkgebied.14 Voor Benthem was dat de start van 
een lange carrière bij het Staatsbosbeheer waar hij in 1976 af-
scheid nam. In 32 jaar bouwde hij de afdeling Landschapsver-
zorging, die later werd omgedoopt in de Dienst Landschaps-
bouw, bij het Staatsbosbeheer uit tot - Marinke Steenhuis in 
‘Maakbaar Landschap’ citerend - “het grootste ontwerpbureau 
van Nederland”.15 

Een belangrijk deel van het werk van dat ontwerpbureau 
bestond al die tijd uit het maken van landschapsplannen bij 
ruilverkavelingen. Die landschapsplannen zijn voor een groot 
deel bewaard gebleven in de Staatsbosbeheer-collectie. Die 
bestaat uit ongeveer 1100 plantekeningen die op de tekenka-
mer van Staatsbosbeheer in grote hangkasten zijn geordend 
en bewaard. 

Onderzoeksvraag
In volgende delen van deze dissertatie komen we nader over 
de landschapsplannen zelf te spreken. In dit eerste deel van 
het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

• Wat is de kiem waaruit het maken van landschapsplannen 
voor ruilverkavelingen voortkomt? 

Daaruit volgen de deelvragen: 
• Waar kwam Benthem’s gedachtengoed vandaan in die 

eerste jaren als landschapsadviseur? Wie waren zijn 
inspiratoren? 

• Wat vormde de theoretische basis onder zijn werk? Welke 
rol speelden natuur, cultuur, landschap en schoonheid 
daarin? 

• Hoe zag hij de taak van de overheid inzake het 
Nederlandse landschap?

Om op die vragen een antwoord te zoeken is in het kader van 
dit onderzoek een reconstructie opgesteld van Benthem’s 
ontwikkeling in die beginperiode. Hiervoor zijn namelijk enkele 
bronnen beschikbaar die samen een onderbouwd beeld van 
die ontwikkeling in betreffende periode kunnen opleveren. 

Die bronnen omvatten ten eerste een reeks artikelen die 
Benthem in die periode schreef tussen 1936 en 1950. Hij zet 
daarin zijn denkbeelden uiteen.

Ten tweede gaat het om de serie maandverslagen van zijn 
werkzaamheden die Benthem als landschapsadviseur van 
januari 1944 tot oktober 1945 opstelde Hij stuurde die in 
brief-vorm aan Van Steijn, directeur van het Staatsbosbeheer. 
Deze maandverslagen zijn aangetroffen in het Staatsbosbe-
heer-archief dat opgenomen is in het Nationaal Archief in Den 
Haag.16 In dat archief is uit deze periode meer correspondentie 
gevonden die aan deze reconstructie heeft bijgedragen.

Als derde belangrijke bron voor deze reconstructie is het 
archief van de Werkgroep Cultuurlandschappen gebruikt. Dat 
maakt deel uit van het archief van de Contact-Commissie 
inzake Natuur- en Landschapsbescherming en bevindt zich 
bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in 
Amsterdam.17
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2.2. Jonge natuurvorser in ultiem cultuurlandschap

Natuurvorser in ultiem cultuurlandschap

Roelof Jan Benthem 
Benthem (1911-2003) groeide op in het oosten van het land 
en verhuisde als elfjarige naar Waterland waar hij lange toch-
ten maakte over de dijk bij Durgerdam.18 Dat weidse boom-
loze landschap was toen ook al van een heel ander karakter 
dan het besloten bosrijke landschap van zijn vroegste jeugd. 
Als lid van de Nederlansche Jeugdbond voor Natuurstudie 
(NJN) was hij al vroeg actief in de natuurbescherming.19 We 
kunnen een indruk krijgen van die jonge Benthem via het 
dubbel-artikel dat hij samen met Johan E. Sluiters schreef en 
dat in 1936 en 1937 in ‘De Levende Natuur’ werd geplaatst.20

Het is een verslag van hun “zwerftochten naar Oostzaner-
gat en Rothoek”. Sluiters en Benthem waren waarschijnlijk 
beiden lid van de NJN en als Benthem vanaf het begin die 
tochten meemaakte, was hij toen nog geen vijftien jaar 
oud. De ondertitel van het artikel is namelijk: “Tien jaren 
van waarnemen”. In het artikel lezen we een combinatie van 
jongens-avonturen met een wetenschappelijke benadering 
van hun onderzoeksobject: de natuurlijke ontwikkeling van 
het landschap.
Waarschijnlijk hebben ze elkaar versterkt in het opdoen van 
kennis over allerlei � ora en fauna. Als bijlage bij hun artikel 
plaatsten ze een tabel van 109 verschillende vogelsoorten, 
waarvan werd aangegeven waar in het gebied en met welke 
regelmaat ze die vogels hadden waargenomen. Ook de 
� ora wordt uitgebreid behandeld. Het eerste deel van het 
dubbel-artikel wordt afgesloten met een opsomming van de 
planten in het gebied. Alle soorten worden vermeld met hun 
wetenschappelijke naam tussen haakjes achter de Neder-
landse. Zelfs de verschillende soorten weekdieren komen aan 
bod. 

Opspuitingslandschap in ontwikkeling
Vanaf Durgerdam was het een half uur � etsen naar Oostza-
nergat en Rothoek en uit de tekst kun je opmaken dat ze die 
tocht vele malen gemaakt hebben. Hun waarnemingen zijn zo 
uitgebreid dat we kunnen concluderen dat ze alles wat daar 
groeide en bloeide op hun duimpje kenden. Wat ook uit het 
artikel spreekt is de aandacht voor de ontwikkeling van de 
natuur. Ze beschreven heel precies hoe die zich vanaf een 
pionier-stadium steeds verder ontwikkelde. Het Oostzaner-
gat en de Rothoek leenden zich uitstekend voor zo’n studie. 
Het waren namelijk twee van de “vele in den loop der jaren 
rondom Amsterdam aangelegde baggerbergplaatsen, dat zijn 
terreinen, die door middel van opspuiting geschikt worden 
gemaakt voor bouwterrein”.21

Ze begonnen hun artikel met uit te leggen dat het een 
misvatting was dat deze moddervlaktes met een enorme 
vogelrijkdom ontstaan waren uit meren. De mensen die dat 
beweerden leerden het gebied pas kennen “op een tijdstip, 
dat de opspuiting al in een vrij ver gevorderd stadium was 
gekomen”. De vogelrijkdom had volgens Benthem en Sluiters 

niets te maken met volgespoten meren. Op oude kaarten van 
Amsterdam en omgeving was te zien dat “hier oorspronkelijk 
weilanden of akkers met verspreid liggende boerenhoeven”
waren. Die vogels waren pas later gekomen door de ontwik-
keling van de natuur op deze kunstmatig opgespoten terrei-
nen.
Daarna duidden ze het proces van de aanleg van de bag-
gerplaatsen met een compartimentering van dijken met 
duikers, goten en buisleidingen - vanaf de zandzuigers die 
de bagger uit de schuiten haalt - naar de vloeivelden. Soms 
sloten de buizen niet meer goed aan. Het was dan “een 
lust om de modderfonteinen te bewonderen”. Ook waren 
ze gefascineerd door “trechters” bij de “uitmonding van de 
leidingen”. Juist op de met stenen bezaaide randen van die 
“kraters” troffen ze “somtijds een eigenaardige � ora” met 
“Wilde Reseda (op het Oostzanergat Reseda lutea var. crispa) 
en Wilde Sla (Lactuca Scariola L.)”. Ze gaan in op de samen-
stelling van de modder, die voor een kleiner deel ook uit de 
grachten van Amsterdam kwam. Amsterdam stortte er ook 
een deel van zijn stadsvuil. Juist daar wemelde het van grote 
bruine ratten. Daar was ook “met wat fantasie, een complete 
huishouding bij elkaar te garen en uit eigen ondervinding 
weten we, dat de daar gevonden � etspedalen, al waren ze 
wat roestig, met behulp van een � inke dosis vet en olie nog 
jaren meegingen”.

Afbeelding 2.1. Begin artikel Benthem en Sluiters in De Levende Natuur uit 1936.
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Afbeelding 2.2. Roelof Jan Benthem op het Oostzanergat bij Tuindorp-Oost-
zaan, op 18 juni 1932 gefotografeerd door J.E. Sluiters. Deel van een foto 
die werd afgebeeld bij hun artikel in De Levende Natuur, jaargang 41, p. 260, 
1937. Later gebruikt op de voorpagina van de eeuwuitgave van het tijdschrift 
van Vogelwerkgroep Amsterdam. 
Benthem is hier bijna 21 jaar oud. Hij bestudeerde toe al jaren samen 
meet Sluiters de ontwikkeling van de �ora en fauna van veenweidepolders 
die de stad Amsterdam met zand opspoot om ze geschikt te maken voor 
bebouwing. Dat was een proces dat tien of meer jaar duurde. De jonge 
onderzoekers waren, beide lid van de NJN en geïnspireerd door Jacques P. 
Thijsse, legden zeer secuur verslag van hun bevindingen. De nieuwe natuur 
die tientallen jaren later in de Oostvaardersplassen tot verrassing van velen 
ontstand, was voor Benthem niets nieuws in die tijd. 
In deze periode als jonge onderzoeker werd de basis gelegd voor de bena-
dering van het landschap als een dynamisch geheel.  Die dynamiek kan door 
mensen aangestuurd worden en in iedere tijd tot een synthese tussen natuur-
lijke processen en menselijk handelen leiden. Zo kunnen mensen schoonheid 
laten ontstaan. 
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Ze beschrijven ook hoe de moddervelden zich ontwikkelden. 
“Spraken we zooeven over het uitdrogen der verschillende 
terreinsgedeelten; hierover valt in het algemeen nog het 
een en ander op te merken.”22 De geulen verzandden en de 
modderplaten droogden uit waardoor eerst grote en daarna 
kleinere scheuren een veld van “schollen” lieten ontstaan. Van 
die schollen bestudeerden ze de “typische” gelaagdheid, maar 
ook zagen ze dat eerst in de droge geulen en daarna ook in 
de scheuren “de verschillende onkruidzaden zich (…) konden 
vestigen, en wel in de eerste plaats de Zulte of Zeeaster (Aster 
tripolium L.)” en daar hadden ze veel pro�jt van. In het hier-
naast afgedrukte citaat blijkt waarom, maar we hebben het 
hier ook opgenomen, omdat het de sfeer van het hele artikel 
goed weergeeft. De genoemde mix van jongensavontuur met 
jonge onderzoekersgeest spat er vanaf.

Thijssiaans beeldend proza
Het artikel verhaalt over hun belevenissen als ze bijvoorbeeld 
langs de baggermolen moesten, “dan was het altijd opletten, 
want men moest steeds een gunstig oogenblik afwachten om 
met �ets en al in een drafje over de glibberige plank heen te 
schieten, om zoodoende gespaard te blijven van de naar alle 
kanten overspattende modder.” 
Ze tipten de “wacht” als er zaken gebeurden “die niet geheel 
en al door den beugel konden”, bijvoorbeeld als de jeugd vuur-
tje stookte of eieren in de nesten kapot maakte, of als iemand 
er illegaal wilde eenden ving met lange touwen, haken en spek. 
De beschrijving van die belevenissen wordt steeds gebruikt 
om over de ontwikkeling van �ora en fauna in het gebieden 
te vertellen. Het verhaal wordt daardoor heel plezierig om te 
lezen.23 Zeker werden zij geïnspireerd door de schrijfstijl van 
Jacques P. Thijsse.24 Bij de notitie van hun waarnemingen vol-
gen ze consequent de regels van de natuur-wetenschap. Soms 
refereren ze zelfs aan vakliteratuur. 
Het is opvallend dat ze in de tien jaar waarnemingen juist oog 
hebben voor de ontwikkeling van de vegetatie en van de vesti-
ging van vogels in het gebied in relatie tot de veranderingen in 
het landschap, zoals “de vischdiefjes (…), die de hoogste ge-
deelten van dit miniatuur-eiland in bezit hadden genomen. Dit 
was de eenigste keer, dat het vischdiefje op het Oostzanergat, 
nog wel in een kleine kolonie, heeft gebroed. Het was tevens 
een typisch voorbeeld, hoe snel bepaalde vogels van een ver-
andering in het landschap weten gebruik te maken.” Juist dat 
dynamische aspect van de natuur en het landschap zal in het 
vervolg van Benthem’s ontwikkeling een grote rol spelen.

Cultuurlandschap in de alomvattende natuur
Ze verbleven, tien jaar lang, dagen – en misschien ook avon-
den en nachten - in dit surrealistisch landschap: onder de rook 
van Amsterdam op een kunstmatig wad midden in veenwei-
depolders met uitzicht over het IJ met twee kanten op een 
zee.25 De jonge onderzoekers maakten aantekeningen, foto’s, 
schetsen. Ze discussieerden en �losofeerden waarschijnlijk 
veel. En altijd was daar dat fascinerend natuurlandschap dat 

zo volledig werd bepaald door menselijk handelen, het storten 
van modder, afval en slib met modderzuigers, baggermolens, 
buizen en goten. 
Ondertussen studeerde Benthem geodesie, waardoor hij ken-
nis over bodem, geologie en geomorfologie opdeed en zich in 
landmeetkunde en cartogra�e bekwaamde. Hij kon in 1937 aan 
de slag bij de Landmeetkundige Dienst (nu Kadaster) in Den 
Bosch. Benthem ging daarom waarschijnlijk niet vaak meer 
mee, maar Sluiters ging, blijkens een artikel in de Levende Na-
tuur van 1943, nog jaren door met zijn tochten naar de vogels 
op de Rothoek.26 
Ondanks de opspuitingen bleef hier de natuur alomvattend 
aanwezig. Natuur en cultuur waren hier één. Benthem zal een 
kwart eeuw jaar later, bij het overleg over de inrichting van de 
Flevopolders niet verbaasd zijn geweest over de ontwikkeling 
van de nieuwe natuur in de Oostvaardersplassen. Hij had waar-
schijnlijk al een duidelijk idee welke soorten planten en dieren 
zich hier op korte termijn zouden vestigen. Uit de beschrijving 
van deze “zwerftochten” blijkt dat Benthem al in zijn jeugd een 
visie op natuur en cultuurlandschap ontwikkelde waarin natuur 
en cultuur niet elkaars tegenpolen zijn. Het is eerder zo dat 
de natuur zich  altijd verder ontwikkeld. Menselijke activiteiten 
kunnen die ontwikkeling wel beïnvloeden en een synthese 
aangaan met natuurlijke processen.

“De Zulte! Wat heeft ze ons een diensten bewezen. In Augustus en Septem-
ber, als de snippen zich kwamen vertoonen aan de randen van de slibvlak-
tes en met hun lange snavels tot aan de oogen in de modder boorden op 
zoek naar aller hand levend gedierte, konden we deze, bij uitstek schuwe 
vogels tot op enkele meters, rechtop loopend, ongezien naderen, dankzij 
de prachtige dekking, die de wel twee meter hooge zulte ons bood.

De Zulte! Ze was het aangewezen materiaal voor onze schuilhutten. Ze 
stond overal om ons heen maar voor het grijpen, zoodat we in een oogen-
blik tijd een „fort” konden bouwen, dat een groen scherm vormde tusschen 
ons en de vogels. Waaruit zou de bodem van die hutten anders bestaan dan 
uit een dikke laag vleezige zultestengels. En de onbegaanbaar geworden 
paadjes, onbegaanbaar vaak door aanhoudende regenval of plotseling 
hernieuwde opspuiting, werden weder beloopbaar gemaakt met . . . . 
zulteplanten.

Doch niet slechts uit materialistisch oogpunt bezien heeft de zulte ons veel 
geboden. In September, de bloeitijd, bood de zulte met haar millioenen 
bloempjes een onvergelijkelijk schoone aanblik. De heele anders zoo grau-
we vlakte was veranderd in één groot paars veld, dat eenige weken later 
tot een witte pluizige massa werd. Boven deze bloeiende uitgestrektheid 
wemelde het van gonzende bijen, fraai gekleurde vlinders en ontelbare hoe-
veelheden andere kleine insecten. Vooral muggen! Wat hebben we ze vaak 
verwenscht op onze strooptochten door de bloeiende zulte. Alles kwam af 
op den sterken honinggeur, die deze planten verspreidden. Dikwijls troffen 
we tusschen de gewone paarse zulte exemplaren van de witte variëteit en 
een enkele maal ook planten zonder straalbloempjes.”543
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Afbeelding 2.3. Foto die Benthem in 1941 opnam bij zijn artikel 'Het Bossche Broiek bedreigt met als onderschrift: "Oude wilgen langs de Pettelaarsche weg 
in het Bossche Broek. Op den achtergrond het Bossche stadsbeeld".544 Door zijn bezielende inzet voor het Bossche Broek kwam hij onder de aandacht van 
vooraanstaande mensen in de natuurbescherming en landschapsverzorging.
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2.3. Schoonheid als argument

Schoonheid als argument

Uitzicht op de kathedraal
In Den Bosch betrok Benthem een woning aan de Graaf-
scheweg, nummer 184, en bleef ook als natuurbeschermer 
actief.27 Hij was inmiddels te oud voor de NJN en werd actief 
in de Bossche afdeling van de Koninklijke Natuurhistorische 
Vereniging. Als lid van Natuurmonumenten bezocht hij waar-
schijnlijk ook de jaarvergadering in 1939 waar Cleyndert zijn 
rede hield.
Hij verkende de omgeving van de stad en ging verder met 
zijn ‘waarnemingen’. Vanaf zijn huis liep hij in een kwartier 
over de Graafscheweg via de Sint-Jan over de Parade naar 
de Zuidwal. Daar kon hij het Bossche Broek overzien, zoals 
wij dat tegenwoordig ook nog kunnen. Op bastion Oranje is 
de drukte van de hedendaagse stad wat verder weg en kun-
nen we proberen ons terug in de tijd te verplaatsen. Hier kun 
je ook tegenwoordig uitkijken over het lage open landschap 
dat hier direct aan de historische binnenstad ligt. 
Via de Pettelaarseweg en Sterrenbosweg kunnen we het Bos-
sche Broek inlopen of �etsen, net als Benthem toen deed.28 
Ook daar kwam hij die 'verwenschte muggen' weer tegen en 
van plakvliegen kunnen we ook tegenwoordig last hebben 
tijdens een tocht over zandpaden door de - nu ook nog vaak 
- natte weides en verderop over oude dijken en bospaden bij 
Nieuw Herlaar en Halder. Omkijkend, of op de weg terug is 
nog steeds het zicht op de kathedraal groots, prominent in 
het pro�el van de oude stad, zoals het zicht op de stad hier 
al eeuwen is.

Verhagen’s visie op stad en land
Wie weet is Benthem ook op een avond rond 1940 naar een 
lezing van stedebouwkundige Pieter Verhagen ge�etst. Deze 
had in 1937 de opdracht verkregen om het Uitbreidingsplan 
van Den Bosch op te stellen, nadat een eerder uitbreidings-
plan door Gedeputeerde Staten grotendeels was afge-
keurd.29 Dit plan was opgesteld onder leiding van het hoofd 
Gemeentewerken Perey.30 
Verhagen’s bemoeienis met dit uitbreidingsplan - waar hij van 
1937 tot 1945 aan werkte - wordt beschreven door Marinke 
Steenhuis in haar dissertatie over deze invloedrijke stede-
bouwkundige.31 Ook gaat ze uitgebreid in op de ideeën van 
Verhagen over de vormgeving van het landschap. Hij was 
van mening dat in Nederland de boer en zijn bedrijfsvoering 
daarin ‘de dominant’ waren.32 Het zou een teken van culturele 
zwakte zijn als vormgevers de zorg van dat landschap over 
zouden moeten nemen van de boer. 
Steenhuis vermeldt dat Verhagen tijdens de oorlog drie lezin-
gen heeft gegeven “over de rol en de verantwoordelijkheid 
van de stedebouwkundige voor het gemaakte landschap”.33 
Misschien is Benthem wel bij alle drie de lezingen geweest, 
maar één daarvan moet extra interessant voor hem zijn 
geweest, want die ging over de tegenstelling tussen stad 
en platteland. Die kan volgens Steenhuis in verband worden 

gebracht met Verhagen’s Algemeen Uitbreidingsplan voor 
’s-Hertogenbosch. Dat werd in 1945 afgerond, maar op de 
‘Overzichtskaart Uitbreidingsplan’ uit december 1942 is het 
plan al duidelijk a�eesbaar. 
Steenhuis gaat in op de �loso�e van Verhagen over de 
verhouding tussen het individu en de gemeenschap, die tot 
uiting kwam in de verhouding tussen stad en land als ‘har-
monie van het natuurlijke’ en ‘harmonie der gemeenschap’. 
Het kan zijn dat Benthem die �loso�e ook interesseerde, 
maar wat bij hem zeker de aandacht getrokken zou hebben 
was Verhagen’s uitwerking van die �loso�e voor de stad 
Den Bosch. Verhagen was tegen een parasitair uitspreiden 
van bebouwing op het platteland. De polariteit tussen stad 
en land moest juist worden gehandhaafd door bouwlocaties 
zo te kiezen dat een ‘architectonisch compact’ stadsbeeld 
ontstond.34 Op de overzichtskaart is het Bossche Broek 
grotendeels onbebouwd en in de toelichting wordt volgens 
Steenhuis de nadruk gelegd op parken en groene ruimtes. De 
opzet van het plan met drie uitbreidingswijken werd bepaald 
door een groensysteem dat van klein naar groot was opge-
zet. Op buurtniveau bestond het uit kleine buurtparken, op 
wijkniveau uit grotere groengebieden met speciale functies, 
zoals sportvelden en volkstuinen. Op het niveau van de stad 
had Verhagen het Bossche Broek bestemd als recreatiege-
bied dat bezoekers uit de hele stad zou trekken.35 
Over het Bossche Broek schreef Verhagen in 1945 in de 
toelichting op het Uitbreidingsplan dat de ligging van eertijds 
voor de vestingwerken afgegraven gronden in het Bossche 
Broek er weliswaar toe had geleid dat de stad beperkt werd 
in haar uitbreidingsmogelijkheden, maar dat het ook de 
schoonheid van de stad had bepaald. Het contrast tussen de 
openheid van het Broek en de stevig omwalde dichtbebouw-
de stad zal volgens Verhagen het volgens hem na te streven 
‘architectonisch compact’ stadsbeeld hebben opgeleverd.36

Levensvoorwaarde onzer steden
Benthem had al rond 1940 met verontrusting kennisgenomen 
van de uitbreidingsplannen van de stad in combinatie met 
een voorgenomen ruilverkaveling en kanalisatie van de Dom-
mel in het Bossche Broek. In 1998, bijna zestig jaar later, 
vertelde Benthem dat hij toen “intensief” had gesproken met 
Verhagen en met Buskens van de Streekplandienst van Bra-
bant.37 “Mijn inbreng was de schoonheid van het landschap 
- tegenwoordig kun je dat woord bijna niet meer gebruiken - 
die gave open ruimte en de biologische waarde.”38 
In zijn herinnering van 1998 vervolgde Benthem: “Het ligt er 
nu structureel, niet in onderdelen, nog als in de tijd van Fre-
derik Hendrik. Er is een dijkje vanaf Maurik dat nog altijd de 
Geuzendijk heet. Daar groeiden steenanjers en langbladige 
ereprijs. Verhagen was een groot man. Ik denk met respect 
aan hem terug.”39
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Heeft Verhagen met zijn lezing, of al eerder in zo’n “intensief” 
gesprek, Benthem op het spoor van een stad-landvisie en een 
opbouwende stedebouwkundig-architectonische benadering 
gezet? Of zou het echt zo zijn dat Benthem juist Verhagen heeft 
geïnspireerd? Het eerste ligt meer voor de hand gezien het ver-
schil in leeftijd en ervaring. Of was die intensieve ideeënuitwis-
seling inderdaad wederzijds? Benthem schreef in ieder geval al 
in 1941 een vlammend artikel “Het Bossche Broek bedreigd”.40

Het Bossche Broek
Het zal wel niet alleen aan het artikel van Benthem hebben ge-
legen, maar op 30 november 1942 schrijft de secretaris-gene-
raal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kul-
tuurbescherming een brief aan de president van de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan over het Bossche Broek.41 Hij vertelt 
daarin dat het zuidelijk deel daarvan als “botanisch belangrijk” 
is opgenomen op de lijst van natuurreservaten die de com-
missie van advies inzake natuurmonumenten had opgesteld.42 
“Sindsdien is er van allerlei kanten mijn aandacht gevestigd 
op het noordelijk deel van het Bossche Broek”, vervolgt de 
secretaris-generaal. Hij had daarom inlichtingen ingewonnen 
bij Commissie van Advies inzake Natuurmonumenten en bij 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij schrijft dat hem was 
gebleken dat het ging om “een vlak weidelandschap (…) uit 
landschappelijk oogpunt van grote waarde, omdat het zich uit-
strekt tot onmiddellijk vóór de oude vesting ’s-Hertogenbosch”. 
Daarover heeft men een “bijzonder fraai uitzicht op de aan 
de zuidzijde nog intact zijnde ommuring van de stad met de 
machtige St-Janskerk”. Het is uniek dat “een stadsbeeld zich 
nog bijkans op dezelfde wijze vertoont als eeuwen geleden”. Hij 
vertelt dat men daar nu van het zuidwesten tot het zuidoosten 
van een “ongerept uitzicht op de stad” kan genieten en dat ook 
het uitzicht de andere kant op “van de wallen van ’s-Hertogen-
bosch over dit gebied” van een “groote bekoring” is.43

De secretaris-generaal pleit ervoor om “alsnog het geheele 

Bossche Broek, met inbegrip van de beide oevers van de Dom-
mel van St.Michielsgestel af”, op de voorlopige lijst van na-
tuurreservaten te plaatsen en daarmee niet te wachten tot de 
de�nitieve lijst gereed is. Dat vraagt hij, omdat er verschillende 
plannen in voorbereiding zijn die “ingrijpende wijzigingen in de 
bestaande toestand zullen veroorzaken”. Hij noemt behalve de 
stadsuitbreiding en ruilverkaveling, die het gebied moet inrich-
ten voor de tuinbouw, ook de Dommelkanalisatie, verlegging 
van een verkeersweg, aanleg van sportvelden met “egalise-
ringswerkzaamheden”. “Waar hier zooveel, deels tegenstrijdige 
belangen een rol spelen, lijkt het mij hoogst wenschelijk, dat 
hier verder geen werken worden uitgevoerd, zonder dat deze in 
het kader van het Nationale Plan zijn bestudeerd”.44

Viervoudige waardestijging van ruig grasland
Uit een brief van 5 maart 1943 van de secretaris van de Com-
missie voor Natuurbescherming, Landschapsverzorging en 
Recreatie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, blijkt dat 
deze die aanbeveling serieus heeft opgepakt.45 Alvorens tot 
een de�nitief oordeel te komen besloot men om een vergade-
ring over de kwestie te beleggen met een groep deskundigen, 
gekoppeld aan een gemeenschappelijk terreinbezoek. De 
brief is een uitnodiging daarvoor en gericht aan de leden van 
de commissie en aan de Commissaris van de koningin van 
Noord-Brabant, ir. P. Verhagen (opsteller van het uitbreidings-
plan), de leider van de Streekplandienst, de hoofdingenieur der 
Provinciale Waterstaat, de burgemeester van Den Bosch en de 
directeur van de Cultuurtechnische Dienst.46 Opvallend is dat, 
naast dit gezelschap van ‘hotemetoten’, ook de voorzitter van 
de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuur-
historische Vereniging werd uitgenodigd. Dat was (hoogstwaar-
schijnlijk) Benthem.47 
Uit het verslag van de vergadering die op 16 maart plaatsvond 
op het provinciehuis blijkt dat al die ‘hotemetoten’ inderdaad 
zijn gekomen.48 Voorzitter van de vergadering is de directeur 

Uit: Het Bossche Broek bedreigd (1941)

“Tot de levensvoorwaarden onzer steden behoort naast het behoud 
onzer musea, kerken, stadhuizen en andere cultuurmonumenten onge-
twijfeld ook de zorg voor haar natuurlijke entourage, voor de recrea-
tieruimte van de immer groeiende bevolking. De Brabantse hoofdstad 
vindt zulk een natuurgebied in het Bossche broek.”

 “Hier vindt men in de onmiddellijke omgeving der stad nog tal van 
merkwaardige stukjes natuurschoon. We vinden er vochtige weiden, 
golvende akkers, oude wallen, moerasjes, bosch-terreintjes, fraaie 
oude wegen (alleen reeds die prachtige oude Pettelaarscheweg bezit 
een paar rijen weergaloos mooie oude wilgen, waarvan er niet één 
verloren mag gaan) en enkele onopvallende wielen, in den zomer 
begroeid met watergentianen, zwanenbloemen, waterlelies en meer 
van dat moois."

"Ongetwijfeld spelen de economische factoren in deze tijd een belang-
rijke rol, doch dat neemt niet weg, dat aan vraagstukken van cultureel 
belang zooals het bovengeschetste de volle aandacht dient te worden 
gewijd. Het gaat hier niet om de stichting van een natuurreservaat voor 
het behoud van een zeldzame �ora en fauna, doch om het instand-
houden van een randgebied, dat niet slechts is een alledaagsch stuk 
polderland waarmede naar goeddunken kan worden omgesprongen, 
doch dat veeleer moet worden beschouwd als een typisch voorbeeld 
van speci�ek Brabantsch natuurschoon en dat als zoodanig en als 
recreatiegebied van een groot bevolkingscentrum van onschatbare 
betekenis is.” 
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van Staatsbosbeheer dr. J.A. van Steijn, wellicht als vervan-
ger van de Commissaris van de Koningin, die gastheer was, 
maar plotseling verhinderd was.49 Van Steijn memoreerde 
om te beginnen de “thans aanhangige kwestie (…) welke 
dateert sinds de aanvrage voor ruilverkaveling in 1939” en 
las de hiervoor besproken brief van de secretaris-generaal 
aan de president van de Rijksdienst voor. Daarna gaf hij het 
woord aan Mesu, die als directeur van de Cultuurtechnische 
Dienst (CD) aangaf dat de plannen voor een ruilverkaveling 
nog in het stadium van overleg en studie verkeerden.50 Er 
moest eerst meer duidelijkheid komen over de plannen voor 
uitbreiding, Dommel en Rijksweg. Hij benadrukte dat het “van 
groot sociaal en economisch belang” was om van “dit ruige 
grasland” een intensief land- en tuinbouwgebied te maken. 
Dat zou een “4-voudige waardestijging” opleveren. De agra-
rische bebouwing zou vooral langs de Pettelaarseweg in het 
oosten verrijzen en daardoor zou het met het verlies van het 
vrije uitzicht op de stad wel meevallen. Verder toonde hij een 
kaart waarop de slechte eigendomsverhoudingen naar voren 
kwamen.51 

Wanstaltigen vorm
Daarna kwam Verhagen aan het woord. Die stelde dat een 
ruilverkaveling voor het uitbreidingsplan niet nodig was, maar 
dat het de uitvoering van het plan wel zou vergemakkelijken. 
De gemeente bleek veel terrein onmiddellijk onder de wallen 
te beschikken en die konden in de ruilverkaveling geruild wor-
den met gronden langs de Pettelaarseweg. Hij bewonderde 
de openheid van het Bossche Broek, maar hij wilde er toch 
voor pleiten om de Noord-Oosthoek langs de Pettelaarseweg 
aan bebouwing prijs te geven, met name om “een wijk voor 
den middenstand en de meer gegoeden te stichten, welke 
voor het prestige van Den Bosch vooral tegenover Vught 
absoluut noodzakelijk” zou zijn.52 
De stad had geen uitbreidingsmogelijkheden naar het westen 
door het spoorwegemplacement en het oosten was niet aan-
trekkelijk “tengevolge van de tusschengelegen slechte buur-
ten”. Bovendien zou de stad bij een eenzijdige uitbreiding 
naar het oosten een “wanstaltigen vorm” krijgen. Hij achtte 
verder de aanleg van inundatiekommen in het Bossche Broek 
onjuist. Cleerdin ondersteunde namens de Provincie het 
betoog van Verhagen, want het Bossche Broek werd zeer 
gewaardeerd, maar toch “dient de mensch voorop te staan” 
en daarom is het provinciaal bestuur bereid “den N.O.hoek” 
op te offeren aan de belangen van volkshuisvesting.53

Oorspronkelijke schoonheid door eenheid
Toen kwam Benthem aan het woord. Hij “schildert de waarde 
van het Bossche Broek”, zo staat in de notulen vermeld. Hij 
stelde dat het aanwezige grasland een eenheid vormde en 
dat “bouwland en nog minder tuingrond” die eenheid niet kon 
garanderen. Die zou de “oorspronkelijke schoonheid” vernieti-
gen. Hij vond dat ook bebouwing langs de Pettelaarseweg 
een verlies zou beteken. Hij vroeg zich af waarom de stad 

niet kon uitbreiden in het westen, aan de overkant van het 
spoor net als “alle groote steden”.54

Bakker Schut informeerde of er nog andere werken in het 
Bossche Broek in voorbereiding zijn. Perey noemde daarop 
het plan voor de aanleg van sportvelden aan de westkant 
van de Pettelaarseweg en de normalisering van de Singel-
kade aan de voet van de wallen. Den Bosch was al volop 
bezig. Van der Haagen vond als lid van de commissie van het 
Nationale Plan dat “de landschappelijke belangen primair” 
waren. Eventueel zou met enige bebouwing ten oosten van 
de Pettelaarscheweg kunnen worden ingestemd, maar dan 
“niet onmiddellijk ten oosten grenzende aan dien weg (gezicht 
op St.Jan)” en als dat niet genoeg was dan moesten de meer 
gegoeden zich “maar in Vught vestigen!”55  “Hiertegen rijst 
begrijpelijkerwijs bezwaar van Bossche zijde”, staat er in 
de notulen, die eindigen met de mededeling dat ook prof. 
Weevers de landschappelijke schoonheid van het gebied 
onderstreepte en dat hij betwijfelde of het Bossche Broek na 
de ruilverkaveling “ook nog schoon zal zijn”.56

Natuurbescherming én landschapsbescherming
Twee maanden later stuurde de Rijksdienst een korte brief 
aan de burgemeester van Den Bosch met de mededeling dat 
het gemeentebestuur een meldingsplicht kreeg opgelegd, 
wat in hield dat de gemeente geen kleine of grote werken uit 
mocht laten voeren zonder voorkennis van de Rijksdienst.57 
Op 9 juli kreeg ook de commissaris van de provincie 
Noord-Brabant een brief, getekend door de president van 
de Rijksdienst Frederiks, die met iets uitvoeriger toelichting 
dezelfde boodschap overbracht.58 Het Bossche Broek was 
voorlopig gered. Van belang is het om ons te realiseren dat 
de meldingsplicht niet op grond van het argument van de 
botanische waarde van het gebied geschiedde, maar op 
grond van de schoonheid en de leesbaarheid van de geschie-
denis van het landschap van het Bossche Broek. Dat sluit 
aan op de verbreding van de natuurbeschermingsbeweging 
die Cleyndert op zijn rede in 1939 propageerde. Het zou 
voortaan niet meer alleen moeten gaan om de aankoop van 
begrensde natuurreservaten, maar ook om “de verzorging 
van het bestaande en tevens de opbouw van het nieuwe 
landschap”.59 
Hoe evenwel vorm te geven aan deze taak was geen uit-
gemaakte zaak. Cleyndert was actief in het stimuleren van 
de inzet van landschapsdeskundigen en landschapsarchi-
tecten op allerlei plekken bij de ministeries, de provincies, 
de waterschappen en ook de gemeenten waar ingrepen in 
het landschap aan de orde waren.60 Hij was hier echter een 
pionier en vond lang niet overal aansluiting.61
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Afbeelding 2.4. Hendrik Cleyndert Azn was be-
langrijk inspirator en organisator zowel voor de 
natuur- en landschapsbescherming als voor de 
ontwikkleing van de ruimtelijke planvorming in 
Nederland. Ook was hijactief als promotor van 
de opleiding en het inzetten van landschapsar-
chitecten.
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2.4. Zicht op het complete program van cultuurtechnische werken

Zicht op het complete program van nog op
handen zijnde cultuurtechnische werken

Het archief van de Contact-Commissie
Het is goed mogelijk dat Cleyndert en de rest van het bestuur 
van de Contact-Commissie via Van der Kloot, of Weevers 
hoorden over dit succesvol Bossche voorbeeld van de beoog-
de landschapsverzorging, want zo zal het in die kring ervaren 
zijn. Niet alleen de provincie en gemeente kregen met de 
meldingsplicht te maken, de provinciale waterstaat en zelfs 
de Cultuurtechnische Dienst van Mesu moest een pas op de 
plaats maken! 
Wellicht was men bij de Contact-Commissie wel bekend met 
enkele van de artikelen die Benthem had geschreven. Op de 
jaarvergaderingen van Natuurmonumenten kan men Benthem 
ook tegen zijn gekomen. Hij was in ieder geval ook deelnemer 
aan de plenaire vergadering van de Contact-Commissie in het 
voorjaar van 1943.62 De succesvolle actie met een vernieu-
wende aanpak in het Bossche Broek zorgden er voor dat men 
nader contact met hem wilde. Benthem leek een weg aan te 
geven waarop de ambitie tot verbreding van de Natuurbe-
schermingsbeweging, die Cleyndert in 1939 had uitgesproken, 
in de paktijk gebracht kon worden.

Uit de briefwisseling die van die tijd in het archief van de 
Contact-Commissie bewaard is gebleven valt op te maken 
dat het bestuur op 31 juli 1943 door Benthem is rondgeleid 
bij een bezoek aan het Bossche Broek.63 Gorter en Cleyndert 
waren er in ieder geval bij, blijkt uit de brieven en ook dat ze 
er hebben gesproken over een inventarisatie of studie van de 
Nederlandse cultuurlandschappen.64 De Contact-Commissie be-
sloot een werkgroep speciaal daarvoor op te richten. Door het 
op chronologische volgorde leggen van de brieven en notulen 
die we in dit archief aantroffen konden we de ideevorming en 
discussies in die werkgroep worden gereconstrueerd. Daaruit 
komt al in de aanloop tot het oprichten van de werkgroep - win-
ter 1943-1944 - een paradigmatische spraakverwarring door 
verschillende visies op de verhouding tussen cultuur en natuur 
naar voren. In het eerste half jaar van 1944 kwam deze werk-
groep evenwel toch tot twee belangrijke producten die in vol-
gende paragrafen zullen worden behandeld: een 'rondschrijven' 
met daarin de eerste typologie van cultuurlandschappen en 
Benthem's 'cri de coeur'. Doch eerst wordt hier het ontstaan 
van de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen toegelicht. 

Doolhof van instanties
Ze hebben tijdens de rondleiding door het Bossche Broek de 
te verwachten grote ingrepen in het landschap van Neder-
land besproken en de funeste invloed die die zouden kunnen 
hebben op de schoonheid van het cultuurlandschap. Net als 
Benthem voor het Bossche Broek had gedaan, zou het goed 
zijn om proactief te gaan handelen. Benthem heeft Gorter 

gelijk daarna op 2 augustus een brochure van de Heidemij ge-
stuurd met daarin een kaart met alle voorgenomen ruilverkave-
lingen.65 In de daar bijgaande brief stelt hij voor om “ook op de 
hoogte te komen van het complete program der overige nog 
op handen zijnde cultuurtechnische werken, als bijv. ontginnin-
gen, ontwateringen, e.d. uit te voeren door Grontmij., Heide-
mij., Werkverruiming, Arbeidsdienst en dergelijke instanties”.66

Gorter schrijft Cleyndert over de brief van Benthem en citeert 
hem zelfs, onder andere de zin: “Eerst wanneer wij van al deze 
voorgenomen werken volkomen op de hoogte zijn kunnen wij 
n.m.m. met kans op succes overgaan tot een program van 
actie onzerzijds”.67 Gorter acht de door Benthem “naar voren 
gebrachte gedachte van veel belang” en hij vraagt of Cleyndert 
weet hoe deze gegevens te verkrijgen zouden kunnen zijn. Via 
Van der Kloot? Die is beter thuis in dat “doolhof van verschil-
lende instanties”. Cleyndert antwoordde Gorter op zijn ‘dool-
hof-vraag’ met het vermoeden dat de Cultuurtechnische Dienst 
ook wel betrokken zou zijn bij de andere werken die Benthem 
noemt en dat de Contact-Commissie via het departement van 
O.K. en W. ook wel informatie zou kunnen opvragen over die 
andere werken.68 De Contact-Commissie had onlangs immers 
besloten om bij dat departement informatie over de ruilverka-
velingen op te vragen.

Onze gedachten hierover zijn nog zwevende
Tijdens de rondleiding door het Bossche Broek, 31 juli 1943, 
hadden de bestuursleden van de Contact-Commissie en 
Benthem niet alleen over de gevaren van de ruilverkavelingen 
gesproken, maar ook over een inventarisatie en een studie 
van de Nederlandse cultuurlandschappen. Gorter dacht dat 
een volledige inventarisatie van de te beschermen cultuurland-
schappen niet mogelijk zou zijn. Dat was de Contact-Commis-
sie wel gelukt voor de te beschermen natuurterreinen, maar 
met cultuurlandschappen zou dat veel moeilijker zijn en “min of 
meer willekeurig” blijven.69 Een inventarisatie zou wel geschikt 
zijn voor terreinen die men in een bepaalde toestand zou willen 
houden, maar een cultuurlandschap is altijd “dynamisch” door-
dat “het menselijk bedrijf” daarin “steeds veranderingen zal 
aanbrengen, waardoor het landschap een geleidelijke ontwikke-
ling zal doormaken”. Volgens Gorter kwam het “er slechts op 
aan deze ontwikkeling in juiste banen te leiden”. 
Hij achtte het wél mogelijk om op een rij te krijgen “wat nu 
eigenlijk de voorbeelden zijn van mooie cultuurlandschappen 
en (…) waaraan zij hun schoonheid danken”. Daarna zouden 
er “richtlijnen voor het behoud van de schoonheid” van ver-
schillende typen van cultuurlandschappen opgesteld kunnen 
worden. Hij noemde het polderlandschap, het eschlandschap 
en het broeklandschap als voorbeelden.70 
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Herontginning en opvoeding 
Hoe moeten we dat “complete program (…) van nog 
op handen zijnde cultuurtechnische werken” historisch 
plaatsen? Het ‘program’ was deel van een zeer krach-
tige maatschappelijke beweging die al vanaf het begin 
van de twintigste eeuw de modernisering van de land-
bouw stuwde. Auke van der Woud beschrijft hoe deze 
ontwikkeling begint in de vroege negentiende eeuw 
en in de eind van die eeuw ook door de Nederlandse 
regering wordt omarmd.545 In die tijd gaat het Rijk een 
taak zien in het ontwikkelen en organiseren van zaken 
van algemeen nut. Niet alleen deed men dit vanuit een 
verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook om econo-
mische redenen. De landbouw werd gezien als een 
inkomstenbron voor het Rijk en die inkomsten zouden 
vooral uit de export kunnen worden gegenereerd.546 De 
potentie van die enorme markt werd een motor achter 
het landbouwbeleid van de regering en een stimulans 
voor de cultuurtechniek.
Die beweging stimuleerde het ontginnen van de woeste 
gronden en het modern inrichten van het agrarisch 
cultuurlandschap. Daar hoorde ook ‘herontginning’ bij, 
waarmee gedoeld werd op het opnieuw verkavelen en 
ontwateren van gronden die al in gebruik waren als 
bouwland of weidegrond, maar grotendeels nog ex-
tensief gebruikt werden door de slechte toestand van 
de gronden. Van der Woud beschrijft hoe de markever-
delingen op de zandgronden, bijvoorbeeld, weliswaar 
overal gedwongen plaats vonden - wat het einde bete-

kende van het gemeenschappelijke grondbezit - maar 
dat de werkelijke intensieve ingebruikname van de 
verdeelde gronden door de eigenaren lang niet overal 
voortvarend van de grond kwam.547 Daardoor bleef ook 
een ef�ciënte cultuurtechnische herinrichting van die 
gebieden achterwege.548 De plattelandsbevolking was 
daar volgens Van der Woud nog helemaal niet aan toe 
en hield vast aan de oude leef- en werkwijze. Om die 
ontwikkeling af te dwingen was wetgeving nodig.549 En 
propaganda.550

De ruilverkavelingsgedachte
Die ontginning - en herontginning - werd in de loop 
van de dertiger jaren steeds vaker gerealiseerd via 
ruilverkavelingen, gebaseerd op de eerste ruilverkave-
lingswet.551 De ruilverkaveling was hét instrument voor 
de inrichting van het platteland waarbij het algemeen 
belang samen op diende te gaan met de verbetering 
van de productie-omstandigheden van de particuliere 
agrarische bedrijven in verschillende regio’s. Om de 
ruilverkavelingsgedachte ingang te doen vinden werd 
in 1920 door de Nederlandse Heide Maatschappij 
een hoofdafdeling Ruilverkaveling opgericht, die met 
subsidie van de overheid propaganda maakte voor 
ruilverkavelingen. 
In 1924 trad de eerste ruilverkavelingswet in werking. 
De algemene leiding in ruilverkavelingszaken was 

opgedragen aan een Centrale Commissie voor Ruilver-
kaveling. Het secretariaat van deze Commissie werd 
ondergebracht bij de Nederlandse Heide Maatschap-
pij. In 1935 werd de Cultuurtechnische Dienst (CD) 
ingesteld ter ondersteuning van een nieuwe Centrale 
Cultuurtechnische Commissie (CCC).552 De ruilverkave-
ling werd uitgebouwd tot een geoliede machine waarbij 
(confessionele) politiek, de boerenstandsorganisaties 
en de cultuurmaatschappijen hecht samenwerkten. Zij 
hielden daarbij vooral het landbouwbelang in het oog. 
Om het aantal moderne productieve agrarische bedrij-
ven op grote schaal uit te breiden was overal meer en 
goed ingerichte landbouwgrond nodig.553 

De CD werkte intensief samen met het Kadaster, 
Staatsbosbeheer en de Rijksland- en Tuinbouwvoor-
lichtingsdienst van het ministerie van Landbouw en 
Visserij. Bij elke ruilverkaveling werd een ‘plaatselijke 
commissie’ ingesteld met vertegenwoordiging van de 
boeren, maar ook met gezaghebbende personen uit de 
regio, zoals een burgemeester. Zo werd het gebieds-
proces effectief gestroomlijnd. In Brabant hielp zelfs 
‘meneer pastoor’ mee, desnoods ‘prekend’ vanaf een 
tafel in het dorpscafé.554

Het was dus geen gemakkelijke tegenstander waar-
tegen Benthem voorstelde “een program van actie 
onzerzijds” te ontwikkelen.555 

Afbeelding 2.5. Advertentie bij oprichting GRONTMIJ in 1915.
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Gorter en Cleyndert zaten ook in de werkgroep voor de Zuider-
zee die in die tijd de plannen voor de Noordoostpolder kritisch 
volgde.71 Misschien was het daarom logisch dat Gorter ook 
de koppeling maakte naar “gevallen waarin een geheel nieuw 
cultuurlandschap moet worden opgebouwd”. De studie naar 
de “schoone elementen” van mooie cultuurlandschappen zou 
daarbij als “richtsnoer” kunnen dienen. Dat zou voor hen van 
veel waarde ”bij ons overleg met de Zuiderzeedirectie” kunnen 
zijn. Een studie naar de verschillende vormen van verkaveling 
die in ons land voorkomen zouden ze tegenover “de blokjes-in-
deeling” kunnen zetten. Het blijkt dat “onze gedachten hierover 
nog zwevende zijn”. Tot zijn spijt moest Gorter zeggen “dat 
Duitsland verder is, omdat daar het ontwerpen van een verka-
veling evenzeer een tak van kunst is als het ontwerpen van een 
bouwwerk” en hij onderstreepte daarbij het woord ‘kunst’.72

Thijsse: een nieuw hoofdstuk
Cleyndert schreef terug dat de inventarisatie van de cul-
tuurlandschappen inderdaad moeilijker zou zijn dan die van 
natuurterreinen. Hij had hierover ook contact gehad met me-
debestuurslid Jacques P. Thijsse. Die schreef dat dit een “zaak 
van groot principieel belang” was en “een begin van een nieuw 
hoofdstuk op het gebied van de landschapsbescherming, veel 
ingewikkelder (…) dan de behartiging van natuurmonumen-
ten”.73 De complexiteit van het “agrarisch landschap” zat hem 
volgens Thijsse in een combinatie van vele elementen: “het 
pittoreske weegt heel zwaar” en “het historische element voegt 
zich erbij, zelfs factoren van techniek spreken een woordje 
mee” en “wij hebben hier te doen met wat geworden is en met 
wat men wil en moet maken”. Cleyndert citeerde Thijsse ech-
ter vervolgens ook als deze stelt dat het hard nodig is een lijst 
samen te stellen van fraaie agrarische landschappen. Thijsse 
zou wel met “een dozijn” willen beginnen “om de goe gemeen-
te te doen beseffen, wat we er eigenlijk mee bedoelen” en hij 
geeft als voorbeelden de Achterhoek, Twente, Zuid-Beveland 
en de Alblasserwaard.74

Inderdaad was het cultuurlandschap “dynamisch” en het “aan 
de gang zijnde bedrijf willen wij dan ook niet tegenhouden, het 
integendeel juist handhaven”, vervolgt Cleyndert in zijn eigen 
woorden, maar voor de “zeer bijzondere cultuurlandschappen” 
wil Cleyndert wel “een forsch ingrijpen als met een ruilverkave-
ling, ontginning, sterke ontwatering enz.” voorkomen. Dat zou 
anders tot een “totale aantasting van het landschapsbeeld” 
leiden.75 
Om te bepalen welke die “zeer bijzondere cultuurlandschap-
pen” zijn is natuurlijk wel een grondige studie nodig. Daarbij 
zullen inderdaad verschillende landschapstypen worden 
onderscheiden en door de “door u bedoelde analyse van 
schoonheidselementen van dergelijke landschappen zullen wij 
(…) moeten komen tot een juiste vergelijkende waardebepaling 
van de verschillende objecten onderling”. Uit deze studie zou-
den inderdaad ook “richtlijnen voor de juiste landschappelijke 
behandeling van de afzonderlijke objecten” volgen.76

Die studie zou volgens Cleyndert wel degelijk duidelijk kunnen 

maken dat er cultuurlandschappen zijn “van zulk een bijzonde-
re waarde uit oogpunt van schoonheid en/of wetenschap en/
of historie, dat daar ieder (…) forsch ingrijpen in de bestaande 
bedrijfs- en landschapsvormen vermeden dient te worden”. Hij 
bepleitte wel een realistische benadering zoals in het Bossche 
Broek, waar eventueel wel een klein deel in het oosten prijsge-
geven kon worden voor woningbouw. Ook zou men rekening 
moeten houden met het grotere plan van het waterschap 
voor de Dommel en tegenover het behoud van de meanders 
moeten dulden dat er een lateraal kanaal naast de Dommel 
zou worden gegraven om de waterafvoer van een veel groter 
gebied te garanderen. Wel moest voorkomen worden dat het 
gebied “zonder meer zal worden overgeleverd” aan de CD, 
want dan zou het cultuurlandschap daar zijn “schoonheid en 
karakter verliezen”.77 

Een urgentielijst van enkele objecten
Er was echter wel haast geboden. “U weet dat wij met Ter-
schelling te laat zijn geweest,” hetzelfde gold voor een aantal 
essen en met het Bossche Broek was de Contact-Commissie 
er dankzij “de activiteit van één persoon, den Hr. Benthem, 
juist nog op tijd bij geweest”78. Er was snel een overzicht nodig 
van “vermoedelijk in het geheele land vele gevallen”, zodat 
er “zoo noodig tijdig verzet” geboden kon worden. Cleyndert 
stelde daarom voor om enkele regionaal deskundige personen, 
te verzoeken om “ons liefst binnen korten tijd (…) een lijst te 
verstrekken van dergelijke zeer waardevolle cultuurlandschap-
pen”, zodat ze tot een “urgentielijst” konden komen, “waarin 
vanzelf de verschillende landschapstypen vertegenwoordigd 
zullen zijn”. Om tot “practische resultaten” te komen zou 
men voorlopig alleen “welomgrensde, kleinere objecten” in 
de urgentielijst moeten opnemen. Dus niet de Achterhoek, 
of de Alblasserwaard als geheel, maar “bepaalde esschen, 
broeklandschappen als b.v. het Bossche Broek” die volgens 
Cleyndert “wel degelijk in verschillende delen van ons land zijn 
aan te wijzen”.79

Naast deze snelle actie achtte Cleyndert ook de door Gorter 
voorgestelde studie naar de cultuurlandschappen waardevol. 
De richtlijnen voor “het richtige behoud van dergelijke land-
schapstypen” zouden kunnen leiden tot een “verdere onder-
linge waardebepaling” van de geïnventariseerde objecten. 
Duidelijk zou zo worden welke objecten als de “meest karakte-
ristieke en de schoonste vertegenwoordigers” van de land-
schapstypen konden gelden. Met in achtneming de dreigende 
gevaren, waarvan de inschatting onderdeel moest zijn van de 
voordrachten door de regionale deskundigen, kan dan een 
“klasseering” van de objecten op de voorlopig vast te stellen 
urgentielijst kunnen plaatsvinden. Die omvat een verdeling 
in objecten “welke het meest voor een zo ongerept mogelijk 
behoud in aanmerking zullen komen” en objecten waar “een 
zeker ingrijpen toelaatbaar geacht kan worden” als er maar 
tijdig overleg over zou zijn tussen cultuurtechnici en natuurbe-
schermers.80
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Victor Westhoff
Cleyndert wilde doorpakken en stelde in zijn brief aan Gorter 
voor om het jonge medebestuurslid Victor Westhoff de 
opdracht te verstrekken tot “snelle vaststelling van de urgen-
tielijst”.81 Hij zou daarbij, met hulp van de andere bestuurs-
leden, “een kleinen selecten groep van medewerkers in de 
verschillende deelen van ons land” kunnen kiezen. Hij vroeg 
Gorter het voorstel bij Van Tienhoven voor te leggen en hij 
zou zelf het oordeel van twee andere bestuursleden, Thijsse 
en Van der Kloot, over dit voorstel vragen. 
In het archief bevindt zich de brief met de reactie van Van 
der Kloot, die sceptisch is over inventarisatie, die volgens 
hem “niet zeer wel doenlijk” is.82 Hij juicht pogingen voor 
gedegen studie van de cultuurlandschappen echter toe. De 
werkzaamheden van Westhoff op het gebied van de natuur-
bescherming kende hij nog niet goed genoeg om te beoor-
delen of die een goede kandidaat was voor deze opdracht, 
maar hij was wellicht de enige met voldoende tijd. Hij stelde 
dat een speciaal bestuursbesluit voor de opdracht niet nodig 
is, omdat men daar al heeft laten blijken dat men het behoud 
van de cultuurlandschappen van groot belang achtte.
Op 28 sept 1943 schreef Gorter Benthem over het verschil 
in zienswijze tussen Cleyndert en hem (en Van der Kloot) over 
de mogelijkheid om een inventarisatie van de cultuurland-
schappen te maken, zoals die voor de natuurgebieden is ge-
schied. “Hoe het ook zij, het is noodig dat er een begin wordt 
gemaakt met een studie” en daarom is Westhoff gevraagd 
“zijn ideeën hieromtrent” te formuleren.83 

De verzorging van het landschap als geheel
Op 17 oktober 1943 reageert Benthem. “Het wil mij toch 
voorkomen” dat beide standpunten minder ver uiteen liggen 
dan op eerste gezicht zou lijken. Allen zijn het er toch over 
eens dat er aan de ontwikkeling van het cultuurlandschap 
“geen al te ingrijpende belemmeringen in de weg behooren 
te worden gelegd”, want het beslaat “het overgroote deel van 
onzen bodem” en is “een onzer belangrijkste welvaartsbron-
nen”.84 Benthem is er vast van overtuigd dat daar tegenover 
staat dat er in de loop van de geschiedenis cultuurlandschap-
pen zijn gegroeid die om hun landschappelijke én om hun 
cultuurhistorische én om hun wetenschappelijke waarde, 
“voor ons cultureele leven als onmisbaar moeten worden 
beschouwd”. Gelukkig waren daarvan nog waardevolle 
relicten aanwezig, maar men kan ze niet geheel als reservaat 
beschouwen. Elk ingrijpen verbieden gaat veel te ver, maar 
deze gebieden dienen wel “beschermd te worden tegen 
werken als ruilverkavelingen, herontginningen, groote ontwa-
teringen e.d. welke de directe vernietiging van het essentiee-
le van het gebied met zich brengen”. Dat van deze groep van 
meest waardevolle cultuurlandschappen, “welke waarlijk niet 
zo groot meer is”, een inventaris wordt opgemaakt lijkt hem 
niet onmogelijk.85 
Dat daarnaast richtlijnen zouden worden opgesteld voor een 
toekomstige ontwikkeling van de overige cultuurlandschap-

pen “is stellig een niet minder gebiedende eisch”. Die overige 
cultuurlandschappen bevatten immers ook meer of minder 
waardevol natuur- en landschapsschoon. Benthem stelt dus 
voor om de beperkte urgentielijst te maken zoals Cleyndert 
die zich voorstelde, maar daarnaast ook een uitgebreide 
studie te doen naar mogelijke richtlijnen per landschapstype 
voor het hele Nederlandse cultuurlandschap zoals Gorter be-
doelde. Die laatste studie zou dus niet alleen kunnen dienen 
voor Cleyndert’s waardebepaling van de objecten op de ur-
gentielijst, maar een veel breder doel dienen: de verzorging 
van het landschap als geheel.86

Benthem stelt dat “zuiver materieele behandeling” van de 
cultuurlandschappen immers niet altijd de meest economi-
sche oplossing oplevert. Voor de Waddeneilanden bijvoor-
beeld zou hij wel eens vergelijkend cijfermateriaal willen zien 
over de opbrengsten van de toegenomen bodemproductie 
na een ruilverkaveling en de opbrengsten die het toerisme 
had gebracht. “Economen kunnen vaak zeer kortzichtig zijn!” 
Benthem vraagt zich af waar deze cultuurlandschappen 
meer mee gebaat zijn, “met de zegenrijke activiteit van een 
man als Thijsse, of met de scheppingen van een Mesu?”87 
Daarmee zette hij dé inspirator van de natuurbeschermers af 
tegen de directeur van de Cultuurtechnische Dienst.

Brede studie als baanbrekend werk
Gorter antwoorde een paar dagen later al dat Benthem’s 
brief hem “uit het hart gegrepen” was. “Inderdaad bezien de 
heeren cultuurtechnici de zaak alleen van de materialistische 
zijde” en het “ontbreekt hun toch blijkbaar (…) het gevoel 
voor de subtiele en karakteristieke schoonheid” van land-
schappen.88 
Ook is hij het ermee eens dat de standpunten van hem en 
Cleyndert niet zo ver uiteen lagen en dat de hoofdzaak was 
“dat wij deze studie zo spoedig mogelijk aanpakken” en dat 
ze al doende de beste vorm daarvoor zouden vinden. Hij 
was ervan overtuigd dat hier voor de Contact-Commissie 
een belangrijke taak was weggelegd. Nadat deze “door de 
inventarisatie van het natuurschoon (…) baanbrekend werk“ 
had geleverd “voor de natuurbescherming in engeren zin”, 
zou de Contact-Commissie ook op het gebied van de land-
schapsbescherming pionierswerk kunnen verrichten.89 Er is 
alom behoefte aan een “analyse van de schoonheid van onze 
cultuurlandschappen” die zowel ingezet zou kunnen worden 
als er in bestaande landschappen moest worden ingegrepen, 
als wanneer “een geheel nieuw landschap moet worden opge-
bouwd”, zoals in de Zuiderzeepolders.90

Gorter vervolgt zijn brief met een voorstel voor de opzet van 
de studie. Eerst zou er een indeling in typen van cultuurland-
schap moeten komen. Hij noemt weer “eschlandschap, broe-
klandschap en polderlandschap” en voegt er deze keer “het 
landschap der groote rivieren” als nog een voorbeeld aan 
toe. Per type zou de geologische geschiedenis, de successie 
van natuurlijke plantengroei, de invloed van het ingrijpen door 
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de mens en de elementen die schoonheid bepaalden moeten 
worden geanalyseerd. Ook zouden voor elk van de typen de 
fraaiste voorbeelden in kaart moeten worden gebracht. Vervol-
gens ging het om het opstellen van richtlijnen voor behandeling 
van zo’n landschap bij noodzakelijk ingrijpen en daarnaast om 
het inventariseren van de bedreigingen en wettelijke voorzie-
ningen die tegen die gevaren ingezet kunnen worden. Het zal 
zeer zeker een “omvangrijk werk” worden, dat tijd zal kosten 
en “waarbij de inzet van verschillende personen nodig zal zijn”. 
Dit was een andere opzet dan die door Cleyndert was voorge-
steld, want die wilde eerst snel werken naar een opsomming 
van de mooiste voorbeelden. Gorter zag met belangstelling 
het oordeel van Westhoff in deze kwestie tegemoet.91

"Hoe ziet het er daar overal uit momenteel?"
Ondertussen correspondeerde Benthem ook met Cleyndert.92 
Hij voegde een deel van een brief aan Cleyndert bij de brief die 
hij op 30 oktober 1943 aan Gorter stuurde. In beide brieven 
pleit hij voor het snel toewerken naar een urgentielijst en daar-
naast voor het opzetten van een brede studie die “goed gefun-
deerd, breed opgezet en verantwoord” moest zijn.93 Benthem 
zou zo enkele voorbeelden kunnen noemen voor de lijst, maar 
door “de moeilijke tijdsomstandigheden” heeft hij die land-
schappen in geen jaren meer kunnen bezoeken.94 Hij schetst 
het Bossche Broek als voorbeeld voor een aanpak om tot de 
urgentielijst te komen. Daar kreeg men door “veel terreinbe-
zoek, overleg en gedachtenwisseling” overeenstemming over 
een begrenzing van het “essentieele deel van 750 ha”. Het 
was nu wellicht moeilijk uitvoerbaar, maar na een “informatieve 
correspondentie met de juiste mensen zou “een korte tournee 
van het comité van zeg 14 dagen” zeer vruchtbaar kunnen zijn 
voor het opstellen van een “eerste voorlopig concept” van de 
urgentielijst. Daarop zouden dan gebieden komen te staan die 
“ieder in hun soort, als een specimen kunnen gelden van ons 
(…) landschap dat in zijn vrijwel ongeëvenaarde veelzijdigheid 
n.m.m. uniek is in geheel West- en Centraal-Europa”. De natuur-
reservaten en deze “landschapsmonumenten” bepalen samen 
het karakter van ons “Hollandsche” landschap en om die “voor 
aantasting te behoeden dient inderdaad onze grootste zorg te 
zijn”. Benthem wilde natuurlijk graag aan dat werk bijdragen, 
maar hij had daar in zijn huidige baan bij het Kadaster niet veel 
tijd voor. Als “de lang verbeide benoeming” bij Staatsbosbe-
heer een feit zou worden zou dat een stuk beter worden.95

Aspirant-landschapsmonumenten
Westhoff stuurde op 11 december aan Benthem een kort 
briefje waarin hij hem feliciteert met zijn detachering, al is het 
voorlopig voor een jaar, als landschapsadviseur bij het Staats-
bosbeheer. “Moge dit het begin van een zegenrijke periode be-
teekenen voor natuur en cultuurlandschap van Brabant”.96 De 
correspondentie tussen Cleyndert, Gorter, Thijsse en Benthem 
had hij met veel belangstelling gevolgd en verwerkt in de nota 
die hij stuurde naar het dagelijks bestuur van de Contact-Com-
missie ter bespreking op de vergadering van 14 december.97 

Men kon hierin lezen dat Westhoff het in principe geheel eens 
was met de slotsom van de briefwisseling. Hij meende echter 
dat “wij ons thans reeds nader moeten bezinnen over de wijze 
van uitwerking van onze plannen” en was benieuwd naar Ben-
them’s mening hierover.98

In zijn nota bespreekt hij drie kwesties die zich voordoen bij 
de praktische uitvoering van het opstellen van een lijst met 
landschapsmonumenten. De eerste betreft de vraag of het 
wel mogelijk is een limitatieve opsomming te geven. Westhoff 
beantwoordt deze vraag bevestigend. Daar hoeft wat hem 
betreft zelfs, zoals Benthem voorstelde, geen uitgebreid terrei-
nonderzoek aan vooraf te gaan. Volgens hem “is het nu reeds 
mogelijk en gewenscht een lijst samen te stellen” waarmee 
hij er blijkbaar van uit ging dat de leden van de Contact-Com-
missie samen al voldoende kennis in huis hadden om een 
“ontwerp-urgentielijst” op te stellen. Hij voegde bij zijn nota ter 
illustratie al een lijst van aspirant-“landschapsmonumenten” op 
basis van zijn eigen kennis.99 Deze lijst zou hij ter vergadering 
aan het bestuur willen voorleggen en meteen gezamenlijk 
verbeteren en aanvullen. Westhoff stelt voor deze lijst voor te 
leggen aan een aantal deskundigen in het land om de lijst nog 
verder aan te vullen. Hij voegde ook een lijst met mogelijke 
personen bij zijn nota, ook ter aanvulling.
Daarna zou het bestuur van de Contact-Commissie een 
overzicht hebben en daarmee zou men de situatie voor de 
aspirant-landschapsmonumenten ter plekke samen met de 
deskundigen kunnen bestuderen. Daarvoor zou zo’n “veertien-
daagse tournee” uitstekend geschikt zijn. Na a�oop van deze 
studie, “dus in den volgende herfst”, kon dan de de�nitieve 
lijst worden samengesteld. De begrenzing van de objecten 
was echter niet altijd even eenvoudig. Soms boden natuurlijke 
grenzen houvast.100 Vaak gaat het echter om grote gebieden 
en in grote delen is ieder jaar sprake van wateroverlast. Dan 
kon “een grondige hervorming van overheidswege” niet uitblij-
ven. Dan zou er een karakteristiek gedeelte begrensd moeten 
worden waar het bedoelde ingrijpen minder noodzakelijk is. 

Richtlijnen voor monumenten en gehele landschap
De tweede vraag was of er algemene richtlijnen te formuleren 
zijn voor het beschermen van de landschapsmonumenten. 
Dat zou niet mogelijk zijn, want “het ene gebied verdraagt een 
verdergaand ingrijpen dan het andere”. Westhoff gaf de voor-
keur aan een oplossing waarbij voor ieder object een afzon-
derlijke set richtlijnen zou worden opgesteld. Die zou door de 
Contact-Commissie kunnen worden opgesteld, maar ook door 
de provinciale landschapsadviseur in overleg met de provinci-
ale planologische dienst.101 Hierbij speculeerde Westhoff op 
een mogelijke toekomstige organisatie “die bevoegd is deze 
richtlijnen bindend te verklaren”. Die was er namelijk nog niet.
Ten derde was de vraag of het mogelijk was “zulke landschaps-
monumenten als ‘enclaven’ in stand te houden temidden van 
een cultuursteppe”.102 Dat was volgens Westhoff zeker niet 
mogelijk en daarom moest men zich niet “beperken tot het 
reserveeren van monumenten”, zoals ook al in de briefwis-
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seling tussen Gorter, Cleyndert, Thijsse en Benthem naar 
voren was gekomen. Men moest niet alleen aangeven wat er 
in de monumenten niet mag gebeuren, maar ook richtlijnen 
geven voor “hoe de cultuurlandschappen in hun geheel wèl 
behandeld” moesten worden. Men moest ervoor zorgen dat 
“ook bij het uitvoeren van ingrijpende werken het landschap 
met piëteit behandeld” werd “volgens een door landschaps-
deskundigen goed te keuren plan” zodat een geheel ontstaat 
“dat een harmonische indruk maakt ene waarin niet alles is 
opgeofferd aan winzucht en materialisme”. Om die plannen 
te kunnen maken was de door Gorter voorgestelde brede 
studie noodzakelijk. Westhoff gaf aan het slot van zijn nota 
aan dat hij volkomen met dat voorstel van Gorter kan instem-
men, maar dat men zich wel moest realiseren “dat dit werk 
jaren vergt en dat het daarom noodig is aan deze omvattende 
studie een urgentielijst te laten voorafgaan”.103

Thijsse: “wederzijdsche waardeering”
Thijsse kon niet op die vergadering van het dagelijks bestuur 
aanwezig zijn, maar stuurde Westhoff een brief met zijn 
gedachten naar aanleiding van zijn nota.104 105 Hij stelt daarin 
dat de “zorg voor de agrarische landschappen een zaak is 
van groten omvang, geweldige moeilijkheid en veel studie, 
inzicht en inspiratie zal vergen. Het komt aan op �jn gevoel, 
diepe overtuiging, ruim inzicht en milde menschelijkheid 
vooral jegens de ontginners, ruilverkavelaars en dergelijk “ge-
spuis”.” Hij nam het daarna meteen voor het gespuis op en 
zegt dat het eerste is dat we moesten inzien dat “deze lieden 
geen gespuis zijn, maar dikwijls heel ernstige, goede men-
schen, niet ontbloot van schoonheidsdrift en zeker ook wel 
in staat tot belangeloosheid en zelfopoffering.”  (…) “Wij die 
de hoogere belangen meenen te dienen” moeten de ande-
ren niet zien als “tegenstanders, maar als deelgenoot in het 
eenigszins droevig maatschappelijk schema”.106Het woord 
‘cultuursteppe’ zou hij daarom willen schrappen. Men zou 
juist moeten erkennen dat “cultuurterrein” juist kan “getuigen 
van gezonde ondernemingsgeest en bewonderenswaardige 
techniek” en “de aanblik van forse oogstmachines hetzij met 
paarden hetzij met motortractie is niet te versmaden (…) 
dichters zullen ervan getuigen, gelijk schilders en teekenaars 
dat reeds deden”. Thijsse roept “nog altijd” op tot “wat meer 
wederzijdsche waardeering en hoffelijkheid en bovenal waar-
heid en geen angst voor het nieuwe”.107

Westhoff vroeg een paar dagen na de vergadering een 
onderhoud aan bij Thijsse thuis.108 Hij vertelde dat Brouwer 
bezwaar had aangetekend tijdens de vergadering, maar 
dat hij gehoord had dat ook de bestuursleden Weevers, 
De Leeuw en Bloemers er een groot gevaar in zagen als 
de Contact-Commissie tegelijkertijd een lijst met te behou-
den natuurmonumenten propageerde en daarnaast ook de 
bescherming van het cultuurlandschap beijverde.109 Dat kon 
volgens hen niet samengaan. Bovendien zouden de cultuur-
technici kopschuw kunnen worden als de Contact-Commissie 

zich ook met het landschap buiten de natuurterreinen ging 
bemoeien. De grens tussen natuur- en cultuurlandschappen 
was al niet altijd scherp, dus kon de natuurbeschermer de 
natuurlijke elementen in het cultuurlandschap ‘logisch’ onder 
de natuurterreinen schikken en bij ‘zijn eigen leest blijven’.
Westhoff schreef Thijsse dat het misschien aan de bijlage 
met lijst lag, maar die was slechts een “voorlopig en pre-
tentieloos ontwerp”. De nota zelf was daardoor te weinig 
besproken. Westhoff was benieuwd naar het oordeel van 
Thijsse, want er “zal wel niemand onder ons zijn die het 
geheel van een zoo ruim standpunt overziet”. 110

Groot gevaar en utopie
Brouwer had zijn bezwaar na de vergadering ook schrifte-
lijk bij Van Tienhoven, voorzitter van het bestuur, kenbaar 
gemaakt en deze reageerde “verbaasd”.111 Naar zijn mening 
waren natuur- en cultuurlandschappen niet van elkaar te 
scheiden in Nederland en ze vormden dikwijls een eenheid. 
We hebben behalve kust en duinen geen ongerepte natuur.112 
Als aan de ene kant de cultuurvoorstanders geen oog 
hebben voor het natuurbehoud, “mogen wij toch als natuur-
beschermers niet dezelfde fout begaan en de aantrekkelijke 
en schoone cultuurlandschappen veroordelen. Samengaan 
behoud natuur en cultuur kan prima!113

Tienhoven schreef vervolgens: “Aan het behoud van het 
landschap, natuur en cultuur, moet als eenigste basis ten 
grondslag liggen het behoud van SCHOONHEID, want alle 
andere factoren zijn daaraan ondergeschikt, indien men deze 
beschouwt als waarden voor de samenleving.” Schoonheid 
schrijft hij in kapitalen.114

Van der Kloot sloot zich bij Brouwer aan in een brief aan 
Cleyndert.115 Weevers schreef na de vergadering dat ook 
hij vond dat het zeer onwenselijk was om een actie voor 
het behoud van een reeks cultuurlandschapsmonumenten 
gekoppeld wordt aan de al lopende actie voor het vaststellen 
van een lijst van natuurreservaten als vervolg op de voor-
lopige lijst van het Nationale Plan.116 De eerste ontwerplijst 
van Westhoff bij zijn nota gaf de indruk dat het om een lange 
reeks van redelijk grote gebieden zou gaan. Hij achtte de 
bescherming van een klein aantal niet te grote monumenten 
wellicht haalbaar, maar zo’n uitgebreide reeks was “een uto-
pie”, want dat zou nooit door de cultuurtechnici en de vaste 
commissie van het Nationale Plan worden geaccepteerd en 
sowieso alarmerend werken. Weevers gaf aan dat er wel 
voor de bescherming van de cultuurlandschappen als geheel 
richtlijnen kunnen worden opgesteld, maar was de garantie 
dat het Staatsbosbeheer met zijn landschapsadviseurs tegen-
woordig al bij iedere ruilverkaveling zou worden ingeschakeld 
voldoende?117 
Cleyndert reageerde op oudjaarsdag 1943 ook met een brief 
van vier kantjes op Brouwer en indirect ook op Weevers. De 
actie voor behoud van de natuurlijke landschappen stond 
een gelijktijdige actie voor een juiste behandeling van de 
cultuurlandschappen niet in de weg. Alleen al het feit dat het 
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cultuurlandschap kwalitatief en kwantitatief zo’n groot deel 
van het land uitmaakte (80 %) zou tot actie nopen. Als men 
bedacht dat “volgens Ir. Mesu tenslotte ongeveer 1 millioen ha. 
voor ruilverkaveling in aanmerking zal komen” dan zou in de 
toekomst de helft van het cultuurlandschap “aan ingrijpende 
veranderingen onderhevig zijn”. Hij benadrukte dat “onze actie 
voor natuurbescherming van den beginne af aan (…) niet alleen 
de bevordering van het wetenschappelijke belang van het juiste 
behoud van �ora, fauna en bodem beoogt, doch tevens het 
behoud en zoo mogelijk verhooging van de schoonheid en dus 
van de hogere recreatie-waarde van natuur en landschap van 
ons land”.118 

Paradigmatische spraakverwarring
In deze discussie kunnen we twee beelden van de verhouding 
tussen cultuur en natuur herkennen. In deze groep natuurbe-
schermers komen ze beide voor. Die twee beelden zijn als 
twee verschillende paradigma’s. Ze zijn gekoppeld aan twee 
essentieel andere manieren om naar de wereld te kijken en 
leiden er ook toe dat men langs elkaar heen praat. De één 
verstaat iets heel anders onder de begrippen cultuur en natuur 
dan de ander. In de eerste is cultuur het complement van na-
tuur. Dus hoe meer cultuur, hoe minder natuur. In die visie kan 
cultuur dus als de vijand van de natuur gezien worden en moet 
de natuur beschermd worden door de menselijke invloed te 
beperken of zelfs uit te bannen. Dat leidt hier tot het reserve-
ren van delen van het land die voor ‘natuur’ zijn gereserveerd. 
Pragmatisch kon men resterrende natuurlijke elementen in de 
ruimte waar de cultuur de natuur verdrongen had ‘selecteren’ 
en reserveren als kleine natuurgebieden. Zo kon men in het 
cultuurlandschap toch als natuurbeschermer actief zijn. Deze 
zienswijze is te herkennen in de commentaren van Weevers en 
Brouwer. In de tweede visie is cultuur een afspiegeling van de 
activiteit van mensen in – of zelfs als deel van - de natuur. De 
natuur omvat die culturele activiteit en als mensen hun activi-
teiten goed afstemmen op de natuur kunnen ze een synthese 
bewerkstelligen die die natuur mooier, maar ook lelijker kan 
maken. Het cultuurlandschap is dan niet een resultaat van de 
strijd tussen cultuur en natuur. Voor Benthem, Gorter, Van 
Tienhoven en ook Cleyndert is het cultuurlandschap dus geen 
afgetakeld natuurlandschap, maar een synthese van de cultuur 
met de natuur. En dat kan zelfs een mooier landschap opleve-
ren.
De eerste visie vormt in wezen de contramal van cultuur-
technische benadering. In die visie bedreigt de natuur juist 
de cultuur. Het lijkt erop dat die benadering een puur mate-
rialistische benadering is, gericht op het ‘in cultuur brengen’ 
van natuur om zo het land winstgevend te maken. Dat is waar 
Thijsse waarschijnlijk op doelde met de term ‘gespuis’.119 Ook 
Thijsse liet op die kwali�catie een bespiegeling volgen waarin 
hij benadrukte dat ook het gespuis niet alleen materialistisch 
handelt, maar juist vanuit een diepere motivatie.120 In feite 
speelt men echter dezelfde wedstrijd met dezelfde spelregels. 
En de natuurbeschermers waren opgetogen dat ze in die strijd 

behoorlijk wat punten hadden gescoord met het vaststellen 
van de lijst van het Nationale Plan. De synthese-benadering 
ziet het spel heel anders, want men wil helemaal niet tegen de 
cultuur spelen, maar samen een nieuwe synthese bewerkstel-
ligen die schoonheid oplevert. Daardoor werd “het geluk van 
ons volk” gediend, schrijft Cleyndert aan Brouwer, en “dit is de 
hoogere betekenis van onzen strijd voor de schoonheid van het 
landschapsbeeld”.121

Haast is geboden. Cleyndert had onlangs nog een gesprek 
gehad met Ir. Staf van de Heidemaatschappij. Die gaf aan bij 
het opstellen van hun ‘agrarische bestemmingsplannen’ geen 
medewerking nodig te hebben van een “bioloog, geoloog en 
landschapsarchitect” zoals Cleyndert hem had aangeraden. 
Staf had aangegeven dat “zij dan zelf maar met een ontwerp 
voor een landschapsplan van die gebieden” moesten komen.122 
Als de Contact-Commissie als federatie van de natuur- en 
landschapsbeschermingsbeweging dat niet zou doen, zou men 
geen of niet tijdig genoeg met haar belangen rekening hou-
den. Daarom roept hij Brouwer en Weevers op om in “loyale 
samenwerking” en niet in verdeeldheid mee te werken aan de 
bescherming van het cultuurlandschap.123 

Ook Thijsse had hem gezegd dat juist de Contact-Commissie 
“zelf tijdig tot nieuwe activiteit” moest komen en “dat dus nu, 
direct, zoo spoedig mogelijk!”.124
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Afbeelding 2.6 en 2.7. Dr. J.A. van Steijn was directeur van het Staatsbosbe-
heer van 1937 tot 1949 en Benthem richtte zijn maandelijkse "overzichten der 
werkzaamheden" in 1944 en 1945 rechtstreeks aan hem,buiten de hiërarchie van 
de organisatie om. 
Hieronder is de tweede pagina van het tweede maandverslag afgebeeld.



KIEM

89

2.5. Bezieling van Benthem

Bezieling van Benthem

Aan de slag bij het Staatsbosbeheer
We lazen hiervoor dat Weevers refereerde aan de land-
schapsadviseurs die door Staatsbosbeheer bij iedere ruilver-
kaveling zouden worden ingeschakeld. Die zouden dan die 
80% van Nederland maar voor hun rekening moeten nemen. 
Er waren overigens nog maar drie landschapsadviseurs in 
het land. Net die maand december 1943 was Benthem voor 
de periode van een jaar vanuit het Kadaster gedetacheerd 
als derde landschapsadviseur bij het Staatsbosbeheer, met 
ambtsgebied Noord-Brabant.125 We kunnen een goed beeld 
krijgen van zijn wederwaardigheden, omdat Benthem iedere 
maand een verslag van zijn werkzaamheden opmaakte en dat 
naar Van Steijn, directeur van Staatsbosbeheer, stuurde.126 
Deze maandverslagen zijn teruggevonden in het Nationaal 
Archief. Daaruit blijkt dat Benthem zo veel mogelijk inzicht 
probeert te krijgen in alle de door de overheid voorgenomen 
ingrepen in het landschap binnen zijn “ambtsgebied”.127 
Dit was in lijn met wat hij een paar maanden eerder in de 
correspondentie met Gorter en Cleyndert ook al op aan had 
gedrongen. Voorts heeft hij zich beziggehouden met litera-
tuurstudie en heeft hij een lijst gemaakt van “voor de taak 
van landschapsadviseur belangrijke literatuur”.128 Hij vroeg 
ook bij Gorter allerlei literatuur en de “keuzelijsten” van de 
Contact-Commissie op, waarbij hij aangaf dat Thijsse hem bij 
de selectie van literatuur adviseerde.129

Verder was Benthem stevig aan het netwerken. Hij voerde al 
snel kennismakingsgesprekken met de houtvesters te Breda, 
Nijmegen, Eindhoven en Helmond en met de leidinggevenden 
van organisaties die voor het landschap belangrijk waren.130 
De directeur van de Provinciale Planologische Dienst liet op 
Benthem’s verzoek een kaart maken waarop Benthem een 
natuurschooninventarisatie van zijn hele ambtsgebied zou 
gaan aanbrengen, o.a. op basis van de keuzelijsten van de 
Contact-Commissie, de lijst van het Nationale Plan en het 
landgoederenoverzicht van de ANWB. Hij vraagt stafkaarten 
en een geologische kaart aan, die Van Steijn ook voor hem 
liet bestellen.131 Met Malsch, de adjunct-directeur van Staats-
bosbeheer, spreekt hij af dat, zolang de houtvesters nog niet 
met concrete vragen kwamen, een aanvang kon worden ge-
maakt “met de controle der terreinen van het Nationale Plan 
en eventueele andere, noodzakelijk geachte verkenningen”.132 

Benthem ging in de eerste maanden van 1944 volop door 
met “terreinonderzoek, verkenningen, verzameling van 
gegevens, diverse besprekingen, studie en uit een en ander 
voortvloeiende correspondentie”.133 Hij droeg, ondersteund 
met een rapport, natuurterreinen voor ter plaatsing op de 
beschermingslijst van het Nationale Plan. Langzaam maar 
zeker kwamen er vanuit de organisatie toch wat vragen naar 
Benthem. De houtvester in Eindhoven vroeg hem op controle 
te gaan bij het natuurmonument Beerzedal bij Spoordonk, 

de burgemeester van Sint Michielsgestel sprak hij over een 
boombeplanting van het raadhuisplein en bij Boxtel had hij 
overleg over de wegbeplanting bij een wegomlegging aldaar. 
Hij meldde een illegale (?) ontginning bij Mierlo. Verder heeft 
hij voor zover mogelijk de situatie opgenomen bij een bos- en 
vennengebied bij Oisterwijk. Daar had de Duitse Weermacht 
maatregelen genomen waarvoor Benthem “met den meesten 
nadruk” waarschuwt bij Van Steijn voor de gevaren voor dit 
“zoowel uit recreatief als wetenschappelijk oogpunt uiterst 
belangrijk” gebied.134

Eigen initiatief en onderneming
Benthem vermeldde in zijn maandverslag van februari op 3 
maart 1944 dat hij zijn activiteiten niet steeds zal terugkop-
pelen of voorleggen aan houtvesters, omdat dat volgens 
hem vaak niet noodzakelijk was en omdat hij “op grond van 
den ontvangen indruk omtrent de mij toegedachte taak het 
denkbeeld was toegedaan, dat de vormgeving der functie 
voor een belangrijk deel afhankelijk zal zijn van eigen initiatief 
en onderneming”.135 Hij wil liever een periodiek overleg met 
de directie, om zo meer duidelijke instructies voor zijn werk 
te krijgen, maar ook om de directeur denkbeelden voor te 
leggen die “vaak over de ambtsgebieden” van de houtvesters 
“heenreiken”. 136

Hij legt de directeur in dit verslag al enkele “denkbeelden om-
trent werkmogelijkheden” voor. Nadere terreinverkenningen 
om zijn ambtsgebied te leren kennen, maar ook om de eigen 
dienst, natuurbeschermingsorganisaties en de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan op de hoogte te stellen van gebieden 
die naar zijn mening zouden kunnen worden aangekocht of 
veiliggesteld. Verkenning, inventarisatie en de controle van 
de terreinen van het Nationale Plan. Die terreinen hadden een 
of�ciële beschermde status.137 
Ook noemt hij de “bestudeering der verschillende stroomda-
len” en de “opname van de toestand van de wegbeplantingen 
in het geheele ambtsgebied”. Hij wil verder een netwerk van 
tipgevers opbouwen om te waarschuwen bij dreigend gevaar 
voor natuur- en landschapsschoon. Tevens wil hij contact 
opnemen met personen en organisaties die werkzaam zijn in 
de natuur- en landschapsbescherming en met hen terreinen 
bezoeken en bespreken. 

Daarnaast wil hij zijn tijd wijden aan het maken van land-
schapsplannen, waarbij Benthem aangeeft wat hij daar (toen) 
onder verstond: “gemeentegewijze tot in details tredende 
inventarisatie op kaarten (groote schaal) en in leggers van 
alle aanwezige natuur- en landschapsschoon, (...) welke 
zoowel voor eigen kennis van het landschap en dus voor uit 
te brengen adviezen, als voor eventueele samenwerking met 
het uitbreidings- of streekplanwerk van nut kunnen zijn.” 138
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We kunnen na het lezen van de eerste drie maandverslagen 
concluderen dat Benthem zeer zelfstandig handelde, ambitieus 
was en daadkrachtig te werk ging. 

Kleine werkgroep van bestuursleden én Benthem
Ondertussen bleef hij ook betrokken bij de voorbereiding van 
een Werkgroep voor de Cultuurlandschappen. Vanaf december 
1943 was dan wel een � inke discussie losgebarsten tussen de 
verschillende leden van het dagelijks bestuur van de Contact-
commissie, maar er was toch besloten een kleine werkgroep 
op te zetten.139 Daar zouden natuurlijk Gorter en Cleyndert in 
plaatsnemen. Weevers wilde er ook zitting in nemen en Van 
der Kloot, maar die gaf uitdrukkelijk aan dat deze inventa-
risatie los moest staan van de lijst met natuurmonumenten 
van het Nationale Plan. Gezien Benthem's betrokkenheid 
bij het ontstaan van het idee om inhoud te gaan geven aan 
de bescherming en verzorging van de cultuurlandschappen 
zou die ook voor de werkgroep gevraagd worden.140 Gorter 
stuurde nog net voor de jaarwisseling Weevers, Cleyndert, 
Westhoff, Benthem en Van der Kloot een berichtje dat het be-
stuur besloten had een werkgroep in te stellen “welke zich zal 

bezighouden met de bestudeering van het probleem, op welke 
wijze de schoonheid van onze cultuurlandschappen bewaard 
kan blijven”. Hij verzoekt eenieder hun ideeën over de wijze 
waarop de cultuurlandschappen beschermd dienen te worden 
in groote lijnen op schrift te zetten en hem te sturen.141

Benthem reageert met een brief waarin hij in grote lijnen 
herhaalt wat hij al eerder in de briefwisseling heeft geschre-
ven.142 Hij sluit zich aan bij de nota van Westhoff, waarin zijn 
gedachtegang “practisch gesproken” uitdrukking vindt. Hij 
kijkt tot besluit vooruit. In de tijd na de oorlog verwacht hij een 
enorm “ingrijpen in ons landschapsbeeld”. Snel handelen is 
urgent. De door oorlogshandelingen verwoeste duinen, bossen 
en wegbeplantingen zullen anders gevolgd worden door het 
verloren gaan van “onze prachtige oude esch-, broek-, beekdal- 
en veel andere landschappen” in de reeks ruilverkavelingen die 
op stapel staat. Hij kan, waarschijnlijk reagerend op de mening 
van Brouwer, niet begrijpen waarom ze met hun acties de cul-
tuurtechnici kopschuw zouden maken, want “omgekeerd, zijn 
juist de cultuurtechnici tot nu toe niet alleseischend geweest?”

Bezieling, initiatief en hiërarchie
Ook nog net vóór het nieuwe jaar stuurt Cleyndert aan Staats-
bosbeheer-directeur Van Steijn een kort briefje waarin hij ver-
telt over de oprichting van de werkgroep “welke zich zal bezig 
houden met het vraagstuk van het behoud van de schoonheid 
der cultuurlandschappen”.143 Het bestuur van de Contact-Com-
missie heeft Benthem gevraagd om in de werkgroep zitting te 
nemen. Nu deze als landschapsadviseur bij Staatsbosbeheer in 
dienst is getreden “meenen wij goed te doen U hiervan op de 
hoogte te stellen en U te verzoeken er Uw goedkeuring aan te 
hechten”. 
Dat ging echter zo maar niet. Staatsbosbeheer was een sterk 
hiërarchische organisatie. Adjunct-directeur Malsch nam 
telefonisch contact op.144 Hij stelde namens de directie van 
Staatsbosbeheer voor om de houtvester Overdijkink in de 
werkgroep op te nemen. Deze kan, als hoofd van de afdeling 
Natuurbescherming en Landschapsverzorging, in tegenstelling 
tot Benthem het hele land overzien. Die heeft immers alleen 
Brabant als ambtsgebied. Voorstel is om Benthem alleen in te 
schakelen op verzoek van Overdijkink. Gorter had geantwoord 
dat het over een studie naar de cultuurlandschappen in het 
algemeen ging en dat Benthem “één van degenen is van wien 
deze gedachte het eerst is uitgegaan en met wien wij reeds ge-
ruimen tijd over dit onderwerp gecorrespondeerd hebben”.145

Malsch was onvermurwbaar. Gorter vroeg nog of Benthem dan 
naast Overdijkink aan de werkgroep zou kunnen deelnemen. 
Dat moest Malsch met de directeur bespreken, maar “de amb-
telijke bezwaren” leken groot te zijn. 146

Van Steijn stuurde enkele dagen later een brief aan Van Tien-
hoven, de voorzitter van de Contact-Commissie, waarin hij aan 
het standpunt van Malsch vasthoudt.147 Die stuurt meteen een 
brief terug en benadrukt dat het volgens de Contact-Commis-
sie van groot belang is om te overwegen hoe de oude cultuur-

Afbeelding 2.8. Volgens Benthem als landschapsadviseur belangrijke literatuur, 
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landschappen “die toch de karakteristiek van het land uitma-
ken” beschermd zouden kunnen worden tegen “noodeloos 
prijs geven (…) aan allerlei veranderingen en vernielingen”.148

En juist Benthem was voor de de Contact-Commissie “in 
zekeren zin de ‘Urheber’, de stimulans geweest, die velen de 
ogen heeft geopend voor het gevaar dat Nederland veel van 
zijn schoonheid zou moeten inboeten”. Van Tienhoven schrijft 
dat deze kleine commissie diens “rijpe ideeën” en “zijn advie-
zen kwalijk zouden kunnen ontberen”. Hij verwijst ook naar 
Benthem’s “voortreffelijke” artikelen over het Bossche Broek 
en neemt ook een paar “aanhalingen” uit een brief van Ben-
them op. Van Tienhoven probeert Van Steijn gerust te stellen 
dat er geen sprake van was dat Benthem het hele land door 
zou moeten reizen. Van Tienhoven gaf ook aan dat het “van 
groote waarde” zou zijn als Overdijkink zijn medewerking zou 
willen geven. Zou het niet mogelijk zijn om, naast hem, ook 
Benthem “op de vergaderingen aan de discussies te kunnen 
laten deelnemen?”
Er is daarna nog één persoonlijk gesprek tussen Van Tienho-
ven en Van Steijn over de “kwestie Benthem” nodig om tot 
overeenstemming te komen.149 Overdijkink werd geen lid van 
de werkgroep, Benthem wel.

Zelfbewust en voortvarend
Het pleiten voor het aanstellen van landschapsadviseurs was 
voor Cleyndert al een tijd één van zijn speerpunten.150 Nadat 
eerder Knuttel voor Overijssel en Van Schaik voor Limburg 
waren aangesteld volgde in december 1943 dus de benoe-
ming van Benthem voor Noord-Brabant. In januari 1944 
stelde Cleyndert een nota op met “eenige denkbeelden”
en daarin een lijst van dertien taken voor de landschapsad-
viseurs.151 Een aantal daarvan behelzen controlerende en 
signalerende taken, zoals naleving van de bepalingen betref-
fende de natuurreservaten van het Nationale Plan, maar ook 
houtkap en landschapontsierende elementen. Een � ink aantal 
taken vallen onder de verbreiding van de natuur- en land-
schapsbeschermingsgedachte, bij bestuurders, met name 
burgemeesters, maar ook grondeigenaren. Daar hoort ook 
het verzorgen van lezingen bij.
Een belangrijke taak zou ook zijn: het inventariseren, bestu-
deren en rapporteren over terreinen die bescherming behoe-
ven. Daarnaast is het belangrijk dat de landschapsadviseur 
van de plannen van diverse overheden en organisaties, op de 
hoogte wordt gesteld, zodat hij zijn licht over die plannen kan 
laten schijnen en eventueel aanpassingen kan voorstellen. In 
het verlengde daarvan zou ook de inzet van een landschaps-
deskundige en landschapsarchitect bij grotere ingrepen in 
het landschap bevorderd moeten worden.152

Uit het voorgaande bleek al dat Benthem en Cleyndert 
regelmatig contact hadden, zeker nadat Benthem hem had 
rondgeleid in het Bossche Broek op 31 juli 1943. Het zal dus 
niet toevallig zijn dat de takenlijst van Cleyndert ook herken-
baar is in de maandverslagen van Benthem.153

De landschapsadviseur moest zich invechten. Benthem bleef 
zich altijd zelfbewust en gericht op de ‘goede zaak’ opstel-
len. Hij ondertekende zijn brieven met zijn naam en de toe-
voeging ‘De Landschapsadviseur’, dus inclusief het lidwoord 
en met hoofdletter.154

Hij richtte zijn maandverslagen rechtstreeks aan de direc-
teur.155 Dat was zeer ongebruikelijk en is tekenend voor de 
vrije rol die Benthem had en ook nam. De onzekere tijden in 
deze laatste oorlogsjaren gaven Benthem daarvoor  wellicht 
ook de gelegenheid. 

Na den oorlog dreigende gevaren 
Cleyndert bleef daarnaast vaart zetten achter de werkgroep 
en stuurde begin februari alle beoogde leden van de werk-
groep een brief met de conclusies uit de gevoerde corres-
pondentie.156 Hij heeft het zelfs al over het aanbieden van de 
- “met het oog op de reeds thans doch nog veel meer na den 
oorlog dreigende gevaren” - snel op te stellen urgentielijst 
“aan de daarvoor in aanmerking komende instanties”. Van 
Tienhoven en Van der Kloot manen hem nog wel niet te hard 
van stapel te lopen, want zo’n lijst moest niet in verkeerde 
handen (“de cultuurtechnische instanties”) komen, maar 
uiteindelijk installeert Van Tienhoven de werkgroep op de 
eerste vergadering 29 februari 1944 in Amsterdam.157

Die vergadering vond plaats in een pand aan de Heeren-
gracht, nummer 548, deel van een reeks panden uit de 
gouden eeuw, de eeuw van veel van de landschapsschilders 
waar Cleyndert en Benthem vaak aan appelleerden als ze het 
over de schoonheid van het cultuurlandschap hadden.158

Afbeelding 2.9 Briefje van Van Steijn aan Van Tienhoven voor de afspraak 
waarop kwestie Benthem werd geregeld. 



KIEM

92 Landschapsplan Nederland  Hoofdstuk 2 De kiem van het landschapsplan

2.6. Werkgroep voor de Cultuurlandschappen

Werkgroep voor de Cultuurlandschappen 

Bijeenkomsten van de werkgroep
Voor Benthem’s ideevorming is de Werkgroep voor de Cul-
tuurlandschappen ongetwijfeld belangrijk geweest. Uit zijn 
maandverslagen maken we op dat hij bijzonder druk moet 
zijn geweest met zijn werk als beginnend landschapsadviseur, 
maar zijn bemoeienis met deze werkgroep sloot daar volledig 
op aan. In het voorjaar van 1944 komt de werkgroep drie keer 
bij elkaar. Na de derde vergadering werd een extra bijeen-
komst gehouden. Daarnaast was er aanvullend overleg tussen 
enkele personen van de werkgroep.159

De werkgroep pakte haar taak breed op en presenteerde, 
na die reeks vergaderingen, aan het begin van de zomer van 
1944 een ‘rondschrijven’ aan een grote groep medewerkers 
in het hele land en een artikel in het mededelingenblad van de 
Contactcommissie. In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we 
er uitgebreid op in.160 In het rondschrijven werd een typologie 
van Nederlandse landschappen gepresenteerd die overeen-
komst vertoont met de indeling die Bijhouwer in 1939 voor de 
Commissie Wegbeplantingen in de vorm van een tabel aan-
leverde. De typologie heeft evenwel een andere volgorde, er 
zijn typen weggelaten en toegevoegd en enkele typen hebben 
een uitvoeriger karakteristiek dan in de tabel uit 1939. Bovenal 
spiegelt zich in die uitgebreide karakteristiek de integratie 
van de verschillende in de werkgroep vertegenwoordigde 
disciplines. Deze werkgroep is een gelukkige samenkomst van 
deskundigen geweest.161

Er is meer opmerkelijks in het rondschrijven van de werkgroep 
te vinden! Er vond in de typologie zeker een integratie van 
disciplines plaats, maar in andere delen van de brief komt ook 
een verschil in visie op natuur en in benadering van het cultuur-
landschap naar voren die die integratie frustreert. Op enkele 
plekken zijn die verschillen met een ‘kunstgreep’ toegedekt of 
schijnbaar verenigd. De hiervoor al besproken paradigmati-
sche spraakverwarring werd door Westhoff namelijk met een 
derde benadering van de verhouding tussen natuur en cultuur 
verrijkt. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen zijn de notu-
len van de vergaderingen van de werkgroep en de correspon-
dentie rond de aanvullende bespreking bestudeerd en daarop 
wordt in dit hoofdstuk ingegaan. 
Naast het rondschrijven, was het tweede product van de 
werkgroep een artikel in het mededelingenblad van de Con-
tact-Commissie. Het werd geschreven door Benthem, maar de 
uiteindelijke versie is het resultaat van felle discussies ge-
weest. Op basis van een analyse van de notulen van de werk-
groep, de correspondentie in het archief van de werkgroep en 
Benthem’s maandverslagen, is een reconstructie opgesteld 
van de wordingsgeschiedenis van zowel het rondschrijven als 
het artikel. Het werpt licht op de ideevorming van Benthem in 
de periode. Hierin is een deel van de kiem van het landschaps-
plan te vinden, maar ook de kiem van de wetenschappelijke 
typologie van landschappen in Nederland. Beide komen in een 
volgend hoofdstuk  uitgebreid aan bod.

Zorg voor het oude cultuurlandschap
Onderstaand citaat onder de kop 'Scheppend en vormgevend' 
omvat de eerste alinea’s van het artikel ‘De zorg voor het oude 
cultuurlandschap’ dat Benthem schreef in het voorjaar van 
1944 en werd gepubliceerd in het september-nummer van ‘In 
weer en wind’, dat drie dagen na de bevrijding van het zuiden 
van Nederland in 1944 verscheen.162 Het getuigt van een 
brede visie, waarin ook het gedachtegoed van Cleyndert te 
herkennen is.163

Benthem bestudeerde als beginnend landschapsadviseur zeker 
alle dan beschikbare literatuur die betrekking had op natuur en 
landschap.164 Hij stelde een lijst op van belangrijke literatuur 
voor de landschapsadviseur die hij bij zijn maandverslag van 
maart 1944 voegde.165 
Ook leerde hij van de contacten die hij in die tijd binnen Staats-
bosbeheer had - met de natuurbeschermers maar ook met de 
ontwerpers in de Afdeling Natuurbescherming en Landschaps-
verzorging, zoals Overdijkink, maar wellicht ook Otto en Boer 
en bosbouwers-plantensociologen als J. Vlieger - zullen hem 
geholpen hebben om het ambacht van wegbeplantingen onder 
de knie te krijgen.166

Hij vroeg ook literatuur aan bij zijn vrienden van de Con-
tact-Commissie in de zijlijn van hun overleg over de oprichting 
van de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen. Met Gorter 
wisselt hij meerdere publicaties en rapportages uit en ook 
met Westhoff heeft hij contact. Zij zullen ook literatuur hebben 
uitgewisseld.167

De eerste vergadering: basis voor verbreding of …
Na de installatie van de werkgroep door Van Tienhoven gaf 
werkgroepvoorzitter Cleyndert een samenvatting van de 
correspondentie die tot deze installatie leidde.168 Na enige 
discussie wordt vastgesteld dat het doel van de werkgroep is 
“het waken voor de schoonheid van ons cultuurlandschap” en 
als middel daartoe zou een studie verricht worden naar het 
cultuurlandschap. Aan de orde zouden komen: de karakteristie-
ken van de schoonheid van landschapstypen, criteria waarmee 
landschappen kunnen worden beoordeeld op hun representa-
tiviteit en de landschappelijk en wetenschappelijk meest juiste 
wijze van behandeling van een landschap om de schoonheid 
ervan te behouden.169 Ook zou er een inventaris moeten 
komen van landschappen die als “de meest karakteristieke, 
representatieve en uit oogpunt van schoonheid, recreatie en 
wetenschap meest waardevolle voorbeelden” konden gelden.170 
Cleyndert wilde die inventaris met spoed opstellen en de basis 
laten vormen voor een urgentielijst. 
Van Tienhoven had de vergadering na de installatie niet verla-
ten en stelde een andere benadering voor, want “we moeten 
de cultuurtechnici ervan doordringen dat ze het geheele 
landschap anders moeten behandelen”. Benthem vult aan dat 
die benadering in lijn is met die van de Rijksdienst voor het 
Nationale Plan. Die wilde “de kant van de landschapsverzorging 
op” en zich niet “bepalen tot reserveeren, doch ook richtlijnen 
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voor het behoud” geven.171

Gorter stelde dat als die urgentielijst ingediend zou worden 
“er met dikke letters boven staan” moest dat “wij het ge-
heele landschap met zorg behandeld wenschen te zien”.172 
Het oorspronkelijk karakter zou zo bewaard moeten blijven. 
Het moest volgens Gorter duidelijk gemaakt worden dat “wij 
slechts uit noodzaak” met een urgentielijst komen.
Weevers stelde dat het opzetten van zo’n urgentielijst zal 
aantonen dat het opstellen van zo’n lijst onmogelijk is.173 Ook 
het opstellen van richtlijnen voor alle typen landschappen 
leek hem te hoog gegrepen voor de werkgroep. Wel konden 
“we overal wijzen op de noodzaak het landschap met piëteit 
te behandelen”. Cleyndert hield weer stug vol. Die lijst moest 
klaar zijn voordat de oorlog voorbij was, zodat men klaar was 
om aan te geven wat de “wenschen van natuurbeschermings-
zijde” zijn.174 Krugers van de Cultuurtechnische Dienst had 
hem verzekerd dat die dienst van die wensen op de hoogte 
zou willen zijn voordat men daar de plannen gereed had. 
Cleyndert begreep daaruit dat men die wensen nog in de 
plannen zou willen verwerken.

…nog steeds zwevende
Zo herhaalde zich de discussie die in het najaar van 1943 
al per brief en in de vergadering van het dagelijks bestuur 
was gevoerd. Westhoff bracht zijn praktische werkwijze met 
Twente als voorbeeld weer naar voren, waarbij economische 
overwegingen mede bepalen welke gebieden kansrijk genoeg 
zijn voor behoud en welke “als verloren” beschouwd moesten 
worden.175 De vraag werd weer gesteld of men duidelijkheid 
kon krijgen over het totale program van de cultuurtechniek 
en weer kwam hier geen duidelijkheid over. Van der Kloot ver-
telde – vanuit zijn ervaring bij de Afdeling Natuurbescherming 
en landschapsverzorging van Staatsbosbeheer - dat ruilver-
kavelingsplannen vaak wijzigden tijdens de uitvoering en dat 
daardoor een vooraf gegeven advies achterhaald bleek.176 
Benthem werd gevraagd of het volgens hem mogelijk zou 
zijn om in het geval van het Bossche Broek een duidelijk 
begrensd deel vrij te waren van de ruilverkaveling. Dat was 
de vraag, maar hij dacht dat het wel mogelijk zou zijn.177 

Cleyndert vroeg of er buitenlandse voorbeelden waren. 
Gorter vroeg zich af of er “een classi�catie van verschillende 
soorten eisschen” aan de behandeling van de landschapsmo-
numenten mogelijk zou zijn.178

Duidelijk wordt bij het lezen van de notulen hoezeer de ge-
dachten van de werkgroep “nog steeds zwevende” waren. 

Landschapstypen, lijst medewerkers en rondschrijven
Cleyndert brak als voorzitter de discussie af en stelde de 
andere punten van de agenda aan de orde. Ten eerste het 
opstellen van een indeling in landschapstypen.179 Westhoff 
had al voorwerk gedaan en de factoren op een rij gezet die 
in hoofdzaak “den aard van de verschillende landschappen 
bepalen”.180 Daarvoor had hij een literatuurstudie gedaan 
en bouwstenen uit verschillende disciplines en invalshoeken 
gecombineerd.181 Daaruit kwam naar voren dat de belangrijk-
ste factoren waren:
• De geologische ondergrond en het reliëf;
• De invloed van het water (stilstaand en stromend);
• De occupatie door de mens (grondgebruik, verkaveling, 

kavelbegrenzing).
Daarnaast waren er de biologische verschillen, maar die 
waren van de andere drie afhankelijk en hoefden niet in aan-
merking te worden genomen, al waren ze wel handig bij het 
herkennen van landschapstypen. 

Westhoff had op basis van deze factoren ook al een indeling 
in een lijst van 16 landschapstypen gemaakt, maar die was 
zeer voorlopig en stond voor discussie open. Hij zou ze bij de 
notulen voegen om de volgende keer te bespreken.182

Daarna werd een andere lijst besproken. De lijst van mede-
werkers in het land die om medewerking voor het opstellen 
van de urgentielijst zou worden gevraagd. Aan de andere 
leden van de werkgroep werd gevraagd de voorlopige lijst 
van Westhoff te verbeteren en aan te vullen. Van der Kloot 
vroeg zich wel af of die mensen wel zouden begrijpen waar 
het om ging. In de werkgroep zelf was er immers al zoveel 
onduidelijkheid. Westhoff krijgt als taak om een “rondschrij-
ven” op te stellen waarin de bedoeling zo goed mogelijk zou 

Scheppend en vormgevend
“Overzien wij het gehele verloop der natuurbeschermingsbeweging hier te 
lande van die eerste historische gebeurtenis af, de aankoop van het Naarder-
meer door Thijsse en zijn vrienden, tot aan de feiten van recente tijd, zoals 
de instelling van de rijksdienst voor het nationale plan en alle gevolgen van 
dien, dan komt in deze reeks van elkander opvolgende gebeurtenissen een 
onmiskenbare groei en bewustwording van idealen en doelstelling dezer nog 
betrekkelijk zo jonge cultuurstroming tot uiting.
Van het eerste incidentele beschermingswerk, (...) zijn wij nu langzamerhand, 
door onze immer groeiende kennis van het karakter van natuur en landschap 
van Nederland, maar bovenal door het bij ons volk snel rijpende besef van 
de waarden welke in het geding zijn, gekomen tot het stadium waarin al deze 
vraagstukken van een ruim, nationaal, planologisch standpunt uit worden ge-
zien. Dit laatste houdt enerzijds in dat het vraagstuk van natuur en landschap 

als evenwaardig in het geheel der maatschappelijke problematiek zal worden 
beschouwd - een positie waarvoor mannen als Thijsse, Van Tienhoven, Cleyn-
dert, Koster e.a. sinds lange jaren hebben gestreden - maar stelt anderzijds 
de natuurbescherming voor de noodzaak het terrein harer werkzaamheid op 
een zo breed mogelijke basis te plaatsen. 
En deze reeds lang gevoelde behoefte naar verruiming van het arbeidsveld 
- de feiten zelf dwongen daartoe - heeft geleid naar de uitbreiding van de 
eertijds vrijwel uitsluitend conserverende taak der natuurbescherming in enge 
zin, met die der landschapsbescherming en - verzorging, welke naast het 
streven tot behoud van waardevolle elementen tevens een meer scheppende 
en vormgevende functie te vervullen kreeg.”

 Uit: ‘De zorg voor het oude cultuurlandschap’  R.J. Benthem (1944)
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worden toegelicht. Ook het concept daarvoor zou volgende 
vergadering worden besproken.183

Uitbreiding van de werkgroep
Cleyndert stelde in de eerste vergadering ter discussie of de 
werkgroep uitbreiding nodig had met deskundigen op land-
schappelijk gebied, bijvoorbeeld Overdijkink en landschapsar-
chitect Bijhouwer.184 Van der Kloot stelde dat de werkgroep 
klein en vrij moest blijven en zeker niet ambtelijk worden. Als 
zijn collega Overdijkink erbij zou komen zou dat op de loer 
liggen.185 
Tegen Bijhouwer was nog meer oppositie. Gorter verwachtte 
dat Bijhouwer, “als bij uitstek deskundige, de lakens (zal) uit-
deelen”.186 Weevers voorzag dat de werkgroepleden door Bij-
houwer “als kwajongens” tegenover “de man die het weet” zou-
den komen te staan.187 Bedacht moet worden dat Weevers een 
paar maanden eerder kritisch op een artikel van Bijhouwer had 
gereageerd en hem “plantensociologische ketterij” in de schoe-
nen had geschoven.188 Bijhouwer had namelijk voorgesteld om 
op plekken waar de omstandigheden daarvoor gunstig waren 
bepaalde typen natuurgebieden te gaan aanleggen als dat type 
natuurgebied elders dreigde te verdwijnen. Westhof stelde, 
met instemming van Benthem, voor om Bijhouwer af en toe als 
gast te laten deelnemen aan een vergadering.189 
De geoloog Dr. C. van Rijsinge, waarmee Westhoff al contact 
had, had aangegeven het doel van de werkgroep gaarne te 
ondersteunen. Die mocht wel gevraagd worden om lid van 
de werkgroep te worden.190 Van der Kloot gaf aan dat hij 
niet meer aan de werkgroep mee wilde werken, omdat hij 
het te druk had en zijn interesse toch meer bij de natuurlijke 
landschappen lag. Daarnaast was Weevers er nog om vanuit 
eenzelfde optiek mee te draaien. Cleyndert wist Van der Kloot 
van dit besluit af te brengen.191

Hartekreet
Bij de rondvraag stelde Gorter voor om de start van de werk-
groep gepaard te laten gaan met een “hartekreet”, een “nota” 
om ruchtbaarheid te geven aan de missie van werkgroep.192 
Dat had bij de start van de Zuiderzeewerkgroep ook goed 
gewerkt. Hij stelt voor om Benthem, “wiens welversneden pen 
wij allen kennen”, hiervoor te vragen. Zijn stuk zou dan in de 
‘Mededeelingen’ van de Contact-Commissie kunnen worden 
opgenomen en wellicht ook nog verder worden verspreid. 
Benthem vertelde dat hij net een dergelijk artikel over de zorg 
voor het oude cultuurlandschap had geschreven voor het tijd-
schrift ‘In Weer en Wind’.193  Hij zou een ander artikel kunnen 
schrijven, meer gericht op de missie van de werkgroep. Gorter 
verzoekt daarop Benthem om zo’n artikel met een “propagan-
distisch karakter” te schrijven, waarin naast de oude ook de 
nieuwe cultuurlandschappen aan de orde zouden komen.194 
Cleyndert juicht dit toe en van Van Tienhoven onderstreept 
met: “wij moeten de sympathie van de bevolking winnen, zij is 
ons eenige wapen”.195

De eerste lijst van Westhoff
In de brief bij de notulen schreef Westhoff dat Van Rijsinge 
tot de werkgroep was toegetreden en dat ook Bijhouwer, “als 
belangstellende” aan de vergadering op 3 april zou deelne-
men.196 Mede op aandringen van Gorter hadden Bijhouwer en 
Van Rijsinge wel ietwat gecensureerde notulen ontvangen.197  
Westhoff stuurt daarbij ook zijn eerste indeling in landschaps-
typen. Die was “voorlopig” en open voor “Uw aller critiek”.198 
Deze indeling bestond uit een lijstje van zestien typen, kort 
dus en vooral op geologische, bodemkundige en geomorfo-
logische factoren gestoeld.199 De zestien typen zijn verdeeld 
over twee groepen, acht voor het Holoceen en acht voor het 
Pleistoceen en ouder.200 De benamingen verwijzen naar een 
mengeling van bodemsoorten (löss, zeeklei, broek), geomorfo-
logische eenheden (terrassen, Krijt, geest) en ontginningsvor-
men (droogmakerij, waard, uiterwaard, veenkoloniaal) en met 
cultuurhistorische termen als ‘groengrond’, ‘roding’ en ‘oud- en 
nieuwhoevig’.201

De mengeling in de naamgeving van de landschapstypen is 
waarschijnlijk te verklaren uit de manier waarop Westhoff 
daarvoor elementen uit allerlei verschillende bronnen verzamel-
de en probeerde samen te voegen. Westhoff was toen al een 
belezen persoon en zeer actief in het verzamelen en bestude-
ren van literatuur van uiteenlopende disciplines. 

Bijhouwer’s Wegbeplanting (1939) en meer
Westhoff gebruikt in de namen ook vaker de aanduidingen 
‘open’ en ‘besloten’. In een noot bij de lijst geeft hij aan dat 
deze betrekking hebben op “het al dan niet aanwezig zijn van 
in het landschap zichtbare perceelscheidingen”.202 Daarmee 
heeft hij dus ook een karakterisering van ‘landschapsbeeld’ 
in zijn indeling verwerkt. Die termen ‘open’ en ‘besloten’ als 
beschrijving van het landschapsbeeld vond Westhoff waar-
schijnlijk in het rapport over wegbeplanting van de Commissie 
Wegbeplanting uit 1939 uitgebracht door de Nederlandsche 
Heidemaatschappij.203 Die commissie formuleerde richtlijnen 
om per wegtype (autosnelweg, doorgaande wegen en land- en 
polderwegen) voor een passende boom-, struik-, of haagbe-
planting.204 Daarbij zou die beplanting zo veel mogelijk moeten 
worden aangepast aan het omringende landschap.205 Andela 
(2011) beschrijft dat Bijhouwer een - voor de rest van de com-
missie veel te dwingend - schema opstelde met een indeling in 
zestien, deels met die van Westhoff overlappende, landschap-
stypen en - heel handig voor de mensen in het werkveld - per 
landschapstype richtlijnen voor o.a. tracering, sortimentskeu-
ze, beheervorm en dichtheid.206 

Gelukkig is het schema wel opgenomen als bijlage bij het 
rapport en nu voor studie beschikbaar.207 Het bijzondere van 
deze typologie is namelijk het integrale karakter ervan, waarbij 
zowel geologische en bodemkundige aspecten, als hydrologi-
sche, cultuurhistorische en actuele landbouwkundige aspecten 
in de typologie zijn betrokken. En wel voor heel Nederland. Het 
betreft in 1939 waarschijnlijk nog een eerste proeve daartoe, 



95

maar is als aanzet tot een typologie, die de breedte aan as-
pecten die samen landschap karakteriseren als uitgangspunt 
heeft, baanbrekend te noemen. De indelingen in landschap-
pen van Nederland die vóór 1939 zijn gepubliceerd behelzen 
veelal één van deze aspecten of gaan slechts over bepaalde 
streken van het land. 
Een uitgetypte kopie van Bijhouwer’s schema uit het wegbe-
plantingenrapport bevindt zich in het archief van de Con-
tact-Commissie tussen de correspondentie van de werk-
groep uit 1943 en 1944.208 Westhoff zal het dus bestudeerd 
hebben. Bijhouwer kon in 1939 nog niet beschikken over het 
boek uit 1942 waarin Dr. F.J. Faber de Nederlandse land-
schappen beschrijft als geogra�sche regio’s die hij gebruikt 
om de geologische geschiedenis van Nederland te verduide-
lijken.209 Westhoff zal daar wel uit geput hebben. Daarnaast 
waren er de landschapsbeschrijvingen van J.P. Thijsse en F. 
Koster. Die namen de schoonheid van de natuur in verschil-
lende streken in Nederland als uitgangspunt. Uit al die litera-
tuur destilleerde Westhoff dus zijn lijstje met 16 landschap-
stypen. Gorter vond het een mooie lijst, maar schatte in dat 
veel termen, niet alleen voor hem, maar ook voor de andere 
leden die zich “nog niet verdiept hebben in de literatuur over 
dit onderwerp” lastig te plaatsen zouden zijn.210 Hij vraagt 
Westhoff daarom om zo mogelijk nog een toelichting op zijn 
indeling rond te sturen. Het was kort dag, maar het lukte 
Westhoff nog om vóór de vergadering de toelichting op zijn 
16 landschapstypen in het rondschrijven - dat hij ook op zou 
stellen - te verwerken. Deze eerste versie van het rondschrij-
ven was al behoorlijk lang geworden: zes volle pagina’s. Daar 
zou het niet bij blijven.211

Bijhouwer en Van Rijsinge zetten de toon
Van Rijsinge stelde bij zijn entree, in de tweede vergadering, 
gelijk aan het begin voor om het doel van de werkgroep iets 
anders te omschrijven, namelijk als “het waken tegen de 
onnoodige aantasting van het karakter van ons cultuurland-
schap”.212 Dat was in de eerste vergadering geformuleerd als 
“het waken voor de schoonheid van ons cultuurlandschap”.213 
Verder pleitte hij ervoor te “eisschen, dat de in de vorige 
notulen als ’reddeloos’ omschreven landschappen, voor zij te 
gronde gericht worden, althans eerst behoorlijk gekarteerd, 
beschreven en geïnventariseerd” zouden worden.214

De uitbreiding van de werkgroep kwam daarna weer ter spra-
ke. Westhoff en Van Rijsinge vonden dat een sociaal-geograaf 
een belangrijke aanvulling voor de werkgroep zou zijn, omdat 
die kan beoordelen of een gebied landbouwkundig noodlij-
dend is. Dat is belangrijk bij het kiezen van de landschapsmo-
numenten. Cleyndert vroeg aan Bijhouwer of hij ook iemand 
uit landbouwkringen kon noemen. Bijhouwer noemde ir. J.A. 
Eshuis.215 Die was secretaris van de ‘afdeeling Ruilverkave-
ling van de Ned. Heide Mij’, maar zou op persoonlijke titel 
uitgenodigd kunnen worden.216 Bijhouwer achtte het zeer 
wenselijk om iemand uit landbouwkringen bij de werkgroep 
te betrekken. Daar stond men namelijk argwanend tegenover 
“de denkbeelden en geschriften van die leden der werkgroep, 
die zich hebben doen kennen als overtuigde vechters van 
natuur- en landschapsbescherming”.217 Bijhouwer vertelde dat 
men in landbouwkringen niet op tijd de grote betekenis van 
het Nationale Plan had gezien en er vanuit de landbouw te 
weinig invloed op was uitgeoefend. Daardoor zag men de na-
tuur- en landschapsbescherming, en hun boodschappers, nu 
als gevaarlijk.218 Een voorbeeld van zo’n ‘gevaarlijk’ geschrift 
was natuurlijk ook Benthem’s artikel voor ‘In weer en wind’. 
Dat was nog niet gepubliceerd, maar de werkgroepleden 
hadden de tekst daarvan toegestuurd gekregen.219 Bijhouwer 
dacht dat een dergelijk propagandistisch gestelde bijdrage 
van Benthem aan de ‘Mededeelingen’ - waar hij over las in de 
notulen - de onrust in die kringen nog meer zou laten toe-
nemen. Het zou beter zijn eerst die gedegen studie van het 
cultuurlandschap te verrichten en dan een artikel in het Land-
bouwkundig Tijdschrift op te stellen, met overdrukken voor 
natuurbeschermers.220 Cleyndert meende, als voorzitter, dat 
”een voorzichtig gesteld artikel in de ‘Mededeelingen’ toch 
geen kwaad” kon en ‘parkeerde’ de opmerking van Bijhouwer 
over Benthem’s artikel.221 

De vergadering ging verder met Weevers en Van Rijsinge die 
benadrukten dat de verwachtingen over het begrip van de 
landbouw niet te hoog gespannen moesten worden. Daar 
zou men blijven “instellen op vergrooting van de rentabiliteit”, 
volgens Van Rijsinge zou dat ertoe leiden dat “ons cultuurland 
vervormd wordt tot een tuinbouwgebied (…) een desintegra-
tie, ja een bijna volslagen vernietiging” van het landschap.222 
Cleyndert stelde daarop dat de noodzaak tot grote veran-
deringen erkend moest worden, maar dat van beide kanten 

Afbeelding 2.10. Veel boeken die voor hoofdpersonen in dit hoofdstuk 
belangrijk waren zijn in dit onderzoek verzameld ter ondersteuning 
van een hermeneutische horizonversmelting, oftewel om mezo goed 
mogelijk in te leven in die tijd..
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begrip gevraagd kon worden voor elkaars standpunten.223 Van 
Rijsinge noemt daarop het argument dat Cleyndert al jaren 
gebruikte, namelijk dat “het in steeden opeengepakte, steeds 
groeiende deel van de bevolking“ recreatiemogelijkheden in 
een “harmonisch, gaaf en ruim” landschap zou gaan opeisen. 

Op dit gebied deskundigen
Ook bij het bespreken van de lijst met landschapstypen hebben 
Bijhouwer en Van Rijsinge veel het woord gehad.224 Westhoff 
werd om verduidelijking gevraagd over bepaalde termen en 
er werden voorstellen gedaan voor wijzigingen.225 Veel termen 
zouden niet gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld rodingslandschap 
en oud-hoevig landschap. Bijhouwer vertelde dat hij in plaats 
van rodingslandschap inmiddels de term ‘hoevenlandschap’ 
gebruikte. Eschlandschap zou met rodingslandschap op de lijst 
van plek moeten ruilen. Eschlandschap zou geen goede term 
zijn, want volgens Van Rijsinge had je ook essen bij streekdor-
pen. Als alternatief worden brinkdorpenlandschap en esdor-
penlandschap voorgesteld. Ook over de zeekleilandschappen 
ontspon zich een discussie. Wat was nu terpenlandschap en 
wat was een gedegenereerd terpenlandschap? En de disserta-
tie van mej. Vlam toonde aan dat Walcheren met zijn bewoning 
op dichtgeslibde kreken toch echt een ander verhaal was.226 
De opbouw van West-Friesland werd besproken en de term 
‘heerdlandschap’ die Westhoff in een publicatie van Verdenius 
had gevonden. Volgens Bijhouwer konden de “opstrekkende 
gronden van Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Vechtstreek” 
als het ‘slagenlandschap’ een plek krijgen in de lijst.227 

Cleyndert stelt voor dat “de op dit gebied deskundigen, de 
Heeren Bijhouwer, Van Rijsinge en Westhoff, over dit onder-
werp een afzonderlijke bespreking voeren” en daarover op 
de volgende vergadering verslag uit brengen.228 Benthem en 
Gorter geven nog wel mee “dat niet alle Nederlandsche land-
schappen in het schema van den Heer Westhoff” zijn onder te 
brengen. Benthem mist bijvoorbeeld het heggenlandschap van 
de rivierwaarden. Westhoff geeft aan, dat “de Heeren (…) niet 
te veel” moeten verlangen.229 Hij heeft in de toelichting aange-
geven dat hij zich ervan bewust is dat de studie nog lang niet 
voltooid is en dat er ook in de literatuur nog maar weinig over 
deze dingen bekend is.

Weevers kwam nog terug op de ‘broeklandschappen’, nummer 
13 in de lijst van Westhoff. Daarvan zouden er ook veel op 
de lijst van het Nationale Plan komen, “die aanzienlijk wordt 
uitgebreid”. Waren de broeklandschappen niet beter als natuur-
landschap in te delen? Westhoff had hierover getwijfeld, maar 
op verzoek van Cleyndert had hij de broeklandschappen toch 
opgenomen. Weevers stelde voor dat hij op de volgende verga-
dering de nieuwe lijst van het Nationale Plan zou toelichten.230 

Tot slot kwam nog het concept-rondschrijven ter sprake, waar 
amper commentaar op was. Cleyndert laat zich overtuigen dat 
het niet gesplitst hoefde te worden in een kortere brief en een 

nota als bijlage. Westhoff vond dat “personen, die niet eens 
de moeite nemen, een dergelijk stuk aandachtig te lezen” toch 
niet geschikt zijn voor het beantwoorden van de vragen die 
de werkgroep hen stelde.231 De nota was volgens Van Rijsinge 
“een manifest (dat) zich vlot en aangenaam” liet lezen.232

Associaat Eshuis en Paradox Bijhouwer
Na de tweede vergadering liet Cleyndert er geen gras over 
groeien en Eshuis werd benaderd met de vraag of hij toe wilde 
treden tot de werkgroep. Die heeft dat inderdaad toegezegd. 
Van Rijsinge schreef Cleyndert dat hij verheugd was dat er nu 
via Eshuis, “contact gevonden kan worden met ‘het hol van den 
leeuw’, want niet alleen is hij een landbouwman, maar ook een 
associaat van den in het allerkwaadst gerucht staanden wolf, 
de Heidemaatschappij!” 233 Van Rijsinge kwam ook terug op de 
kwestie Bijhouwer, die slechts als adviseur bij de werkgroep 
betrokken was. De werkgroep moest toch zelf het goede 
voorbeeld geven en naast andere disciplines ook structureel 
de landschapskundige in de overwegingen betrekken. En niet 
incidenteel als adviseur.234

Cleyndert stuurde de werkgroepleden een brief, met citaten 
van Van Rijsinge’s argumenten. Daarop liet hij volgen dat het 
hem ook het beste leek om Bijhouwer als vast lid van de werk-
groep op te nemen.235 Hem was gebleken in de vorige verga-
dering dat men, met Van Rijsinge erbij, geen vrees hoefde te 
hebben op een te groot overwicht van Bijhouwer in de vergade-
ringen. Een ander belangrijk argument was dat de werkgroep 
ook iemand in haar midden moest hebben die deskundig over 
de “aesthetische verzorging en vormgeving van het landschap” 
zou kunnen oordelen. Cleyndert stelde ook dat het gezag van 
de werkgroep ongetwijfeld “ook tegenover de cultuurtechnici” 
door het lidmaatschap van Bijhouwer zou worden versterkt. 
Gorter en Van der Kloot brachten nog wel schriftelijk als extra 
bezwaar in dat Bijhouwer een dubbele pet op zal hebben, 
omdat hij ook al door de spreekwoordelijke ‘tegenpartij’ wordt 
ingeschakeld. Als voorbeeld werd Bijhouwer’s bemoeienis bij 
de opstelling van ontginningsplannen in het Land Van Vollenho-
ve genoemd.236 Als de andere leden van de werkgroep echter 
van mening waren dat het wenselijk was dat Bijhouwer vast lid 
van de werkgroep werd, dan zou Gorter zich “daarbij natuurlijk 
gaarne neerleggen”.237 

Cleyndert stuurde behalve Gorter, ook Van der Kloot nog een 
brief waarin hij hem oproept om zijn bezwaren te laten varen, 
want “juist bij iemand als Bijhouwer, die zozeer tot het para-
doxale geneigd is, kan men er (…) pas goed achter komen wat 
hij precies bedoelt, wanneer men met hem in kleinen kring bij-
een is”. Het was volgens Cleyndert van belang om met Bijhou-
wer tot overeenstemming te komen vanwege “de belangrijke 
positie die hij als landschapsarchitect in ons land inneemt”.238

Om de hete brei heen
Ook Westhoff hield de vaart erin en bouwt zijn eerste versie 
van het rondschrijven om naar aanleiding van de ‘afzonderlijke 
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bespreking’ met Bijhouwer en Van Rijsinge. Dit conceptrond-
schrijven werd voor de volgende vergadering met de agenda 
aan de leden gestuurd.239  Benthem was het gelukt om naast 
zijn bezigheden als landschapsadviseur ook een nieuw artikel 
te schrijven. Ook dat zat bij de stukken om besproken te 
worden.240

Tijdens die vergadering werd Eshuis welkom geheten die 
op verzoek van Cleyndert toezegde de volgende keer een 
uiteenzetting te geven op de bedoeling van de agrarische 
bestemmingsplannen.241 Vervolgens werd een groot deel van 
de vergadering besteed aan een uitgebreide toelichting door 
Weevers op de herziene lijst van het Nationale Plan.242 Daar-
na werd ook veel tijd ingeruimd aan de lijst met mensen die 
men het rondschrijven zou moeten sturen. Door een goede 
keuze van informanten zou men immers een zo compleet 
mogelijke inventarisatie van “wenschelijke” landschapsmonu-
menten verkrijgen.243

Al met al bleef er geen tijd over om Westhoff’s concept-rond-
schrijven en Benthem’s concept-artikel te bespreken.244 Die 
twee producten hadden toch de inhoudelijke discussie moe-
ten vormen. Er is nog net tijd om te vermelden dat Westhoff 
al een aantal op- en aanmerkingen had ontvangen en die zou 
verwerken.245 Eshuis had geen gelegenheid gehad om het 
voor de vergadering te bestuderen, maar hij zou de laatste 
versie van Westhoff krijgen en daarop reageren.246

Het is opmerkelijk dat Cleyndert als ervaren voorzitter er 
niet voor kon zorgen dat de agenda geheel werd behandeld. 
Zweefde boven deze vergadering vooral de ontmoeting tus-
sen de twee kampen, in de persoon van Eshuis tegenover de 
‘natuurbeschermers’? Met Bijhouwer als paradoxale verbin-
dende schakel? Werden daarom de inhoudelijke discussies in 
de loop van de vergadering vooruitgeschoven? Werd er een 
beetje om de hete brei heen gedraaid?

Goedbegrepen samenwerking
Cleyndert wilde met de urgentielijst de verspreide kennis 
over de actuele situatie van de Nederlandse landschappen 
bijeenbrengen als deel van de bredere studie van het cul-
tuurlandschap, maar vooral om snel actie te kunnen onder-
nemen waar het nodig was. En hij wilde de cultuurtechnici 
dit wensenlijstje in handen geven zodat zij de kans hadden 
er rekening mee te houden voordat ze met hun planvorming 
daarvoor al te ver gevorderd waren. Eshuis moest voor dat 
idee gewonnen worden. Er moest een basis komen voor een 
gezamenlijke missie, een synthese van natuurlijke processen 
en culturele ingrepen. Wanneer je redeneert vanuit een visie 
dat cultuur en natuur elkaars ‘vijand’ vormen is zo’n synthese 
echter een onoverbrugbare tegenspraak. Doelde Cleyndert 
daarop toen hij schreef dat iemand als Bijhouwer nodig was, 
juist omdat die naar het paradoxale neigde? Voor Benthem 
was die paradox niet aanwezig. Hij streefde immers naar “de 

uitbreiding van de eertijds vrijwel uitsluitend conserverende 
taak der natuurbescherming in enge zin, met die der land-
schapsbescherming en - verzorging, welke naast het streven 
tot behoud van waardevolle elementen tevens een meer 
scheppende en vormgevende functie te vervullen” had. In lijn 
met Thijsse’s hoffelijke benadering schreef hij voor ‘In weer 
en wind’: “het gaat bij dit alles, zoals in alle gelijksoortige 
kwesties, uiteindelijk om een welbegrepen samenwerking, 
om een coördinering van alle hierbij betrokken belangen en 
om de vermijding van oplossingen welke slechts aan één kant 
bevrediging schenken”.247

Terugkijkend op de notulen van de drie vergaderingen zou 
je kunnen concluderen dat Benthem weinig aan het woord is 
geweest. In de correspondentie nam hij veel uitgesprokener 
aan de discussie deel. Hij zocht het con�ict niet, eerder de 
overbrugging tussen ideeën en personen. Over Benthem’s 
artikel staat niets in de notulen van deze ‘hete brei’-vergade-
ring. In het vervolg zal blijken dat er wel kort over gesproken 
is en dat er aanleiding was om er op korte termijn een extra 
bijeenkomst aan te wijden. Daarover later meer. 

Eerst bespreken we hierna de verdere uitwerking van het 
‘rondschrijven’. Daarin is de uitwerking van de landschapsty-
pologie opgenomen. Achteraf is het spectaculair dat in deze 
paar maanden een landschapstypologie voor Nederland op 
papier werd gezet, die nog heden ten dage in grote lijnen 
overeind staat.
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2.7. Het rondschrijven met een eerste indeling van cultuurlandschapstypen

Het rondschrijven met een eerste indeling van 
cultuurlandschapstypen 

“Mijne Heeren, Overtuigd, dat Gij met ons de waarde zult 
erkennen van het behoud van de schoonheid, den rijkdom en 
de verscheidenheid van ons landschap, hebben ondergeteek-
enden de eer zich met het volgende tot U te richten.”248 
Westhoff goot het rondschrijven in de vorm van een lange brief 
die grotendeels een samensmelting is van de discussie in de 
werkgroep en de correspondentie daaraan voorafgaand.249 
Midden in het rondschrijven is de landschapstypologie opgeno-
men die door een deel van de werkgroep tussen de tweede en 
derde vergadering is uitgewerkt.   Daarop wordt in het tweede 
deel van deze paragraaf dieper ingegaan. In eerste instantie 
gaat het om de vraag hoe het rondschrijven als een open brief 
van de werkgroep aan de natuurbeschermingsbeweging geïn-
terpreteerd kan worden. 

De brief begint met een terugblik op de afgelopen veertig jaar 
waarin “de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en 
haar dochterverenigingen al hun krachten” hadden aangewend 
om het Nederlandsch landschap zo gaaf mogelijk te behou-
den.250 De “fraaiste, belangrijkste en meest karakteristieke ge-
deelten van het min of meer natuurlijk landschap” waren aange-
kocht. Daarnaast was de afgelopen jaren nog meer bereikt. Er 
was dan nog wel geen natuurbeschermingswet, maar door het 
Nationale Plan was er wel een lijst van te beschermen natuur-
gebieden vastgesteld en er was sinds kort ook de wettelijke 
mogelijkheid tot onteigening in het belang van natuurschoon. 
Dit was echter nog niet genoeg als men bedacht dat 90% van 
het land bestond uit cultuurlandschappen, waar “sinds meer 
dan tweeduizend jaar (…) de mensch zijn stempel op het land-
schap had gedrukt en er agrarische bedrijfsvormen ontwikkeld, 
die thans in hun verscheidenheid in hooge mate de schoonheid 
van ons land mede bepalen”.
De landbouw had steeds meer behoefte aan cultuurgrond, 
terwijl er door stadsuitbreiding en wegenaanleg cultuurgrond 
verloren ging. De mogelijkheden voor ontginning van woes-
te grond liepen op het eind en nu diende in het bestaande 
cultuurland een hoger productievermogen bewerkstelligd te 
worden door ruilverkaveling en herontginning. De noodzaak 
daartoe wilde de werkgroep niet tegenspreken, maar de “teere 
schoonheid van ons kwetsbare, vlakke cultuurlandschap” werd 
daarnaast ook nog eens “in hooge mate bedreigd door indus-
trie, lintbebouwing, hoogspanningsleidingen en vele andere 
ontsieringen”.

Waarden die op het spel stonden
De Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescher-
ming achtte het als haar plicht om op de bres te gaan staan 
voor een zorgvuldige behandeling van het cultuurlandschap. Er 
waren meerdere waarden die op het spel stonden. Uit “aesthe-
tische overwegingen” zouden het karakter en de schoonheid 
van landschappen die tal van onze grote kunstenaars inspireer-

den behouden dien te blijven. Daarnaast was er het “intel-
lectueele argument dat de verscheidenheid en de natuurlijke 
ontwikkeling van het landschap den menschelijken geest boei-
en en dat deze rijkdom voor natuurwetenschap, geschiedenis 
en geogra�e gelijkelijk van belang is”. Het belangrijkst waren 
wellicht sociale overwegingen, want “onze steeds wassende 
bevolking” had aan de “steeds afnemende woeste gronden 
voor haar recreatiebehoefte niet genoeg”. Daartoe diende “het 
cultuurland, zooveel als uit oogpunt van bedrijfs-economie 
slechts eenigszins moogelijk is, óók” dienstbaar gemaakt te 
worden.251 
Dat kon op twee manieren. Ten eerste door een actieve  
“zorgvuldige landschappelijk-aesthetische verzorging van ons 
cultuurland” en ten tweede door het behoud van bestaande 
cultuurlandschappen die een grote natuurlijke schoonheid en 
daardoor hoge recreatiewaarde hadden. Dat gold zeker als ze 
dicht bij een bevolkingscentrum lagen, of van daaruit goed be-
reikbaar waren. Het citaat vervolgt met de erkenning van ruil-
verkavelingen vaak nuttig en noodzakelijk zijn, maar dat “het 
achterwege laten van de ruilverkaveling ernstige overweging 
zal verdienen” bij dergelijke landschappen. De analogie met de 
boodschap van Benthem in zijn artikel over het Bossche Broek 
uit 1941 is duidelijk.

Gewenste gegevens
De Contact-Commissie had een werkgroep voor de cultuur-
landschappen ingesteld om een brede studie van de cultuur-
landschappen uit te voeren en op basis daarvan - in navolging 
van de lijst met beschermde natuurgebieden - ook zo’n lijst 
voor te beschermen cultuurlandschappen te maken.  Om dit 
goed te kunnen doen zou de medewerking worden gevraagd 
van deskundigen in het hele land. Die werden verzocht bij te 
dragen aan het opstellen van een inventaris van de Nederland-
se cultuurlandschappen.252 De deskundigen werd gevraagd 
op te geven welke gedeelten van het cultuurlandschap in hun 
omgeving in aanmerking zouden komen om als landschapsmo-
nument beschermd te worden. Hoe kon zo’n gebied begrensd 
worden?  Welke delen van het landschap waren nog gaaf en 
welke gedeelten al verloren doordat ze hun karakter kwijtraak-
ten door ontwatering of ontginning? En of de deskundige wist 
of er een bedreiging door cultuurtechnische werken aan zat te 
komen. Ook werd gevraagd welke “cultuur- en natuurelemen-
ten” het karakter van dit mogelijke landschapsmonument be-
palen. Daarbij werd aangegeven dat in het rondschrijven meer 
verteld zou worden over wat men daar onder verstond. Tot 
slot werd nog de vraag gesteld of de gebieden een bijzondere 
betekenis voor de recreatie, of voor het toerisme hadden.253

De�nitie cultuurlandschappen
Om te beginen werd een duiding gegeven van wat de werk-
groep onder cultuurlandschap verstond. Omdat de focus van 
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de natuurbeschermers, ook van Westhoff, in het verleden op 
de natuurlijke landschappen lag, werd het begrip cultuurland-
schap daaraan gerelateerd, terwijl men toegaf dat overigens 
de “grens (..) niet scherp is te trekken”.254 Onder natuurlijke 
landschappen verstond de werkgroep “zandplaten, stran-
den, duinen, duinvalleien (indien niet in weiden omgezet), 
strandvlakten achter de duinen, slikken, kwelders, schorren, 
hoogvenen (mits niet in cultuur gebracht) open en verlanden-
de laagveenplassen, niet gekanaliseerde brongebieden en 
beken, loofwouden van inheemsche houtsoorten.” De werk-
groep erkende dat “de mensch” vaak in deze landschappen 
“doel gericht” invloed uitoefent, maar dat “oorzakelijk bepaal-
de natuurlijke factoren” een veel sterker stempel drukken.
Als ‘grensgeval’ werden de heide- en broeklandschappen ge-
noemd, die natuurlijk overkomen, maar zonder blijvend plag-
gen, maaien of beweiden niet zouden bestaan. De vegetatie 
ervan was niet natuurlijk, maar de �ora en fauna wel, omdat 
die bestaat uit “in ons land inheemsche, wilde soorten”. Als 
“echte cultuurlandschappen” beschouwt de werkgroep land-
schappen waar een “door den mensch bepaald gewas wordt 
gekweekt, dat vaak van nature niet in ons land thuishoort, 
waar dit gewas het uiterlijk van het landschap bepaalt en 
waar de grond door regelmatige bewerking zijn oorspronke-
lijk karakter geheel heeft verloren”.255 
In zijn typologie uit 1939 had Bijhouwer ook open heide, 
hoogveen, met vliegdennen dichtgroeiende heide en bossen 
opgenomen bij de landschapstypen. In de lijst met typen cul-
tuurlandschap van de werkgroep komen deze niet meer voor. 
Die zijn ingedeeld bij de natuurlandschappen.256

Half-natuurlijk landschap
Men kan zich afvragen waarom deze onderscheiding van 
cultuurlandschappen ten opzichte van natuurlijke landschap-
pen nodig was. In de eerste versie van het rondschrijven is 
dit deel nog niet opgenomen. Heeft het te maken met de 
verbreding van het werkveld van de natuurbescherming die 
niet iedere natuurbeschermer kon volgen?257 Het kan dan een 
gevolg zijn van de discussie met Brouwer en Weevers die 
uitgingen van een benadering waarbij cultuurlandschappen 
als tegenpool van natuurlijke landschappen worden gezien. 
Weevers had in de tweede vergadering nog een keer om 
uitleg gevraagd over de indeling van de broeklandschappen 
bij de cultuurlandschappen. Dat was toch natuurlandschap?258 

Westhoff worstelde daar ook mee. Voor Westhoff was 
cultuurlandschap eerder een afgetakeld natuurlandschap. 
Toch begreep hij ook dat cultuurlandschappen ook waarde 
hadden. Als overbrugging van die contradictie in zijn denken 
introduceerde hij het begrip ‘half-natuurlijk’.259 In 1943, kort 
daarvoor dus, schreef hij dat veel Nederlandse landschappen 
dan wel geen ‘echte natuur’ zijn, maar dat dat niet wegneemt 
“dat ook vele landschappen een plantengroei en een fauna 
rijk zijn, welke vanouds in ons land voorkwamen, en dat deze 
‘half-natuurlijke’ landschappen met de natuurlijke min of meer 
overeenstemmen”.260 Het cultuurlandschap heeft mooie 

elementen, maar voor Westhoff en veel van de natuurbe-
schermers in die tijd zorgde cultuur vooral voor bedreiging 
tegenover de ‘oorspronkelijke’ natuur.261 

Door de cultuurlandschappen zo sterk te onderscheiden van 
de natuurlijke landschappen, maar er tegelijkertijd het begrip 
half-natuurlijk tussen te plaatsen, kon Westhofff – en waar-
schijnlijk ook andere natuurbeschermers die dachten vanuit 
de tegenstelling natuur-cultuur - deze typologie van cultuur-
landschappen onderschrijven. Zij hadden daardoor de handen 
vrij om de natuurlandschappen volgens plantensociologische 
principes te ordenen. De worsteling van Westhoff met de ver-
houding tussen het cultuurlandschap en zijn visie op natuur 
komt nog eens terug doordat de lijst van landschapstypen en 
hun karakteristiek voorafgegaan wordt door een paragraaf 
over het behoud van “karakteristieke elementen”. Blijkbaar 
was er een verantwoording voor het aanwijzen van monu-
menten van het cultuurlandschap nodig door te benadrukken 
dat in het “echte cultuurlandschap” ook “natuurelementen” 
voorkomen “zoals boschjes en vennen” ook al beslaan die 
slechts een klein deel van het oppervlak.262

Geen lijst met museumstukken
Eerder bespraken we al dat in de visie van Cleyndert en Ben-
them cultuur niet tegenover natuur staat. Daarin klinkt door 
dat de natuurmonumenten in het Nederlandse landschap deel 
zijn van het cultuurlandschap. In de natuurmonumenten is 
wellicht wel een afspiegeling van een �ctieve ‘oorspronkelijke’ 
wereld zonder menselijke invloed te herkennen en met plan-
tensociologische kennis is de logica daarvan te doorgronden. 
De realiteit is in hun ogen evenwel dat het landschap als 
natuurlijk geheel voortdurend in ontwikkeling is en “overal en 
allerwegen” met zorg moet worden opgebouwd. Zo vestigde 
Cleyndert in 1939 ook de aandacht op “het visueele, het 
landschapsbeeld”. Dat is voor hem “de zichtbare gedaante, 
de gestalte, van de natuur, al dan niet door menschen beïn-
vloed, al dan niet van menschelijke elementen voorzien”.263 
Cleyndert en Benthem waren ‘Thijssiaans’ bekend met de 
schoonheid van het cultuurlandschap met zijn typerende 
houtwallen, tuunwallen, heggen en de a�eesbaarheid van de 
geschiedenis. Het doel van de werkgroep was het opstellen 
van een typologie om onderbouwd een representatieve lijst 
samen te stellen van begrensde cultuurlandschappen die als 
te beschermen monumenten bestempeld zouden moeten 
worden. Dat mochten echter geen “museumstukken” worden. 
“Het menschelijk bedrijf moet er, als voorheen, zooveel mo-
gelijk ongehinderd zijn gang kunnen gaan. Indien een gebied 
zich derhalve organisch in een andere richting ontwikkelt, die-
nen wij daar vrede mede te nemen.”264 De werkgroep wilde 
slechts voorkomen dat in enkele “zeer fraaie en karakteristie-
ke” gebieden grote ingrepen werden uitgevoerd, zodat daar 
de karakteristieke elementen van het landschap behouden 
blijven. Die gebieden moesten dus op de beoogde monumen-
tenlijst komen.265
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Een landschapsplan als medearbeid
De werkgroep liet het hier echter niet bij, maar vertelt ook wat 
men voor ogen heeft voor de cultuurlandschappen die niet als 
monument benoemd zouden moeten worden. In de overige 
gebieden - het grootste deel van Nederland - waar wel ingre-
pen als ontginningen en ruilverkavelingen plaats zullen vinden 
hoopt men “de meest ernstige gevolgen” daarvan te kunnen 
voorkomen.266 Tevens hoopt men te bereiken dat het vernieuw-
de landschap dat zo zal ontstaan ook aan “aesthetische ei-
schen” zal voldoen, geheel in lijn met de ideeën van Cleyndert. 
De manier waarop men dat wil bereiken is uitermate relevant 
voor de zoektocht naar Benthem’s ontwikkeling in die jaren!

“Het ideaal is daarbij tot een landschapsplan voor ieder 
afzonderlijk gebied te komen, dit dient dan een complement 
te vormen van een eventueel ‘agrarisch bestemmingsplan’,” 
en daar wordt aan toegevoegd: “dat men beter als ‘ontwik-
kelingsplan’ kan aanduiden.”?267 Dat sloot aan op Cleyndert’s 
duiding van de taak van de “landschapskunstenaar” die “bij zijn 
medearbeid aan de vorming van het cultuurlandschap (...) voor 
alles met den landbouwer zelf, en met den cultuur-technicus 
[moet] medebouwen aan de schoone structuur van het land-
schap in zijn geheel en aldus mede-bevorderen een doelmatige 
en schoone orde in het ruimtegebruik”.268 De analogie met de 
inzet van Benthem in de ruilverkavelingspraktijk dringt zich op. 
Amper twee jaar later maakte hij inderdaad een landschaps-
plan als complement op het agrarisch plan, te weten het Plan 
voor wegen en waterlopen dat de Cultuurtechnische Dienst 
opstelde op basis van de ruilverkavelingswet van 1924. In die 
wet was nog geen sprake van een landschapsplan. Dat werd 
pas in de wet van ‘54 verplicht gesteld.

Gaarne vóór october 1944
Aan het einde van de brief gekomen erkent de werkgroep dat 
begrenzing van de landschapsmonumenten niet eenvoudig 
zal zijn als natuurlijke grenzen als waterlopen ontbreken of 
als het gebied uitgestrekt is. De werkgroep benadrukt dat het 
de vooruitgang in welvaart in een gebied niet wil frustreren. 
Vaak zijn gebieden zo slecht ontwaterd dat de aanleg van een 
drainage door de overheid niet achterwege mag blijven. Dan 
moest een gedeelte worden begrensd dat economisch geen 
groot verlies zou betekenen.
Het rondschrijven besluit met de constatering dat de urgen-
tielijst niet te uitgebreid mag worden. Het moest alleen om de 
allerbelangrijkste cultuurlandschappen gaan. De werkgroep 
verzekerde echter dat niet alleen de opgaven van de bijzonde-
re landschapsmonumenten, maar ook andere opgaven met be-
schrijvingen van karakteristieke voorbeelden van cultuurland-
schappen zeer welkom waren. “Gaarne zullen wij zoo spoedig 
mogelijk bericht van U ontvangen of wij op Uwe medewerking 
kunnen rekenen; wij zien Uwe opgaven dan gaarne vóór `Octo-
ber 1944, indien eenigszins mogelijk tegemoet.”269

College-dictaat
Halverwege het rondschrijven, na de inleidende beschouwin-
gen en de verduidelijking van wat de werkgroep onder cul-
tuurlandschap in verhouding tot natuurlijk landschap verstond, 
gaat de brief over in een soort collegedictaat over de cultuur-
landschappen. Achteraf zouden we kunnen stellen dat hiermee 
door de werkgroep een basis voor de theorievorming voor de 
landschapsanalyse in verschillende disciplines als landschaps-
kunde, landschapsarchitectuur en de landschapsgeschiedenis 
werd gelegd. De inzichten vanuit verschillende disciplines werd 
op het schaalniveau van het hele land aan elkaar gekoppeld 
en geïntegreerd. In jaren zestig en zeventig van de twintigste 
eeuw werd in het wetenschappelijk onderzoek aan de Land-
bouwhogeschool in Wageningen de landschapsanalyse verder 
uitgewerkt tot ‘het triplex-model’.270 Daarin is het landschap de 
resultante van de wisselwerking tussen natuurlijke aspecten en 
antropogene patronen en processen. De natuurlijke aspecten 
werden weer onderverdeeld in a-biotische (op basis van geo-
logie, geomorfologie, bodem, reliëf, hydrologie) en biotische 
patronen en processen (levensgemeenschappen van �ora en 
fauna). Er is echter een belangrijk aspect dat in deze opsom-
ming (nog) ontbreekt in vergelijking met het triplex-model, 
namelijk het procesmatige aan de wisselwerking tussen die 
factoren. Het dynamische aspect van het landschap komt in 
het rondschrijven amper aan bod, hoewel er in de correspon-
dentie eerder wel aandacht aan werd besteed. Bij de bespre-
king van het artikel van Benthem komen we op dit dynamische 
aspect terug.

Drie categorieën cultuurlandschap
Na het bespreken van de ook in Westhoff’s eerste versie opge-
nomen ‘bepalende factoren’ volgt een vernieuwde beschrijving 
van de landschapstypen. Deze nieuwe beschrijving was het re-
sultaat van de conferentie van de “op dit gebied deskundigen” 
Van Rijsinge, Bijhouwer en Westhoff. Daarin worden niet, zoals 
bij de eerste lijst van Westhoff, twee, maar drie categorieën 
onderscheiden.271 Ten eerste waren dat  de ‘oude cultuurland-
schapstypen, ontstaan vóór 1500 n.C.’. Ten tweede werden de 
‘jonge cultuurlandschapstypen ontstaan na 1500 en voorna-
melijk na 1850’ onderscheiden. Tot derde categorie benoemde 
men ‘het Zuid-Limburgsche heuvellandschap’.272

Opvallend is dat Westhoff’s eerste indeling in zijn hoofdop-
zet een geologische grondslag had, terwijl bij de tweede de 
occupatiegeschiedenis de belangrijkste basis vormt. De eerste 
lijst had als indeling het onderscheid tussen het diluvium en het 
alluvium. Het diluvium beslaat ‘hoog’ Nederland waarvan de 
basisvorm gevormd is door processen in de ijstijden, het Pleis-
toceen. De tweede groep was gevormd door het overspoelen 
door de zee en de rivieren, ‘laag-Nederland.
In de drie-deling die tijdens de conferentie van Westhoff met 
Van Rijsinge en Bijhouwer werd opgesteld wordt het hoofd-on-
derscheid gelegd bij het einde van de Middeleeuwen, of beter 
nog: het begin van de Gouden Eeuw. De eerste categorie 
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bestaat uit landschappen die door dorpsgemeenschappen 
gezamenlijk over de eeuwen heen zijn ontwikkeld. De tweede 
categorie betreft veelal landschappen die projectmatig, op 
een grotere dan individuele schaal ontgonnen land, vaak ook 
ge�nancierd en gepland door ondernemers van elders. Het 
cultuurhistorische aspect bepaalt de naamgeving van de 
landschapstypen. Het gaat in deze indeling om de manier 
waarop mensen steeds op de natuurlijke omstandigheden 
hebben gereageerd en zo een synthese hebben laten ont-
staan tussen de antropogene en de biotische processen. 

Alleen het Limburgse heuvellandschap werd niet op basis 
van de cultuurhistorie ingedeeld. Wist men niet genoeg van 
dit type landschap af? Of is het inderdaad zo dat het grotere 
reliëf en de ondergrond met Krijt en Löss zo bepalend is 
dat het de cultuurhistorie overschaduwd? In de toelichting 
bij het Zuid-Limburgs heuvellandschap staat het “ons over-
bodig [lijkt], een nadere karakteristiek van dit landschap te 
geven”.273

Vergelijken we deze indeling uit april/mei 1944 met de eer-
dere indelingen van Bijhouwer uit 1939 en de eerste lijst van 
Westhoff van maart 1944, dan valt op dat die uit april/mei 
integraler is opgezet. Er is nu vanuit grotere samenhangende 
cultureel georganiseerde gehelen gedacht. Dat was in aanzet 
wel bij Bijhouwer aanwezig, maar nog lang niet consequent 
doorgevoerd.274 Ook in de indeling van het rondschrijven is 
de worsteling met die integratie van disciplines nog a�ees-
baar. Vaak is nog informatie vanuit één discipline, met name 
de plantensociologie, opgenomen.275

Verkaveling, beplanting, openheid, beslotenheid
In 1939 heeft Bijhouwer een kolom opgenomen voor de 
typerende verkaveling en voor andere bijzonderheden, zoals 
‘verspreide meidoorngroepjes’ in de ‘Oudste kleipolders’.276 
Die aspecten zijn ook weer deel van de beschrijving in het 
rondschrijven. Opvallend is dat voorbeelden die in 1939 wor-
den genoemd in 1944 letterlijk weer worden genoemd, zoals 
de Beemster en de Wieringerwaard als de voorbeelden voor 
de ‘vroeg zeventiende eeuwsche polders en droogmakerijen’. 

Het lijkt erop dat de gebiedskennis van de werkgroepsleden 
ook tot een verdere speci�cering en invulling van de land-
schapstypologie heeft geleid. Sommige voorbeelden zijn te 
verklaren, omdat werkgroepsleden daar speciaal onderzoek 
hebben gedaan, bijvoorbeeld Twente waar Bijhouwer én 
Westhoff veel tijd in het veld hebben doorgebracht. In 1939 
neemt Bijhouwer een aparte kolom op voor opmerkingen 
over de dichtheid van de beplanting. Daarmee zegt hij iets 
over de openheid en geslotenheid van de beplanting. Dat is 
ook in de versie van 1944 verwerkt. Voor een vertaling naar 
een ontwerpconcept biedt de typologie van de werkgroep 
echter geen rechtstreekse aanwijzingen. In de versie van 
1939 is wél een reeks concrete ontwerprichtlijnen voor het 

maken van beplantingsplannen gekoppeld aan de wegen 
opgenomen.277 Dat was natuurlijk - voor Bijhouwer - het doel 
van het Heidemij-rapport. 

Bijhouwer
Van Rijsinge is met de typologie verder gegaan en hij heeft 
er in Delft aan de Technische Hogeschool ook college over 
gegeven.278 Eind 1944 of in de loop van 1945 verscheen een 
reeks van acht kleine boekjes onder de titel NEERLANDS 
LANDSCHAP. Het eerste en het laatste deeltje zijn van 
de hand van Van Rijsinge en de overige van verschillende 
deskundigen. Het tweede deeltje betreft de eerste versie 
van Bijhouwer’s ‘Het Nederlandsche landschap en zijn oude 
ontginningen’. Bijhouwer heeft zijn landschapstypologie na 
de versie van de werkgroep ook zelf verder uitgewerkt in 
verschillende versies van ‘Het Nederlandse landschap en zijn 
oude ontginningen’.279 Die werden door hem - als lector en 
vanaf 1947 als hoogleraar - ook als collegedictaat gebruikt in 
Wageningen. In 1971 en 1976 verschenen er nog nieuwe ver-
sies van.  Opvallend is dat Bijhouwer zich in de typologie van 
1944 en de oudste collegedictaten beperkt tot vier typen: 
terpenlandschap, brinkdorpenlandschap, hoevenlandschap 
en slagenlandschap. 



Eerste indeling van cultuurlandschapstypen

Indeling van cultuurlandschapstypen 
door Werkgroep voor de Cultuurland-
schappen, april-mei 1944556

De categorie van oude cultuurlandschap-
pen bestaat uit: 

• Eschdorpenlandschap, 
• Oude-hoeven-landschap, 
• Terpenlandschap,
• Stroomruggenlandschap
• Slagenlandschap.

De categorie van jonge cultuurlandschap-
pen bestaat uit:

•  Landschap van droogmakerijen en 
bedijkingen, 

• Landschap der Veenkoloniën,
• Landschap der zandgraverijen,
• Landschap der heide-ontginningen 

Tot derde categorie benoemde men ‘het 
Zuid-Limburgsche heuvellandschap’. Deze 
werd niet nader omschreven.

De oude cultuurlandschappen

Bij ‘de oude cultuurlandschappen’ is de 
menselijke occupatie, met name het land-
bouwsysteem dat werd toegepast vanaf 
de middeleeuwen of al eerder, richtingge-
vend. 

Esch-dorpenlandschap
In de deze indeling is het eschdorpenland-
schap een samenstelling van het eerder 
door Westhoff nog apart benoemde 
esch-landschap, heideveld en het groen-
gronden-landschap van de beekdalen. Als 
men alleen vanuit de plantensociologie 
denkt zijn dat drie verschillende eenhe-
den, maar door de occupatie komt er 
een samenhang in die de basis is voor dit 
cultuurlandschap. In het potstalsyteem dat 
de organisatie van de esdorpen bepaalde 
was er een onverbrekelijke samenhang 
tussen de dorpen, hun essen, beekdalen en 
heidevelden. 
Binnen dit type onderscheidde men drie 
varianten, namelijk kernesdorp, kranses-
dorp en flankesdorp. Alle drie varianten 
worden kort besproken. De eerste ligt 
met dorp aan brinken aan de es.557 In de 
tweede liggen de hoeven in een krans om 
de es en in de derde op een (hoogte)-lijn 
onderlangs een langgerekte smalle es op 
en helling, bijvoorbeeld van een stuwwal. 
 
Oude-hoeven-landschap
Het Oude-hoeven-landschap is een samen-
stelling van Westhoff’s rodingslandschap 
en delen van wat Westhoff eerder onder 
eschlandschap, het groengrondenland-
schap en het broeklandschap plaatste. 
“Door zijn als vanzelf gegroeide vormen, 
het beloop van de zich bij het reliëf aan-
passende houtstrooken, zijn bultesschen, 
zijn oude boerderijen, is dit typische 
oude-hoeven-landschap (b.v. Twenthe, 
Achterhoek) een onzer fraaiste landschaps-
typen”. De toelichting is bij dit type relatief 
uitgebreid, ook met plantensociologische 
duiding van de onderdelen van het land-

schap. Dat zal er zeker mee te maken 
hebben dat Westhoff al veel studie naar 
Twente had gedaan en hield van dit afwis-
selend, besloten en kleinschalig landschap. 
Het wordt niet expliciet in het rondschrij-
ven genoemd, maar bij dit landschapstype 
wordt niet de vorm van het dorp bespro-
ken. Het gaat in dit landschapstype dan 
ook om verspreid liggende hoeven of kam-
pen. De oorzaak is dat de hogere gronden 
die voor akkers geschikt waren in deze 
streken kleiner waren dan in het esdorpen-
landschap. Hier waren het kleinere akkers, 
de “bultesschen”, net groot genoeg voor 
één of twee boerderijen.558  
Ook van dit landschapstype benoemde 
men nog twee extra varianten.559 Ten 
eerste het populierenlandschap bij Best, 
Oirschot en Liempde in Brabant en bij 
Baak en Hengelo in de Achterhoek en ten 
tweede het tuinwallenlandschap op de 
keileem-opduikingen rond de voormalige 
Zuiderzee, o.a  Texel, Wieringen en bij 
Blaricum.

Terpenlandschap
In de vergadering was er flinke discus-
sie over hoe de zeekleigebieden dienden 
te worden ingedeeld. Er waren toch 
zeker grote verschillen tussen Zeeland, 
West-Friesland, Friesland en Groningen. 
Uiteindelijk zijn ze als varianten binnen dit 
ene landschapstype ingedeeld. De over-
eenkomst van het occupatiesysteem was 
daarbij doorslaggevend. Dat werd op het 
schaalniveau van een indeling voor heel 
Nederland belangrijker geacht dan de 
verschillen in verkaveling en het feit dat 
in sommige van deze landschappen de 
terpen waren verlaten of zelfs afgegraven 
(“het Groningse terpenlandschap”), of dat 
de Zeeuwen vaak op hillen of kreekruggen 
hun boerderij bouwden.

Stroomruggenlandschap (of oeverwallen-
landschap)
Gorter had in een reactie op een con-
cept-versie nog aangedrongen op de 



wijziging van de naam in “rivierdalenland-
schap”. Daar zijn Westhoff, Bijhouwer en 
Van Rijsinge niet toe overgegaan.  Ze hiel-
den vast aan de vestigingsplaats van men-
sen of typerende occupatievorm als basis 
voor de naam van het landschapstype. Dat 
is in dit geval wel ietwat aanvechtbaar, 
omdat stroomrug eerder een geomorfo-
logische aanduiding is dan een culturele. 
De nederzettingen in het rivierengebied 
liggen echter over het algemeen wel op 
de hogere oeverwallen en stroomruggen 
die door oude rivierafzettingen als lange 
banen door het rivierengebied lopen. In de 
toelichting worden apart de donken, woer-
den, wielen en boomgaarden genoemd.
Niet helemaal consequent is dat het ui-
terwaardenlandschap als een variant van 
het type wordt benoemd. Net zoals het 
esschenlandschap uit dorp, es, beekdal en 
veld bestaat, bestaat ook het stroomrug-
genlandschap uit meerdere onderdelen, 
waaronder de uiterwaarden.

Slagenlandschap
Hierbij gaat het om de landschappen die 
ontstonden door de occupatie van veel 
“moerassige gebieden”. Bij de ontginning 
daarvan kwamen “oudtijds” de hoeven 
op een rij te liggen “langs den enigen weg 
of dijk”. Vanaf dat bewoningslint liggen 
de ontginningen”hier van den aanvang af 
aaneengesloten naast elkaar” en “breiden 
zich in de diepte geleidelijk tot grooten 
afstand uit”. Omdat deze lange smalle 
verkaveling op verschillende grondsoorten 
voorkomt, bespreekt men in het rond-
schrijven achtereenvolgens de varianten 
voor klei-, zand- en veengrond en valt 
men toch weer terug op een plantenso-
ciologische beschrijving van de aanwe-
zige beplantingen en het “eindstadium 
van de begroeiing, elzenbroek op de klei, 
wilgen-sporkenbroek op het zand en het 
veen".
Van het slagenlandschap op veengrond 
noemt nog men twee varianten: het zeer 
oude slagenlandschap in Waterland en 

West-Friesland en het verveningsland-
schap o.a. in het Vechtplassengebied, Frie-
se merengebied en de Kop van Overijssel.
Het open slagenlandschap op veen beslaat 
volgens de toelichting grote delen van de 
provincies Zuid- en Noord-Holland, Utrecht 
en Friesland en wordt vaak aangeduid als 
polderlandschap, “doch dit is een niets-
zeggende naam” en omvat ook andere 
landschapstypen. 

De jonge cultuurlandschappen
Deze landschappen zijn ontstaan na de 
middeleeuwen en voornamelijk na 1850. 
Het gaat om grootschalige ontginningen, 
winningen van veen of zand en landaan-
winningen 

Landschap van droogmakerijen en bedij-
kingen
Hiertoe werden zowel de drooggemaakte 
plassen als de bedijkingen van de aan-
landingspolders langs de Friesche en 
Groningse kust gerekend. Het zijn groot-
schalige open landbouwgebieden. Men 
onderscheidde nog drie varianten van 
de droogmakerijen. De eerste waren de 
oudste polders van voor 1650 (Beemster 
en Wieringerwaard). De tweede en groot-
ste groep bestaat uit droogmakerijen die 
tussen 1650 en 1700 zijn droog gepompt 
en ingericht met tussenboezems en polder-
molens. 
De twee varianten waren “zeer verzorgd 
en goed beplant”, in tegenstelling tot de 
derde groep uit de negentiende eeuw. Die 
polders, waaronder de Haarlemmermeer-
polder en de IJpolder, werden als ”kaal en 
onverzorgd” gekarakteriseerd.

Landschap der Veenkoloniën
Hierbij vermeldde men dat dit landschap 
aansloot bij het slagenlandschap, met 
name de oudste veenkoloniën met streek-
dorpen. Bij de later ontstane “ontbreekt 
echter het karakter van het geleidelijk-ge-

groeid zijn, doordat de ontginning op grote 
schaal plaatsvond” en “van een geestdo-
dende eentonigheid” is. De verkaveling is 
rechthoekig in tegenstelling tot de gerende 
verkaveling in het slagenlandschap. Men 
stelde dat het oude type met compagnie-
vaarten uit de achttiende eeuw nog wel 
een beetje verzorgd was maar de veen-
koloniën uit de negentiende en twintigste 
eeuw waren lelijk. Een variant vormde 
nog de met “grove-dennenbosch beplante 
veenkoloniën”.

Landschap der zandgraverijen
Op de eerste lijst van Westhoff stond deze 
als ‘geestlandschap’ aangegeven. Het was 
voor sommigen niet duidelijk welk type 
landschap hieronder zou moeten worden 
verstaan.  Als voorbeeld werd ook de 
westrand van ’t Gooi genoemd, waar ook 
een grensgebied van hoge zandgronden 
en lage weidegronden te vinden is met 
“langwerpige verkaveling, vaak gesloten 
door heggen”. 

Landschap der heide-ontginningen
Bijhouwer noemde dit in zijn versie van 
1939 het ‘jong kampenlandschap’ en op 
de eerste indeling van Westhoff heette het 
‘nieuwhoevige grond’ of ‘nieuwe-hoeven-
landschap’. Men beschreef ze als de grote 
ontginningen van de heidevelden, “die 
door de uitvinding van het kunstmest, de 
bevolkingstoeneming en de behoefte aan 
weidegrond (graanimport) in de hand ge-
werkt” werd. Ondanks dat de ontginning 
van de heide toch essentieel was voor dit 
landschapstype staat er wel vermeld dat 
het natuurlijk eindstadium “van de be-
groeiing niet de heide, doch het Eiken-Ber-
kenbosch (Querceto-Betuletum typicum en 
Q.B. milinietum)” is.
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In het kleine boekje uit de reeks NEERLANDS LANDSCHAP 
staat een kaartje afgedrukt met de verspreding van de vier 
typen over het land (zie pagina 102). In de inleiding van het 
boekje schrijft Bijhouwer dat, “die gezamenlijk bijna negen 
tiende van het land beslaan”. Daarbij rekent hij het landschap 
van het rivierengebied tot een afwisseling van slagen- en 
terpenlandschap. En het eschdorpenlandschap duidt hij nu met 
de naam brinkdorpenlandschap. Helemaal aan het eind van het 
boek schrijft hij: “Uit het voorgaande blijkt, dat omstreeks het 
jaar 1500 reeds bijna geheel Nederland ontgonnen was, tot 
cultuurland was gemaakt". 

De jonge cultuurlandschappen die de werkgroep apart onder-
scheidde worden door Bijhouwer dus niet als apart landschap-
stype benoemd. De heide-ontginningen komen wel aan de orde 
als deel van het brinkdorpen- en van het hoevenlandschap. 
Ze zijn dus deel van die landschapstypen, die in de ogen van 
Bijhouwer niet als statisch, maar juist dynamisch werden 
beschouwd. "Steeds weer paste het platteland zich aan bij de 
vorderingen van de wetenschap en de wijzigingen in de wereld-
economie. En dat moet blijven gebeuren." Toestanden van het 
landschap kunnen zichzelf overleven en dan mogen "wij" ze niet 
"tegen beter weten in bestendigen". In de laatste alinea van 

het boekje noemt hij nog "de groote hoogvenen" die werden 
"aangesneden" en de windmolen die na 1530 werd geperfecti-
oneerd. "Toen begon de nieuwe ontginningsgeschiedenis met 
het droogmalen van plassen en meren, die zijn bekroning vindt 
in onze groote Zuiderzeepolders."280

Ideaaltype als basis voor ontwerp
De kennis over de verschillende landschapstypen heeft zich 
daarna, in de afgelopen halve eeuw, sterk verdiept. Later in 
deze studie zullen we bijvoorbeeld bij het bestuderen van 
landschapsplannen voor ruilverkavelingen in de Kempen zien 
dat Benthem en Maas nog �ink aan het zoeken waren om de 
principes van dit landschap onder de knie te krijgen, om die 
te kunnen vertalen naar een ontwerpconcept. Veel onderdelen 
van de typologie en de toelichting daarbij zijn in later weten-
schappelijk onderzoek aan verschillende universiteiten verbe-
terd of sterk aangevuld. Dat neemt niet weg dat dit de eerste 
keer was dat op een integrale wijze naar het Nederlandse 
landschap als geheel onderzoek is gedaan en ook de eerste 
keer dat dat tot een typologie van de cultuurlandschappen 
heeft geleid. Die typologie wordt in hoofdlijnen tot op de dag 
van vandaag nog gebruikt.

Afbeelding 2.11. Voorblad en bladzijde van het boekje over het Nederlandse landschap van de hand van Bijhouwer uit 1945 of 1946, op ware grootte hier 
afgedrukt. Het kaartje met overzicht 'ontginningstypen in Nederland' toont dat Bjjhouwer na 1944 het landchap in vier typen indeelde. Het stroomruggenland-
schap dat de werkgroep apart indeelde rekent Bijhouwer bij het terpenlandschap. De jonge cultuurlandschappen van de werkgroep zijn niet aangegeven op dit 
kaartje. Er staan ook enkele witte plekken op de kaart: o.a. duinen, droogmakerijen en hoogvenen.
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Spek (2004) kenschetst deze typologie waar het om het 
Drentse esdorpenlandschap gaat als een ideaaltypische 
beschrijving van dat landschap.281 Deze is in het latere land-
schapshistorisch onderzoek verdiept en verbeterd. Stereoty-
peringen werden vervangen door wetenschappelijke kennis 
en inzicht. Dat geldt ook voor de andere landschapstypen. 

Ontwerprichtlijnen voor Benthem
Waarschijnlijk had Benthem het Heidemij-rapport al bestu-
deerd en zo dus al van Bijhouwer’s benadering kennisgeno-
men.282 Het rapport staat op zijn literatuurlijst van winter 
1943/1944. Hoewel Benthem niet bij het trio was die de 
landschapstypologie heeft uitgewerkt tot de laatste versie 
zal Benthem die typologie intensief hebben bestudeerd. 
Wellicht heeft hij buiten de werkgroep om ook contact met 
Bijhouwer gehad. Benthem was 32 jaar oud, Bijhouwer der-
tien jaar ouder en naar verluidt zeer educatief ingesteld. 
Het is zou kunnen dat de leergierige Benthem in het contact 
met Bijhouwer belangrijke instrumenten aangereikt kreeg 
waarmee een landschapsplan kon worden ontworpen. Over 
de interactie met Bijhouwer is echter niet veel bekend. Die 
was niet per sé hartelijk. Dat zal in het volgende hoofdstuk 
blijken bij de bespreking van het artikel dat Benthem namens 
de werkgroep voor Meededelingen zou schrijven.283 

In ieder geval werd de dichtheid die Bijhouwer in zijn schema 
met richtlijnen voor wegbeplantingen in 1939 had geïntrodu-
ceerd een wezenlijk aspect van de landschapsplannen en de 
wegbeplantingen die Benthem zou gaan opstellen. Benthem 
(en later zijn medewerkers) konden wel wat met richtlijnen als 
voor het jong kampenlandschap (jonge heide-ontginningen): 
“liefst krachtige wegbeplanting van laantype, teneinde de 
kaalheid en armelijkheid van het landschap te breken; op vele 
plaatsen kunnen gesloten singels worden toegepast.”284 Voor 
het oude kampenlandschap gold de volgende richtlijn: “Weg-
beplantingen kunnen zeer gevarieerd zijn; groepen, wallen en 
lanen kunnen een schilderachtige aanpassing vormen.”285 
Benthem vertaalde Bijhouwers dichtheid naar openheid en 
geslotenheid - of beslotenheid - van landschappen die het al 
dan niet aanbrengen of weglaten van beplantingen versterkt 
zou kunnen worden.

Als basis voor het ontwerpen aan cultuurlandschappen die 
volop in ontwikkeling waren is de betekenis van die typologie 
waarschijnlijk groot geweest. Het hielp bij het zoeken naar 
structuren en patronen die een basis kunnen vormen voor 
een landschapsplan. Daarvoor is het vaker minder belangrijk 
of ‘het verhaal’ van de typologie precies klopt. Het verhaal 
geeft samenhangen in het landschap aan waarop voortge-
bouwd kan worden. Juist dat verhaal komt in het boekje van 
Bijhouwer uit 1944 of 1945 naar voren.

In het vervolg van deze studie blijkt dat het niet per sé nodig 

is om de biogra�e van een landschap volledig scherp te 
hebben om een karakteristieke opbouw in het landschap te 
onderscheiden. Aangetoond zal worden dat Benthem en zijn 
medewerkers landschapsplannen konden opstellen op basis 
van ideaaltypisch geduide landschapselementen, structuren 
en patronen. Door de ontwerp-aanpak voor de ideaaltypisch 
verschillende delen van het landschap op elkaar af te stem-
men kon in het landschap variatie, maar ook harmonie en 
helderheid ontstaan. Zo konden in het esdorpenlandschap 
bijvoorbeeld de essen herkenbaar blijven (of worden) ten 
opzichte van de beekdalen en dorpen, of velden. Dat de 
biogra�e van iedere es afzonderlijk speci�ek is doet daar niet 
aan af. In het tweede deel van deze dissertatie zal blijken dat 
Benthem ontwerprichtlijnen kon koppelen aan de typologie 
van cultuurlandschappen om in het vernieuwende landschap 
harmonie en eigenheid te creëren. De biogra�e van het 
landschap bleef daardoor ervaarbaar, of werd zelfs beter 
a�eesbaar gemaakt. 
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2.8. Benthem’s Cri de Coeur

Benthem’s Cri de coeur

Het archief van de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen 
biedt nog een bron die zicht kan geven op de drijfveren en 
de denkwereld van Benthem in de tijd dat het landschapsplan 
voor ruilverkavelingen werd uitgevonden. Op de agenda van 
de derde vergadering van de werkgroep stond namelijk nóg 
een onderwerp: de bespreking van het artikel dat Benthem 
op verzoek van de werkgroep - op voorstel van Gorter in de 
eerste vergadering - had geschreven. Het zou in de ‘Mede-
deelingen’ worden opgenomen. Dat was het blad waarmee de 
Contact-Commissie haar achterban op de hoogte hield van 
ontwikkelingen en activiteiten. Het werd ook aan personen 
buiten de eigen achterban gezonden, zoals journalisten, maar 
ook overheden en cultuurtechnici.286

Gorter kende Benthem’s bevlogen schrijfstijl van zijn artikel 
over het Bossche Broek uit 1941.287 Wellicht was Benthem ook 
betrokken bij enkele berichten in NRC waarin de landschaps-
verzorging en het behoud van het cultuurlandschap werden be-
sproken.288 Benthem had tijdens de eerste vergadering van de 
werkgroep ook gesproken over een artikel dat hij schreef voor 
het tijdschrift ‘In weer en wind’. Door papierschaarste tijdens 
de oorlog was het verschijnen van dit “geïllustreerd handschrift 
gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport” uit-
gesteld. Via Gorter was de tekst van dit artikel door Westhoff 
met de notulen vóór de tweede vergadering aan de leden van 
de werkgroep toegezonden.289 Men vond dat deze publicatie 
een bericht in de Mededelingen niet in de weg stond, ondanks 
de overlappende thematiek. Benthem vertelde de vergadering 
namelijk dat het verschijnen van In weer en wind nog wel enige 
maanden op zich zou laten wachten. 

Een uitzonderlijke plaats in ons oude continent
Benthem had vóór de derde vergadering van de werkgroep 
inderdaad een bloemrijk bericht voor ‘Mededeelingen’ gereed, 
vier getypte pagina’s vol.290 Veel komt inderdaad ook terug 
in het stuk voor ‘In weer en wind’. Hij begint evenwel met een 
nieuw element, namelijk de stellingname dat “het complex, 
dat wij gewoon zijn als het ‘Nederlandsche landschap’ aan te 
duiden”, in “het bonte mozaïek van landschappen, waarmede 
de bodem van ons oude continent is gestoffeerd” een “zeer 
uitzonderlijke plaats” inneemt. Hij plaatst daarmee het Ne-
derlandse landschap in een bredere context: het Europese 
landschap.291 Op die manier tilt Benthem in de aanhef van 
zijn artikelen steeds zijn onderwerp op een hoger plan door 
het te verbinden aan een groter maatschappelijk of cultureel 
thema. Zo presenteerde hij in 1941 het cultuurlandschap van 
de Bossche Broek als deel van het Brabantse landschap en als 
voorbeeld van de betekenis van het omliggende cultuurland-
schap voor grotere steden. In het artikel voor In weer en wind 
koos hij ervoor om de ‘landschapsverzorging’ als stap in “het 
gehele verloop der natuurbeschermingsbeweging” en als deel 
van een “onmiskenbare groei en bewustwording van idealen en 

doelstelling dezer nog betrekkelijk zo jonge cultuurstroming” 
te positioneren. Hij duidt de landschapsverzorging als “uitbrei-
ding van de eertijds vrijwel uitsluitend conserverende taak der 
natuurbescherming in engere zin”. Met die uitbreiding kreeg de 
beweging ook “een meer scheppende en vormgevende functie 
te vervullen”.292 De rede van Cleyndert op de jaarvergadering 
van Natuurmonumenten in 1939 klinkt duidelijk door.293 

Dynamisch cultuurlandschap
Door in het stuk voor Mededelingen het Nederlandse cul-
tuurlandschap als deel van het landschap van Europa neer te 
zetten, geeft Benthem het een bijzondere betekenis. “Nergens 
immers in de toch overigens zeer variabele landschappelijke 
structuur van Europa heeft zich, op een dusdanig beperkte bo-
demoppervlakte, door het samengaan van natuurlijke invloeden 
eenerzijds en een zich telkens wijzigende, diep ingrijpende, 
menschelijke bemoeienis anderzijds, een dergelijke hoogst 
belangwekkende en rijk geschakeerde landschapsvorm ontwik-
keld als in onze lage landen langs de zee”.294

Naast de verscheidenheid is “het uitermate sterk dynamisch 
element” typerend voor het Nederlandse landschap. Door 
die dynamische wisselwerking ontwikkelde het Nederlandse 
landschap zich in de loop van vele eeuwen “van een eertijds 
volkomen natuurlandschap tot den huidigen vorm, welke prak-
tisch gesproken geheel tot het cultuurlandschap gerekend kan 
worden”.295 Benthem geeft in zijn verhaal in feite een aanvulling 
op de bepalende factoren uit het rondschrijven die later in het 
triplex-model en de lagen-benadering gemeengoed zou worden 
onder landschapsarchitecten en andere ruimtelijk planvormers. 
Daarbij is het landschap de resultante van de dynamische 
wisselwerking tussen “onafgebroken optredende natuurlijke 
invloeden” en het menselijk handelen als gevolg van “aange-
boren ondernemingslust, scheppingsdrang en bevolkingsdicht-
heid”.296

Waar komt Benthem’s de�nitie van cultuurlandschap vandaan? 
In de eerste versies van het rondschrijven die door Westhoff 
waren opgesteld werd cultuurlandschap neergezet als gede-
genereerd natuurlijk landschap. In cultuurlandschappen is “de 
invloed van den mensch de overheerschende en soms zelfs 
alleenheerschende factor”, terwijl in het natuurlijke landschap 
”de invloed van de den mensch niet domineert boven de invloe-
den van reliëf, klimaat en bodem”.297 Hiervoor kwam al naar 
voren dat in de versie die in de derde vergadering is bespro-
ken staat dat “echte cultuurlandschappen” landschappen zijn 
“waar een door den mensch bepaald gewas wordt gekweekt, 
dat vaak van nature niet in ons land thuishoort, waar dit gewas 
het uiterlijk van het landschap bepaalt en waar de grond door 
regelmatige bewerking (ploegen, bemesten e.d.) zijn oorspron-
kelijk karakter geheel heeft verloren”.298
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Schoonheid
Benthem heeft een andere benadering.299 Hij wijdt nog twee 
alinea’s juist aan de schoonheid van de Nederlandse cultuur-
landschappen. Voor hem is dat niet een slap aftreksel van 
het natuurlijk landschap. Het is de “synthese als het ware 
van het werk van mensch en natuur” - die door “geleidelijke 
groei” mogelijk was - die het “uiterlijk aspect dezer landen in 
en rond het mondingsgebied der groote rivieren” had bepaald 
en schoonheid had opgeleverd.300 Die geleidelijke groei en 
synthese vindt zijn uitdrukking in een “veelheid van typische, 
karakteristieke elementen” die “tesamen het beeld hebben 
opgebouwd dat ons allen zo dierbaar is geworden, wijl het 
gestalte geeft aan dat gansche complex van geestelijke en 
materieele waarden, dat wij ons vaderland plegen te noe-
men”.301 

Benthem’s bloemrijke beschrijving van ‘ons’ cultuurlandschap 
en de zinsnedes over het ‘vaderland’ kunnen als patriottisch 
geïnterpreteerd worden. Het lyrisch refereren aan de “ge-
boortegrond” is in die tijd op zijn minst problematisch te be-
schouwen. Het was oorlogstijd. Ook in het vervolg klinkt het 
afzetten tegen de bezetters door.302 Als we echter door dat 
aspect van de tijdgeest heen kijken, blijkt dat het voor Ben-
them in het cultuurlandschap uiteindelijk om de beleving van 
schoonheid van het landschapsbeeld in het heden gaat. Hij 
heeft het niet over de resten van schoonheid van het virtuele 
“oorspronkelijke” natuurlijke landschap van heel lang geleden, 
maar over “de gedachte aan zijn geboortegrond” waardoor 
hem “in zijn herinnering een visueele indruk deelachtig wordt” 
die hij ook in het heden buiten in het landschap wil ervaren.303 
“Voor de één is dit een bloeiende polder in Mei, een kar 
op een zandweg, een walhaag, een laantje met ruischende 
greppels. Een ander ziet blonde duinen met wolken en zand 
en de wijde wereld van het Hollandsche strand, soms ook 
een paadje door golvend koren, een bloemenwei of een 
Twentsche esch, een beekdal, een bosch, een vochtige hei, 
of een wit-bollend zeil boven meer of plas. Ja, meestentijds 
weeft de gedachte zich dan rond een landschapsbeeld uit 
den lang vervlogen kindertijd. Een landschapsbeeld dat ons 
bij is gebleven, omdat het ons iets te zeggen had…”304

Het Nederlandse landschap als één geheel
Het laatste citaat is hier zo in zijn geheel opgenomen, omdat 
het bij nadere bestudering een beeld van het Nederlandse 
landschap als geheel biedt. Het ging Benthem niet alleen om 
het behoud van de “veelheid aan typische, karakteristieke 
elementen” maar ook om het beeld dat gestalte gaf aan het 
“vaderland” als geheel.305 Hij schetst in dit propagandistisch 
bedoeld stuk over de Nederlandse cultuurlandschappen 
een beeld om aan te sluiten bij de belevingswereld van de 
lezer. Het is de bedoeling dat die er zich in herkent. Benthem 
gebruikt daarvoor niet de opsomming van factoren en de in-
deling in typen die in de het rondschrijven door Westhoff zijn 
opgenomen. Hij voegt aan het cultuurlandschap de beleving 
ervan toe. 

Benthem presenteert het (cultuu)landschap als een belevenis, 
een individuele ervaring van schoonheid. Eeuwenlang hebben 
mensen de vorm van het landschap aangepast “in afhankelijk-
heid van de technische mogelijkheden en van de eischen die 
het sociaal en maatschappelijk leven aan bodembestemming 
en grondgebruik” stelden.306 Benthem ziet dat niet als een 
degeneratie van het natuurlijk landschap. Het had juist mooie 
landschappen opgeleverd zoals “onze esschen, meent- en 
markegronden, (…) de slagen-, waard- en hoevenlandschap-
pen, (…) de geestgronden, de uiterwaarden, de polders en 
droogmakerijen”.307 De “geleidelijk gegroeide constellatie” 
heeft aan dat landschap “dat boeiende, uitermate gevarieer-
de karakter geschonken”. Juist “een gelukkig en vruchtbaar 
samengaan van natuurlijke invloeden en de zich wijzigende 
materieele behoeften van onderscheiden mensengeslach-
ten” heeft het gemaakt tot “een geheel van een zoo groote 
harmonische schoonheid”. “Hoe is dat alles echter anders 
geworden.” 308

Het probleem van het cultuurlandschap
Het probleem van het verlies aan schoonheid van de cul-
tuurlandschappen plaatst hij in een grotere context als hij 
schrijft dat een “fundamenteele wijziging in ons cultureel en 
maatschappelijk denken (…) waarlijk ongekende gevolgen” 
met zich mee had gebracht.309 Benthem heeft het over de 
oorlog als een “adempauze” in de ontwikkeling van een zich 
herscheppend Nederland als volgende stap in de dynamische 
ontwikkeling van het landschap. De eigenlijke queeste voor 
Benthem is een andere dan het verdrijven van het natio-
naal-socialisme. Benthem noemt in het artikel voor ‘In weer 
en wind’, deze periode een “geestelijk arme tijd”, omdat “de 
gedaantewisseling van ons landschap” - waarvan erkend 
moest worden dat die “nuttig en noodig” was – niet voldoen-
de gebaseerd is op een ruim cultureel besef, ook al in de 
vooroorlogse jaren.310

Hij constateert dat de grote veranderingen niet alleen aan de 
“gewijzigde eischen van bodemgebruik” te wijten zijn, maar 
“bovenal aan een veranderde geestelijke instelling ten aan-
zien van de functie van het landschap als bepalende factor in 
het levensmilieu”.311 Hij ziet die veranderde geestelijke instel-
ling ook terug in de “ontluistering in onze voordien zoo fraai 
en zinvol gegroeide kernen” met al die “stijlloze woningbouw, 
ongeordende uitbreiding en lintbebouwing”. Het zijn “blijken 
van geestelijke armoede, van verval en verlies van zedelijke 
waarden”. 312

Zo lyrisch als Benthem de cultuurlandschappen bezong, zo 
duister is de visie op de samenleving hier geformuleerd. 
Benthem was 32 jaar oud toen, dus zijn “lang vervlogen kin-
dertijd” was nog niet zo heel lang geleden. Hij schetste het 
landschap van enkele decennia vóór de vijandige bezetting 
door nazi-Duitsland. Dat is ook van de tijd vóórdat hij zich 
bewust werd van een ander gevaar dat door dit cultuurland-
schap walste. Door de oorlog was de machinerie van dat 
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andere gevaar tijdelijk tot stilstand gekomen, maar Benthem 
was zich zeer bewust dat, als de Duitsers zouden zijn verdre-
ven, de ontginners en ruilverkavelaars hun graafmachines weer 
zouden opstarten. De ‘grondhonger’ van de landbouw was nog 
lang niet gestild.313

De “door de cultuurtechniek geschapen nieuwe landschaps-
vormen” konden volgens Benthem bij lange na niet tippen aan 
“oude vormen” die voor die nieuwe hadden moeten wijken.314 
Het had al een halve eeuw een verarming van het landschap 
opgeleverd. Het gaat erom dat die mens tegenwoordig zijn 
invloed op zo’n ingrijpende wijze en in zo’n hoog tempo kan 
laten gelden dat dat niet meer“als vanzelf tot een schoon en 
harmonisch geheel zal uitgroeien”.315

Werk aan de winkel
 “Hier langer bij stil staan heeft geen zin,” vervolgt Benthem, 
er was werk aan de winkel. In die halve eeuw was een reactie 
namelijk niet uitgebleven. Hij doelde op de natuurbescher-
mingsbeweging. Die zou zich evenwel verder moeten ontwik-
kelen. Een “vrij begrensde, conserveerende” aanpak bleek 
“onvoldoende garantie op het voortbestaan van een waarlijk 
harmonisch” landschap dat “evenals eertijds ook de weerspie-
geling zou kunnen zijn van een eeuwenlange cultuur”.316 Er was 
aanvullend op de conserverende aanpak ook een aanpak nodig 
als reactie op de “vrijwel alles nivelleerende cultuurtechniek”. 
Naast natuurbescherming was voortaan ook “de gedachte van 
landschapsverzorging en landschapsbehoud" nodig. 317

De tijdens de tweede vergadering vastgestelde doelstelling - 
het waken tegen onnodige aantasting van karakter en schoon-
heid van het cultuurlandschap - en de beoogde acties van de 
werkgroep worden door Benthem vermeld. Hier wijdt hij niet 
meer uit, maar volgt grotendeels de notulen van de eerste 
twee vergaderingen van de werkgroep. Na een grondige studie 
zou de werkgroep komen tot “een overzicht van de meest 
voorkomende en voornaamste landschaps-typen”.318 Vervol-
gens zou de werkgroep een inventaris samenstellen van de 
uit oogpunt van schoonheid, recreatie en wetenschap meest 
waardevolle exemplaren of voorbeelden van die landschapsty-
pen. Verder stelt Benthem dat uit die inventaris de “allerbelang-
rijkste” hiervan als “landschapsmonumenten” zullen worden 
benoemd en op een urgentielijst zullen worden geplaatst.
Daarna benadrukt hij “ten overvloede” dat de werkgroep niet 
het doel heeft om “de uit den vooruitgang der wetenschap 
voortvloeiende, steeds verdergaande ontwikkeling van het 
agrarisch bedrijfsleven” tegen te werken. Ook wil de werkgroep 
geen verouderde bedrijfsvormen in stand houden. De werk-
groep wil wel “trachten te bevorderen, dat bij elk noodzakelijk 
ingrijpen in bestaande toestanden ook aan de aesthetische, 
recreatieve en wetenschappelijke belangen recht zal worden 
gedaan”.319 

Het gaat de werkgroep dus volgens Benthem niet om het 
tegengaan van de invloed van de mens - met name het mo-

derniserende agrarische bedrijfsleven - op het landschap. De 
nieuwe technologische mogelijkheden brengen volgens hem 
- en mensen als Cleyndert - evenwel gelijk een nieuwe verant-
woordelijkheid voor het scheppen van nieuwe schoonheid met 
zich mee.320 

Benthem’s program van actie
In het vervolg van het stuk voor Mededeelingen verwoordt hij 
het “eigenlijke werkdoel” van de werkgroep. Daarmee neemt 
Benthem een voorschot op hetgeen de werkgroep nog zou 
moeten bespreken. Hij schetst hier namelijk eigenlijk al een 
actieprogramma voor de landschapsverzorging, die (veel) 
verder gaat dan de studie van de cultuurlandschappen. Hij for-
muleert een drievoudige taak voor de landschapsverzorging: 
het “behoud van bestaande schoonheid”, “correctie van foutief 
behandeld landschap” en als derde het “bevorderen van de 
schepping van nieuwe landschappelijke schoonheid”. 321 Dit is 
kennelijk de landschapsverzorging die Benthem zich voorstelt 
en terugkijkend kun je stellen dat hij hier al neerzet wat hij in 
de decennia daarna bij Staatsbosbeheer heeft bewerkstelligd. 

Benthem bespreekt als eerste het behoud, waarbij hij aan-
haalt dat er in het Nationale Plan niet alleen sprake is van het 
veiligstellen van een reeks ‘natuurmonumenten’, maar ook van 
“het zoo goed en ongerept mogelijk behoud van enkele onzer 
meest karakteristieke en allerschoonste cultuurlandschappen: 
landschapsmonumenten”. Verscheidene van die landschappen 
zijn “monumenten van de cultuur van ons volk, zoo goed als wij 
die bezitten in de schoonste schatten van onze wetenschap en 
kunst”.322 Om deze landschapsmonumenten te behouden zijn 
“verbodsbepalingen zonder meer” echter geen optie. Het gaat 
hier om “practische reglementeering ter waarborging van het 
behoud van karakteristieke elementen”. Ieder landschapsmo-
nument zou een “eigen afzonderlijk ontwikkelingsplan” moeten 
krijgen met “richtlijnen” voor het agrarisch bedrijf. “Zoo be-
schut tegen de stormen van vervlakking en ontbinding” zouden 
ze kunnen blijven “getuigen van die rijke, klassiek geworden 
schoonheid van het oude Hollandsche landschap” die ons 
“uit doeken onzer wereldbefaamde landschapsschilders (…) 
tegenstraalt.”.323

Als tweede komt de correctie van “reeds vervormde gebieden” 
aan de orde en daarmee doelt Benthem met name op de vele 
ontginningen “waar iedere vorm van landschapszorg, zoowel 
in de vorm van perceelsscheiding- of erfbeplanting, als van de 
begroeiing der wegen, ten eenenmale ontbreekt”.324 Benthem 
bedoelt hier toch waarschijnlijk dat er een beplantingsplan voor 
die gebieden gemaakt moet worden en uitgevoerd, zodat ze 
niet langer als “aanklacht tegen onze tijd” in het land liggen.325 

Als laatste behandelt hij de creatie van nieuwe schoonheid, na-
tuurlijk op het nieuwe land van de Zuiderzeepolders, maar ook 
op het oude land. Op dat oude land zal “het enorm program 
der cultuurtechniek” tot uitvoering komen, naast ontginningen 
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ook de ruilverkavelingen. Zowel op het nieuwe als het oude 
land zullen op grote schaal “nieuwe landschapsvormen” 
geschapen moeten worden. Dat beseffend zal het “ons allen 
duidelijk zijn van welk een uitzonderlijk belang, juist met het 
oog op de mogelijkheden voor schoonheid en recreatie, ja 
voor het geluk en het cultureel vermogen van allen, die na 
ons in dit land zullen leven, de taak van de landschapsverzor-
ging (…) zal zijn”.326

Landschapsverzorging: behoud, correctie én 
schepping
Benthem besluit het artikel met een oproep - volgens Ben-
them - namens de werkgroep, maar die gaat veel verder dan 
die in het rondschrijven. In het rondschrijven werd immers 
gevraagd om voorstellen te doen voor belangrijke en type-
rende cultuurlandschappen op basis van een overzicht van 
de verschillende landschapstypen (zie pagina100-101). De 
allerbelangrijkste voorbeelden zouden op een urgentielijst 
geplaatst moeten worden, zodat getracht kon worden om 
daar “elke diep ingrijpende cultuurtechnische behandeling” te 
voorkomen.327  
Benthem’s oproep aan het eind van dit artikel is een pro-
pagandistische aansporing in de lijn van de door hem 
geformuleerde drievoudige taak voor de landschapsverzor-
ging: behoud, correctie en schepping. Daarbij staat hij niet 
tegenover “het enorm program der cultuurtechniek”, maar 
roept hij juist op om met de cultuurtechnici samen op te 
trekken, om aan hun missie voor de opbouw van een ver-
nieuwend land bij te dragen. Door te trachten deze missie 
te verrijken en te verbreden.328 “Met dien arbeid voor ogen” 
en gedragen door de steun van “ieder die oog en hart heeft 
voor het karakter en de schoonheid van ons land” meende de 
werkgroep (volgens Benthem) te mogen verwachten dat “de 
roem van ons eeuwenoud cultuurlandschap (…) in den luister 
van een komend Nederland” zou kunnen blijven voortleven. 
Dat zou gerealiseerd moeten worden door “behoud van 
waardevol schoon en door een zorgvuldigen opbouw van het 
vele nieuwe dat ons wacht en dat wij toch ook met vreugde 
mogen verbeiden”. 
“Opdat in ons eenig-mooie Nederlandsche landschap, dat 
niet in gelijkvormigheid onder mag gaan, ook straks weer, ge-
lijk in de eeuwen die gingen, kinderen op mogen groeien, die 
in waarheid getuigen kunnen van de onvergane schoonheid 
van het land, dat hun door het voorgeslacht werd nagelaten”.

“Was getekend R.J Benthem.”329

Een enkelen er nog aan toe te voegen volzin
Tijdens de vergadering op 15 mei was er niet voldoende tijd 
meer om Benthem’s conceptartikel te bespreken. Eshuis was 
al eerder vertrokken en Van Rijsinge en Bijhouwer gaven aan 
veel bezwaar te hebben tegen het artikel, als “beginselver-
klaring van de werkgroep”.330 Omdat het in ‘Mededeelingen’ 
van juni moest komen en daarom haast geboden was werd 

een extra vergadering op 24 mei in Utrecht belegd. Gorter 
en Cleyndert zitten met de situatie in hun maag. Gorter had 
van tevoren Cleyndert laten weten dat hij het artikel “met 
grote bewondering” had gelezen. “Hij weet op bijzonder 
treffende wijze onder woorden te brengen wat ons bezielt bij 
onzen strijd voor de schoonheid van het cultuurlandschap. Dit 
artikel zal natuurlijk de hoofdschotel vormen van de nieuwe 
‘Mededeelingen’.”331  

Gorter probeert Van der Kloot te bewegen om bij de ingelas-
te vergadering aanwezig te zijn “om het artikel van Benthem 
er door te halen”. Het spijt hem dat ze het aan de werkgroep 
ter lezing hebben gegeven. Anders was het via Van Tienho-
ven direct in de ‘Mededeelingen’  geplaatst.332 Van der Kloot 
laat weten dat hij niets tegen het artikel heeft, al was het 
een beetje lang. Hij had echter geen gelegenheid om aan de 
vergadering deel te nemen.333 

Miniem percentage van het gansche landbouw-areaal
En Cleyndert kon ook al niet bij de vergadering zijn. Hij 
schrijft Benthem nog wel van tevoren een brief om hem een 
hart onder de riem te steken. Hij stelt dat hij het artikel ”heel 
goed” vond en dat Van Tienhoven en Gorter het daarmee 
eens zijn.334 “Hoofdzaak schijnt te zijn,” schrijft hij over Van 
Rijsinge en Bijhouwer, “dat zij vinden, dat de bescherming van 
het cultuurlandschap te veel over één kam geschoren wordt 
met de natuurbescherming in engere zin”.335 Hij zelf vindt dat 
niet, maar denkt dat wellicht “onze werkelijke bedoeling” met 
“een enkelen er nog aan toe te voegen volzin” verduidelijkt 
kan worden. Hij vraagt Benthem om vast te bezien hoe die 
verduidelijking kan worden geformuleerd zodat “de heeren” 
er dan mee akkoord kunnen gaan. 336

Cleyndert schrijft dat een landbouwkundige als Eshuis in 
de werkgroep nog beter dan Bijhouwer en Van Rijsinge “de 
vermeende bezwaren van den landbouw” zou kunnen be-
oordelen.337 Hij benadrukt dat de werkgroep niet tegen de 
agrarische belangen is gericht, “wat wij als landschaps-monu-
menten willen reserveeren maakt tenslotte slechts een uiterst 
miniem percentage van het gansche landbouw-areaal uit, 
terwijl wij overigens niet anders wenschen, dan dat behalve 
met economische eischen, ook zoo goed mogelijk met het 
nationale belang van wetenschap, schoonheid en recreatie 
rekening zal worden gehouden”.338 

Ongerechtvaardigde verwijten
Cleyndert maakte zich in die tijd vaker kwaad op vertegen-
woordigers van de landbouw die vonden dat de ruimte die de 
Contact-Commissie op het platteland opeiste voor recreatie- 
of natuurruimte onverantwoord was. Recreatie was volgens 
die landbouwvertegenwoordigers immers een “luxe-bedrijfs-
tak”.339 Cleyndert wijst Benthem op een artikel van Hellinga 
met “allerlei ongerechtvaardigde verwijten tegen ons”.340 Dat 
laat volgens hem maar weer eens blijken hoe waar het is wat 
Benthem heeft verwoord.341 
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Wellicht ook met het idee van “gedeelde smart is halve smart”
schrijft Cleyndert over de kritiek die hij heeft gekregen naar 
aanleiding van een artikel dat was gepubliceerd in het laatste 
jaarboek van Natuurmonumenten. Hij zou zich daarin aan 
“ontoelaatbare eenzijdigheid schuldig hebben gemaakt” terwijl 
hij slechts duidelijk naar voren had gebracht “wat wij natuur-
beschermers voor ons volk verplicht zijn te eischen en welke 
belangen dus de agrariërs naast hun eigen belang uit nationaal 
oogpunt óók in acht moeten nemen”.342 Als de “duidelijkheid”
van zijn stellingname voor de landbouwvertegenwoordigers 
niet aangenaam was, dan zou hij zich “hun wrevel daarover 
eerder als lof dan als blaam toerekenen”. Cleyndert veront-
schuldigt zich dat hij niet zelf bij de vergadering kan zijn, maar 
gelukkig zouden Gorter en Westhoff er wel bij zijn.343 Dus zou 
het wel goed komen. Dat bleek niet het geval.

Westhoff’s notities
De vergadering in kleine kring vond plaats in Utrecht op 24 mei 
met Benthem, Gorter, Eshuis en Westhoff en de criticasters 
Bijhouwer en Van Rijsinge. Van die bijeenkomst hebben we 
geen notulen aangetroffen, maar Westhoff heeft Benthem wel 

gelijk na de vergadering in de trein een brief geschreven.344

Westhoff tracht in die brief eerst te verwoorden wat in de 
vergadering was gezegd. Hij stelt dat Van Rijsinge, Bijhouwer 
en Eshuis aangaven dat ze vinden dat het de bedoeling was 
dat Benthem een zakelijke, voorzichtige en objectieve uiteen-
zetting zou schrijven.345 Ze verwezen daarbij naar de notulen 
van de tweede vergadering. Daarin is inderdaad te lezen dat 
Bijhouwer waarschuwt tegen de “argwanende” houding in land-
bouwkringen ”tegenover de denkbeelden en geschriften van 
die leden die zich hebben doen kennen als overtuigde vechters 
van natuur- en landschapsbescherming”.346 Een propagandis-
tisch gestelde bijdrage van Benthem aan Mededelingen zou de 
onrust nog kunnen versterken.347

Westhoff vervolgt met wat hij had genoteerd in de vergadering. 
Het moest gaan over de oprichting en het doel van de werk-
groep, “het streven naar behoud van de schoonheid van ons 
cultuurlandschap”. 348 Het moest geen beginselprogramma 
worden. Vervolgens zou Benthem daarop te kennen hebben 
gegeven dat hij juist had begrepen dat het zijn opdracht was 
om een propagandistisch “cri de coeur” te schrijven.349 Daar 
waren de drie het dus niet mee eens, maar zelfs dan werkte 
het “door de vele gevoelsontboezemingen eer verwarrend dan 
verhelderend”. Bijhouwer vertelde dat zelfs een geïnteresseer-
de als Van Koolwijk was afgehaakt.350

Bovendien zou het stuk ”huns inziens de cultuurtechnici boven 
op de kast jagen”.351

Zakelijk
Westhoff noteerde dat de conclusie was dat er een nieuw ar-
tikel moest worden geschreven dat korter zou zijn “waarin het 
probleem der cultuurlandschapsbescherming zakelijk gesteld 
wordt zonder dat in detail op de oplossing daarvan wordt inge-
gaan.” Dat artikel zou zich moeten richten op zowel de cultuur-
technici als tot de achterban van de Contact-Commissie.352

Westhoff vervolgt dan met een “opzet van zulk een artikel”
zoals het naar zijn persoonlijke mening het best zou kunnen 
zijn. Hij neemt daarbij het historisch overzicht “als op pagina 
1 [van] mijn concept-rondschrijven” als startpunt.353 Er hoeft 
vervolgens niet over de “bedreiging” van het cultuurlandschap 
gesproken te worden, maar juist “positief worden uiteengezet 
dat het gewenscht is, het karakter en de schoonheid van het 
cultuurlandschap zoo gaaf mogelijk te bewaren, of zoo nodig 
om nieuw landschapsschoon te scheppen”.354 Daarna zou iets 
over oprichting van de werkgroep en samenstelling ervan 
moeten worden verteld, “met het volledig beginselprogram 
hier liever niet voor de dag komen”, maar wel vertellen dat 
het de bedoeling is cultuurlandschapstypen te onderschei-
den en met behulp van een groot aantal medewerkers in het 
land onderzoek te doen naar de voor elk landschap typische 
elementen.355

Verder zou de werkgroep dan in overleg met cultuurtechniek 
Afbeelding 2.12. Briefje van Westhoff aan Benthem na de roerige vergade-
ring van de werkgroep op 24 mei 1944. Wilde Benthem nog wel?
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willen komen tot richtlijnen voor de meest juiste wijze van 
verzorging van elk landschap. Hij stelt voor om Cleyndert 
aan te halen door in te lassen “dat wij de ontwikkeling van 
het agrarisch bedrijf niet kunnen en willen tegengaan”. Dan 
vervolgt Westhoff met een reeks opmerkingen per alinea van 
het artikel.356 

Van onze gedachten te doordringen
Westhoff was in zijn brief met aanbevelingen en raad voorba-
rig. De sfeer in de vergadering was namelijk voor Benthem 
zo onplezierig geweest en de kritiek op zijn ‘cri de coeur’ zo 
essentieel dat het nog maar de vraag was of hij het artikel 
wel wilde herschrijven.357 Benthem heeft tijdens de vergade-
ring aangegeven het verzoek om het artikel te herschrijven 
in beraad te houden. Na deze vergadering was er dus in 
feite geen artikel meer dat als “hoofdschotel” in de nieuwe 
Mededelingen het belang van de nieuwe Werkgroep voor 
de Cultuurlandschappen bij de achterban zou duiden. Voor 
Cleyndert, Van Tienhoven en Gorter was het uitbreiden van 
de taak van de natuurbescherming met de landschapsverzor-
ging evenwel een uiterst belangrijke kwestie die zeer zeker 
veel aandacht en draagvlak nodig had. 
“Ik betreur het,” schrijft Gorter daarom de volgende dag al 
aan Benthem, “dat wij er gisteren niet in zijn geslaagd zijn 
de oppositie tegen je artikel, dat op de meeste van ons zulk 
een uitstekenden indruk had gemaakt, te overtuigen, daar 
in dit artikel op zulk een juiste wijze de gevoelens waren 
neergelegd, die bij ons opwellen, wanneer wij de alom voort-
schrijdende aantasting van ons landschapsschoon aanschou-
wen”.358 In het vervolg van deze brief probeert hij Benthem te 
overreden om een nieuw artikel te schrijven, “daar geen van 
ons in staat is om zijn gedachten op zoo kernachtige wijze op 
schrift te stellen”.359

 
Gorter probeerde een positieve uitweg te vinden. Hij schrijft 
dat hij terugkijkend tot het inzicht is gekomen dat het artikel 
“aanmerkelijk aan waarde zou winnen wanneer je het zoo 
zou kunnen inkleeden, dat wij daardoor geen geprikkeldheid 
bij de cultuurtechnici opwekken”. Het zou hen juist moeten 
wijzen op “de groote verantwoordelijkheid, die zij dragen 
tegenover het nageslacht”. Streven moest zijn om hen “van 
onze gedachten te doordringen” en het grootste succes van 
het artikel zou zijn als er uit de hoek van de cultuurtechnici, 
die de Mededelingen ook lazen, een instemmende reactie 
zou komen en er geen “gevoeligheden worden gewekt”.360 
Gorter benadrukt dat ook hij daartoe echter geen “duim-
breed van ons standpunt prijsgeven” wil. Het zou wel goed 
zijn als “degenen, die als taak hebben in ons landschap in 
te grijpen” overgehaald worden om zich af te vragen wat zij 
kunnen doen “om onze karakteristieke landschapselementen 
te behouden”. Gorter meent dat het artikel daarom “zeker 
propagandistisch” moet zijn en het geen “dorre opsomming 
mag worden en dat de gevoelige toon daar niet uit mag 
verdwijnen”.361

 Van Tienhoven stuurde de volgende dag al ook een briefje 
aan Benthem waarin hij stelt dat hij zijn artikel juist een “wel-
sprekend pleidooi” vond. Nu er blijkbaar besloten was om dat 
artikel aan te passen zou Van Tienhoven Benthem “toch met 
aandrang willen raden om niet zoodanige wijzigingen aan te 
brengen, dat het aantrekkelijke, en ik zou bijna zeggen het 
suggestieve, in het pleidooi verloren gaat”, omdat het een 
“duidelijk beeld geeft aan onze landgenooten (…) om welk 
groot probleem het hier gaat en dit is de hoofdzaak, dunkt 
mij, van hetgeen onze Contact-Commissie heeft te doen”.362

Om tactische redenen 
Enkele dagen later stuurde ook Cleyndert een brief aan Ben-
them en daarin blijft hij Benthem steunen, maar ook tracht hij 
een brug te slaan naar zijn opponenten.363 “Mijn eigen con-
clusie stemt volledig overeen met die van Gorter, en feitelijk 
ook van de vergadering, dat het wel als zeer wenschelijk is 
te beschouwen, dat U bereid zoudt willen zijn Uw artikel nog 
eens om te werken in den geest zooals door de Heer Gorter 
aangegeven”. Het artikel zou zich zowel op de leden van de 
Contact-Commissie moeten richten, als op cultuurtechnici 
en de landbouw. Als het inderdaad zo zou zijn - zoals ook 
Westhoff aangaf - dat het meer ging om de toon waarin het 
geschreven is, dan om “den feitelijken inhoud”, dan komt het 
dus neer op “een andere accentuering van de verschillende 
punten, zonder dat U daarbij Uw eigen standpunt geweld aan 
behoeft te doen”.364  Cleyndert komt met een paar voor-
stellen voor zo’n andere accentuering. Als eerste stelt hij 
vast dat het doel van de werkgroep blijft: “het waken tegen 
onnoodige aantasting van karakter en schoonheid van ons 
cultuurlandschap, en tevens het trachten te bereiken van de 
in landschappelijke en wetenschappelijk opzicht meest juiste 
wijze van behandeling en/of behoud van dat landschap”.365

 
Om te voorkomen dat de landbouw “kopschuw” wordt 
gemaakt vroeg hij Benthem echter het behoud van enkele 
‘cultuurlandschapsmonumenten’ “niet voorop te stellen, doch 
eerst later te behandelen”.366 Hij wil ze als “positieven wensch 
van onze werkgroep” handhaven, maar “om tactische rede-
nen” zou Benthem die wens pas als laatste moeten behan-
delen. Daarbij moest ook uitgelegd worden dat het er in de 
meeste gevallen slechts om gaat “het al te forsch ingrijpen 
(…) trachten te voorkomen”. Vaak zou de bestaande bedrijfs-
vorm gehandhaafd kunnen blijven. Als voorbeeld haalde hij 
Bossche Broek aan. Daar streden ze ervoor te voorkomen 
dat 750 ha weidegrond via een ruilverkaveling heringericht 
zou worden voor intensieve tuinbouw, maar weidebouw zou 
mogelijk moeten blijven.
Benthem had er in zijn artikel op gewezen dat in het Nationa-
le Plan was opgenomen dat rekening moest worden gehou-
den “met het zoo goed en ongerept mogelijk behoud van 
enkele onzer meest karakteristieke en allerschoonste cultuur-
landschappen”.367 Cleyndert stelde voor om “eveneens om 
tactische redenen” het National Plan niet te noemen, omdat 
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de landbouw nog steeds huiverig zou staan tegen de “groote 
bedrijfsbeperking” die daar van uit zou kunnen gaan.368

Citeer Bijhouwer
Om het artikel nóg geruststellender voor landbouw en cultuur-
techniek te maken stelde hij voor om een citaat op te nemen 
uit Nederlands Boerenerven dat Bijhouwer kort daarvoor had 
laten verschijnen in de Heemschut-serie.369 Daarin waarschuwt 
die tegen “het te regelmatige en te strakke systeem van 
cultuurtechnische werken” en de mogelijkheid en noodzaak 
om aan te sluiten bij de natuurlijke gegevens. Dit citaat zou 
moeten onderstrepen dat “wij ons in beginsel volstrekt niet 
keeren tegen de totstandkoming van belangrijke, noodzakelijke 
verbeteringswerken” Het hing af van de wijze waarop die ver-
beteringen tot stand zullen komen. Voor een juiste oplossing 
wilden ze “de medewerking van de agrariërs” inroepen.370

Hierna geeft Cleyndert weer aan dat hij begrijpt dat omwerking 
van het artikel “geen aangename taak is nadat U zich voor Uw 
artikel reeds zooveel moeite had gegeven”.  “Toch gevoel ik mij 
gedrongen, ook hiervoor wederom een beroep op Uw mede-
werking te doen”.371 Benthem zou naar zijn mening daartoe het 
best in staat zijn, “veel beter dan b.v. de Heer van Rijsinge”.372 
Daarnaast wijst hij op het grote belang van een “uiteenzetting 
waarmede beide partijen zich kunnen vereenigen”. Dan zou 
men de “opponenten” zelfs dankbaar moeten zijn, dat ze ons 
“ronduit” gewaarschuwd hebben voor een artikel waardoor 
de agrariërs in opstand zouden zijn gekomen. “Hoe moeilijk 
het voor ons niet-agrariërs ook is om een dergelijke opvatting 
(…) te begrijpen”. Als Benthem een dergelijke omzetting voor 
elkaar zou krijgen, dan zou dat “voor ons allen, en zeker ook 
voor U zelf een groote voldoening zijn!” 373

Wel wat overgevoelig
Op 1 juni reageerde ook Van Rijsinge met een samenvatting 
van hetgeen besproken is op 24 mei.374 Wellicht stuurde 
Westhoff ook Van Rijsinge zijn aantekeningen. Veel van die 
opmerkingen komen namelijk erg overeen met die in de brief 
die Westhoff in de trein aan Benthem schreef.375 Dat ze “niet 
een propagandistisch gesteld stuk wilden”, maar een “objec-
tieve samenvatting van ons voorlopig werkprogramma”.376 In 
dat programma konden nog geen bepaalde methoden van 
landschapsverzorging of landschapsbehoud worden genoemd, 
“daar juist deze methoden voorlopig voor onze werkgroep een 
der belangrijkste studie-objecten uitmaken”377.

Verder schrijft Van Rijsinge dat het er inderdaad om gaat dat 
“de heren cultuurtechnici, die in dit opzicht wel wat overge-
voelig zijn” een beetje gespaard moesten worden.378 Het is 
opvallend dat voor zover uit de correspondentie na te gaan is 
– niet de landbouw-man Eshuis, maar de landschapskundigen 
Bijhouwer en Van Rijsinge daar op aandrongen. Was dat voor 
Bijhouwer een manier om Eshuis - die op zijn voorstel bij de 
werkgroep was gehaald - binnenboord te houden?379 De werk-
groep zou haar streven “zo weinig mogelijk aan de natuurbe-

schermingsgedachte” moeten koppelen, om te voorkomen dat 
de indruk ontstond dat ze “natuurbescherming-dunnetjes-over 
waren”.380 Passages waarin natuurbescherming en landschaps-
bescherming, of natuurbescherming en de werkgroep, in één 
adem werden genoemd zouden verwijderd moeten worden.381 

Dat was natuurlijk nogal wat voor Benthem die juist de land-
schapsverzorging als logische en noodzakelijke uitbreiding 
van de natuurbeschermingsgedachte zag, zoals eerder al 
de landschapsbescherming een uitbreiding van de natuurbe-
scherming was. Er was inderdaad in de afgelopen halve eeuw 
sprake van een “vrijwel alles nivelleerende cultuurtechniek”.382 
Hij keek echter naar de toekomst. Hij had het over een ge-
deelde missie, samen met de cultuurtechnici, en niet over een 
strijd tegen de cultuurtechnici. Van Rijsinge c.s. vroegen hem 
nu eigenlijk om zichzelf te verloochenen, of om inderdaad in 
twee kampen te gaan denken en stelling te nemen: vóór of 
tegen de natuurbeschermingsbeweging, de beweging waar 
hij uit voortkwam en waarin hij de afgelopen jaren een eigen 
vooruitstrevende rol aan het verwerven was. 

Aanval na aanval
Daarna somt Van Rijsinge nog dertien opmerkingen op die 
verwijzen naar nummers die hij in de kantlijn van conceptarti-
kel had geplaatst.383 Ze overlappen grotendeels met de brief 
van Westhoff, al noemt die meer details. Een deel van de 
opmerkingen betreffen de alinea’s waarin de nadruk te veel op 
behoud en natuurbescherming lag. Woorden als landschaps-
monument “brengen ons hier op een gevaarlijk pad”.384 Het Na-
tionale Plan kon beter niet genoemd worden, want dat zag de 
landbouw als weer een extra overval. De kritiek van Benthem 
op de ontginningen van het verleden werd gezien als “een 
regelrechte frontaanval op de hedendaagse cultuurtechnici”. 
Zo’n aanval was “voor ons doel niet geschikt”. Daar zou nog bij 
komen dat “de ontluistering van ons landschap niet van een zo 
korte termijn is”.  Die was volgens Van Rijsinge al een “dikke 
honderd jaar oud”. 385

Uit Van Rijsinge’s opmerkingen valt op te maken dat de oppo-
nenten de lyrische stijl van Benthem door vonden slaan naar 
gezwollen taalgebruik. Was dat Nederlandse landschap wel zo 
“enig in de wereld”?386 En dat van die “fundamentele wijziging 
in ons cultureel en maatschappelijk denken”, waar haalde Ben-
them dat vandaan? Niet alle uitbreidingen waren “chaotisch” en 
de oude vormen niet altijd “zinvol”.387

Dynamisch landschap
Principieel voor de duiding van het begrip ‘landschap’ zijn de 
vraagtekens die Van Rijsinge en Westhoff plaatsen bij de dy-
namiek als belangrijk aspect van het cultuurlandschap. Bezien 
vanuit de manier waarop de afgelopen halve eeuw het begrip 
‘landschap’, in onderzoek en beroepspraktijk, wordt geka-
rakteriseerd, lijkt het erop dat zij niet echt begrepen hebben 
wat Benthem bedoelde. Er zijn inderdaad landschappen die 
niet veel veranderd zijn, maar dat betekent nog niet dat ‘het 
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constant in ontwikkeling zijn’ geen essentieel aspect van het 
landschap is. Opvallend is ook dat ook Eshuis beweerde dat 
door het benoemen van die dynamiek “je je eigen behoudend 
streven” afzwakt.388 
Echter, voor Benthem was het feit dat landschappen altijd 
in ontwikkeling zijn en steeds opnieuw tot een synthese van 
natuur en cultuur leiden helemaal niet in tegenspraak met 
het streven tot behoud van cultuurlandschappen. Hij had 
geschreven dat “verbodsbepalingen zonder meer” geen optie 
waren, maar dat het gaat om “practische reglementeering 
ter waarborging van het behoud van karakteristieke elemen-
ten”.389 Ieder landschapsmonument zou een “eigen afzonder-
lijk ontwikkelingsplan” moeten krijgen met “richtlijnen” voor 
het agrarisch bedrijf.390  

Voor Benthem ging het niet om het beschermen van de 
natuur tegen de cultuur, maar om het bewerkstelligen van 
schoonheid door een “zorgvuldigen opbouw” van een synthe-
se tussen de cultuur en de “alomvattende natuurruimte”.391  

Opvallend is dat Bijhouwer zich niet in dit deel van de discus-
sie lijkt te hebben gemengd, terwijl hij niet lang daarna in zijn 
boekje Het Nederlandse landschap en zijn oude ontginingen 
juist de nadruk legt op de aanpassing an het landschap aan 
de vorderingen in de wetenschap en de wereldeconomie.392

Het deel waarin Benthem de drievoudige taak van de land-
schapsverzorging toelichtte was voor Van Rijsinge op ver-
schillende plekken “prematuur en veel te stellig gesteld”.393 
Het kon wel “een persoonlijke opinie” vertegenwoordigen, 
maar in een artikel, “waarin onze werkgroep haar credenti-
als presenteert” niet worden geplaatst.394 De slotalinea is 
volgens Van Rijsinge ook zo’n “voorbeeld van de ‘ton qui fait 
la musique’ in het hele concept. “We zijn nog niet toe aan een 
oproep tot generale medewerking ten opzichte van een op 
andere wijze niet te keren gevaar. We studeren slechts.” 395 

In de aantekeningen van Westhoff staat dat Bijhouwer had 
gezegd dat die laatste alinea mooi klonk, maar “geen inhoud” 
had.396 Eshuis had, volgens Westhoff, over deze alinea 
gezegd dat deze thuishoorde in het blad ‘Hamer’.397 Hamer 
was een prestigieus tijdschrift dat vanaf 1940 de culturele 
denkbeelden van de SS verkondigde.398
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Afbeelding 2.13. Ontwerp-begrenzing Beerze-reservaat, kaart bij landschapsrapport door Benthem en Sissingh, 1944. Ze verkenden de mogelijkheden om 
mede in het kader van de op handen zijnde ruilverkaveling Spoordonk, een natuurreservaat te stichten met het Beerzedal en aansluitend op het natuurgebied 
Campina. aan de functie landschapsadviseur moest Benthem zelf inhoud geven. Hij ondersteunde het werk van de natuurbescherming met inventarisaties 
van terreinen, maar richtte zich steeds meer ook op het actief verzorgen van het landschap. 
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2.9. Uiteenlopende opvattingen overkoepelen

Uiteenlopende opvattingen overkoepelen

Impasse
De impasse duurde - ondanks de brieven van Gorter, Van 
Tienhoven en Cleyndert - bijna twee weken. Het is echter niet 
zo dat Benthem in die tijd een beetje sip thuis zat. Dat kunnen 
we a�ezen aan de maandverslagen over mei en juni 1944 die 
hij sinds december 1943 aan directeur Staatsbosbeheer Van 
Steijn schreef.399 Hij vertelt daarin dat hij met adjunct hout-
vester Sissingh inventarisatiewerk in het Bossche Broek had 
verricht en over het veldonderzoek en de werkbezoeken aan 
de ruilverkavelingsobjecten ‘De Scheeken’ en ‘Moergestel II’. Bij 
de eerste waren het hoofd van de afdeling Natuurbescherming 
en Landschapsverzorging en de betreffende houtvester mee. 
Bij de laatste waren daarnaast leden van de Commissie Wee-
vers en een consulent van de Cultuurtechnische Dienst (CD) 
aanwezig. Besloten was dat Benthem voor beide ruilverkavelin-
gen een landschapsrapport zou opstellen. De CD zou Benthem 
een kaart met het voorlopig plan van wegen en waterlopen van 
‘Moergestel II’ toezenden. Daarmee zou Benthem zijn terrein-
werk kunnen voortzetten en “een landschapsplan” opstellen.400 
‘Moergestel II’ wordt ook als ‘Broekzijde’ aangeduid. 

Begin juni werkte hij aan een ontwerpbegrenzing voor het te 
stichten natuurreservaat in het stroomdal van de Beerze. Sa-
men met Sissingh stelde hij daarvoor een landschapsrapport 
op, waarbij hij een situatietekening als bijlage maakte.401 Ben-
them was net een half jaar bezig als landschapsadviseur, maar 
gaf deze functie al volop vorm op basis van eigen initiatief.402 
Dat deed hij op een manier waarin je het actieprogramma uit 
zijn concept-artikel al kunt herkennen. Het mocht niet in het ar-
tikel namens de werkgroep in de ‘Mededeelingen’ komen - die 
wilde eerst nog studeren - maar als ‘de landschapsadviseur’ 
was hij al begonnen met het verwezenlijken van dat program-
ma.403

Uiteenlopende opvattingen overkoepelen
Op 5 juni schrijft Benthem Van Tienhoven dat zijn “sympathieke 
schrijven” hem veel genoegen had gedaan en dat het voor hem 
een “voldoening” was om te weten dat Van Tienhoven het met 
“de door mij geformuleerde gedachte zoo geheel eens” was.404 
Ook de hiervoor behandelde brieven van Gorter en Cleyndert 
hadden hem gesterkt, want hij deelt Van Tienhoven mee dat 
hij had besloten om “de bedoelde bewerking thans op mij” te 
nemen. Hij zou trachten om tot “een formuleering te geraken, 
welke naar ik hoop de eenigszins uiteenloopende opvattingen 
zal kunnen overkoepelen”. En hij voegt daar nog aan toe dat hij 
hoopt dat “het suggestief element hierin niet zal behoeven te 
ontbreken”.405

Voor een interpretatie van deze briefwisselingen is het van 
belang om ons te realiseren dat op 6 juni 1944 de geallieerde 
landingen in Normandië plaatsvonden, die terugkijkend gezien 
worden als het begin van de bevrijding van West-Europa. De 
opmars zou tijdelijk stoppen na Operatie Market Garden, die 

tussen 17 tot september 1944 plaatsvond, en de strijd om 
Zeeland in oktober 1944. Op 3 oktober werd de zeedijk bij 
Westkapelle gebombardeerd door de Britse RAF, waardoor 
Walcheren werd geïnundeerd. Ook veel andere delen van 
Nederland werden in deze fase van de oorlog onder water 
gezet, hetzij door acties van het Duitse leger, zoals de Wierin-
germeer, hetzij door de geallieerden.406 Het westen en noor-
den van Nederland zou, pas na de ‘hongerwinter’, in mei 1945 
bevrijd worden. 

Op 7 juni 1944 vermeldde Benthem tot besluit van zijn maand-
verslag van de maand mei dat hij besprekingen van de Werk-
groep voor de Cultuurlandschappen bij had gewoond en op 3 
juli schreef hij in het verslag van juni dat hij op verzoek van die 
werkgroep een publicatie samenstelde, “welke in het komende 
nummer van de ‘Mededeelingen’ der Contact-Commissie zal 
worden opgenomen”.407

Omzettingen van Cleyndert
Benthem wist zichzelf inderdaad weer te motiveren tot het 
schrijven van een nieuw artikel dat hij op 13 juni in concept 
met de titel ”De ontwikkeling onzer cultuurlandschappen” naar 
Cleyndert zond.408 Deze reageerde meteen op 15 juni met nog 
enkele aanbevelingen en voorstellen. Allereerst stelde hij voor 
om al in de eerste alinea “het vraagstuk van het cultuurland-
schap” te omschrijven, “opdat de lezers reeds direct beseffen, 
waarom het eigenlijk gaat”. 409 Hij leverde ook een voorstel 
voor “omzetting” van de tweede alinea. Verder stelde hij voor 
om het citaat van Bijhouwer dat hij in eerdere brief had aanbe-
volen nog meer in zijn geheel op te nemen. 
Het betreft drie alinea’s uit Nederlands Boerenerven uit 
1943.410 Daarin stelt deze dat “groote geheim” van de aan-
trekkelijkheid van vele erven (…) is dat ze een aanpassing zijn 
aan de plaatselijke omstandigheden en dat die aanpassing 
“volbracht werd door menschen, die de streek door en door 
kenden, die er volledig mee waren vergroeid”.411 Bijhouwer 
wijst erop dat daar juist “het gevaar voor het landschap” ligt bij 
ruilverkaveling en herontginning. “Veel van de oorspronkelijke 
onregelmatigheden” in bodem, reliëf en percelering gaan dan 
verloren. “De logische grondslag voor de onregelmatigheden 
wordt dus teniet gedaan, zoodat het regelmatige, het strakke 
systeem logisch wordt”. Bijhouwer stelt dan dat het “strak-ge-
trokken landschap” wel doelmatig kan zijn, maar aantrekkelijk 
is het dikwijls niet.412 

Cleyndert realiseerde zich waarschijnlijk dat Bijhouwer hier 
- meer precies - Benthem’s boodschap verwoordde. Als 
landschapsadviseur in Brabant was die wel betrokken bij het 
behoud en aanbrengen van wegbeplantingen, maar met het 
maken van ontwerpen voor de beplanting van een landschap 
had hij voor zover bekend nog geen ervaring. Vandaar dat 
Benthem in zijn conceptartikel daarover nog vaag bleef.
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Afbeelding 2.14. Aangemoedigd door Gorter en Van Tienhoven en door Cleyndert met tekstvoorstellen ondersteund verbouwd Benthem zijn oorspronkelijke 
artikel voor de werkgroep om te publiceren in Mededeelingen, het tijdschrift voor de leden van de Contact-Commissie. De worsteling is te zien aan de losse 
knipsels die door Benthem aan elkaar geplakt zijn. Hij had geen gelegenheid om het opnieuw in zijn geheel uit te typen. 
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Teekentafelsfeer
Bijhouwer maakt juist vanuit zijn benadering als landschapsar-
chitect concreet waarop zo’n ontwerp voor de beplanting van 
een landschap gebaseerd kan worden. In het boek over de 
boerenerven vervolgt Bijhouwer dat het “moderne cultuur-
landschap kan ontkomen aan het schabloon”(…) “wanneer 
de verbeteringen en moderniseeringen zich aansluiten bij de 
natuurlijke gegevens”.413 Daarmee bedoelde hij dat de wegen 
“ook bij de herontginning of bij de ontsluiting van het vroeger 
ontoegankelijke gebied (…) over de hoogste strooken of de 
banen met vasteren bodem worden getraceerd” en dat de 
vernieuwde afwatering “niet alleen in de hoofdrichting, maar 
ook in de details, de helling van het terrein volgt”.414

 
Onderlegd in de Geodesie en met zes jaar ervaring bij het 
Kadaster zal Benthem de toepasbaarheid van Bijhouwer’s 
advies hebben begrepen, ook het vervolg. “De teekentafels-
feer heerscht alleen daar, waar met onvoldoende gevoel voor 
of ontoereikende kennis van de eigenaardigheden van het 
terrein is gewerkt: waar gevoel en kennis samenwerken, ont-
staat opnieuw een landschap, dat gezellige onregelmatighe-
den vertoont, al zullen zij minder veelvuldig en minder grillig 
zijn dan in oudere primitieve landschappen”.415  Cleyndert 
schrijft erbij dat het goed is om het citaat zo op te nemen, 
omdat Bijhouwer het “zoo goed zegt” maar ook omdat het 
van Bijhouwer afkomstig is, “die naar ik meen in landbouw-
kringen “reçu” is”.416

Gevoel voor schoonheid
Benthem had 13 juni ook Van Rijsinge een afschrift van het 
nieuwe artikel gestuurd met het verzoek om daar vóór zater-
dag 17 juni op te reageren. Die stuurt een kattebelletje terug 
dat hij er zondag pas aan toe zou komen, maar na opper-
vlakkige kennisname verwachtte hij niet dat ze nog erg van 
mening zouden verschillen.417 Benthem stuurde hem daarom 
ook nog de naar aanleiding van Cleyndert’s commentaar aan-
gepast versie.418 Weer een week later informeert Gorter bij 
Benthem of er schot in zit, want hij heeft de rest van de copij 
voor ‘Mededeelingen’ gereed.419 Hij acht het niet wenselijk 
om er nog een keer over te vergaderen met de werkgroep, 
om weer een “eindelooze discussie over allerlei details” te 
voorkomen.420 Benthem antwoord dat hij ook niet begrijpt 
waarom “Van Rijsinge het zoo lang onder zich houdt”.421 De 
volgende dag stuurt die dan toch het bericht dat hij “thans 
geen enkele principiële bedenking” tegen het artikel had. Hij 
had het ook even ter inzage aan Bijhouwer gegeven en die 
ging er “ook geheel mee accoord”. Ook Eshuis zou nu niet 
veel bezwaren meer maken.422 

Daarop stuurt Benthem meteen het nieuwe artikel naar Gor-
ter in de vorm van drie pagina’s aan elkaar geplakte briefjes 
met de verschillende alinea’s en daarop verspreid allerlei aan-
tekeningen.423 Hij excuseert zich voor het feit dat hij het niet 
heeft overgetypt, maar hij had niet de beschikking over een 

typemachine.424 Weer een week later schrijft Gorter mede 
namens Van Tienhoven een bedankbrief aan Benthem voor 
de “vele moeite, die je je getroost hebt om onze gedachten 
over het behoud van de schoonheid der cultuurlandschappen 
onder woorden te brengen” om “aldus de belangstelling van 
het publiek voor onze zaak op te wekken”. Het vraagstuk hoe 
die zaak kan worden gediend kan “immers” alleen worden 
opgelost “door menschen met een breede kijk en een diep 
gevoel voor de zoo subtiele schoonheid van ons land”.425 

Gorter schrijft dat die helaas onder cultuurtechnici, die “alles 
van den materieelen kant bekijken”, vrijwel niet zijn te vinden. 
426Zij hebben alleen oog voor “enkele procenten opbrengst-
vermeerdering en zijn er blind voor hoeveel schoonheid zij 
vernielen”.427 Gorter zou willen dat de werkgroep “de groote 
lijnen in het oog” zou houden en “practisch werk” zou verrich-
ten. Hij vindt dat men zich veel te veel in “peuterige details” 
verdiept.428  “Zoo heeft Ir. Eshuis weer tallooze wijzigingen in 
de circulaire van Westhoff voorgesteld,” verzucht hij.429

Vier benaderingen van de cultuurlandschappen
We zijn in het voorgaande lang blijven stilstaan bij de artike-
len van Benthem en de discussie daarover in de werkgroep, 
omdat daardoor enkele belangrijke thema’s in het denken van 
Benthem naar voren kwamen die bepalend zijn geweest voor 
de wijze waarop de Afdeling Landschapsverzorging in de 
decennia daarna de serie landschapsplannen voor ruilverka-
velingen heeft vormgegeven. 
Zo’n belangrijk thema is ‘behoud en bescherming’. Veel van 
het dispuut is wellicht terug te voeren op een verschil in 
benadering van het landschap in relatie tot de natuur. Eerder 
spraken we al over paradigmatische spanningen die hierdoor 
al bij de start van de werkgroep ontstonden. 

Als eerste kwamen de wetenschappelijke benadering tegen 
waarin het cultuurlandschap het complement is van het na-
tuurlijk landschap. Bij deze benadering kunnen twee kampen 
voor de waardering worden onderscheiden. Het eerste kamp 
bestaat uit degenen die natuur tegen cultuur willen bescher-
men. In die benadering zou men streven naar het landschap 
als een museum voor de meest oorspronkelijke delen ervan. 

In het tweede kamp zitten degenen die de natuur willen 
overwinnen door het land in cultuur te brengen. Natuur is in 
die visie niet iets om naar te verlangen. Het wordt door velen 
van hen gezien als een ‘bijbelse missie’ om de wildernis te 
temmen. Deze benadering bleek uitstekend te passen bij de 
de door Van der Woud beschreven opkomst van de cultuur-
techniek in de negentiende eeuw en de omarming door het 
Rijk van het streven om de Nederlandse landbouw op te stu-
wen in de vaart der volkeren met het oog op hoge winsten, 
met name door de export van landbouwproducten.430 Het in 
cultuur gebrachte landschap moet zich in deze visie zo veel 
mogelijk onbeperkt verder kunnen ontwikkelen en daarbij 
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Evenwaardig aan onze schoonste schatten

“Van hoeveel belang dit alles voor de toekomst van ons 
volk zal zijn, zoowel in materieelen als cultureelen zin, 
wordt eerst recht duidelijk wanneer wij slechts zien naar 
het grootsche werk, dat daar op de bodem onzer oude Zui-
derzee nog wacht, en daarnevens den blik gericht houden 
op het enorme program der cultuurtechniek in het overige 
deel van ons land.

Moge daarom de arbeid van de werkgroep (..) gedragen 
door den steun van de instanties en personen, wier taak 
het zal zijn in ons landschap in te grijpen, een waardevolle 
bijdrage vormen voor de verwezenlijking der bovenge-
noemde doeleinden. 
Ons gansche landschap toch, met zijn rijke, veelzijdige, 
haast klassiek geworden schoonheid, een schoonheid 
waarvan de doeken onzer wereldbefaamde landschaps-
schilders nog heden ten dage getuigen, zal in de toekomst, 
meer nog dan thans reeds, worden beschouwd en erkend 
als een cultureel bezit evenwaardig aan onze schoonste 
schatten van wetenschap en kunst. 

Op ons allen tezamen, cultuurtechnici, leden der Con-
tact-Commissie en alle anderen, wien de schoonheid en 
het karakter van ons landschap ter harte gaat, rust thans 
de taak dit gemeenschapsbezit voor den tijdsduur dezer 
generatie op waardige wijze te beheren.”

    R.J. Benthem, juni 1944

kan men wel gebruik maken van de natuur, maar die is onder-
geschikt aan de cultuur.431 In deze visie gaat bescherming of 
behoud van natuur altijd ten koste van cultuurgrond.

Westhoff had daar vanuit een derde benadering tegenover 
gezet dat natuur en cultuur twee polen waren van een gelei-
delijke schaal. In die visie is landschap niet langer òf natuur, 
òf cultuur, maar kan een landschap ook half-natuurlijk zijn. Bij 
Westhoff blijft er wel een waardering aan die schaal gekoppeld 
waarbij het puur natuurlijke landschap de hoogste waardering 
krijgt ten opzichte van minder natuurlijke landschappen.  In zijn 
visie blijft het cultuurlandschap, ook het half-natuurlijke, een 
degradatie van het ‘oorspronkelijk’ natuurlijke landschap zon-
der invloed van ‘de mens’. Vanuit deze cultuurpessimistische 
bipolaire benadering is het doel van landschapsbescherming 
om delen van het landschap te kiezen en daar zoveel mogelijk 
de oorspronkelijke staat te behouden of terug te brengen. 

In een vierde benadering, die we bij Cleyndert, Gorter en 
Benthem herkennen, is het cultuurlandschap de synthese van 
menselijk handelen en de natuurlijke processen waarbinnen 
mensen in de loop van de geschiedenis hun bestaan vormge-
ven. In die benadering is cultuur niet de vijand van de natuur en 
het omgekeerde is ook niet aan de orde. Bescherming van het 
cultuurlandschap is het werken aan een mooie synthese. Om 
het verschil met behoud volgens de eerste benadering aan te 
geven werd het woord landschapsverzorging ingebracht.

Ook binnen de werkgroep zijn alle vier de benaderingen dus te 
herkennen. Het is echter de vraag of mensen met zulke essen-
tieel andere benaderingen elkaar wel kunnen verstaan, of dat 
zij steeds weer langs elkaar heen praten. Benthem, Cleyndert 
en Gorter hoor je meermalen verzuchten dat ze helemaal niet 
bedoelen dat het landschap een museum moet worden. En ze 
wilden de modernisering van de landbouw helemaal niet tegen-
houden. Toch wordt dat iedere keer door ‘de cultuurtechnici’ 
en ‘de landbouw’ zo opgevat. 

Gemeenschappelijk vraagstuk
Een ander belangrijk thema is het dynamische karakter van na-
tuur én van landschap. Benthem benadrukt ook in zijn nieuwe 
beschrijving dat het Nederlandse landschap altijd in ontwikke-
ling is geweest en “in vrijwel zijn geheelen omvang uitgegroeid 
[is] tot een cultuurlandschap”.432 Het ingrijpen van mensen in 
de “bestaande structuur van het landschap” is van alle tijden. 
De wijziging van “het uiterlijk aspect” van het landschap heeft 
”feitelijk van de tijden van den eerste bewoning af onafgebro-
ken” plaatsgevonden.433 

Benthem voegt aan de beschrijving van de landschapsbepa-
lende factoren uit het rondschrijven dus toch het dynamisch 
aspect toe, al gebruikt hij andere woorden. Veranderen is op 
zich niet slecht, maar zeker als het veranderingsproces niet 
meer “geleidelijk” kan verlopen door de schaal en snelheid 
van de ingrepen is landschapsverzorging nodig. 434 Uiteindelijk 
wordt het woord ‘ontwikkeling’ gebruikt om de uiteenlopende 
opvattingen te overkoepelen. De woorden behoud, bescher-
ming en ook dynamiek zijn vrijwel niet meer te vinden in het 
uiteindelijke artikel. Het begint al met de titel: “De ontwikkeling 
onzer cultuurlandschappen”. Daar staat het woord ‘behoud” 
niet meer in.435 
Op aanraden van Cleyndert zet Benthem die lijn meteen door 
in de eerste zin als hij stelt dat het “vraagstuk van de bestem-
ming, de vormgeving en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
ons cultuurlandschap (…) vanwege zijn verstrekkende beteke-
nis zeker belangrijk genoeg is om in de ‘Mededeelingen’ eens 
speciaal aandacht te besteden”. Ook hier worden de woorden 
behoud en bescherming niet meer genoemd.436 

Het was de bedoeling dat het artikel uiteenlopende groepen 
zou aanspreken. Dat doet Benthem nu letterlijk in die eerste 
alinea. Dat vraagstuk zou de afgelopen decennia de belang-
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stelling hebben van “allen, die zich bezig houden met de 
sociaal-economische structuur of het agrarisch probleem, 
dan wel met de zorg voor het uiterlijk aspect van het land-
schap”.437 Zo heeft hij het gelijk als gemeenschappelijk 
vraagstuk neergezet.
Het gaat om het probleem “hoe bij de noodzakelijke en 
immer voortschrijdende dienstbaar making van den bodem 
aan agrarische doeleinden, tegelijkertijd het belang van de 
schoonheid van het landschap, van de recreatie der bevol-
king, in vele gevallen ook van de wetenschap behartigd kan 
worden”. Dat is belangrijk “zowel voor den agrariër, als voor 
den stedebouwer, voor den waterstaatsman, den bioloog en 
den landschapsdeskundige”.438

Zo kreeg het artikel inderdaad een iets zakelijker karakter, 
maar het bleef wel een hartenkreet, want na het citaat van 
Bijhouwer over de “teekentafelsfeer” werkte Benthem naar 
het hiernaast weergegeven gloedvolle eind toe.439 

Cleyndert had via Westhoff de werkgroepsleden inmiddels 
schriftelijk doorgegeven dat, “in verband met onzekere tijds-
omstandigheden”, de vergadering van 5 juli 1944 tot nader 
order was uitgesteld, dat het ‘rondschrijven’ binnenkort zou 
worden verzonden en het artikel van Benthem inmiddels 
gereed was.440 Later die maand stuurde Westhoff de werk-
groep het rondschrijven zoals dat aan de medewerkers in het 
land was verzonden.441 Hij gaf daarin aan dat er nu na enige 
correspondentie met Eshuis een stuk lag waar “zoowel de 
cultuurtechnisch georiënteerden als de anderen” achter kon-
den staan. Dat was enig tijdsverlies zeker waard geweest. 
In hun correspondentie geven ook Gorter en Cleyndert dit 
belang aan.442 

Die volgende vergadering zou plaatsvinden op 19 maart. In 
1946, bijna twee jaar later.443 

Lotgevallen van de werkgroepsleden

De Werkgroep voor de Cultuurlandschappen bleef nog jaren bestaan. Het rond-
schrijven had niet veel reacties opgeleverd. Ook een rappel anderhalf jaar later 
niet. Hierop komen we in deel 2 van deze dissertatie terug. 

Westhoff, in 1944 nog aan het begin van een invloedrijke wetenschappelijke 
carrière, had vlak na het afronden van het rondschrijven van de werkgroep een 
lezing voorbereid voor de bijeenkomst van ANWB-gidsen te Epe op 20 en 21 mei 
1944.560 In de lezing had hij ook de landschapstypologie willen toelichten. Het 
was echter zondagmiddag en het weekend moest weliswaar leerzaam, maar 
zeker ook leuk zijn en er was te weinig tijd ingeruimd voor zo’n lang verhaal. 
Wisten zij veel dat ze de première hadden kunnen meemaken van de eerste 
typologie van Nederlandse cultuurlandschappen en dat die in grote lijnen drie-
kwart eeuw later nog steeds gebruikt zou worden?561

Gorter bouwde zijn werk voor de Contact-Commissie en voor Natuurmonu-

menten in de decennia daarna uit. In zijn boek ‘Ruimte voor Natuur’ blijkt zijn 
vervlochtenheid met 80 jaar natuurbescherming.562 
Bijhouwer werd in 1947 benoemd tot hoogleraar in Wageningen en kort daarna 
ook in Delft. Hij zou nog vele landschapsarchitecten opleiden. Ook Van Rijsinge 
gaf een tijdje college in Delft, stelde boeken over natuurwetenschap samen, 
presenteerde een radioprogramma ‘Van heelal tot hemelrijk’ en werd uiteinde-
lijk directeur van het Museon. Eshuis was van 1948 tot 1970 directeur van de 
Heidemij.
Cleyndert bleef allerlei bestuurstaken voor de natuur en het landschap vervullen 
en zette zijn missie voor de inzet van landschapskunde en landschapsarchitec-
ten, niet alleen bij het Rijk maar ook bij Provincies en andere instanties, voort. 
Bij zijn overlijden in 1958 had de regering nog steeds geen Natuurbeschermings-
wet aangenomen, maar het overgrote deel van het actieprogramma uit 1939 
was wèl gerealiseerd.
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Verdwenen landschapsplannen
De door Benthem in zijn maandverslagen uit 1944 en 
1945 genoemde landschapsplannen voor Broekkant, 
Moergestel II (Broekzijde), De Scheeken en Het Riet 
hebben we in dit onderzoek niet aangetroffen. Van De 
Scheeken en ’t Riet zijn wel ontwerptekeningen in de 
Staatsbosbeheer-collectie aanwezig, maar dat zijn later 
gemaakte tekeningen, op zijn vroegst uit 1947. In het 
eerste intermezzo gaan we hier nader op in. 
Uit de maandverslagen kunnen we opmaken dat hij de 
rapporten zelf typte en de kaarten zelf tekende.563 Het 
kan zijn dat de plankaarten voor De Scheeken en 't Riet 
wel gebaseerd zijn op de kaarten uit 1944 of 1945. Dat 
weten we echter niet zeker, dus weten we (nog) niet 
wat er getekend was op kaarten waarover Benthem in 
zijn maandverslagen van 1944 en 1945 schrijft. Het 
kunnen ook eigendomverdelingen en inventarisatiekaar-
ten met natuurterreinen zijn geweest.564 We vonden 
wel enige aanwijzingen in een schriftje met 'Veldaan-
tekeningen' dat de familie Benthem nog in bezit heeft. 
Het blijkt dat Benthem hierin zijn aantekeningen naar 
aanleiding van de veldbezoeken in 1944 bijeenbracht. 
Ze komen overeen met de gebieden die hij in de 
maandverslagen benoemt. 

De eerste bladzijde is gevuld  met aantekeningen 
naar aanleiding van vier bezoeken aan het Bossche 
Broek tussen 13 januari en 11 mei 1944. Dan volgt 
een bladzijde over drie bezoeken aan de Loonsche en 
Drunensche Duinen en dan twee bladzijden met aante-
keningen over het "Populierengebied Boxtel-Liempde" 
waar ruilverkaveling De Scheeken binnenvalt. Achter 
in het schriftje zit nog een losse bladzijde met als 
titel 'Scheeken (vervolg)". Op die drie pagina's staan  
aantekeningen van minstens zes bezoeken. Soms staat 
vermeld met wie de bezoeken werden afgelegd, of dat 
hij in het veld informatie inwon bij een "landbouwer', bij-
voorbeeld over de waterstand. Ook schrijft hij bij wie hij 
nog nadere informatie wil opvragen. Voor meer dan de 
helft zijn het opnames van de �ora en de fauna (vooral 
vogels) die hij aantreft. Die wordt soort voor soort 
benoemd. Ook geeft hij zijn mening over hoe fraai hij 
het landschap vindt. Over De Scheeken: "Naar mijn 
smaak is het peppelgebied wel vaak erg afgeschermd 
en voelt men de behoefte aan uitzicht. Evenwel is het 
zeer karakteristiek". 

Op de overige baldzijden komen zo nog ongeveeer 
vijftig gebieden aan bod. Voor het grootste deel betreft 
het inventarisaties van de toestand van het landschap. 
Soms komen ook de voorgenomen ingrepen in het 
landschap aan de orde zoals de ontginning van de Dru-
nensche Heide ("afw. gead."). Naar aanleiding van die 
ingrepen wordt vaak aangegeven welke elementen in 
het landschap gespaard dienen te worden. Hij noteert 
discussies, bijvoorbeeld met houtvester Krugers, die 
gekant bleek tegen het sparen van het Beerzedal bij 
Campina, omdat het "beste grond" was. Ook de ruilver-
kavelingen komen langs. Wellicht houdt het daarmee 
verband, maar het lijkt erop dat er in de loop van de 
maanden - naast aandacht voor �ora en fauna en de 
schilderachtigheid van het landschaps- en dorpsbeelld 

- steeds meer aandacht voor de wegbeplantingen  en 
de kavelgrensbeplantingen komt. Er komen ook steeds 
vaker opmerkingen over aan te brengen beplantingen, 
naast te sparen elementen. De soort van de voorgestel-
de bomen wordt aangepast aan de ligging in het land-
schap. In Benthem's verslag van juni 1945 vertelt hij 
aan Van Steijn dat het rapport voor de ruilverkaveling 
Broekzijde met twee bijbehorende grote kaarten bij de 
bevrijding van Den Bosch verloren waren gegaan. Die 
kaarten heeft hij toen opnieuw gemaakt. Waarschijnlijk 
was het  een kaart waarop de belangrijke karakteris-
tieken van het landschap van vóór de ruilverkaveling 
stonden aangegeven en misschien ook al een kaart 
met een ontwerp-landschapsplan. Voor de eerste kon 
hij zijn aantekeningen uit het schriftje gebruiken. De 
beschrijving van al het fraais kan gezien worden als één 
lange hartekreet: kijk toch wat er verloren gaat!. 

Bij Raktse Beemden bedenkt hij een middel om mooie 
kavelgrensbeplantingen te sparen en dat hij daarover 
met de cultuurtechnici in overleg zal gaan: Hij beschrijft 
nog steed het fraaie landschap, maar is ook al met de 
ingreep in het landschap aan het meedenken. Als hij 
die ruilverkaveling niet tegen kon houden, dan moest 
hij maar met voorstellen komen om er het beste van 
te maken.  "Dit landschap is zeer rijk aan begroeide 
perceelsscheidingen. Prikkeldraadraster komt hier vrij-
wel niet voor. Ook wordt het gestoffeerd door enkele 
verspreid staande opgaande bomen. Om het bezwaar 
van een volkomen kaal en boomloos landschap te 
ontgaan zou het aanbeveling verdienen zoo mogelijk 
nieuwe weggrenzen te doen samenvallen met bestaan-
de daarvoor gunstig gelegen perceelsgrenzen. Indien 
het in de bedoeling der cultuurtechnici mocht liggen 
ook in het toekomstig landschap het niveauverschil van 
den bodem te doen voortbestaan zou het in landschap-
pelijk opzicht van belang zijn een weg over de hoge rug 
juist langs bovensten rand van het bestaande 'talud' 
te traceren. Er zou dan zoveel mogelijk naar gestreefd 
dienen te worden bestaand houtgewas, dat thans de 
perceelsscheiding aangeeft, in de komende weggren-
zen op te vangen". 

Voor De Raktse Beemden en Broekkant zijn kleine 
uit de hand getekende plattegronden in het schriftje 
opgenomen, om te illiustreren waar de bestaande en 
nieuwe beplantingen gedacht waren. We kunnen ze 
zien als voorstadia van de landschapsplannen die Ben-
them in zijn maandverslagen beschrijft. "Bij ontwerpen 
wegenplan geometrische strakheid vermijden!", schrijft 
hij naast het kaartje van Raktsche Beemden. Er komen 
in de loop van 1944 steeds meer ingrediënten voor het 
ontwerp van het nieuwe landschap in het schriftje te 
staan, maar of zijn landschapsplannen toen al echt een 
verbeelding van een vernieuwd landschap waren blijft 
de vraag. Door de vernietiging van het huis waarin hij 
met zijn gezin woonde en de aanblik van de verwoes-
ting van de "tuin van Zeeland" brak bij hem misschien 
pas de�nitief  het schrijnend inzicht door dat zulke 
ontwerptekeningen essentieel waren voor het creëren 
van schoonheid in het onherroepelijk vernieuwende 
landschap.  



KIEM

121

2.10. De ontkieming van het landschapsplan

De ontkieming van het landschapsplan 

Aan de slag met het eigen program van actie
Wat in het artikel uiteindelijk niet meer aan de orde kwam 
is het actieprogramma dat Benthem in de eerste versie 
formuleerde als uitwerking van de drievoudige taak voor de 
landschapsverzorging: behoud, correctie en schepping. Daar-
bij stond hij niet tegenover “het enorm program der cultuur-
techniek”, maar riep hij juist op om met de cultuurtechnici 
samen op te trekken, om aan hun missie voor de opbouw 
van een vernieuwend land bij te dragen.444 
Hiervoor kwam al aan de orde dat Benthem in de praktijk al 
met dit actieprogramma doende was, aangemoedigd door 
Cleyndert. Uit zijn maandverslagen voor juni, juli en augustus 
1944 blijkt dat hij op dezelfde voet voortging.445 Hij rappor-
teerde overtredingen als rapen van eieren in de vennen van 
de Weerterbergen. Ook meldde hij bij de houtvester dat de 
Duitse Wehrmacht ten oosten van Sambeek maasheggen 
aan het verwijderen was. Hij droeg naar aanleiding van zijn 
terreinverkenningen gebieden voor om op te nemen in de 
Natuurschooninventarisatie, zoals de plas Het Kleine Vilt bij 
Beugen, een afgesneden Maasarm bij Alem en een heggen-
gebied bij Boxmeer. Bij een nieuw aan te leggen �etspad 
tussen Vught en Helvoirt zorgde hij er in overleg voor dat het 
tracé werd aangepast zodat een landschappelijk belangrijke 
bomenrij gespaard kon blijven.446

Hij werkte verder aan de voorbereidingen van een reservaat 
in het dal van de Beerze en startte, ook met Sissingh, aan 
een studie van alle beken in Noord-Brabant. Daarnaast stelde 
hij een aantal rapporten op, sommige noemde hij landschaps-
plan.447 
De ‘landschapsplannen’ die hij opstelde voor in voorberei-
ding zijnde ruilverkavelingen als De Scheeken, Broekzijde 
(Moergestel II), Broekkant (Diessensche Broek) en Raktsche 
Beemden bij Uden zullen in de geest van de de�nitie in het 
‘rondschrijven’ zijn opgesteld. Dus als een constructief com-
plement van het agrarisch bestemmingsplan. Op die kaarten 
stond misschien al een beplantingsplan. Dat is echter tot op 
heden niet meer te achterhalen. 

Den Bosch in het gevechtsgebied
Van de periode september 1944 tot juni 1945 zijn er in het 
archief geen maandverslagen van Benthem aangetroffen. 
Op 7 juni 1945 stuurt hij vanuit Den Bosch weer een verslag 
toen “het postverkeer met de noordelijke provincies weer 
eenigermate hersteld” was.448 Hij schrijft dat Den Bosch in 
oktober 1944 “in het gevechtsgebied” was komen te liggen. 
“Hoewel het mij na zeer veel moeite nog mogelijk was het 
grootste deel van mijn archief en kantoorinventaris in veilig-
heid te brengen moest ik toch een gedeelte daarvan in mijn 
werkkamer achterlaten. Bij de daarna aan mijn huis toege-
brachte schade door het artilleriebombardement en daarop 
gevolgde plundering door de Duitschers gingen enkele der 
achtergebleven archiefstukken verloren.”449 Daaronder be-

vond zich ook het rapport voor de ruilverkaveling Broekzijde 
met twee bijbehorende grote kaarten.450 Benthem schrijft 
dat hij daarna weken nodig had voor het weer een beetje 
bewoonbaar maken van zijn woning, het opnieuw ordenen 
van zijn archief en het herstel van een verwonding aan zijn 
hand.451 Daarna ging hij over tot “het geheel nieuw opzetten 
van het landschapsplan Broekzijde” (Moergestel II) op basis 
van een kaart die hij van de cultuurconsulent in Tilburg had 
ontvangen.452 Reizen was de eerste tijd nog niet mogelijk dus 
deed hij vooral kantoorwerk.453 

Over het Bossche Broek bleef hij ook in deze maanden 
waken. Bij de tervisielegging van het Uitbreidingsplan ’s-Her-
togenbosch was kennelijk van de machtswisseling gebruik 
gemaakt. Benthem rapporteerde in zijn verslag namelijk dat 
hij een “met een situatie-teekening verduidelijkt” rapport voor 
de houtvester te Helmond opstelde “teneinde een vaststel-
ling van dit plan met voorbijgaan aan het indertijd aangevan-
gen breed overleg te voorkomen”.454

Hij had zijn werkzaamheden in Brabant weer opgepakt en 
was onder andere begonnen met het opstellen van een 
landschapsplan voor ruilverkaveling ‘Het Riet’ onder Deurne. 
Van diverse gebieden in de Meijerij was hij, in overleg met de 
houtvester van Helmond en waarnemend directeur in Breda 
bezig geweest met de samenstelling van een overzicht van 
“bosch en natuurschoon” en het verlies daarvan door oor-
logshandelingen, houtroof en vellingen.455 

Ook Zeeland als werkgebied
In zijn verslag van juni 1945 meldt Benthem dat zijn ambts-
gebied inmiddels feitelijk was uitgebreid.456 Hij had van het 
Provinciaal Bestuur van Zeeland het verzoek gekregen om 
als landschapsdeskundige van het Staatsbosbeheer zitting 
te nemen in een commissie die de agrarische vraagstukken 
ten gevolge van de inundaties te lijf zou moeten gaan.457 
Het “herstelplan voor Walcheren met de daarmede gepaard 
gaande herverkaveling van het eiland” stond als eerste op 
de agenda.458 Na afstemming met houtvester Reinders van 
houtvesterij Goes had Benthem de situatie bestudeerd, 
diverse besprekingen gevoerd en het geïnundeerde gebied 
bezocht.459 Hij had in overleg met Reinders een “voorlopig 
rapport” opgesteld dat begin juni werd vermenigvuldigd.460 
Hij zou het snel de directeur doen toekomen en wilde het zo 
gauw zich daarvoor een mogelijkheid zou voordoen met van 
Steijn bespreken.461 
Inmiddels hadden “de beplantingen in de overige gedeelten 
van Zeeland, met name op Zuid-Beveland, Schouwen en Tho-
len onze aandacht”.462 Ook daar waren veel van de beplantin-
gen beschadigd, of verwoest door oorlogshandelingen. Van 
Steijn heeft een vraagteken in de kantlijn gezet bij de volgen-
de zin. Daarin vermeldde Benthem dat hij over het herstel 
van die beplantingen “o.a. contact [onderhield] met den voor 
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Afbeelding 2.15. Reconstructieplan voor het geïnundeerde deel van het eiland en de duingebieden bij Het Nieuwe Walcheren, rapport uitgebracht 
door de Snelcommissie Walcheren in augustus 1946. Benthem schreef met houtvester Reijnders begin 1945 een 'voorlopig rapport voor het herstel 
van Walcheren opgeleverd. Dat werd een belangrijke basis voor het plan van de Snelcommissie, waaarin Benthem ook zitting had en een belangrijke 
stem had in de inrichting van het landschap, met name met een visie op de beplantingen langs de verschillende typen wegen over de hogere (groen 
gekleurde) delen van het eiland. Ook werden nieuwe bossen in de binnenduinrand en de kreek bij Veere voorgesteld.
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eenigen tijd bij onzen dienst benoemden assistent N.M. de 
Jonge”.463 De benoeming van Nico de Jonge, die later tot 
belangrijke ontwerper zou uitgroeien, was blijkbaar in het be-
vrijdde Zuiden door houtvester Reinders of de waarnemend 
directeur geregeld.
In zijn “verslag der werkzaamheden over Juli-Augustus 1945” 
meldt Benthem dat hij inmiddels eind juli ook gevraagd was 
voor de “snelcommissie” die tot taak had om een plan te 
ontwerpen voor de reconstructie van Walcheren. “Bedoelde 
commissie-arbeid vordert, eenerzijds door het veelvuldig 
vergaderen, anderzijds door de nog steeds moeilijke verbin-
dingen, momenteel een belangrijk deel van mijn tijd.”464 

Stomverbaasd
Daarmee brak een jaar aan waarin Benthem vaak in Zeeland 
was en daar een belangrijke bijdrage leverde aan het Re-
constructieplan Walcheren. Daarnaast was hij regelmatig in 
Utrecht op het kantoor van de directie en de afdeling Natuur-
bescherming en Landschapsverzorging van het Staatsbosbe-
heer. “Mijn rapport over het herstel van Walcheren kwam na 
de oorlog bij Dr. J.A. van Steijn, de directeur van het Staats-
bosbeheer op het bureau. Hij en de staf in Den Haag waren 
stomverbaasd dat er nog iemand was die tijd had gevonden 
om nog wat te werken, want in Utrecht had men in die laatste 
oorlogsmaanden moeite genoeg om in leven te blijven,’’ 
vertelde Benthem in 1998.465 Van Steijn had een gesprek met 
Benthem in de loop van juli en vroeg hem via Overdijkink een 
rapport op te stellen “inzake de verderen uitbouw van het 
landschapswerk”. In september rondde hij in samenspraak 
met Overdijkink, diens medewerker Hein Otto en Sissingh dit 
rapport in concept af.466

Ondertussen was hij ook nog vaak in Brabant voor zijn 
werk als landschapsadviseur. Besprekingen, inventarisa-
ties, rapportages aan houtvesters en het opstellen van een 
landschapsplan voor ruilverkaveling Het Riet en een kaart 
met “gewenschte ruimtelijke indeeling” voor ruilverkaveling 
De Scheeken.467 Op 5 november levert Benthem voor de 
laatste keer een maandrapport in, dus kunnen we niet meer 
langs die weg achterhalen wat zijn werkzaamheden sinds-
dien waren.468 Wel kunnen we zijn activiteit a�ezen aan een 
tweetal plannen die de ontkieming van het landschapsplan 
voor ruilverkavelingen fysiek gestalte geven: het landschaps-
plan voor ruilverkaveling ‘Lieshoutsche Beemden en Beekse 
Akkers’ waarvan hij de tekening in maart 1946 maakte en het 
reconstructieplan voor Walcheren dat in augustus 1946 werd 
gepubliceerd. Beide ontwerpen geven inzicht hoe het gedach-
tengoed concreet vertaald wordt. Ze worden in de volgende 
paragraaf besproken.

Snelcommissie Walcheren
In de loop van september 1945 werd Benthem ook benoemd 
tot lid van de ‘Commissie voor Landschapsverzorging’ in 
Zeeland “waarbij de landschappelijke verzorging der geïn-

undeerde gebieden in studie werd genomen”.469 Hier zal het 
gegaan zijn om het herstellen en opnieuw beplanten van 
dijken, wegen en erven. Ook het herstel van de beplantingen 
op de landgoederen in de binnenduinrand zal daarbij hebben 
gehoord. 

In de hiervoor genoemde Snelcommissie was hij al twee 
maanden eerder benoemd. Daar ging het om een plan op 
een hoger schaal- en abstractieniveau.470 Dat plan moest 
richting geven aan de detailuitwerkingen van wegen en water-
lopen, maar ook aan de nieuwe beplantingen.471 Hier ontmoet 
hij stedebouwkundige Verhagen opnieuw. Verhagen was initi-
atiefnemer tot het instellen deze commissie.472 Dat deed hij 
in zijn functie als ‘stedebouwkundig adviseur van het College 
van Algemene Commissarissen voor den Wederopbouw’.473 

Het kan dat Verhagen erop aan heeft gedrongen om Benthem 
in te schakelen, maar het kan ook dat de waarnemend direc-
teur in Breda daarin bemiddeld heeft, ondanks dat Zeeland 
niet tot diens ambtsgebied behoorde. Voor Zeeland had 
Staatsbosbeheer immers geen landschapsadviseur in dienst. 
Het Voorlopig rapport van juni 1945 bleek volgens Andela 
(2008) van "fundamentele betekenis".474 Het was een pleidooi 
voor het landschap als inrichtingsfactor, maar daarvoor ook 
een strategie aan te reiken, aansluitend op de benadering 
van Bijhouwer.475 Dezelfde die Benthem op aandringen van 
Cleyndert in zijn artikel een jaar eerder had verwerkt.476  

Er was zeker - net als over de plannen voor Den Bosch 
-  discussie tussen Benthem en Verhagen.477 Steenhuis 
(2001) gaat daar uitvoerig op in, maar ook in het rapport van 
de Snelcommissie zelf is veel van deze discussie terug te 
vinden.478 Het is een rapport met een uitvoerige weergave 
van alle aspecten van de planvorming. Ook de ontwerpdis-
cussie komt prominent aan de orde. Het nieuwe landschap 
zou een doelmatig landschap moeten zijn, volgens Verhagen. 
We bespraken hiervoor bij Het Bossche Broek al dat Verha-
gen in het cultuurlandschap de boer als ‘de dominant’ zag. 
Benthem wilde geen restauratie, maar wel “het karakter van 
het oude landschap handhaven”.479 Doordat hij daarvoor de 
bodem - en daardoor de bodemgeschiktheid - als drager van 
de oude én de nieuwe structuur aanwees kon ‘het handhaven 
van karakter’ gecombineerd worden met ‘de doelmatigheid 
van de nieuwe inrichting’. Beide konden worden bereikt door 
de nieuw aan te brengen landschapselementen aan te passen 
aan “het natuurlijk bodemreliëf en de verdere relicten van het 
oude Walcheren, alsmede aan de aard van de beplanting “.480 
In haar rapport stelt ¬e Snelcommissie dat men “het nieuwe 
Walcheren een uitgesproken Walchers karakter” heeft willen 
geven.481 Men wilde de biogra�e van het landschap in het 
nieuwe hoofdstuk laten doorklinken, zouden landschapsbio-
grafen tegenwoordig zeggen.
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De inbreng van Bijhouwer 
Bijhouwer werd (pas) na de zesde vergadering, 
waarschijnlijk begin 1946, ook benoemd tot lid 
van de Snelcommissie.565 Wat was zijn inbreng? 
Hij gaf zelf waarschijnlijk niet mede vorm aan 
het reconstructieplan. Dat was begin 1946 
immers al voor een groot deel in de steigers 
gezet. Het kan wel zijn dat eerder werk van Bij-
houwer een inspiratie of leidraad vormden. Uit 
het Wegbeplantingen-rapport van de Heidemaat-
schappij uit 1939, dat we eerder bespraken, 
bleek dat Bijhouwer voor ieder landschapstype 
een eigen karakteristieke beplantingswijze en 
visueel-ruimtelijke compositie voorstelde. Dit 
rapport stond begin 1944 op Benthem's litera-
tuurlijst en biedt in principe een basis voor een 
beplantingsplan voor een gebied als Walcheren. 
Voor heel Nederland zelfs.

Ruimten met taxeerbare afmetingen 
Verhagen, Bijhouwer en Overdijkink zaten in 
die jaren ook in een proces van uitwerking van 
het beplantingsplan voor de Noordoostpolder 
(NOP), van de schetsplannen van Bijhouwer uit 
1943 en 1944 tot het Algemeen beplantingsplan 
van Overdijkink uit 1947.566 Net als in de Wie-
ringermeerpolder streefde Bijhouwer daar een 
compositie van “ruimten met taxeerbare afme-
tingen” na.567 Die was bedoeld om “de eindeloze 
ruimte” terug te brengen tot een menselijke 
schaal. Dat koppelde hij aan de bodem in de 
polder en de geschiktheid van die bodem voor 
akkerbouw, weidebouw of gemengd bedrijf. 
Daarnaast waren er nog gronden die geschikt 
zijn voor boomgaarden. Bijhouwer bestudeerde 
polders elders in het land om te bezien welke 
ruimtemaat bij welk bodemgebruik past.568 Bij 
akkerbouwbedrijven passen grote weidse ruim-
ten (van soms wel vijf bij acht kilometer) en bij 
gemengde bedrijven juist kleinschaligheid. 

Doelmatig gebaseerde compositie
Op deze schematische functioneel onder-
bouwde ordening baseerde Bijhouwer een 
visueel-ruimtelijke compositie van de Wierin-
germeerpolder en in 1943 ook voor de nieuwe 
Noordoostpolder.569 Die was gebaseerd op 
het doelmatige en grootschalige karakter van 
de polders. Het nieuw te creëren landschaps-
schoon zou op dat karakter voort moeten bou-
wen. Bijhouwer moest dus niets hebben van de 
door Overdijkink aanvankelijk in 1932 voorge-
stelde “groepsgewijze, onderbroken beplanting” 
om eentonigheid en lange vergezichten te voor-
komen. Het ging hem om het eigen karakter van 
de polder, als grootschalig doelmatig ingericht 
cultuurlandschap. 

Een levend organisch geheel
In lijn met wat hij in zijn boek over de boerener-
ven betoogde, zorgde Bijhouwer er wel voor dat 
de inrichting kon ontkomen “aan het schabloon“ 
door aansluiting te zoeken bij  “de natuurlijke 
gegevens”.570 Degelijke kennis van het terrein 
zou de “teekentafelsfeer" voorkomen”.571 

Vandaar dat hij in de schets voor een beplan-
tingsplan van de NOP het voormalig eiland 
Schokland een speciale plek gaf in de compo-
sitie. De hoofdopzet van het ontwerp voor de 
Noordoostpolder bestond uit een assenkruis dat 
de polder in vier compartimenten opdeelde.572 

Bijhouwer koos in zijn ontwerpschetsen uit 1943 
en 1944 voor een aansluiting op de cultuurtech-
nische polder-indeling die afgestemd was op de 
verschillende typen agrarische bedrijven. Echter 
in Bijhouwer’s ontwerp werd die functionele 
indeling onderbroken bij Schokland. Daar maak-
ten de wegen bij het opgaan van het voormalig 
eiland een knik en werd de organische contour 
van Schokland vastgelegd in een bosrand. Het 
eiland werd dus niet weggepoetst in de nieuwe 
doelmatige inrichting, maar kreeg een eigen 

plek als eiland in de ‘zee’ van ruimte van het 
zuid-westelijke compartiment.
Die benadering sloot goed aan op de uitkomst 
van de discussie tussen Verhagen en Benthem 
en kan nog steeds gezien worden als uitwerking 
van het uitgangspunt van de Snelcommissie 
zoals Verhagen dat bij haar installatie had gefor-
muleerd, namelijk dat niet volstaan kon worden 
met zo veel mogelijk “herbouwen van datgene 
dat vernield was” maar dat er alles aan gedaan 
moest worden om “van Walcheren weer een 
levend, organisch geheel” te maken. 

Bijhouwer heeft hoogstwaarschijnlijk wel bijge-
dragen aan het ‘scherp’ houden van de ontwerp-
visie die uit de discussie tussen Benthem en 
Verhagen was ontstaan. In het rapport van de 
Snelcommissie staan vier vogelvluchttekeningen 
zoals Bijhouwer die maakte.573 Ze zijn hieronder 
overgenomen. Of hij deze ook tekende is on-
gewis, maar ze verbeelden de visie op heldere 
wijze.

Afbeelding 2.16, 2.17, 2.18 en 2.19. vogelvlucht-
schetsen met ontwerppricipes voor de verschillende  
delen van het landschap van Walcheren.
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Gedetailleerd 
In de toelichting op het landschapsplan - hoofdstuk VI - staat 
vermeld dat het voorlopig rapport dat Benthem in de zomer 
van 1945 had opgesteld het uitgangspunt vormde voor de 
Snelcommissie.482 De discussie tussen Verhagen en Benthem 
wordt als inleiding van de plantoelichting beschreven. Uitge-
breid wordt aangegeven dat de Snelcommissie sprak over 
een “lijnrechte weg die in het oude landschap kwalijk paste”, 
maar in het nieuwe doelmatige landschap niet geweerd hoef-
de te worden.483 De commissie wilde echter ook niet over het 
hoofd zien dat “in Walcheren in feite nog alle oude landschap-
selementen aanwezig waren behalve de plantengroei” en een 
groot deel van de boerderijen onbeschadigd waren. 
Het vervangen van oude wegen door nieuwe zou nodeloze 
kosten opleveren, zeker als de tracés van die nieuwe wegen 
geen rekening zouden houden met het bodemreliëf. Men was 
het erover eens dat de “geaccidenteerde bodem” Walcheren 
juist onderscheidde van de andere zeekleigebieden.484

Deze discussie was al vroeg gevoerd, ondanks dat die toch 
eigenlijk over de “detailleering van het landschapsplan ging”, 
doordat men ook al vroeg in het proces het ‘voorlopig plan 
voor wegen en waterlopen’ behandelde.485 Daarvoor was het 
nodig dat “tot in de details moest worden afgedaald”. Het 
feit dat Benthem opgeleid was tot landmeter maakte dat hij 
het gesprek met de ingenieurs van het plan van wegen en 
waterlopen goed kon voeren. 
Het had geleid tot “practische verwerking” van de landschap-
pelijke beschouwingen in het wegenplan. In de toelichting op 
het wegenplan wordt uitvoering stilgestaan bij de - inderdaad 
zeer in details tredende - overwegingen over de tracering en 
de pro�lering van het wegenstelsel. In die discussie vond zo 
eigenlijk al een synthese plaats tussen het landschapsplan 
en het plan van wegen en waterlopen.486 Als bijlage is bij het 
rapport een overzicht van de verschillende wegpro�elen die 
voor de verschillende wegtypen in verschillende delen van 
Walcheren zouden worden toegepast. Ook het type verhar-
ding werd besproken. De synthese komt helder tot uiting in 
de naamgeving van enkele pro�elen, zoals ‘weide- pro�el’, 
‘Westkapelsche pro�el’ en speci�eke koppeling van tracés 
aan de nemen van de plaatsen die zij verbinden. 

Algemeene opzet in vogelvluchten
Bij de verbinding van de landschappelijke overwegingen aan 
de wijze waarop het plan van wegen en waterlopen tot in 
de details werd uitgewerkt is de “algemene opzet van het 
landschapsplan” natuurlijk wel sturend geweest. Die zal in 
principe al in het Benthem’s voorlopig rapport uiteen zijn 
gezet en gebaseerd zijn op het - ook in de werkgroep bespro-
ken - onderzoek van Vlam uit 1942. Het landschap valt daarin 
uiteen in de duinenrij en de binnenduinrand die het 'binnen-
land' van het eiland grotendeels omsluiten. Dat bestaat uit 
hogere ruggen met lagere kommen daartussen. Vlam had het 
proces van inversie geanalyseerd waarbij de oude verzande 
kreken - waarlangs de zee in de tijd voor de bedijkingen bij 
vloed het venige land instroomde - als hogere ruggen in het 
land kwamen te liggen, omdat de venige en kleiige ‘poelgron-
den’ daartussen door inklinking steeds lager werden. Mensen 
hadden zich, behalve in de binnenduinrand, natuurlijk ook op 
die hogere ruggen gevestigd.
In de hoofdopzet van het landschapsplan lopen de hoofdwe-
gen over de ruggen die “zijn gedacht als gebieden met een 
dichtere beplanting dan de daartusschen gelegen kommen, 
zoals dit ook vroeger het geval was”.487 De laanbeplanting in 
de bermen en de beplanting van de erven van de “veelvuldig 
voorkomende boerderijen” op de ruggen worden beschouwd 
als “coulissen”.
Daartussen liggen de “compartimenten” met ieder een eigen 
karakter. Ook daar komen “beduidende hoogteverschillen” 
voor, maar die compartimenten dragen “over het algemeen 
toch een vlak en open karakter” en er zal veel beperkter 
beplanting worden aangebracht. “Daar alleen boomgroepen 
bij de incidentele boerderij in de kom die de openheid slechts 
zullen accentueeren”. 488

In de binnenduinrand worden juist veel windsingels voorge-
steld.489 Dit zou het nieuwe gebied met Zeeuwsche hagen 
worden. Ze zijn zo ook een herinnering aan de door de inun-
datie afgestorven meidoornhagen die daarvoor in de lagere 
delen van Walcheren het beeld bepaalden. In het beoogde 
recreatiegebied tussen Biggekerke en Vlissingen werd  veel 
verspreide beplanting voorgesteld. Tegen de duinen aan 
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worden bossen voorgesteld als een nieuwe ‘manteling’ verge-
lijkbaar met de oude manteling in het noorden. Verder zouden 
de bossen bij de buitenplaatsen hersteld worden.490 Bijzonder 
is de zone langs de nieuwe weg Middelburg Serooskerke. Dit 
gebied bestaat niet uit een hogere rug, maar zal wel met be-
plantingen verdicht worden om deze weg deel te laten worden 
van het landschap.

Beplantingsplan naderhand
In de toelichting op het landschapsplan zijn verder nog enkele 
opmerkingen over aspecten van het beheer opgenomen en 
men gaat in op de keuze voor het soort beplantingen. Dat is 
een wezenlijk aspect van de landschapsplannen die voor de 
ruilverkavelingen zijn gemaakt. De nieuwe beplanting diende 
volgens de Snelcommissie “geheel in overeenstemming met 
die van vroeger” te zijn en er dienden dus “soorten” te wor-
den geplant, “welke ook voor de inundatie hier groeiden en 
op Walcheren inheems waren”. Er werd aan toegevoegd dat 
er geen “sierheesters” en “in het bijzonder ligustrumhagen” 
mochten worden geplant, “zooals in den laatsten tijd wel langs 
de wegen” was gebeurd. Als inheemsche planten die wel in 
aanmerking kwamen werden genoemd: witte en zwarte els, 
kurk-iep, esdoorn, vlier, hazelaar en es. En zeker niet in de 
laatste plaats de meidoorn, die hier vroeger zo weelderig 
bloeide op Walcheren en het de bijnaam “de tuin van Zeeland” 
had opgeleverd.491 

Het landschapsplan is integraal opgenomen op de kaart van 
het totale reconstructieplan Walcheren dat bij het rapport van 
de Snelcommissie is gevoegd. Daarbij wordt aangetekend 
dat “naderhand bij de uitwerking van het landschapsplan voor 
elken weg en elk onderdeel hiervan nauwkeurig moet worden 
nagegaan hoe de beplanting zou moeten zijn”. Daarmee komt 
het werk voor Walcheren op het niveau van het herstel van 
de beplantingen op Zuid-Beveland, Schouwen en Tholen waar 
Benthem in zijn maandverslag van juni 1945 over schrijft. Daar 
vermeldt hij ook dat hij voor dat werk contact onderhield met 
assistent Nico de Jonge. Andela (2011) vermeldt dat Nico de 
Jonge in 1948 het ‘landschapsplan voor Walcheren’ maakte.492 
Daar moet dus onder worden verstaan dat deze een uitwer-
king maakte van het landschapsplan van 1946 - dat immers 
integraal deel is van het reconstructieplan - tot een reeks 
gedetailleerde ontwerpen voor de weg- en erfbeplantingen.493 
Daarbij gaat het om de precieze plantafstand van de bomen, 
het plantverband, de de�nitieve sortimentskeuze, of de bomen 
in een enkel rij of in meerdere rijen kwam te staan, of waar 
de windschermen precies kwamen. Het was voor de recrea-
tie zaak dat de mensen die zich door het landschap zouden 
bewegen een beleving van een mooi landschap mogelijk zou 
worden. 

Landschapsplan: structuurplan én beplantingsplan 
Deze aanpak van een “algemene opzet” - oftewel een struc-
tuurplan, in dit geval het Reconstructieplan - op basis waarvan 
een beplantingsplan, of een reeks detailontwerpen kunnen 
worden uitgewerkt werd daarna vaker toegepast, o.a. bij de 
Commissie van Overleg voor het Landschapsherstel (C.O.L.).494 
In de loop van 1946 worden voor dertien verschillende gebie-
den een supervisor aangesteld.495 Die dienden structuurplan-
nen of ’streeklandschapsplan’ zoals Benthem ze later noemde, 
voor ‘hun’ hele gebied te maken en op basis daarvan detailont-
werpen laten uitwerken.496 Zo konden met C.O.L.-subsidie erf-
beplantingen en wegbeplantingen worden hersteld. Ook andere 
objecten van buitenplaatsen, tot parken bij kloosters kwamen 
in aanmerking.497 Bijhouwer en Overdijkink stuurden namens 
de C.O.L. de supervisors aan. Dat waren o.a. Mien Ruys, Hein 
Otto, Van Koolwijk sr, Bleeker, Bergmans, Van Koolwijk jr.498 
Assistent-supervisor was onder andere Hans Warnau, die veel 
voor Otto en ook voor Ruys werkte.499 Daarnaast werkten ook 
enkele ‘technische krachten’ van Staatsbosbeheer mee, zoals 
Nico de Jonge, Anton Kipp en wellicht ook Piet Kelder.500 Zij 
maakten waarschijnlijk de duizenden uitwerkingsplannen voor 
wegen, erven en andere elementen in het landschap.501 Al dat 
werk aan die detailplannen - van eind 1946 tot eind 1948 - zal 
hen een enorme kennis over het maken van ontwerpen voor 
beplantingsplannen hebben bezorgd. Deze ambachtskennis 
deden ze dus op in de praktijk van het werk bij het Staatsbos-
beheer.

De C.O.L.-structuurplannen zijn in dit onderzoek nog niet 
gevonden. Zijn ze wel gemaakt? Of hadden de supervisors dat 
structuurplan alleen in het hoofd? Of hadden ze niet door wat 
er van ze gevraagd werd? Het maken van ontwerpen voor een 
cultuurlandschap, op die schaal en ‘in het algemeen belang’ 
voor de overheid, was een nieuw type opdracht. Brachten 
Bijhouwer en Overdijkink het idee van een overkoepelende 
visie op basis van een synthese van doelmatigheid en de 
karakteristiek van het cultuurlandschap voldoende over? In veel 
van de C.O.L.- gebieden zijn tussen 1946 en 1950 ook ruilver-
kavelingen geweest. Of er een relatie is tussen de beoogde 
C.O.L.-structuurplannen en de landschapsplannen voor die 
ruilverkavelingen hebben we dus niet kunnen vaststellen. We 
kennen die structuurplannen niet, als ze er al echt geweest 
zijn. In het vervolg van dit onderzoek zullen enkele ruilverkave-
lingen aan bod komen in de nabijheid van Wageningen - dus in 
de buurt van de woonplaats van Bijhouwer en Van Koolwijk jr - 
die het bestaan van een structuurplan op de achtergrond lijken 
te bevestigen. Het werk van de C.O.L.-supervisor in Brabant, 
Van Koolwijk sr, zou een aanleiding tot het structuurplan voor 
het Maaskantgebied en voor West-Brabantse zeekleipolders 
kunnen zijn geweest, maar deze hypothese is giswerk. Feit is 
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dat Benthem overal bij was en Van Steijn had hem gevraagd 
om te onderzoeken hoe het landschapswerk verder uitge-
bouwd zou kunnen worden.502

De eerste landschapsplannen voor ruilverkavelingen 
Het voorlopig rapport voor Walcheren was voor Van Steijn 
aanleiding om Benthem van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht 
te halen om te werken aan “de verderen uitbouw van het 
landschapswerk”. Belangrijk onderdeel was het werk aan 
de landschapsplannen voor ruilverkavelingen in heel Neder-
land. Hij was in 1944 al doende geweest met De Scheeken, 
Broekzijde (Moergestel II), Broekkant (Diessensche Broek) en 
Raktsche Beemden bij Uden en in 1945 was daar Het Riet bij 
Deurne bijgekomen. De landschapsplannen uit die tijd maken 
geen deel uit van de Staatsbosbeheer-collectie en we hebben 
ze in dit onderzoek ook (nog) niet kunnen achterhalen. In de 
collectie bevindt zich wel een kaart met landschapsplan voor 
ruilverkaveling “Lieshoutsche beemden en Beeksche akker”. 
Rechtsboven staat met grote letters de naam van de ruilver-
kaveling en daaronder het woord Landschapsplan. Rechtson-
der staat aangegeven: Opgemaakt Maart 1946.503 

Lieshoutsche beemden 
Midden op de kaart zijn twee gebieden langs de beek en 
de Reijbroeksche Loop met een dikke roze lijn omrand. In 
de Verklaring staat daarbij: “Gebieden waarbinnen het op 
beperkte schaal aanbrengen van hier en daar eenige grens-
beplantingen met boomen of struiken wenschelijk wordt 
geacht”. Die gebieden zijn met stippellijnen opgedeeld in 
kleinere rechthoeken wat volgens de Verklaring een “Schema-
tisch voorgestelde kavelgrensbeplanting, op de kaart aan-
gebracht als voorbeeld van de gewenschte landschappelijke 
structuur”. Verder liggen drie van de te handhaven bosjes in 
de ‘roze’ gebieden enkele groene kronkellijnen geven aan dat 
daar struikbeplanting is ontworpen. 
Al die voorgestelde beplantingen zijn duidelijk bedoeld om 
het ‘roze’ gebied een kleinschalig besloten karakter te geven. 
Als we dit gebied op de historische kaarten bekijken zien we 
dat die beslotenheid er vroeger ook was. Het zijn de lage 
natte beemdgronden tussen Lieshout en Beek en die waren 
vroeger opgedeeld in kleine kaveltjes die begrensd werden 
door vele elzensingels en houtwalletjes. Voor zover die in 
1946 nog aanwezig waren zouden die blijkbaar in de nieuwe 

Afbeelding 2.20. Foto - gemaakt in maart 2021 - van een bosje langs de beek bij Beek en Donk. 
Het bosje maakt deel uit van het landschapsplan voor ruilverkaveling Lieshoutsche Beemden - 
Beeksche Akker, opgemaakt maart 1946. Het oudste dorpsbosje van Nederland?
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Afbeelding 2.21. Het Landschapsplan voor ruilverkaveling Lieshout-
sche Beemden-Beeksche Akker, opgemaakt maart 1946. Bron: WUR 
Library, Special Collections. 

Linksonder staat schaal 1:5.000 en daarboven een noordpijl die naar 
rechtsboven wijst.574 Rechtsonder is een legenda aangegeven onder 
het kopje: VERKLARING. De ondergrond van de kaart is in zwart 
getekend en bestaat uit de bebouwing, de wegen en de waterlopen 
en de “bestaande beplantingen op of rond de boerenerven”. Verder 

zijn met zwartgespikkelde vlakjes de “te handhaven boschcomplexen” 
ingetekend. Daarnaast is de al aanwezige beplanting langs wegen met 
kleine zwarte puntjes aangegeven. De (deels nieuwe) wegen zijn met 
lichtoranje ingekleurd en de bredere waterlopen met lichtblauw. Mid-
den over de kaart van zuid naar noord is dat de Lieshoutsche Beek, 
een bovenloop van de Aa. Vanuit het zuidwesten, rechtsonder op de 
kaart, is de Reijbroeksche Loop ingetekend die in deze Lieshoutsche 
Beek uitkomt bij het gehucht Groenewoud. De bebouwing links hoort 
bij Lieshout en de bebouwing rechts hoort bij Beek en Donk. 
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verkaveling opgeruimd worden. Benthem wilde blijkbaar door 
het laten aanbrengen van nieuwe beplantingen dat besloten 
karakter van de beemden in de toekomst veiligstellen.

De Beeksche akker en de beek
Langs de wegen aan de westkant van het roze gebied met de 
beemden is op de kaart een rij rode stippen met een groe-
ne kronkellijn ingetekend. Dat zijn “wegen met ontworpen 
éénzijdige beplanting van inlandsche eik met struikrandje als 
ondergroei”. Vergelijken we het landschapsplan met de geo-
logische kaart en de topogra�sche kaart van vóór de ruilver-
kaveling dan blijkt deze beplanting de rand aan te geven van 
de grotere akkers bij Beek en Donk. Ook in het zuidwesten is 
zo’n akkeromranding bij Groenewoud in het ontwerp opgeno-
men.
De wegen over de akkers zelf zijn op het landschapsplan 
onbeplant gelaten. Langs de andere rand van de akkers 
liggen de boerenerven met hun beplantingen. De akkers zijn 
zo als grotere open ruimtes ontworpen in contrast met de 
‘roze’ beemdgronden die juist kleinschalig besloten moesten 
worden.
Tussen de lage beemden en het hoger gelegen dorp Lieshout 
ligt nog een overgangsstrook met een aantal evenwijdig 
lopende nieuwe of vernieuwde wegen. Daar heeft Benthem 
voorgesteld om “laanbeplanting van populier (event. wilg of 
esch)” aan te brengen. 
Tenslotte zijn er langs de beek stukken van de linker- of 
rechteroever ingeplant met korte stroken struikbeplanting of 
wilgenbomen. Langs de beek loopt geen weg, maar zo zou je 
de beekloop visueel wel nog wel kunnen volgen. Bij de twee 
kruispunten van de beek met een weg is extra beplanting 
voorgesteld, in het noorden bij Donk is het zelfs een bosje. 

Algemene opzet of structuur en landschapsanalyse
Dit landschapsplan lijkt op het eerste gezicht een beplan-
tingsplan, maar bij nadere analyse is het ook de weergave 
van een creatieve visie op de ontwikkeling van dit landschap 
in hoofdlijnen. Als we dit landschapsplan analyseren is de 
‘algemeene opzet’ helder en vergelijkbaar met die van het re-
constructieplan Walcheren. Hier is ook onderscheid gemaakt 
in landschapseenheden op basis van geomorfologie en daar-
mee corresponderend grondgebruik. Op Walcheren waren 
het de ruggen, kommen en binnenduinrand. Hier bij Lieshout 
en Beek zijn het de beemden, de akkers en de velden op de 
overgang daartussen. Daarnaast kreeg de beek als lineair 
element nog een speciale behandeling.

Tegenwoordig kunnen we dergelijke kaarten in GIS heel 
makkelijk ‘over elkaar heen projecteren. Ook hebben we nu 
veel meer kaartmateriaal beschikbaar met gegevens over 
de bodem, de waterhuishouding, de �ora en de fauna en 
nog veel meer. Benthem had zo’n bodemkaart waarschijnlijk 
nog niet en hij moest zich behelpen met de papieren geolo-
gische en topogra�sche kaarten. Toch is het principe van de 

landschapsanalyse niet veranderd. De basis daarvoor is door 
Westhoff en de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen 
bijeengebracht. In de hoofdopzet van het landschapsplan is 
de beschrijving van het “esch-landschap” uit het rondschrij-
ven, met zijn eschgronden, groengronden en veldgronden, te 
herkennen. Bijhouwer bracht met zijn koppeling van wegbe-
planting aan landschapstype een aanzet tot een ruimtelijk-vi-
suele vertaling van die landschapstypologie in. En bij Staats-
bosbeheer kon Benthem de ambachtskennis van het bomen 
planten en het beheer van beplantingen opdoen. 

Basis was evenwel zijn eigen kennis en fascinatie voor het 
cultuurlandschap waarin alsmaar een synthese kan ontstaan 
tussen het menselijk handelen en de oneindig rijke natuur. 
Het begon bij de fascinatie van de jongeman die jarenlang op 
de �ets naar het opspuitingslandschap ging om de ontwik-
keling van de �ora en de fauna daar te bestuderen en die bij 
Durgerdam uren over de dijk wandelde, met uitzicht over de 
voormalige Zuiderzee.

“Tot mijn groote vreugde vernam ik gisteren van den 
Heer Overdijkink dat U voor een half jaar vrijstelling hebt 
gekregen van militairen dienst en dat U sinds maandag 
reeds weer aan het werk zijt bij het Staatsbosbeheer.575 
Ik wil U, en daarbij ook onze zaak hiermee van harte 
gelukwenschen; het was mij gistermiddag op de be-
stuursvergadering een groot genoegen dit aan de heeren 
te kunnen mededeelen, die zich daarover allen oprecht 
verheugden!” 

Cleyndert schreef dit aan Benthem op 16 october 1946, 
maar hij nam in zijn brief slechts één witregel pauze voor 
hij vervolgde met: “Het is wel jammer, dat dit niet 2 we-
ken eerder is geschied zoodat U de vergadering over De 
Scheeken had kunnen bijwonen. Hebt U nog vernomen 
hoe dat toen afgelopen is?”



KIEM

130 Landschapsplan Nederland  Hoofdstuk 2 De kiem van het landschapsplan

2.11. Het denkbeeld van één grote vakinstantie voor de landschapsverzorging

Het denkbeeld van één grote vakinstantie voor 
de landschapsverzorging

In militaire dienst
Vlak na de oplevering van het landschapsplan voor Lieshout-
sche Beemden en Beeksche Akker en in de eindfase van het 
werk van de Snelcommissie, werd Benthem van zijn werk 
gehaald. In de inleiding van het rapport van de Snelcommissie 
wordt vermeld dat hij sinds de elfde vergadering vervangen 
werd door de houtvester, omdat hij “in militairen dienst werd 
geroepen”.504 Uit brieven van Cleyndert, Westhoff en Gorter 
blijkt namelijk dat Benthem in de zomermaanden van 1946 
ingekwartierd is geweest. De tweede vergadering van de 
werkgroep na de oorlog op 5 juni kon hij ook niet deelnemen. 
Misschien heeft hij de presentatie van het rapport van de 
Snelcommissie niet eens mee kunnen maken. Ook wordt er in 
de brieven verwezen naar Benthem’s pogingen om uitstel of 
vrijstelling te krijgen. De lijst met ruilverkavelingen waarvoor 
hij een landschapsplan moest maken groeide gestaag, niet 
alleen in Brabant en Zeeland, maar ook in de rest van het land. 
Hij had dus helemaal geen tijd om naar ‘Indië’ uitgezonden te 
worden.

Naar Utrecht
Vanaf begin oktober was Benthem weer terug bij het Staats-
bosbeheer. Cleyndert besloot zijn brief van 16 oktober met de 
constatering dat hij nu hij aangesteld was “bij den centralen 
dienst van den heer Overdijkink (…) met het centrale werk 
wel zoo de handen vol zult hebben”. Hij werkte sinds oktober 
1946 niet meer in een vrije rol als landschapsadviseur vanuit 
Den Bosch, maar was aangesteld bij de Afdeling Natuurbe-
scherming en Landschapsverzorging in Utrecht. Hij was dan 
wel net te laat terug voor de vergadering over De Scheeken 
waar Cleyndert aan refereerde, maar Benthem pakte het werk 
aan De Scheeken snel weer op. Wellicht bijgestaan door de 
‘hulp- tekenaar’ zette hij een nieuwe serie tekeningen voor De 
Scheeken op.505 Hiervan bevinden zich er vier in de Staatsbos-
beheer-collectie. Het zijn de enige vier die als ‘afzender’ de Af-
deling Natuurbescherming en Landschapsverzorging hebben. 

De landschapsplankaart van ‘Lieshoutsche beemden en Beek-
sche akker’, uit maart 1946, staat ook vol met aantekeningen 
in potlood. Over welke bomen en struiken nog niet geplant 
zijn en over een rij populieren waarvoor in de plaats eiken zijn 
geplant. Op het stuk van die weg dat nog niet beplant was 
zouden volgens die aantekeningen dan ook maar eiken moeten 
komen. Het kan zijn dat Benthem bij zijn terugkomst uit militai-
re dienst al snel is gaan controleren of het landschapsplan wel 
(goed) was uitgevoerd en toen op die kaart de bevindingen van 
zijn inspectie heeft genoteerd.

Waarschijnlijk zal hij ook met Sissingh weer verder zijn gegaan 

met de natuurreservaten in het Beerzedal en andere delen van 
Brabant. Dat paste goed in het werk van de Afdeling Natuurbe-
scherming en Landschapsverzorging, die immers toen nog niet 
opgesplitst was. En over het Bossche Broek bleef hij waken, 
vast. 

Benthem zal het werk in Zeeland ook weer opgepakt hebben. 
De Snelcommissie was gereed met zijn rapport, maar het 
reconstructieplan moest nog wel vertaald worden naar een 
beplantingsplan voor de wegen. Er moesten allerlei ontwerpen 
komen voor erfbeplantingen, bossen in de nieuwe zuidelijke 
‘manteling’ en bij doorbraakkreken. Dat sloot aan op het werk 
dat hij met “assistent” De Jonge al voor zijn zijn oproep voor 
militaire dienst deed. Dat was een taak die voortvloeide uit het 
werk in de commissie die de agrarische vraagstukken voor het 
herstel van de beplantingen op Zuid-Beveland, Schouwen en 
Tholen uitvoerde. Deze eilanden en Walcheren zijn niet door de 
C.O.L. opgepakt. Daar werd immers al voor gezorgd, als ver-
volg op het werk van de Snelcommissie en de voorbereidende 
commissie van agrarisch deskundigen waarbij Benthem vanaf 
begin 1945 als de landschapsadviseur was ingeschakeld.506 

Militaire en centrale dienst
Benthem had al voor zijn terugkeer uit militaire dienst grote 
plannen, waarover hij in ieder geval met Cleyndert van gedach-
ten wisselde. Dat kunnen we opmaken uit de in het archief 
bewaarde antwoorden van Cleyndert op twee brieven die hij 
stuurde hij in de maanden dat hij in militaire dienst zat. Ben-
them’s brieven hebben we niet, maar Cleyndert’s antwoorden 
wel.507 Het blijkt dat Benthem toen over een heel andere dienst 
nadacht. In een brief van 31 augustus 1946 reageert Cleyn-
dert namelijk op zijn “denkbeeld van één grooten, centralen 
Rijksdienst, die natuurbescherming, landschapsverzorging 
en boschbeheer zal omvatten”.508 Dat denkbeeld lijkt volgens 
Cleyndert “theoretisch juist”, maar in de praktijk ziet hij het 
de komende jaren niet gebeuren, gezien de “momenteele 
verhoudingen en de stroeve in vele opzichten onbevredigende 
werkwijze van het Staatsboschbeheer”. “Intusschen gaat ons 
landschap te gronde.”509

Verder gelooft Cleyndert niet in een “absoluten, sterk gecen-
traliseerde Rijksdienst als de alléénzaligmakende”. Een te sterk 
doorgevoerde centralisatie zou stroef werken en “de werk-
zaamheden en het initiatief van de lagere organen (…) verlam-
men”. Hij vindt dat er alles aan gedaan moet worden om ook 
bij de provincies een goede landschapsadviseur aangesteld 
te krijgen en dat “de erkenning door een overheidslichaam als 
de Provincie, dat hun Planologische Dienst náást de andere 
deskundige ambtenaren óók een landschaps-kundige noodig 
heeft, zoolang daar niet door de Rijksoverheid in voorzien is, 
reeds een grote winst is bij vroeger vergeleken”.510
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Iedere Provincie een landschaps- en recreatieplan
Zeker in Zuid-Holland en Noord-Holland, maar ook Utrecht, 
is zo’n landschapsadviseur in vaste dient volgens Cleyndert 
hard nodig. Die provincies moeten aan de landschapsver-
zorging “deelnemen” - hij onderstreept dat woord - en zo 
“als bindend element” ook landelijke gemeenten met “veel 
natuurschoon, doch weinig �nancieele middelen” ondersteu-
nen bij de aankoop van terreinen, of bij het “ongerept en 
onbebouwd laten” van gemeentelijke gronden met natuur-
schoon. Noord-Holland was de enige provincie die dat had 
ingezien. Daarnaast was de kans veel groter dat de land-
schapsdeskundige betrokken zou worden bij “de aanleg van 
wegen, kanalen, bruggen electriciteitswerken enz. enz.” als 
deze bij de Provincie zelf “in vasten dienst” zou zijn. “U hebt 
het zelf gezien,” dat Brabant zich niet verplicht voelde om van 
de diensten van de landschapsadviseur gebruik te maken. 
En dat de “Directie van het Staatsbosbeheer er blijkbaar niet 
voor gevoelt, te trachten de Provincies daartoe te bewegen 
of te verplichten”.511

“Hoeveel te meer is echter een landschapskundig ambtenaar 
noodig in die Provincies waar géén rijks-landschapsadviseur 
aanwezig is en waar hoogstwaarschijnlijk het Staatsbosch-
beheer er ook niet spoedig toe zal overgaan er één aan te 
stellen.”512 Hij loopt in zijn brief de meeste provincies af en 
bespreekt de verschillen. Bijvoorbeeld dat het opvallend 
is dat bij het passeren van de grens tussen Utrecht en 
Noord-Holland zo goed te zien is dat de wegen in Noord-Hol-
land wel en in Utrecht niet “landschapskundig zijn verzorgd”. 
Volgens Cleyndert is het nodig dat voor iedere Provincie een 
“landschap- en recreatieplan” wordt opgesteld. Daarvoor is 
het goed als de landschapskundige die het mee opstelt in 
vaste dienst is van die Provincie is, al is het maar in deel-
tijd.513

Eén rijksdienst voor het Nederlandse landschap als 
geheel
Cleyndert gelooft dat het beter is om geen theoretisch stand-
punt in te nemen, maar te bezien welke mogelijkheden zich 
in de praktijk voordoen en “niet trachten éénzelfde schema 
op het geheele land toe te passen”, maar “provinciegewijs 
nagaan”, wat de “juiste practische toepassing is van de land-
schapsverzorging” zou zijn.514 Hij ziet mogelijkheden die zijn 
ontstaan na de oorlog, met name op het werk van de C.O.L. 
met zijn supervisors. Cleyndert wijst er op dat bijvoorbeeld 
door Van Koolwijk sr. praktisch veel tot stand werd gebracht 
en de supervisor van Zuid-Holland had de opdracht gekregen 
om een ontwerp te maken voor het landschapsherstel van 
het landschap van de geestgronden inclusief het Westland. 
Van Koolwijk sr had Noord-Brabant en Limburg tot werkge-
bied en Zuid-Holland  - met uitzondering van de duinenstreek 
- viel onder Hein Otto.515 

Overdijkink en Bijhouwer beoordeelden alle plannen in hun 
rol als algemeen supervisor. Dat betekende dat ook het werk 
van de C.O.L. in de praktijk ook weer niet buiten het Staats-
bosbeheer om ging. Volgens Cleyndert was het wel juist dat 
Staatsbosbeheer niet het “alléénzeggenschap” had, ook al 
omdat er op korte termijn zo veel gebeuren moest. Samen-
werking, daar gaat het om.516

Benthem is nog niet overtuigd blijkt uit Cleyndert’s volgende 
brief. Blijkbaar heeft Benthem opnieuw benadrukt dat hij 
bleef bij het denkbeeld dat het landschapskundig advieswerk 
in zijn gehéél door de Rijksoverheid behartigd diende te wor-
den. Zijn brief hebben we niet, dus hebben we ook niet zijn 
argumenten daarbij, maar Cleyndert antwoord vergelijkbaar 
met zijn eerdere brief dat hij het toch vooral praktisch wilde 
bezien.517 Hij betwijfelde zeer of Benthem’s denkbeeld binnen 
het Staatsbosbeheer gestalte zou kunnen krijgen. Verder zou 
het gebrek aan een goede landschapsadviseur in Noord-Hol-
land en Zuid-Holland “voor het landschap werkelijk noodlottig 
kunnen worden”. 518

Cleyndert verwierp het denkbeeld echter niet en “wanneer 
de Rijksoverheid, resp. het Staatsbosbeheer, eenmaal zoover 
zou komen, dat zij in alle landstreken, waar dat noodig is, 
over zal willen en kunnen gaan tot aanstelling van de noodige 
landschapsadviseurs”, dan leek het hem volstrekt niet uitge-
sloten dat de reeds aangestelde provinciale landschapsad-
viseurs “in dienst van die nieuwen Rijksdienst zouden over-
gaan”.519

We hebben de brieven met argumentatie van Benthem niet 
kunnen bestuderen, maar het ligt in de lijn van zijn eerdere 
standpunten dat hij er de nadruk op legde dat er voor het Ne-
derlandse landschap als geheel vanuit één visie zou moeten 
worden gewerkt. Tijdens zijn ballingschap in het leger, want 
zo zal het voor hem in die zomer van 1946 gevoeld hebben, 
schreef hij niet alleen brieven, maar voltooide hij ook weer 
een artikel.520 Ook daarin komt die overkoepelende visie op 
de verzorging van het Nederlandse landschap als geheel 
naar voren.521 Zoals we kennen van Benthem begint hij zijn 
verhaal vanuit een bredere context.  Eigenlijk ontvouwt hij in 
het vervolg van dit artikel zijn plannen voor het werk aan de 
landschapsverzorging voor het hele land. En die plannen zou 
hij gaan realiseren binnen de Rijksdienst die het Staatsbosbe-
heer al was, vanaf mei 1947 bij de ‘nieuwe’ Afdeling Land-
schapsverzorging, voortbouwend op het programma dat hij 
eerder in het afgekeurde artikel had omschreven aan de hand 
van de driedeling: behoud, correctie en schepping.
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“Ongekend groot zijn de verliezen, welke deze oorlog aan ons 
landschap heeft toegebracht. In uitgestrekte gebieden werd 
waardevol natuurschoon door de inundaties vrijwel volkomen 
weggevaagd. Andere streken zagen hun boschbezit of hun rijk-
dom aan beplantingen ten gevolge van houtroof of oorlogsver-
nielingen voor een aanzienlijk deel verloren gaan. De geschon-
den pro�elen van vele steden en dorpen, die in het landschap 
zulk een domineerende plaats innamen, kunnen daaraan nog 
worden toegevoegd. En ons zwaar beproefde duinlandschap 
vormt een hoofdstuk op zich zelf. 
Overzien wij dit alles dan is het begrijpelijk dat er thans 
bezorgdheid heerscht binnen den kring der Nederlandsche 
natuurvrienden. Maar toch zou het onjuist zijn slechts aandacht 
te hebben voor de geleden verliezen; want ongetwijfeld valt 
er, ondanks alles, toch ook winst te noteeren al is deze niet 
direct van tastbaren aard. De enorme omvang immers van de 
vernielingen, welke aan ons natuurbezit zijn toegebracht, heeft 
thans de vraag naar een praktische oplossing van het land-
schappelijk probleem op tal van plaatsen zeer concreet aan de 
orde gesteld. 
Anders dan voorheen blijkt thans ieder overtuigd van de nood-
zakelijkheid de reconstructie van ons landschap met kracht 
ter hand te nemen. Dit is ongetwijfeld een stap vooruit en het 
schept hoopvolle verwachtingen voor de toekomst. De geesten 
zijn gerijpt en de wegen naar een waarlijk constructieven arbeid 
ten behoeve van het landschap liggen voor ons open. Beter dan 
in de vervulling van een eeuwige Cassandra-rol kan de activiteit 
der natuurbescherming zich uiten in een doelbewuste deelne-
ming aan de komende vormgeving van het landschap.
Waar thans de realiteit van den oorlog ons plaatst voor de 
noodzakelijke opbouw van geheele landschappen is het van 
belang de huidige ontplooiing van dit werk alsmede de voor 
een verdere toekomst gewenschte ontwikkeling hiervan eens 
nader onder het oog te zien.”

 R.J. Benthem 
 in tijdschrift Natuur en Landschap, juli 1946

Re-constructie van landschappen
Benthem vervolgt: “Feitelijk was het probleem van de construc-
tie van nieuwe landschappen op groote schaal in de laatste ja-
ren reeds aan de orde geweest bij de plannen, welke waren tot-
standgekomen of voorbereid ten behoeve van de uitgebreide 
cultuurgebieden in onze voormalige Zuiderzee.”522 In tegenstel-
ling tot vele vroegere inpolderingen als de Haarlemmermeer 
werd hier volgens Benthem gewerkt aan de schoonheid van 
het nieuwe landschap en niet slechts met “beplantingen van 
velerlei aard doch evenzeer in de totale ruimtelijke indeeling 
van het gebied en in de constructie van het stelsel van wegen 
en kanalen en den aard der bebouwing.”

Aan de Noordoostpolder werkte Benthem niet zelf mee, maar 
bij het herstel van de oorlogsschade aan het landschap van de 
Zeeuwsche eilanden was hij juist zeer betrokken. “Met de vol-
komen verwoesting van bestaande landschappen op verschil-
lende Zeeuwsche en Zuidhollandsche eilanden en in de Wierin-
germeer komt dit werk plotseling in een nieuw stadium”.523 Op 
Schouwen en Walcheren waren de verwoestingen “tengevolge 
van de zware dijkbreuken en uitschurings kracht der getij-
stroomen alsmede door de vernielingen aan de duinen en de 
uitwerking van bombardementen en geschutsvuur” ongekend. 
Dat was ook de aanleiding om vernieuwende denkbeelden in 
daden om te zetten.524

 
Hier zou de sanering van het agrarisch bedrijfsleven met een 
herverkaveling voor de beide eilanden gepaard gaan. Daarbij 
werden ook “aan de reconstructie van het landschap de grootst 
mogelijke eischen gesteld”. In het nieuwe landschap zullen “de 
eischen van het hedendaagsch agrarisch bedrijfsleven en die 
welke door de morphologische structuur worden bepaald, op 
een harmonieuze wijze tot uitdrukking worden gebracht”.525

Sinds het ontwerp-streekplan dat tien jaar eerder was op-
gesteld had de “planning” een verrassende ontwikkeling 
doorgemaakt, stelt Benthem. “In eendrachtige samenwerking 
wordt thans door planologen, agrariërs, stedebouwers en 
landschapsdeskundigen aan de tot standkoming van dit plan 
gearbeid”. Daaruit bleek dat het “begrip voor landschappelij-
ke waarden en voor de diepgaande beteekenis van een met 
zorg gekozen ruimtelijke indeeling” getuigt van de “gewijzigde 
denkbeelden met betrekking tot de noodzakelijke opbouw van 
geheele landschappen”.526

Voor onze gecompliceerde samenleving
 “En zoo is er zeker gerechtvaardigde hoop, dat in het komen-
de landschapsplan voor Walcheren de juiste synthese zal wor-
den bereikt van die vele zoo verschillend gerichte stroomingen, 
welke de exponenten vormen van onze hedendaagsche gecom-
pliceerde samenleving”. Met deze toelichting op het bijzondere 
karakter van het Reconstructieplan Walcheren, geeft Benthem 
weer aan dat het landschapsplan in zijn visie een stimulerende 
rol kan spelen in de ontwikkeling van de maatschappij.527 In 
vergelijking met zijn eerdere ‘cri de coeur’ is Benthem inmid-
dels een stuk concreter. Hij geeft aan dat het werk voor de ver-
zorging van het landschap met het Reconstructieplan nog niet 
klaar was. Het moest ook nog in een landschapsplan worden 
uitgewerkt. Wat hij met zo’n landschapsplan bedoelde wordt 
duidelijk als hij ingaat op Tholen. Benthem’s toelichting geeft 
zicht op de werkwijze. Het hele eiland werd “op landschapkun-
dige wijze opgenomen” en “de wenschelijk geachte beplan-
tingen in kaart gebracht”. Daarbij werd “gebruik gemaakt van 
topogra�sche overzichtskaarten op een schaal van 1:10.000, 
terwijl voor verschillende onderdeelen détailkaarten op grooter 
schaal” gemaakt werden. äp Tholen was door de overstroming 
met zout water wel alle beplanting verdwenen, maar de ver-
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woesting viel relatief mee. Ook was het landschap hier “van 
een veel eenvoudiger structuur”. Hier kon worden volstaan 
met “het weder aanbrengen van de eertijds zoo rijke beplan-
tingen op dijken en erven”. Dit diende geen “nauwgezette 
restauratie van de vóór de verwoesting aanwezige landschap-
pelijke situatie” op, maar wel “een in landschappelijk opzicht 
meest effectvolle verzorging”. 528

Correctie van verwaarloosde landschappen
Benthem wilde verder kijken dan het herstel van de directe 
oorlogsschade. Hij bepleitte om de “thans gebezigde midde-
len straks ook andere dan getroffen gebieden” toe te passen. 
“Wanneer wij denken aan vele streken, welke tengevolge van 
een reeds lange jaren voortgaand degeneratieproces in het 
landschap van hun eens zoo rijke luister volkomen werden 
beroofd, springt de beteekenis hiervan wel op duidelijke wijze 
naar voren.” Als voorbeeld wijst hij op “groote deelen van 
westelijk Brabant en van Noord- en Zuid-Holland, het West-
land en de veenkoloniën (…) waar het landschap reeds tien-
tallen jaren, roept om verzorging en opbouw!” Hier zou “de 
opstelling en tenuitvoerlegging van landschapsplannen voor 
de verhef�ng van het uiterlijk aspect van dergelijke streken” 
onvoorziene kansen bieden.529 

Voor de reeds uitgevoerde ruilverkavelingen ging het land-
schapsplan om een voorstel voor de nieuwe beplantingen. Bij 
ruilverkavelingen die nog niet tot uitvoering waren gekomen 
zag Benthem de rol van het landschapsplan breder. “Spraken 
wij hiervoor over de wenschelijkheid van landschapsplannen 
voor gebieden met een sterk verwaarloosd aspect, van niet 
minder groot belang zijn deze plannen voor streken met 
waardevolle oude cultuurlandschappen, rijk aan cultuur- en 
landschapsschoon”, want ook die ontwikkelden zich en vaak 
werden ook daar ruilverkavelingen voorbereid.530

Bouwen aan waardevolle oude cultuurlandschappen
Benthem wil hier een niet te nederige rol spelen, want ook 
“hier nu behoort het landschapsplan leiding te geven. Het 
dient de elementen aan te geven, waarvan het behoud voor 
het karakteristieke van het landschap noodzakelijk moet 
worden geacht en maatregelen te ontwerpen ter verzeke-
ring van dit behoud. Het zal richtlijnen moeten verschaffen 
inzake tracering en pro�leering van wegen en waterloopen 
bij eventueel noodzakelijk ingrijpen, en aanwijzingen met het 
oog op den waterstaatkundigen toestand en het bodemrelief. 
Ook het aanbrengen of verbeteren van beplantingen, eventu-
eele ontsluiting van natuurschoon en wenschelijkheden ten 
aanzien van bebouwing en ruimtelijke ordening” kunnen in het 
landschapsplan worden verwerkt. Het gaat Benthem om de 
verzorging van het landschap als geheel, maar het land-
schapsplan kan ook “de belangen van de natuurbescherming 
in engeren zin” dienen.531

Benthem trekt de lijn die is ingezet met het Reconstructie-

plan Walcheren door en stelt dat “de evolutie, welke zich de 
laatste jaren ook op het gebied van het agrarisch planwerk 
bezig is te voltrekken” (…) “een prachtig uitgangspunt kan 
vormen voor het opstellen en tenuitvoerleggen van land-
schapsplannen”. De toekomstige agrarische bestemmings- of 
ontwikkelingsplannen zullen niet langer een “incidenteel” ka-
rakter dragen. Benthem voorspelt dat ze zich zullen kenmer-
ken door “een breede, op de totale ontwikkeling eener streek 
gerichte, visie”, waarbij ook “de landschappelijke ontwikkeling 
op een volkomen andere en breedere basis dan voorheen 
zal worden geplaatst”.532 De besprekingen in de werkgroep 
komen bijna letterlijk in Benthem’s toekomstvisie terug als hij 
schrijft dat de constructie van het landschappelijk ontwikke-
lingsplan ter hand zal worden genomen als complement van 
het agrarische bestemmingsplan. Voor dit werk was echter 
nog steeds amper een wettelijke basis. In de ruilverkavelings-
wetgeving van die tijd was een landschapsplan helemaal niet 
verplicht. Het werd niet eens genoemd. Dat gebeurde pas in 
de wet van 1954. 533

Overtuiging 
Benthem verwoorde in die zomer van 1946 dus eigenlijk 
meer een wensbeeld dan dat hij een schets van de bestaan-
de praktijk gaf. Hij had slechts de kracht van het woord om 
te overtuigen en de kracht van het beeld - in de vorm van een 
kaart met het landschapsplan - om het werk aan de schoon-
heid van het toekomstige landschap aan de man te brengen. 
Met Overdijkink besprak hij de werking van mooi getekende 
landschapsplannen als middel om de mensen die erover kon-
den beslissen de wenselijkheid in te laten zien om de land-
schapsplannen uit te voeren of om de ruimtelijke indeling en 
karakteristieken in het plan mee te nemen in de planvorming 
voor de ruilverkaveling. 

Benthem was ervan overtuigd dat “het tenuitvoerleggen van 
een zoo speciale taak als die van den landschappelijken op-
bouw van ons land slechts aan een vakinstantie” kon worden 
overgelaten.534 Zat hij aan een bureau in een kazerne toen 
hij dit artikel voltooide en zich deze vakinstantie voorstelde? 
Hij voegt eraan toe dat die haar taak alleen goed zou kunnen 
volbrengen als daar “een voldoende aantal technici op het 
gebied van landschapsverzorging en natuurbescherming” 
zouden werken. Uit de hiervoor besproken briefwisseling met 
Cleyndert blijkt dat Benthem die vakinstantie voor zich zag 
en onder de vlag van Staatsbosbeheer zou kunnen worden 
opgebouwd om “den opbouw van het Nederlandsche land-
schap (...) met kracht ter hand te nemen.”535

Hij begon gewoon. 
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Op de afdeling Landschapsverzorging waren de zaken on-
dergebracht “die verband houden met de verzorging van het 
landschap en de opbouw van nieuwe landschappen”.536 Deze 
algemene taakaanduiding werd onderverdeeld in twee werkvel-
den. Ten eerste het maken van ontwerpen voor beplantingen 
langs wegen van Rijk, provincies en gemeenten, alsmede van 
bepaalde landstreken, zoals nieuwe polders, vestingwerken 
e.d.. Ten tweede de “verzorging van het landschap bij ruilverka-
velingen en het opmaken van landschapsplannen, zowel voor 
de ruilverkavelingen als voor andere objecten”.537

Het eerste werkveld viel in deze periode onder Overdijkink 
en omvatte het werk dat deze daar al sinds de dertiger jaren 
verrichtte, namelijk het maken van beplantingsplannen voor de 
Rijkswegen en -kanalen. Daarmee had hij met een kleine groep 
ontwerpers expertise opgebouwd en dat werk zou hij voort-
zetten.538 Het tweede - nieuwe - werkveld was de landschaps-
verzorging voor grotere gebieden, zoals bij ruilverkavelingen 
of het herstel van oorlogsschade. Daar lag de uitdaging voor 
Benthem. 

Splitsing

Op 1 mei 1947 was de afdeling 'Natuurbescherming 
en Landschapsverzorging' opgesplitst in een afdeling 
'Natuurbescherming en Landschap' voor de klassieke 
natuurbescherming en een afdeling 'Landschapsver-
zorging' waar ook het scheppende aspect van het 
werk plaatsvond.576  
Formeel kwam dat ook tot uiting in het feit dat Land-
schapsverzorging binnen het Staatsbosbeheer werkte 
voor het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed-
selvoorziening en de andere afdeling de belangen van 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen behartigde.577 

Deze splitsing kan echter ook gezien worden 
als gevolg van de frictie die ontstond door twee 
verschillende visies op natuur en benaderingswijzen 
van natuurbescherming en de verzorging van het 
landschap. Die frictie leefde ook binnen de oude 
afdeling Natuurbescherming en Landschapsverzor-
ging. Sommifgen ging het om het behouden, anderen 
wilden dat behoud deel was van een ontwikkelingsge-
richte strategie. Niet iedereen kon Cleyndert’s oproep 
volgen om niet alleen te behouden, maar ook “de 
verzorging van het bestaande en tevens de opbouw 
van het nieuwe landschap” ter hand te nemen. Deze 
twee visies op natuurlandschap en cultuurlandschap 
kwamen al eerder bij de Contact-Commissie naar vo-

ren bij de bespreking van de paradigmatische spraak-
verwarring bij het oprichten van de werkgroep voor de 
cultuurlandschappen. Tot op de dag van vandaag is 
deze binnen het Staatsbosbeheer te herkennen. 

De splitsing van de afdeling was een pragmatische 
oplossing. We zagen al eerder hoe Benthem vanuit 
de ‘synthese’-benadering van het cultuurlandschap 
verder wilde op de lijn van Cleyndert’s oproep. Voor 
hem was dat een uitbreiding van de natuurbescher-
ming. Hij voelde zich in beide ‘kampen’ op zijn gemak 
en heeft gelijk zijn werk weer opgepakt, waarbij hij 
zijn eigen agenda van ‘De Landschapsadviseur’ vóór 
en na de splitsing bleef volgen. 
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2.12. Bevindingen tijdens deze reconstructie 

Bevindingen tijdens deze reconstructie

De overkoepelende onderzoeksvraag van het eerste deel van 
dit onderzoeksverslag is: Wat is de kiem van ‘het landschaps-
plan’ voor ruilverkavelingen? 

Uit de artikelen van Benthem, de maandverslagen en de 
notulen en briefwisselingen in het archief van de Werkgroep 
voor de Cultuurlandschappen van de Contact-Commissie blijkt 
dat Benthem grotendeels zelf de landschapsverzorging heeft 
ontwikkeld. Daarbij blijkt hij zich al tijdens zijn jeugd een atti-
tude ten opzichte van de natuur te hebben eigen gemaakt die 
afwijkt van de attitude die in de natuurbescherming gangbaar 
was. Zijn ontwikkeling sluit aan op de vernieuwende ideeën die 
Cleyndert al in de dertiger jaren uitdroeg. Met Cleyndert en 
Gorter zag Benthem het menselijk handelen in het landschap 
als een vormende kracht in de natuur. In zijn benadering zijn 
natuur en cultuur niet elkaars tegenpolen. Het is in die visie 
niet zo dat menselijk handelen altijd tot een afname van de 
kwaliteit van de natuur leidt. Al in zijn jeugd betoogden hij en 
Sluijter dat het vogelparadijs van het Oostzanergat juist was 
ontstaan doordat mensen daar land zijn gaan opspuiten. 

Mensen kunnen in de visie van Benthem de loop van de natuur 
beïnvloeden en in de loop van de ontwikkeling van het land-
schap zo handelen dat er steeds een nieuwe synthese kan 
ontstaan tussen natuur en culturele processen. Landschaps-
verzorging kan er voor zorgen dat die synthese tot schoon-
heid leidt. Dat is het hoogste doel. Van Tienhoven, Cleyndert 
en Gorter konden hem hierin volgen. Deze benadering was 
bedoeld als een sprong over de patstelling in discussies 
tussen mensen die op het behoud van natuurwaarden - of 
monumenten - zijn gericht en mensen die het landschap willen 
vernieuwen door het te ontginnen. Dit werd zowel door de 
behouders als de vernieuwers in en om de werkgroep slecht of 
niet begrepen.

Autonoom en pionier
Waar kwam Benthem’s gedachtengoed vandaan in die eerste 
jaren als landschapsadviseur? Benthem handelde autonoom. 
Hij stelde zich zo nodig verzoenend of bruggen bouwend op 
in de werkgroep, maar uiteindelijk koos hij zijn eigen pad. Dat 
pad ging in de begintijd in tegen de benadering van Bijhouwer 
en Van Rijsinge. Zij wilden vooraleerst volstaan met een studie 
van de cultuurlandschappen. Het idee om vanuit een nationaal 
perspectief actief aan het landschap vorm te geven komt bij 
Benthem vandaan. Hij ging in zijn idee voor de ontwikkeling 
van een Rijksdienst voor de landschapsverzorging verder dan 
Cleyndert. 

In het kader van zijn strijd voor het Bossche Broek had hij in 
1943 al kennis gemaakt met de directeur van Staatsbosbe-
heer Van Steijn. De steun van Van Steijn is essentieel geweest 
voor het volbrengen van de missie van Benthem. Hij sloot 

waarschijnlijk binnen de organisatie van het Staatsbosbeheer 
aan op het werk en het voorbeeld van Overdijkink. De pioniers-
rol van autodidact Benthem als ontwerper ging evenwel verder. 
Dat blijkt uit het landschapsplan voor Lieshoutsche beemden 
en Beeksche akkers uit maart 1946 en zijn rol bij de planvor-
ming voor de reconstructie van Walcheren van eind 1944 tot 
voorjaar 1946. 539

Wat vormde de theoretische basis onder zijn werk? De inter-
actie met Cleyndert, Gorter, Van Tienhoven, Verhagen, Van 
Steijn, Bijhouwer, Van Rijsinge en Westhoff betekende een zeer 
vruchtbare samenkomst van personen aansluitend op een 
tijdgeest die op wederopbouw, vernieuwing en holisme was 
gericht. In dit deel van het onderzoek vonden we niet alleen 
de kiem van het Landschapsplan, maar ook de kiem van de 
landschapstypologie. De eerste indeling in verschillende typen 
cultuurlandschap is daar - ondanks de onvolkomenheid - een 
baanbrekend resultaat van. Deze indeling is met name door 
Westhoff, Van Rijsinge en Bijhouwer op papier gezet, waarbij 
ieder putte uit de publicaties die zij op dat moment aan het 
voorbereiden waren. Benthem koppelde deze typologie aan 
de dynamische ontwikkeling van het landschap. Elk landschap, 
ook landschappen die niet veel veranderen, zijn in principe 
altijd in ontwikkeling. Op dat aspect was hij zijn tijd vooruit. 
Ook een aantal van de werkgroepsleden konden hem daarin 
nog niet volgen. Het blijkt dat Westhoff al tijdens de interactie 
met de werkgroepsleden in 1944 zijn idee van ‘half-natuurlijke’ 
landschappen aan het ontwikkelen was als zijn eigen metho-
de om om te gaan met de dynamiek in het landschap en de 
verhouding tussen natuur en cultuur.

Benthem voegde aan de typologie van de werkgroep ook het 
aspect van de beleving van het landschap toe. Dat had voor 
hem te maken met de cultuurhistorie en met de schoonheid 
die een synthese tussen natuurlijke processen en menselijk 
handelen in de cultuur van een bepaalde fase van de geschie-
denis. Benthem zag het Nederlandse cultuurlandschap als 
onderdeel van het landschap van Europa en benadrukte vanuit 
dat brede perspectief juist de eigenheid van het Nederlandse 
landschap binnen die continentale samenhang. 

Rijksdienst voor de schoonheid van het land
Hoe zag Benthem de taak van de overheid inzake het Neder-
landse landschap? Benthem volgde in 1950 Overdijkink op als 
hoofd van de Afdeling Landschapsverzorging.540 In dat jaar 
bespreekt hij, in een dubbelartikel in Natuur en Landschap, 
de voortgang bij de realisatie van zijn “gekoesterd ideaal”.541 
Hij stelt daar dat het Staatsbosbeheer “de grenzen van zijn 
oorspronkelijk arbeidsterrein aanzienlijk verlegd” had. Dat was 
“vèr uitgegroeid buiten de beperkte doelstelling die zijn naam 
aangeeft”. De werkzaamheden van het Staatsbosbeheer waren 
“thans veeleer die van een Rijksdienst, welke naast bosbeheer 
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en de behartiging van het bosbouwbelang in de ruimste 
zin, landschapsverzorging en natuurbescherming” tot taak 
had. Deze beide laatste onderdelen, “hoewel behorende tot 
oorspronkelijke ‘zorg voor het natuurschoon’,” hadden zich 
”binnen de dienst tot afzonderlijke grootheden naast het 
bosbeheer ontwikkeld.”542 

Voor Benthem ging het waarschijnlijk zelfs verder en was 
Staatsbosbeer dé Rijksdienst voor de Landschapsverzorging 
geworden. Natuurbescherming en het bosbeheer waren daar 
een onderdeel van. “Nieuwe denkbeelden hebben zich hierbij 
in de afgelopen jaren baan gebroken en verdere mogelijkhe-
den voor de doelbewuste landschapsopbouw worden onder 
het oog gezien. De ervaringen, opgedaan met het herstel van 
bossen en beplantingen in de nà-oorlogsjaren, hebben daarbij 
sterk de noodzaak in het licht gesteld, met daadwerkelijke 
steun van de overheid ook in de toekomst de opbouw en de 
reconstructie van ons landschap te kunnen voortzetten. Weg-, 
dijk- en erfbeplantingen, die tot de belangrijkste elementen 
van ons landschap behoren en bovendien van niet te onder-
schatten economische betekenis zijn, verdienen (…) zeker, 
naast de bossen, alle aandacht.” 

Dat in het werk van het Staatsbosbeheer de behandeling 
der ruilverkavelingen inmiddels een zeer belangrijke plaats 
innam blijkt uit de cijfers. Er was toen ± 270.000 hectare in 
voorbereiding of uitvoering en er werd geschat dat nog  een 
miljoen hectare in Nederland voor ruilverkaveling in aanmer-
king kwam. In het vervolg van het artikel bespreekt Benthem 
een reeks landschapsplannen waaraan toen gewerkt werd. In 
het vervolg van deze dissertatie zullen die landschapsplan-
nen nader worden geanalyseerd. We zullen zien dat daarin 

een visie en aanpak is uitgewerkt waarvoor de kiem lag in 
de ontwikkeling die Benthem doormaakte in de tijd die in dit 
deel van dit proefschrift is gereconstrueerd. Die visie mond-
de uit in een ontwerpconcept dat in de vijftiger jaren werd 
ontwikkeld voor het gevarieerde landschap van Nederland. 
Ook zullen verderop in de dissertatie de verdere lotgevallen 
van dit ontwerpconcept in de verschillende landschapstypen 
in Nederland worden behandeld. Toegelicht zal worden hoe al 
die landschapsplannen tezamen een ‘Landschapsplan Neder-
land’ zijn gaan vormen. Ze hebben ‘een groen maatpak’ voor 
Nederland opgeleverd. Een geschenk waar wij in onze tijd op 
kunnen voortbouwen.

Opgave van de lange adem
Deze reconstructie van de sleuteljaren in het ontstaan van 
het idee ‘landschapsplan Nederland’ wordt afgesloten met 
een citaat uit het dubbelartikel uit 1950. Benthem verbreedt 
daarin, zoals we van hem gewend zijn, het perspectief. 
Daardoor is zijn oproep ook nu actueel in een tijdsgewricht 
waarin het land opnieuw zal worden verbouwd, met klimaat-
adaptatie, energietransitie, toegankelijkheid, duurzaamheid 
en biodiversiteit als motto's. Hij vraagt aandacht voor de 
overkoepelende opgave van de lange adem: een bewuste 
synthese tussen natuurlijke krachten en menselijk handelen 
met als hoogste doel: harmonie en schoonheid.

“Richten wij de blik verder dan vraagt in toenemende mate het onderhoud van de 
bestaande en aan te brengen beplantingen de aandacht. In ons overbevolkte land, 
waar de vrije ruimte steeds intensiever wordt benut, stijgt de betekenis hiervan 
als het ware met de dag. Terwijl de noodzakelijke reconstructie van ons land-
schap nog voor een groot deel in het verschiet ligt, zullen wij ons daarom moeten 
voorbereiden op een nieuwe niet minder belangrijke taak.(...) Het is een bijzonder 
moeilijke, maar noodzakelijke, opdracht te trachten nieuwe geschiedenis te schrij-
ven, die niet slechts zal getuigen van practische zin, doch ook van begrip voor de 
harmonie en schoonheid.”578
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cultuurlandschappen. IISG, Amsterdam.
561 Zie voor werk en opvattingen: Saris, (2018).
562 Gorter (1986).
563  Uit zijn maandverslag van juni 1945 valt verder op te maken 
dat Benthem voor zijn terreinverkenningen en overleg gebruik maakte 
van de trein en een �ets. Hij vermeldt namelijk dat “het buitenwerk nog 
sterk belemmerd wordt door de onmogelijkheid om rijwielen per spoor 
te vervoeren”. Hij drong er bij Van Steijn meteen ook beleefd op aan 
dat hij nu eindelijk eens de hem toegezegde schrijfmachine zou krijgen. 
Hij was daarvoor blijkbaar al die tijd afhankelijk van anderen geweest. 
564 Ook het voorlopig rapport voor Walcheren uit de vroege 



151

zomer van 1945 hebben we nog niet gevonden, dus hebben we niet 
kunnen achterhalen hoe deze voorloper van het reconstructieplan er 
uit heeft gezien.
565  De commissie werkte aan haar rapport van augustus 1945 
tot augustus 1946 en vergaderde 11 of 12 keer, dus gemiddeld 
één keer per maand. Bijhouwer had een zwaar jaar achter de rug, 
nadat hij voor het Market Garden-bombardement van Wageningen in 
oktober 1944 had moeten vluchten en al zijn bezittingen verloor. Net 
voor de bevrijding overleed zijn echtgenote. (Andela (2011), pag. 
245. Het kan ook zijn dat Bijhouwer bij de Snelcommissie kwam als 
deel van zijn benoeming in de Commissie voor het Landschapsher-
stel op 10 januari 1946.
566 Steenhuis, 2007; Andela, 2011.
567 Andela (2011) schrijft dat bij het uitwerken van de inrich-
ting van de Wieringermeerpolder Overdijkink ook was betrokken 
vanuit Staatsbosbeheer. Het ging daar in de eerste plaats om de 
beplantingen langs wegen en waterlopen. Ook Bijhouwer werd daar 
als zelfstandig adviseur bij ingeschakeld.Na een advies over de 
hoofdopzet voor de ruimtelijke indeling, concentreerde zijn bijdrage 
zich tot de erfbeplantingen. Toen in 1942 ook een inrichtingsplan 
voor de Noordoostpolder gemaakt moest worden werd Staatsbosbe-
heer weer ingeschakeld en Bijhouwer kreeg van Staatsbosbeheer de 
opdracht voor het ontwerp van het beplantingsplan. Daarvoor leverde 
hij in 1943 een schets af. In 1946 en 1947 heeft Overdijkink dit ont-
werp uitgewerkt in een beplantingsplan. Sinds de zomer van 1945 
had hij daarbij assistentie van Piet Kelder die als technisch assistent 
bij Staatsbosbeheer was aangenomen. Die maakte ook ontwerpen 
voor de erfbeplantingen in de nieuwe polder. Kelder volgde sinds zijn 
aanstelling vijf jaar lang iedere zaterdag lessen bij Bijhouwer, wellicht 
via bemiddeling door Overdijkink. Langs die weg kan Bijhouwer ook 
op de hoogte zijn gebleven van de uitwerking van zijn ontwerp door 
Overdijkink.
568 Andela, 2011.
569 De rol van de ervaren Overdijkink namens de opdrachtge-
ver is een aan te bevelen onderwerp voor nader onderzoek, zeker 
wanneer het een deel is van een bredere srtudie naar zijn werk.
570  Zie Noot 414-416.
571  Bijhouwer, J.T.P. (1943), p. 49-50.
572  In het ontwerp van Bijhouwer werd het eiland niet verstopt 
in een robuust bosrijk assenkruis zoals Pouderoyen en Buijs hadden 
voorgesteld. Hemel analyseerde dat het idee van het assenkruis 
in de NOP kwam van Verhagen. Het zou een uitvergroting van het 
concept van de boerentuin zijn. Blerck, van (1988.) In: Stedebouw en 
Volkshuisvesting.
573 De kaarten en wellicht ook de schetsen zijn vervaardigd bij 
deProvinciale planologische Dienst. Of heeft Nico de Jonge het teke-
nen van Bijhouwer geleerd en als technisch assistent van Benthem 
deze vier tekeningen gemaakt? In het dubbel-artikel van Benthem uit 
1950 staat op pagina 45 nog een vogelvluchtschets van een beplan-
tingsplan voor Zierikzee. Nico de Jonge werkte toen als assitent van 
COL-supervisor Mien Ruys aan Schouwen-Duiveland. Kreeg De Jonge 
in die jaren net als Piet Kelder ook les van Bijhouwer?
574  De noordpijl is ook vaker een soort handtekening van de 
tekenaar. Deze slanke noordpijl komen we in dit onderzoek vaker 
tegen op oudere tekeningen, die waarschijnlijk door Benthem zelf zijn 
vervaardigd.
575  Dat uitstel is waarschijnlijk later omgezet in vrijstelling.
576  Staatsbosbeheer: Organisatie en Personeelsbezetting naar 
de toestand van 11 juli 1947. NA. Dienst Staatsbosbeheer 1899-
1950. Inv.nr. 90.
577  Briefwisseling tussen de ministeries en Aide-mémoire over 
deze splitsing. NA, Dienst Staatsbosbeheer, 1899-1950 Inv.nr, 91.
578 Ibidem.
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Landschapsplan Nederland, intermezzo II

DATAMANAGEMENT IN BASISTABEL

Eerste deel van de verantwoording over data management 
in dit onderzoek over het opzetten van een basisdatatabel 
ter onderbouwing van de interpretatie van de oudste 
landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie
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1. Inleiding

Voor de interpretatie van de serie landschaps-
plannen  in dit onderzoek diende een empirische 
basis gelegd te worden. Daartoe werd allereerst 
de belangrijkste bron met kwantitatief onderzoek 
beschreven, geordend en geanalyseerd. Die be-
langrijkste bron is de Staatsbosbeheercollectie met 
landschapsplannen. Ter voorbereiding van hoofd-
stuk 3. DE PLANNEN- EN KAARTENFABRIEK zijn 
belangrijke data verzameld die een empirische basis 
kunnen vormen onder de interpretatie van de oudste 
landschapsplannen in de collectie.

Er was een overzicht nodig waaruit de Staatsbos-
beheercollectie van landschapsplankaarten fysiek 
bestaat. Daarnaast was de vraag hoe deze collectie 
gearchiveerd is en of daar in dit onderzoek op kon 
worden voortgebouwd, of dient deze ordening te 
worden aangevuld? 

Welke data zijn van de plankaarten af te lezen? Hoe 
verhouden deze data zich tot de procedurele context 
waarbinnen de landschapsplannen in de beginperio-
de werden opgesteld? 

Is het mogelijk door analyse van deze data - gecom-
bineerd met literatuuronderzoek en analyse van 
stukken uit het archief van Staatsbosheer - tot een 
indicatie te komen van de chronologie van land-
schapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie? Is 
het zo ook mogelijk om een redelijke inschatting te 
komen wie de ontwerpers zijn van de verschillende 
landschapsplannen?

Doel is om al deze data in één overkoepelende 
basisdatatabel op te nemen. 

2. Van tekenkamer tot Special 
Collections

De Staatsbosbeheercollectie bestaat uit een serie 
van circa 1100 plantekeningen. Het betreft land-
schapsplannen voor ruilverkavelingen verspreid over 
heel Nederland. Van sommige ruilverkavelingen is 
slechts één tekening, van andere zijn er meerdere. 
Ze hebben verschillende formaten: van A2 tot A0 
en vele afmetingen daartussen. De schaal van de 
tekeningen varieert. De meeste zijn op schaal 1 : 
2500, 1 : 5000, 1 : 10.000 tot 1 : 15.000 getekend. 
Sommige van de tekeningen zijn calques, andere 
met de hand ingekleurde afdrukken daarvan. 

Ondanks een reeks reorganisaties en verhuizingen 
is een groot deel van deze serie landschapsplan-
nen voor ruilverkavelingen bij elkaar gebleven. Die 
verhuisde mee. Sinds 1977 was het hoofdkantoor 
van Staatsbosbeheer gevestigd in Utrecht in gebouw 
Westraven waar toen ook Rijkswaterstaat en de 
Cultuurtechnische Dienst (CD) introkken.1 Daar 
hingen de plantekeningen in grote hangkasten in de 
tekenkamer.2 De CD werd in 1978 gereorganiseerd 
tot Landinrichtingsdienst.3 De tijd van de ruilverkave-
ling was voorbij en het tijdperk van de landinrichting 
aangebroken. Er werden geen nieuwe landschaps-
plannen voor ruilverkavelingen werden vervaardigd, 
maar de oude tekeningen bleven rustig hangen in de 
kasten op de tekenkamer.4 

In 1984 heeft de afdeling Landschapsarchitectuur 
van Staatsbosbeheer de mogelijkheid van een docu-
mentatie van landschapsplannen onderzocht.5 Men 
had het plan om de ontwerpen, die zeer verspreid 
over de provinciale kantoren en de vele bureaus op 
het hoofdkantoor aanwezig waren, tot een collectie 
te vormen.6 Men begon met het tekeningenarchief 
dat men op het hoofdkantoor in beheer had. Het 
betrof 430 pasteltekeningen uit de jaren zestig, van 
ontwerpers als: Nico de
Jonge, Ellen Brandes, Rob Nas, Alle Hosper, Ber van 
Perlo en Martin Bijlsma. Daarnaast waren er nog zo’n 
400 calques uit latere jaren.7 Ook waren tekeningen 
opgenomen in rapporten van A3 of A4-formaat. Er 
worden 200 dossiers genoemd behorende bij een 
documentatiesysteem dat in 1970 was opgezet. 
De collectievorming en catalogisering werden na 
1989 niet voortgezet en een landelijk documenta-
tiesysteem is niet gerealiseerd.8 Opvallend is dat de 
collectie met landschapsplannen in de hangkasten 
niet wordt genoemd. Het lijkt wel of die hangkasten 
achter in de tekenkamer ‘vergeten’ waren.

In 1988 werd Staatsbosbeheer gereorganiseerd en 
daarbij werden uitvoering en beleid losgekoppeld in 

een directie Staatsbosbeheer en een directie Bos- 
en Landschapsbouw. Staatsbosbeheer ging verder 
als beheerorganisatie. Dat was ook een aanleiding 
om een handleiding op te stellen voor het gebruik 
van het tekeningenarchief en de kaartverzamelingen 
die bij de directie Bos- en Landschapsbouw waren 
ondergebracht.9 In die handleiding worden de 
hangkasten wel genoemd. “De twee hangkasten zijn 
voorlopig, wegens ruimtegebrek, op de gang van de 
19e verdieping geplaatst. Samen met de afdeling 
Post- en archiefzaken, onder wiens verantwoorde-
lijkheid ook dit deel van het oud archief valt zal naar 
een geschikte oplossing gezocht moeten worden 
voor het op verantwoorde wijze opslaan en beheren 
van deze archiefstukken”.10  Alle tekeningen hebben 
waarschijnlijk nog jaren in de hangkasten op de 
gang in Westraven gehangen.
 
De meest ingrijpende reorganisatie was de op-
richting van de Dienst Landelijk Gebied in 1997.11 
Dat had tot gevolg dat de ontwerpafdeling van het 
Staatsbosbeheer - inmiddels dus al negen jaar 
werkend als de Directie Bos- en landschapsbouw - 
overging naar die nieuwe dienst. De Dienst Landelijk 
Gebied betrok een eigen nieuw gebouw dicht bij 
Utrecht Centraal Station. Westraven werd ook 
door Staatsbosbeheer verlaten. Staatsbosbeheer 
verhuisde naar een nieuw kantoor vlakbij NS-station 
Driebergen-Zeist. Westraven zou gestript worden 
en volledig worden gerenoveerd. De kasten met de 
Staatsbosbeheercollectie dreigden vernietigd te 
worden. 

Door de bemoeienis van een enkeling is de hele 
serie kaarten evenwel van de vuilverbrander 
gered.  Nadat de afdeling Landschapsarchitectuur 
bij het Staatsbosbeheer was opgeheven kwam de 
Staatsbosbeheercollectie van landschapsplannen 
voor ruilverkavelingen - naast een archief van andere 
plantekeningen - onder beheer van het Informatie- 
en Kenniscentrum Natuur Bos Landschap en Fauna 
(NBLF).12 Niek Hazendonk en Martin Bijlsma hebben 
er voor gezorgd dat de Staatsbosbeheercollectie 
in beheer werd gegeven aan Wageningen Univer-
sity & Research Library, Special Collections (WUR 
Library).13 Daar heeft men de tekeningen op hoge 
resolutie ingescand en gearchiveerd. Die archiefge-
gevens zijn toegankelijk gemaakt in TUIN, onderdeel 
van digitale database van WUR Library, waarin het 
oeuvre van belangrijke Nederlandse tuin- en land-
schapsarchitecten (1570 t/m de 20ste eeuw) samen 
met alle informatie uit de Gids voor de Nederlandse 
tuin- en landschapsarchitectuur is opgenomen - en 
zo bereikbaar gemaakt voor wetenschappelijk on-
derzoek.14 Daardoor kon deze collectie als primaire 
bron genomen worden in dit onderzoek.

Afbeelding II.1. Pagina 155: Bladen uit de registratie die de Cultuur-
technische Dienst (CD), vanaf het in werking treden van de Ruilverka-
velingswet van 1924 bijhield over de voortgang van ruilverkavelingen. 
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3. Registratie bij de CD

Eerste invalshoek voor de archivering door Special 
Collections was de codering die de Cultuurtechni-
sche Dienst heeft gehanteerd vanaf het moment 
in 1935 dat daar aanvragen voor ruilverkavelingen 
werden ingediend. Simon van de Berg (2004) 
vermeldt in Bijlage A van zijn dissertatie dat de 
Cultuurtechnische Dienst (CD), vanaf het in werking 
treden van de Ruilverkavelingswet van 1924, in een 
register en op kaartbladen bijhield wat de stand 
van zaken aangaande de ruilverkavelingen was.15

Dit register werd met de hand bijgehouden. Als een 
gebied een aanvraag voor ruilverkaveling indiende 
bij de Centrale Cultuurtechnische Commissie kregen 
die aanvragen door de Cultuurtechnische Dienst een 
nummer toegewezen. 

Er waren blijkbaar meerdere versies van in gebruik. 
In de bibliotheek van de universiteit in Groningen 
is een versie die tot in de zestiger jaren is bij-
gehouden. Bij de afdeling Special Collections in 
Wageningen is een versie die waarschijnlijk tot 1976 
is bijgehouden. Het betreft zowel de tabel als de 
kaartbladen.16 Hiernaast is het titelblad, de eerste 
pagina van het register en één van de negentien 
kaartbladen afgebeeld.

Gegevens van iedere aanvraag werden steeds in 
een tabel genoteerd. Zo’n gebied waar een aanvraag 
voor werd gedaan werd een ‘blok’ genoemd. Niet 
alle aanvragen werden gehonoreerd en vaak werden 
aanvragen van dicht bij elkaar gelegen blokken 
samengevoegd. Die aangepaste samengestelde 
aanvragen kregen daarna een nieuwe notering in de 
tabel en het nieuwe blok een nieuw nummer. Zo ont-
stond een chronologisch oplopende nummering van 
aanvragen afgewisseld met in behandeling genomen 
ruilverkavelingsblokken. In dit onderzoek duiden we 
die nummering aan als het CD-nummer. Deze num-
mering werd tot begin 1967 doorgezet tot nummer 
1132, maar rond 1973 stapte de CD over op een 
andere nummering voor de ruilverkavelingsblokken 
met nummers van 5001 tot 5138. Alle ruilverkave-
lingen die in dat jaar in voorbereiding, of uitvoering 
waren - en dus nog niet vastgesteld - staan met een 
nummer tussen 5001 en 5123 in de registratie ver-
meld.17 De nummering van de aanvragen die in die 
blokken opgingen liep daarnaast wel door tot begin 
1973 tot aan nummer 1242.

Simon van den Berg (2004) heeft als bijlage D een 
tabel opgenomen met alle ruilverkavelingen waarvan 
de stemmingsuitslagen zijn opgenomen in het Tijd-
schrift voor de Nederlandsche Heidemaatschappij 
en in de jaarverslagen van de CD en de Centrale Cul-
tuurtechnische Commissie (CCC).18 In die tabel staat 
bij elke ruilverkaveling de provincie, het jaar van 
stemming en het aantal en percentage tegenstem-
mers aangegeven. Ook is het aantal hectares en het 
percentage van de oppervlakte van de ruilverkave-
ling van die tegenstemmers genoteerd. Die tabel 
had voor Van den Berg als doel eruit af te leiden hoe 
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het stemgedrag was bij de reeks ruilverkavelingen 
als onderdeel van een studie van de maatschappelij-
ke impact ervan.
Onderhavig onderzoek heeft echter een ander doel, 
namelijk het interpreteren van de landschapsplannen 
bij die ruilverkavelingen. Daarnaast blijken in de 
tabel van Van den Berg niet alle ruilverkavelingen te 
zijn opgenomen, of ze hebben een andere naam-
geving dan die op de landschapsplannen. Vandaar 
dat Van den Berg’s tabel niet als basis voor dit 
onderzoek kan dienen en er een nieuwe basisda-
tatabel gemaakt diende te worden. Daarbij waren de 
kaarten in de collectie zelf het uitgangspunt. Hoewel 
het register door de CD pas vanaf 1935 werd bijge-
houden staan er ook de ruilverkavelingen van vóór 
die tijd vermeld. Het kan zijn dat deze registratie al 
vanaf 1924 door de Heidemaatschappij werd bijge-
houden en dat die het register aan de Cultuurtech-
nische Dienst heeft overgedragen. Het kan ook zijn 
dat men daar in 1935 het overzicht opnieuw en met 
terugwerkende kracht heeft opgesteld.
Dit is van belang, omdat in dit onderzoek bleek dat 
ook voor een deel van die oude ruilverkavelingen 
een landschapsplan werd opgesteld.

In deze registratie van de CD werd niet alleen bijge-
houden voor welke gebieden een ruilverkaveling is 
aangevraagd en voor welke die ook in voorbereiding 
is genomen. Als een ruilverkaveling voor een blok in 
voorbereiding was genomen werden ze op een serie 
kaartbladen ingetekend. Binnen het blok werd het 
registratienummer genoteerd. 
De blokken voor in voorbereiding zijnde ruilverkave-
lingen werden met geel ingekleurd. Later in het pro-

ces werd in het register ook de datum van stemming 
genoteerd als de ruilverkaveling werd aangenomen. 
Op de kaartbladen kleurde men dat blok dan rood. 
Over het geel heen.

Niet alle ruilverkavelingen die ter stemming kwamen 
werden aangenomen. Er waren aparte kolommen 
opgenomen waarin aangegeven werd op welke 
datum een ruilverkaveling was afgestemd. 

Een enkele keer werd een ruilverkaveling ‘opgelegd’ 
door de regering in het algemeen belang, bijvoor-
beeld waterveiligheid. Soms werd de voorbereiding 
gestaakt en verviel dat project. Ook daarvoor was 
een aparte kolom in de registratie ingeruimd. Vaker 
werden aanvragen samengevoegd. Dan werd het 
bloknummer aangegeven waarin dit blok was opge-
nomen. De laatste kolom van de CD-registratie bevat 
de datum waarop een ruilverkaveling werd vastge-
steld. Dat betekent dat de ruilverkaveling helemaal 
juridisch is geregeld en uitgevoerd. Op de kaartbla-
den veranderde men de inkleuring van die blokken 
dan van rood naar zwart.19 De tijdspanne tussen de 
stemming en de vaststelling blijkt van twee tot meer 
dan tien jaar te variëren.

4. ‘Het schriftje’, R- en CD-
nummers

Alle kaarten in de Staatsbosbeheercollectie blijken 
ook een codering te hebben die door de afdeling 
Landschapsverzorging bij het Staatsbosbeheer 
zelf is toegepast. Die code begint steeds met de 
R van ruilverkaveling en wordt gevolgd door een 
cijfer tussen 1 en 654.20 Zo heeft ruilverkaveling 
Balmahuizen code R1. Verschillende kaarten van 
dezelfde ruilverkaveling hebben een gelijke code. 
Zo hebben bij ruilverkaveling Terschelling ook de 
inventarisatiekaarten net als het landschapsplan de 
code R26.  Een enkele keer heeft één ruilverkaveling 
twee codes, zoals Spoordonk: R50 en R59.21 
In dit onderzoek is het van belang R-nummers te 
koppelen aan de CD-nummers van ruilverkavelin-
gen  zodat de gegevens die de CD vergaarde aan 
de landschapsplannen kunnen worden verbonden. 
Daartoe werd TUIN geraadpleegd, maar ook de 
documenten die gebruikt zijn om de gegevens over 
de Staatsbosbeheercollectie in TUIN te archiveren. 
Bij het archiveren heeft men bij Special Collections 
gewerkt met een analoog document, het ‘schrift-
je’, waarin genoteerd is onder welke nummers de 
ruilverkavelingen bij de CD geregistreerd zijn.22 De 
R-nummers met de naam van het project zijn onder 
elkaar genoteerd met zwarte inkt in één handschrift 
van nr 1 (Balmahuizen) tot aan 641 (Oosterwolde).23 
De laatste dertien zijn deels met blauwe balpen 
aangevuld. Aan de rechterkant van de pagina is later 
met blauwe balpen het CD-nr en de provincie met 
afkorting ingevuld. 

WUR Library heeft de CD-nummers ingepast in het 
eigen coderingssysteem. Al deze projecten kregen 
een nummer beginnend met 42. Gevolgd door het 
nummer waarmee het bij de CD is geregistreerd. Als 
dit CD-nummer minder dan vier cijfers omvat is het 
aangevuld met nullen. Zo bestaan alle codes uit ‘42.’ 
gevolgd door vier cijfers. Dan volgt een ‘.’ en hebben 
de verschillende kaarten van elk project een volg-
nummer gekregen van 01 oplopend. Meestal zijn dat 
niet meer dan 6 kaarten, soms zijn het er meer. Zo 
hebben de vier kaarten van ruilverkaveling Terschel-
ling dus tekenkamer code R26 en de WUR-code 
42.0011.01 tot en met 42.0011.04. Een enkele keer 
zijn het er veel meer, zoals Ruilverkaveling Texel met 
tientallen kaarten. 

Bij een groot aantal projecten in het schriftje staat 
geen CD-nummer, maar een vraagteken vermeld. 
Dat zijn projectnamen die niet te herleiden zijn naar 
een inschrijving bij de CD. Het betreft honderdzestig 
projecten die dus wel een R-nummer hebben en 
waarvan ook de naam in ‘het schriftje’ staat, maar 
waarvan geen CD-inschrijving is gedaan. Van deze 
projecten is geen kaart in TUIN opgenomen. Het 
kunnen detailontwerpen zijn geweest, bijvoorbeeld 
van een bos dat in de loop van een ruilverkaveling 
als aanvulling op het landschapsplan is ontworpen. 
Daarnaast zijn er driëendertig projecten met een 

Afbeelding II.2. Twee bladzijden van ‘het schriftje’ waarin de R-nummers op de kaarten van de Staatsbosbeheer-
collectie gekoppeld zijn aan CD-nummer en provincie. 
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R-nummer waarvan wel kaarten in de collectie zijn 
opgenomen, maar die niet in de CD-registratie 
voorkomen. Meestal betreft het ruilverkavelingen bij 
overeenkomst. Deze werden buiten de CD om ‘par-
ticulier’ uitgevoerd. Namens Staatsbosbeheer werd 
Landschapsverzorging echter wel vaker voor een 
landschapsplan benaderd. Vandaar dat daar ook een 
R-nummer voor is gereserveerd. Soms zijn het kaar-
ten die gemaakt zijn voor een speciale gelegenheid, 
zoals een excursie, artikel of presentatie. Ze werden 
echter niet bij de of�ciële collectie bewaard.24 

5. Ruilverkavelingsprocedure

Het is voor een goede interpretatie van de serie 
landschapsplannen nodig om te weten hoe het 
opstellen van die plannen deel uitmaakte van een 
ruilverkavelingsproces in die tijd. We kunnen hier 
schetsen hoe een landschapsplan in deze periode 
tot stand kwam door te rade te gaan bij de tekst van 
een lezing die Overdijkink in 1950 hield op de verga-
dering van de CCC met consulenten, ingenieurs en 
adjunct-ingenieurs bij de CD en de landmeters bij de 
Ruilverkavelingsdienst.25

Overdijkink licht daarin de gang van zaken in 
de praktijk toe. Hij benadrukt daarbij voor zijn 
toehoorders steeds het belang van overleg in de 
verschillende fasen van het proces. Pas in de Ruil-
verkavelingswet van 1954 werd een landschapsplan 
verplicht gesteld. In de jaren daarvoor was het in 
de praktijk wel onderdeel van de ruilverkavelings-
procedure geworden, maar eigenlijk voornamelijk 
gebaseerd op de bereidheid van goed overleg bij de 
cultuurtechnici. Het was daarom van belang dat zijn 
toehoorders zich goed bewust waren van het voor-
deel van “teamwork” met hetzelfde doel voor ogen: 
een doelmatig landschap “dat ook uit schoonheids-
oogpunt bevrediging zal schenken”.26 

Overdijkink vermeldde in zijn lezing dat de gebieden 
waarvoor een ruilverkaveling was aangevraagd, al 
voordat de afdeling Landschapsverzorging zich over 
een landschapsplan boog, werden voorgelegd aan 
het Staatsbosbeheer. De CCC leverde daarbij een 
kaart op schaal 1 : 25.000 waarop de ruilverkave-
lingsblokken stonden aangegeven. Staatsbosbeheer 
stelde daarna een pre-advies aan de CCC op. Dit 
gebeurde op basis van een onderzoek door de 
afdeling Natuurbescherming en Landschapsverzor-
ging en in samenspraak met de Natuurwetenschap-
pelijke Commissie (voor advies aan de Voorlopige 
Natuurbeschermingsraad), de Contact-Commissie 
voor Natuur- en Landschapsbescherming en de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Het opstellen van dergelijke pre-adviezen dateerde 
al van 1943.27 Het was een belangrijk deel van het 
werk waarvoor de afdeling Natuurbescherming en 
Landschapsverzorging bij Staatsbosbeheer werd 
ingesteld. Voor de opstelling van dit pre-advies was 
er ook overleg met de houtvester in het gebied 
en de Rijkscultuurconsulent, zodat zowel Staats-
bosbeheer en de CCC al in een vroeg stadium van 
elkaars overwegingen kennis konden nemen. Het 
werk van Benthem als landschapsadviseur is deels 
in het kader van het voorbereiden van het pre-advies 
gebeurd. In zijn maandverslagen - gericht aan Van 
Steijn, directeur Staatsbosbeheer - staat vermeld 
dat hij regelmatig overleg had met de centrale afde-
ling in Utrecht, bijvoorbeeld over De Scheeken.28   

In 1947 besloot Van Steijn dat Staatsbosbeheer, 
na het aanleveren van een pre-advies, ook in de 
volgende fase van de ruilverkavelingen bij zou 
dragen door het opstellen van een landschapsplan. 

Sindsdien werd door de Rijkscultuurconsulent een 
voorlopig plan van wegen en waterlopen naar Staats-
bosbeheer gestuurd. Op basis daarvan maakte de 
afdeling landschapsverzorging “de grondslag voor 
het landschapsplan” wat weer de basis vormde voor 
een bespreking met de Rijkscultuurconsulent over 
eventuele aanpassingen van het plan van wegen 
en waterlopen.29 In deze fase kwam Benthem’s 
ervaring als landmeter weer goed van pas. In goed 
overleg kon hij aanpassingen in de tracering van 
de wegen en waterlopen voor elkaar krijgen, net 
zoals hij dat in de Snel-Commissie Walcheren deed. 
Daarna stelde de afdeling Landschapsverzorging het 
landschapsplan de�nitief op, weer in overleg met 
de Rijkscultuurconsulent. Op het landschapsplan 
werden behalve de aan te brengen beplantingen, 
ook de reservaten en de te behouden elementen 
aangegeven.30

Als op basis van de plannen na een stemming door 
betrokkenen vóór de uitvoering van de ruilverka-
veling werd besloten, ging het overleg verder. Er 
werd een Plaatselijke Commissie ingesteld om de 
plannen lokaal uit te werken. In die fase werd een 
landmeter-deskundige aangewezen als adviseur van 
de Plaatselijke Commissie. Die moest goed op de 
hoogte gebracht worden van de resultaten van het 
vooroverleg en de ontwerpers van het landschaps-
plan moesten ook goed op de hoogte zijn van de 
technische problemen in de ruilverkaveling. 

In de periode van 1946 tot de invoering van de 
Ruilverkavelingswet van 1954 was het plan van 
wegen en waterlopen bij de stemming nog niet in 
detail uitgewerkt. Daardoor was het overleg met de 
landmeter uitermate belangrijk om een realistisch 
landschapsplan te kunnen opstellen en dat te verta-
len naar een de�nitief beplantingsplan. Overdijkink 
vermeldde dat de ontworpen beplantingen direct na 
het gereedkomen van de wegen werden aange-
bracht.31 

De door Overdijkink beschreven procedure verander-
de vanaf het inwerkingtreden van de ruilverkavelings-
wet van 1954. Volgens die wet is het landschapsplan 
een verplicht onderdeel van de procedure en is 
het ook deel van het ruilverkavelingsplan waarover 
gestemd werd. Het ‘plan van wegen en waterlopen’ 
en het landschapsplan werden gekoppeld aan een 
schriftelijke toelichting aan de stemgerechtigden 
voorgelegd. 

De landschapsplannen werden ook na 1954 gear-
chiveerd bij de oudere landschapsplannen in de 
Staatsbosbeheercollectie. 



Landschapsplan Nederland  Intermezzo II Datamanagement in basistabel158

6. Data op de kaarten

De kaarten hebben een rechthoekig kader als omlijs-
ting. Rechtsonder net buiten dat kader is het R-num-
mer genoteerd. Dat staat ook met stift aangegeven 
op de geperforeerde rand die gebruikt werd om de 
kaarten in de kasten op te hangen. Bij het archiveren 
in Wageningen heeft men een stempel met BWUR 
aangebracht en is de 42-code onder aan de kaart 
buiten het kader genoteerd. Als titel staat binnen het 
kader linksboven aan de kaart het woord ruilverkave-
ling met een hoofdletter gevolgd door de naam van 
het betreffende gebied in hoofdletters. 
Als opsteller van de kaart wordt op de kaarten van 
R001 tot ongeveer R195 verwezen naar de afdeling 
Landschapsverzorging en Staatsbosbeheer. Daarop 
vormen in deze serie slechts R3 en R10 een uitzon-
dering. Op R3 staat alleen Staatsbosbeheer vermeld 
en op R10 staat: afdeling Natuurbescherming en 
Landschapsverzorging. Als Landschapsverzorging 
bij R195 is aangekomen was het inmiddels 1954 en 

werd de nieuwe Ruilverkavelingswet aangenomen. 
Vanaf 1954 staan Staatsbosbeheer en afdeling 
Landschapsverzorging niet meer op de kaarten 
vermeld.32 Bij de ruilverkavelingen van na het in 
werking treden van de ruilverkavelingswet van 1954 
staat voortaan achter het woord landschapsplan in 
kleinere letters vermeld: “bedoeld in artikel 34 van 
de RUILVERKAVELINGSWET 1954”. Op deze kaarten 
van na 1954 staat veelal aangegeven dat de kaart 
is opgemaakt door de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie (CCC) met daaronder aangegeven wie 
de voorzitter en de secretaris daarvan waren. Soms 
staat zelfs hun handtekening erop. Ook is de datum 
van de stemming over het plan aangegeven. Hieruit 
blijkt de formele status van het landschapsplan. Bij 
die plankaarten bevinden zich in de collectie vaak 
ook kaarten met hetzelfde R-nummer die tijdens de 
uitvoeringsfase van de ruilverkaveling zijn opge-
maakt. Hierin zijn vaker nog wijzigingen in het plan 
verwerkt.

Op R3 na zijn de kaarten uit de periode voor de wet 
van 1954 niet gedateerd. Op kaarten uit de tweede 
helft van de zestiger jaren en de zeventiger jaren 
staat rechtsonder vaak een datering van de kaart 
met kleine handgeschreven letters aangegeven. 
Als de kaart daarna nog aangepast is, staat er een 
streep door die datum en is de nieuwe datum erbij 
geschreven. Op de laatste landschapsplankaarten 
uit de zeventiger jaren is een ‘stempel’ met data in 
de rechterbenedenhoek opgenomen waar ook het 
logo van Staatsbosbeheer in is afgebeeld.33 

Van sommige ruilverkavelingen is een kaart in de 
collectie waarop de situatie zonder landschapsplan 
op staat ingetekend, een basiskaart als ondergrond 
voor het landschapsplan. Soms staat daar ook de 
bestaande beplanting op aangegeven. Deze kaarten 
werden gebruikt om in het veld een opname te 
verrichten van de bestaande beplantingen. Die werd 
op de ondergrond ingetekend. Die tekening werd 
gebruikt om het landschapsplan op in te tekenen. 

Afbeelding II.3. Landschapsplan van Ruilverkaveling Odoorn, onderdeel van de Statsbosbeheercollectie, voorbeeld van een kaart uit de periode van 1946 tot 1954.
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Van een enkele ruilverkaveling is alleen deze kaart 
aanwezig, meestal is die basiskaart niet meer in de 
collectie aanwezig. 
Waarschijnlijk is daarvan geen kopie gemaakt, maar 
door de tekenaar gebruikt om op het landschaps-
plan op in te tekenen. Het overgrote deel van de 
kaarten in de collectie zijn evenwel landschaps-
plankaarten. 

Schaal en noordpijl 
Op alle kaarten is de schaal van de kaart aangege-
ven.34 De plaats daarvan op de kaart wisselt. Tevens 
hebben alle kaarten een noordpijl. Dat is in het 
overgrote deel van de kaarten een moderne pijl in 
een cirkel. Dit past bij de schree�oze belettering van 
titels en legenda. 
Als uitzondering staat op een beperkt aantal oude 
landschapsplannen een lange smalle pijl. Opvallend 
is dat dit veelal in combinatie is met kaarten waarop 
de legenda (deels) handgeschreven is. Twee daarvan 
horen bij de oudste landschapsplannen in de collec-
tie. Bij een aantal plannen uit de laatste periode is 
ook niet meer gebruik gemaakt van de ‘eigen’ pijl in 
een cirkel, maar is een tekenmal gebruikt.

Stijl
Er is een duidelijk verschil te constateren tussen de 
plannen van vóór 1954 en daarna. De landschaps-
plannen van vóór 1954 hadden formeel een beperk-
te status. Het landschapsplan moest grotendeels via 
overleg en diplomatie aan de man gebracht worden. 
Vandaar dat de plantekeningen overtuigingskracht 
en schoonheid nodig hadden. Daartoe werden ze 
netjes getekend en kleurde men de kaarten in. 
Er werden in de periode van 1946 tot 1954 van 
de plankaarten handmatig meerdere exemplaren 
gemaakt die ieder apart werden ingekleurd. Van de 
meeste ruilverkavelingen is daarvan één exemplaar 
in de collectie opgenomen, soms twee.35

Begrenzing 
Steeds is de blokgrens, de begrenzing van de 
ruilverkaveling, aangegeven. Meestal is een lijn van 
stippels afgewisseld met korte lijnen gebruikt. Die 
werd ook gebruikt om enclaves binnen het ruilverka-
velingsblok aan te geven in de periodes na invoering 
van de wet van 1954. Het betreft veelal de bebouw-
de kommen.36 In periode voor 1954 waren die ook 
onderdeel van het landschapsplan en werden dorpen 
en landschap als één geheel behandeld.37

Legenda 
In de periode vóór de ruilverkavelingswet van 1954 
worden vrij consequent de volgende legendaeenhe-
den toegepast:

* Stippels in verschillende kleuren geven “ontwor-
pen boombeplanting” aan. Vaak is de kleur rood 
gebruikt voor inlandse eik. Voor populier werd vaak 
groen gebruikt en voor wilg blauw, waarbij met een 
schuin streepje door de stippel aangegeven werd als 
de wilg geknot moest worden. De linde wordt soms 

met geel en soms met paars aangeduid. Geel wordt 
soms ook gebruikt voor grauwe abeel en paars 
voor esdoorn. Zwarte stippels, vaak ook iets kleiner, 
staan voor ‘bestaande boombeplanting.
Op oudere plannen met een schaal van 1:2500 kan 
iedere stippel staan voor een boom die ook vrijwel 
op die plaats geplant diende te worden. Op latere 
plannen op een grotere schaal staat niet iedere 
stippel meer voor één boom. Dan betekent een rij 
bomen langs een weg dat daar een rij bomen aan 
die kant van de weg met een bepaalde plantafstand 
diende te worden aangeplant. Op sommige land-
schapsplannen staat die afstand speci�ek aangege-
ven. Soms is ook het plantverband aangegeven. Op 
enkele van de oudste plannen is zelfs aangegeven 
hoeveel spaden diep de plantgaten moesten zijn.

* Kronkellijnen worden gebruikt om ‘ontworpen 
struikbeplanting’ of ‘ontworpen singelbeplanting’ 
aan te geven. Vooral op de oudere plannen onder-
scheidde men daarin ook weer meerdere typen. Op 
het landschapsplan voor R98 Land van Ravenstein 
zijn het er zelfs vier, die ook nog eens een uitge-
breid sortiment omvatten. Rood stond voor een 
mengsel van els, schietwilg, meidoorn, es, kurkiep, 
waterwilg, sleedoorn, roos en vlier. Geel voor een 
mengsel van meidoorn, schietwilg, veldesdoorn, els, 
es en vlier. Groen voor meidoorn, sleedoorn, vlier, 
waterwilg roos, els kurkiep en blauw werd gebruikt 
voor een mengsel van els, esdoorn, grauwe abeel, 
meidoorn, schietwilg, es, kurkiep, veldesdoorn, 
sleedoorn, waterwilg, vlier, boksdoorn en roos. Op 
de meeste andere plannen komt wel de ‘ontworpen 
struikbeplanting’ voor, maar beperkt men zich tot 
twee mengsels, één voor drogere zandgronden en 
één voor de nattere klei- of venige gronden. Ook is 
het sortiment vaak iets minder uitgebreid. Voor de 
bestaande struikbeplanting wordt zwart gebruikt. 
Soms wordt een dubbele kronkellijn gebruikt om aan 
te geven dat het een dubbele rij struiken moest zijn.
Bij sommige oudere plannen is bij de struikbeplantin-
gen plantverband en percentages van de mengsels 
aangegeven. 

•  Bestaande bossen worden met zwart 
gestippelde of zwart gearceerde vlakken 
aangegeven. Nieuwe ‘ontworpen bossen’ groen 
gestippeld of groen gearceerd. Bestaande 
boomgaarden worden vaak ook in grijs op het 
landschapsplan opgenomen.

• Roze of geel omrande vlakken werden gebruikt 
om aan te geven waar het gewenst was om 
beplantingen langs kavelgrenzen te handhaven 
of aan te brengen. 

• Op een enkel landschapsplan is deze om-
randing aangevuld met stippellijnen om een 
indruk te geven van de gewenste hoeveelheid 
kavelgrensbeplantingen.

• Geel of rood omrande vlakken gaven soms 
ook een te handhaven gebied van natuurweten-
schappelijke waarde aan.

• Op veel landschapsplannen uit deze eerste 
periode staan ontworpen erfbeplantingen met 
zwarte kronkellijnen om boerderijen aangege-
ven.

• Cijfertjes verwijzen naar de bondige toelich-
tingen met “terreinsgedeelten” die speciale 
aandacht behoefden. Die toelichtingen maken 
geen deel uit van de Staatsbosbeheercollectie 
van WUR Library. 

• Op de oude landschapsplannen zijn ook rond-
jes op de tracés van nieuwe of te verharden 
wegen en waterlopen aangegeven. In de 
legenda staat daarover vermeld dat dat “wen-
selijk geachte knikpunten in het wegtracé” zijn 
die “met een ruime straal” uitgezet moesten 
worden.

De kaarten van na 1954 hadden een formele status 
en werden formeel ook niet meer door Staatsbosbe-
heer, maar door de CCC uitgebracht. De planteke-
ningen werden nog wel door Landschapsverzorging 
gemaakt, maar als ‘afzender’ stond voortaan de 
CCC op de landschapsplannen.  Sindsdien worden 
de kaarten ook niet meer ingekleurd. Het zijn voort-
aan rode radex-ondergronden waarop met zwarte 
inkt het plan is ingetekend. In de laatste jaren wordt 
een zeer sobere tekenstijl gebruikt. 
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7. Ontwerpers van 1946 tot 1956 

In het archief van Staatsbosbeheer zijn de over-
zichten van het personeelsbestand terug te vinden 
die jaarlijks werden opgemaakt. Een samenvatting 
daarvan kwam in de jaarverslagen terecht.38 Er 
zitten echter voor de jaren 1945 tot en met 1948 
ook handgeschreven tabellen bij waarop de namen 
van het vaste personeel en de arbeidscontractanten 
uitgeschreven zijn. Zo kunnen we nagaan wanneer 
medewerkers van de afdeling Landschapsverzorging 
een tijdelijk contract of een vaste aanstelling kregen, 
voor welke functie, wanneer zij promotie maakten en 
wat hun standplaats was.39

Ook een overzicht van de organisatie van de dienst 
halverwege 1947 is in het archief van Staatsbosbe-
heer te vinden.40 Onder de directeur en drie inspec-
teurs vielen vier technische afdelingen en enkele die 
administratief van aard waren. Daarnaast waren er 
door het hele land houtvesterijen en boswachterijen 
onder leiding van een houtvester met ieder weer 
een aantal medewerkers.

Benthem en een hulptekenaar
Tot april 1946 werkte Benthem nog vanuit Den 
Bosch als landschapsadviseur en tekende zijn kaar-
ten zelf. Vanaf oktober 1946 keerde hij, na een half 
jaar in militaire dienst, terug bij het Staatsbosbeheer 
en werd aangesteld bij de afdeling Natuurbescher-
ming en Landschapsverzorging. 
Op 1 mei 1947 werd de afdeling ‘Natuurbescher-
ming en Landschapsverzorging’ opgesplitst in een 
afdeling ‘Natuurbescherming en Landschap’ voor de 
klassieke natuurbescherming en een afdeling ‘Land-
schapsverzorging’ waar ook het scheppende aspect 
van het werk plaatsvond. Het kantoor van beide 
afdelingen was in Utrecht aan de Maliestraat 9. 
In juli 1947 bestond de nieuwe afdeling Land-
schapsverzorging uit tien medewerkers. Houtvester 
Overdijkink was hoofd van de afdeling.41 Daarnaast 
waren A.J. Valkenburg als technisch ambtenaar en 
een hulptekenaar in vaste dienst.42 Verder waren er 
vier technische krachten en een machineschrijfster 
met een tijdelijk contract. Die worden niet met naam 
vermeld. Arbeidscontractant A. Elffers staat vermeld 
als adspirant-boswachter.43 Ook Benthem staat met 
een tijdelijk contract nog steeds als landschapsadvi-
seur genoemd. 

Op de afdeling Landschapsverzorging tekende 
Benthem in de begintijd wellicht samen met de 
hulptekenaar de landschapsplannen. Hij schreef zelf 
de rapporten erbij en legde overal contacten waar 
het nodig was, met sleutel�guren in de plangebieden 
en bij de overheidsinstanties. Benthem ging verder 
informeren bij de CD en zijn lijst groeide al gauw 
met tientallen ruilverkavelingen uit het hele land. Een 
deel daarvan waren dus reeds uitgevoerde ruilverka-
velingen, maar een �ink aantal was nog in voorberei-
ding. Daar probeerde Benthem in gesprek te raken 
met de cultuurtechnici van het plan voor wegen en 
waterlopen om te voorkomen dat de “teekentafels-
feer” zou gaan overheersen.

Benthem trachtte in de lijn van zijn actie-programma 
uit 1944 een overzicht te krijgen van het “complete 
program van de cultuurtechniek”. Nu hij in Utrecht 
werkte zat hij daarvoor dicht bij het vuur. Tot de 
landschappen waarbij de landschapsverzorging 
verwaarloosd was, hoorden bijvoorbeeld ook de 
heide-ontginningen van de gemeenteheiden van 
vóór de oorlog. Daarvoor wilde Benthem ook met te-
rugwerkende kracht nog een landschapsplan maken. 
Dat gold ook voor de ruilverkavelingen die toen al 
waren uitgevoerd, of in uitvoering waren.

Versterking
Dat leverde een enorme hoeveelheid werk op. Het 
ging om ruilverkavelingen door het hele land. In de 
zomer van 1948 kreeg hij versterking in de persoon 
van Harry de Vroome.44 Die was als tuinarchitect 
opgeleid in Fredericksoord o.a. bij G.J. Pannekoek.45 
Hij had gesolliciteerd op een vacature voor een 
‘landschapsarchitect’ die Overdijkink had laten 
plaatsen. Bijhouwer was nog maar net begonnen 
als hoogleraar en voor diegenen die zich in de 
praktijk tot landschapsarchitect hadden ontwikkeld 
was er werk zat. De Vroome was van 1945 tot 
1948 propagandist bij de Contact-Commissie voor 
de werkgroep ter verbreiding van de natuur- en 
landschapsbeschermings-gedachte. Hij kende als 
redactie-medewerker van het tijdschrift ‘Natuur 
en Landschap’ het artikel van Benthem uit 1946. 
Dat was het werk waar zijn hart lag.46 De Vroome 
werd aangenomen. Overdijkink kon echter moeilijk 
delegeren en Benthem regelde dat De Vroome hem 
ging assisteren.47 
De Vroome was enorm gemotiveerd en voldoende 
als ontwerper opgeleid om meteen aan de slag te 
gaan. In het eerste jaar heeft hij gelijk voor tien-
tallen al uitgevoerde plannen een landschapsplan 
gemaakt, met name voor ruilverkavelingen in het 
noorden en oosten van het land. Ook voor een aan-
tal heide-ontginningen in Brabant en Drenthe maakte 
hij alsnog een beplantingsplan.

De tekenaar die ook de vier tekeningen voor De 
Scheeken had gemaakt werd zijn vaste tekenaar 
voor de landschapsplannen voor ruilverkavelingen. 
Die tekende de ondergronden op calques op schaal 
1 : 5000. Een afdruk daarvan werd meegenomen bij 
de terreinverkenning van de ruilverkavelingsgebie-
den. In het veld werden door Benthem zelf, of door 
de technische krachten, de bestaande beplantingen 
ingetekend en die werden weer in het net op de 
calque gezet. Dit was waarschijnlijk vergelijkbaar 
met zijn werkwijze in Brabant en bij het werk aan de 
beplantingsplannen voor de Zeeuwse eilanden. Ook 
werden al in het veld de ontworpen nieuw aan te 
brengen beplantingen op de kaart genoteerd.  Die 
werden dan in hert kantoor aan de Maliestraat weer 
in het net op de calques getekend. De tekening 
werd via lichtdruk vermenigvuldigd en er werd een 
beperkt aantal exemplaren ingekleurd.

C.O.L.
In de loop van 1946 was de Commissie van Overleg 
voor het Landschapsherstel (C.O.L.) ingesteld. Het 
werk van de C.O.L. zou doorgaan tot in de zestiger 
jaren, omdat dezelfde commissie ook het herstel-
werk na de watersnoodramp in 1953 coördineerde. 
Het uitvoerende werk van de C.O.L. werd echter al 
eind 1948 ondergebracht bij de afdeling Land-
schapsverzorging. Het meeste herstelwerk was toen 
verricht. Er moesten nog wel veel subsidieaanvragen 
worden beoordeeld en daarvoor moesten nog vele 
detail-ontwerpen voor erven en wegbeplantingen 
worden opgesteld. Voor Benthem een logische 
uitbreiding van het werk dat al voor Zeeland werd 
gedaan. 
Nico de Jonge was voortgegaan met zijn werk 
in Walcheren. Naast het werk aan de andere 
Zeeuwse eilanden was hij ook assistent geworden 
van C.O.L.-supervisors. Hij werd per 1 april 1948 
gepromoveerd tot boswachter te Goes. Benthem 
had op de centrale afdeling werk te over voor een 
inmiddels ervaren ontwerper als De Jonge. Daarom 
haalde Benthem hem begin november 1948 ook 
naar Utrecht toen de activiteiten van het C.O.L. bij 
Landschapsverzorging werden ondergebracht. Daar 
werkte hij niet alleen aan landschapsplannen voor 
ruilverkavelingen, maar ook voor de beplanting van 
stadswallen van vestingplaatsen als Steenwijk, Veere 
en Zierikzee. Ook zette Benthem hem in bij het op-
stellen van ‘streeklandschapsplannen’ die Benthem 
nodig achtte voor landschappelijk samenhangende 
gebieden waar meerdere projecten, zoals ruilver-
kavelingen en waterschapswerken zouden gaan 
plaatsvinden.
Anton Kipp die ook als assistent voor de C.O.L.-su-
pervisors had gewerkt haalde Benthem eind 1948 
ook naar Utrecht zodat die met dat C.O.L.-werk kon 
voortgaan.

Klasje van Bijhouwer
In de beginjaren, 1948 en 1949, schijnt Benthem 
ook nog ondersteuning van “het klasje van Bijhou-
wer” te hebben gehad.48 Andela gaf namelijk aan dat 
ze in haar onderzoek naar het werk naar Bijhouwer 
was tegengekomen dat Bijhouwer vanaf het moment 
dat hij hoogleraar aan de landbouwhogeschool in 
Wageningen werd geen opdrachten voor Staats-
bosbeheer meer kon aannemen. Wellicht werd - via 
Bijhouwer - Van Koolwijk Jr ingeschakeld voor enkele 
landschapsplannen in de Betuwe. Van Koolwijk 
werkte daar al als COL-supervisor. In de Betuwe 
werden rond 1948 drie ruilverkavelingen voorbereid: 
Ochten-Dodewaard, Opheusden-Kesteren en Maurik-
sche Wetering. 
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8. Chronologie van de collectie

Het is voor dit onderzoek van belang om inzicht te 
hebben in de chronologie van de reeks landschaps-
plannen. Dat lijkt eenvoudig te achterhalen. Alle 
plannen in de Staatsbosbeheercollectie zijn immers, 
zoals hiervoor beschreven, gecodeerd met de 
hoofdletter R gevolgd door een cijfer. 
Op het eerste gezicht lijkt het aannemelijk dat de 
R-nummers op chronologische volgorde staan. Dat 
wil zeggen: op volgorde waarin de landschapsplan-
nen door Benthem in behandeling zijn genomen. 
De ruilverkaveling met code R1 is Balmahuizen in 
Groningen. De conclusie dat Balmahuizen dan ook 
het oudste landschapsplan is kan echter niet worden 
getrokken om meerdere redenen. Ten eerste is 
het jaar van stemming van Balmahuizen 1948 en 
het landschapsplan is door De Vroome ontworpen 
die pas sinds juli 1948 bij Landschapsverzorging 
heeft gewerkt.49 Ten tweede is de kaart met het 
landschapsplan voor R003 Lieshoutsche Beemden 
en Beeksche Akker gedateerd op maart 1946. Bal-
mahuizen kan dus niet het oudste landschapsplan uit 
de collectie zijn.

Benthem noemt al in maandverslagen uit 1944 
expliciet landschapsplannen voor ruilverkaveling De 
Scheeken, ruilverkaveling Het Riet en ruilverkaveling 
Moergestel of Broekzijde. Van de laatste zijn geen 
plankaarten opgenomen in de Staatsbosbeheercol-
lectie. Van de eerste twee wel, maar die stammen 
zeker niet uit 1944. Om deze conclusie toe te lichten 
moeten we ons realiseren hoe Benthem’s positie 
binnen de organisatie van Staatsbosbeheer tussen 
1943 en 1948 was. Hij was aanvankelijk land-
schapsadviseur voor Brabant en vanaf eind 1944  
ook voor Zeeland en delen van Limburg.50 Benthem 
viel tussen december 1943 en april 1946 niet onder 
één van de centrale afdelingen en werkte vanuit 
Den Bosch, veelal met kantoor aan huis. Wel had hij 
veel contacten met de afdeling Natuurbescherming 
en Landschapsverzorging in Utrecht. Tussen april 
1946 en oktober 1946 is Benthem in militaire dienst 
geweest en toen hij daaruit terugkwam kreeg hij op-
nieuw een aanstelling bij Staatsbosbeheer. Van toen 
af was Den Bosch niet langer zijn standplaats, maar 
werkte hij vanuit het centrale kantoor van Staatsbos-
beheer in Utrecht. Hij was niet langer ‘eigen baas’ in 
de Staatsbosbeheerorganisatie, maar kwam daar te 
werken op de afdeling Natuurbescherming en Land-
schapsverzorging. Ruim een half jaar later, in mei 
1947, is die afdeling opgeheven en opgesplitst in 
een afdeling Landschapsverzorging en een afdeling 
Natuurbescherming en Landschap.

Hoe moeten we deze feiten overwegende naar de 
volgorde van de eerste R-nummers kijken? Op de 
meeste oude landschapsplannen staat vermeld 
dat ze vervaardigd zijn op de afdeling Landschaps-
verzorging. Die stammen dus van na de opsplit-

sing van de oude afdeling in mei 1947. Er is één 
ruilverkaveling met een landschapsplan waarvan op 
de landschapsplankaarten vermeld wordt dat die 
gemaakt is op de afdeling Natuurbescherming en 
Landschapsverzorging. Die kaarten zijn dus gemaakt 
in de periode van oktober 1946 tot mei 1947. Het 
betreft ruilverkaveling De Scheeken. Benthem heeft 
verteld dat De Scheeken één van de eerste land-
schapsplannen is geweest.51  
De tekenstijl van de tekeningen van De Scheeken 
is gelijk aan de andere tekeningen van R1 tot R15. 
Alleen die van Lieshoutsche Beemden en Beeksche 
Akker (R3) is anders en op het landschapsplan van 
De Elst Bemden (R2) staat dezelfde afwijkende 
noordpijl. Die noordpijl en de tekenstijl en hand-
schrift van R3 zijn terug te voeren op Benthem. 
Ze zijn vergelijkbaar met de door hem getekende 
tekeningen uit 1940 toen hij bij het Kadaster in Den 
Bosch werkte. Die tekeningen bevinden zich in het 
archief bij het Brabants Historisch Informatie Cen-
trum (BHIC).52 Hetzelfde geldt voor de begrenzings-
tekeningen bij het rapport voor de instelling van een 
reservaat in het Beerzedal, waarover hij schrijft in de 
maandverslagen van zomer 1944.53

Ook plannen met terugwerkende kracht
Een verklaring voor het feit dat Balmahuizen R1 als 
code heeft en landschapslannen die zeker ouder zijn 
een hogere code hebben kan zijn dat Benthem op 
een bepaald moment de plannen die hij op dat mo-
ment in zijn portefeuille had bij elkaar heeft gelegd 
en - wellicht met de hulp-tekenaar van de afdeling 
- heeft besloten om deze op alfabetische volgorde 
te nummeren.54 De eerste vijftien R-nummers staan 
namelijk (vrijwel) op alfabetische volgorde. Dat zou 
ergens in de zomer van 1947 geweest kunnen zijn 
vlak na het ontstaan van een aparte afdeling Land-
schapsverzorging. 

Bij die eerste vijftien ruilverkavelingen in de 
R-nummerlijst zitten zeven Limburgse en Brabantse 
ruilverkavelingen, maar Benthem had daarnaast 
ook ruilverkavelingen in de rest van Nederland in 
behandeling genomen. Uit eerder onderzoek is 
bekend dat De Vroome vanaf juli 1948 voor een 
�ink deel van die eerste vijftien een landschapsplan 
heeft opgesteld.55 Daaruit volgt dat Benthem een 
voorraad aan ruilverkavelingen had waar hij nog een 
landschapsplan voor wilde (laten) maken, of daar 
nog mee bezig was. Wellicht had hij de tekenaar 
al ondergronden laten tekenen en had hij zelf of 
een medewerker al de bestaande situatie en de 
nog aanwezige beplantingen geïnventariseerd. Die 
konden dan ingetekend worden op het voorlopig 
plan van wegen en waterlopen. Als we bedenken 
hoe volgens Overdijkink de gang van zaken was, 
dan was Benthem voor de in voorbereiding zijnde 
ruilverkavelingen in overleg met de Rijkscultuurcon-
sulent over diens voorlopige plannen van wegen en 
waterlopen. 

De Vroome vertelde dat hij in 1948 bij Benthem het 
vak heeft geleerd doordat die hem betrok bij het 
maken van het landschapsplan voor ruilverkaveling 
Spoordonk.56 Daaruit zou men kunnen a�eiden dat 
de afdeling Landschapsverzorging midden 1948 
gevorderd was tot minstens R50, want dat is het 
R-nummer van Spoordonk. Voortbouwend op deze 
gedachtegang had Benthem de lijst van landschaps-
plannen die hij in de zomer van 1947 in portefeuille 
had een jaar later behoorlijk uitgebreid tot minstens 
vijftig. De ‘ruilverkavelingsmachine’ was na de 
oorlog al snel weer op gang gekomen en het aantal 
ruilverkavelingen dat in 1948 in voorbereiding was 
liep in de tientallen.

Bij die eerste vijftig zitten evenwel niet alleen ruilver-
kavelingen die na 1947 in voorbereiding waren ge-
nomen. Benthem was blijkbaar ambitieus en regelde 
dat ook voor tientallen reeds eerder gestemde en 
zelfs uitgevoerde ruilverkavelingen achteraf nog een 
landschapsplan kon worden opgesteld. Daarvoor zal 
hij contact gezocht hebben met de landmeter-des-
kundige aldaar, of de Rijkscultuurconsulent, om te 
bespreken of er achteraf nog een landschapsplan 
kon worden gerealiseerd. In het vorige hoofdstuk 
kwam al aan de orde dat ‘netwerken’ Benthem wel 
was toevertrouwd.

Bij vergelijking van de R-lijst met de CD-registratie 
blijkt inderdaad dat voor een groot deel van de 
ruilverkavelingen die vóór 1943 zijn gestemd ‘met 
terugwerkende kracht’ een landschapsplan is 
gemaakt. Uit de CD-registratie blijken de ruilverkave-
lingen die wel uitgevoerd zijn in de twintiger en der-
tiger jaren, maar geen landschapsplan meer kregen, 
veelal niet meer dan 500 hectare groot te zijn.57 

Er zijn er echter 37 die vóór 1944 zijn aangenomen 
en waarvoor wel een landschapsplan is gemaakt 
dat in de Staatsbosbeheercollectie is opgenomen. 
Dat geldt voor de ruilverkavelingen die tijdens of 
kort voor de oorlog zijn gestemd. Daar zitten ook 
een �ink aantal bij die enkele duizenden hectare 
groot zijn. Landschapsverzorging heeft hiermee een 
inhaalslag gemaakt. 
Daarbij is ruilverkaveling Moergestel een twijfelgeval 
en niet meegerekend, omdat het landschapsplan 
voor die ruilverkaveling, waar Benthem in 1944 over 
schrijft in zijn maandverslagen, geen deel uitmaakt 
van de Staatsbosbeheercollectie en ook (nog) niet 
op een andere manier achterhaald is. Het is het 
plan waarover Benthem schrijft dat hij het in oktober 
1944 opnieuw heeft getekend, omdat het verloren 
was gegaan door oorlogsschade aan zijn huis.58 

Het oudste landschapsplan in de Staatsbosbeheer-
collectie is dus hoogstwaarschijnlijk het landschaps-
plan voor ruilverkaveling Lieshoutsche Beemden en 
Beeksche Akker. Dat kunnen we niet alleen opmaken 
uit de datering, maar ook uit de ‘afzender’. Op deze 
kaart staat slechts ‘Staatsbosbeheer’. In maart 
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1946 werkte Benthem als landschapsadviseur niet op 
een aparte afdeling, maar rapporteerde hij nog steeds 
rechtstreeks aan de directeur. Rechtsboven in de kant-
lijn staat ook geschreven voor wie de kaart bedoeld is: 
‘Directeur Staatsbosbeheer’.
Het zou kunnen dat het landschapsplan ook nog gelijk 
in maart of april is uitgevoerd. De landschapsplankaart 
van ‘Lieshoutsche beemden en Beeksche akker’ staat 
ook vol met aantekeningen in potlood. Over welke 
bomen en struiken nog niet geplant zijn en over een rij 
populieren waarvoor in de plaats eiken zijn geplant. Op 
het stuk van die weg dat nog niet beplant was zouden 
volgens die aantekeningen dan ook maar eiken moeten 
komen. Het kan zijn dat Benthem bij zijn terugkomst 
uit militaire dienst al snel is gaan controleren of het 
landschapsplan wel (goed) was uitgevoerd en toen 
op die kaart de bevindingen van zijn inspectie heeft 
genoteerd.

9. De basistabel in dit onderzoek

Met deze gegevens was het mogelijk om een ba-
sistabel te maken met 480 ruilverkavelingen met een 
R-nummer tussen R1 en R654. Daarvan zijn R32, R44 
en R78 (nog) niet getraceerd.59 Van de overige 477 zijn 
kaarten in de collectie opgenomen. 
Er werd een spreadsheet als digitaal basis-databestand 
aangemaakt waarin alle landschapsplannen op volgor-
de van het R-nummer zijn gezet. Door de koppeling van 
de tekenkamercodes aan de CD-registratie konden aan 
de tabel een reeks kolommen toegevoegd worden. 

Per ruilverkaveling is in de basistabel aangegeven :
* R-nrs: code waarmee men op de tekenkamer van 
Landschapsverzorging bij Staatsbosbeheer (groten-
deels) chronologisch heeft geordend. Die code begint 
steeds met een R, waarschijnlijk verwijzend naar het 
woord ruilverkaveling;
* 42.xxxx-nr: de code 42 gevolgd door het nummer 
dat de betreffende ruilverkaveling kregen van de CD als 
een regio een aanvraag voor ruilverkaveling indiende. 
Deze loopt chronologisch op. Rond 1970 is de numme-
ring opnieuw begonnen met 5001 als startnummer en 
dan weer oplopend; 60

* de naam van de ruilverkaveling;
* de volgende kolommen geven de provincie, jaar van 
stemming en afronding en het aantal hectare dat een 
ruilverkavelingsblok groot is. Als een ruilverkaveling 
afgestemd is, staat dat ook in die kolommen aangege-
ven.

Het grootste deel van deze informatie per ruilverkave-
ling is ook al te vinden in TUIN. Er was echter nog geen 
compleet overkoepelend bestand digitaal beschikbaar. 
Dit nieuwe bestand maakt het mogelijk om ruilverkave-
lingen te sorteren. Allereerst natuurlijk chronologisch, 
maar ook naar provincie, of naar de gegevens in de 
andere kolommen. Ook konden er in het onderzoek 
nieuwe kolommen met gegevens worden toegevoegd 
om de analyse verder te verdiepen.

Deze basisdatatabel is in de loop van het onderzoek 
uitgebreid bijvoorbeeld met kwantitatieve basisdata 
die uit andere bronnen is verkregen. De jaarverslagen 
die het Staatsbosbeheer publiceerde bevatten bij 
voorbeeld tussen 1947 en 1954 gegevens over het jaar 
waarin de landschapsplannen voor ruilverkavelingen 
zijn afgerond.
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Tabel 1 op deze en twee volgende pagina’s geeft een overzicht van de basisdata bij de reeks landschaps-
plannen van zo’n 190 ruilverkavelingen in de periode 1946 tot 1955,
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Tabel 1 op deze en de twee vorige pagina’s geeft een 
overzicht van de basisdata bij de reeks landschaps-
plannen van 190 ruilverkavelingen in de periode 1946 
tot 1955.

In de meest linkse kolom is aangegeven wie de 
ontwerper van het landschapsplan is. Daarbij dient 
aangetekend te worden dat vrijwel alle landschaps-
plannen waarschijnlijk in samenspraak met de andere 
ontwerpers is opgesteld. In het begin maakte Benthem 
de landschapsplannen zelf. Vanaf de zomer van 1948 
kon hij veel landschapsplannen door de Vroome laten 
opstellen. Vanaf eind 1948 kwam ook De Jonge het 
team in Utrecht versterken, maar hij zal nog steeds 
werk voor de herinrichtingen en het landschapsherstel 
in Zeeland zijn blijven verrichten.

Alle landschapsplannen werden in deze periode uitein-
delijk aan Benthem voorgelegd voor goedkeuring.
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1  Het kantoorpand heeft ruim een jaar leeg 
gestaan, omdat de ambtenaren uit angst voor explo-
siegevaar weigerden het gebouw te betrekken. Pas na 
een geruststellend TNO-rapport besloten ze vanuit de 
verschillende kantoren in Utrecht zullen verhuizen naar 
Westraven. (bron: Reformatorisch Dagblad, 6 juli 1977 
(Digibron).
2  De tekenkamer van de Cultuurtechnische 
Dienst en Staatsbosbeheer werden samengevoegd.
3  In 1935 werd de Cultuurtechnische Dienst 
ingesteld ter ondersteuning van de Centrale Cultuur-
technische Commissie. Deze werd in 1978 opgevolgd 
door de Landinrichtingdienst. Sinds 1995 stond deze 
dienst bekend onder de naam Dienst Landinrichting 
en Beheer Landbouwgronden. Vanaf 1997 is de dienst 
opgegaan in de Dienst Landelijk Gebied (DLG). DLG 
werd in 2014 opgeheven. De taken werden overgehe-
veld naar de Provincies.
4  In het kader van mijn onderzoek naar werk 
en opvattingen van H.W. de Vroome heb ik de teken-
kamer in 1986 - samen met Rik de Visser - bezocht en 
enkele van de landschapsplannen in de hangkasten 
bekeken. Van enkele Drentse landschapsplannen heeft 
men toen voor mijn een lichtdruk gemaakt.
5  Er werd een notitie opgesteld door D. Deke-
ma in 1984.
6  NAi (1997) LAND collectie 65-84 Staatsbos-
beheer-in-ntc.pdf. NAi (1997) p. 2.
7  Ibidem.
8  Ibidem.
9  Inglot, C.W.M. (1989). 
10  Ibidem. Ook noemt men daarin het 
LVZ-archief met circa 155 dozen betreffende de 
subsidieverlening van de subsidies via Commissie 
Overleg Landschapsherstel (COL) en de Landschaps-
verzorgingssubsidie (LVZ). Deze werd sinds 1987 door 
de afdeling Post- en archiefzaken deels vernietigd. 
De rest wordt nu beheert bij Wageningen UR Special 
Collections. Aanbeveling voor nader onderzoek. Een 
steekproef leerde dat veel van de tekeningen bij de 
aanvragen niet meer aanwezig waren. Het schijnt dat 
het gebruikelijk is om de tekstuele delen langer te 
bewaren dan de tekeningen. 
11 Blerck, Henk van (1998).
12  Zie voor achtergronden: Hellemondt, E.M. 
van (2002) ; Expertisecentrum LNV, 2002. “Papier en 
Landschap.” Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij. Rapport EC-LNV nr. 2002/148. Ede/Wage-
ningen.
13  Ibidem. Een ander deel van het archief is 
aan het toenmalige Nederlands Architectuurinstituut 
overgedragen, dat tegenwoordig voortbestaat met 
de naam ‘Het Nieuwe Instituut’. Zie: NAi (1997) LAND 
collectie 65-84 Staatsbosbeheer-in-ntc.pdf. NAi (1997). 
In 2021 heeft Noël van Dooren een onderzoek verricht 
naar de huidige stand van de archivering van het werk 
van landschapsarchitecten.
Het blijkt dat dat gereduceert dreigt te worden tot on-
derdeel van de horizon waarbinnen architecten hebben 
gewerkt en dat het onderzoek naar landschapsarchi-
tectuur als eigenstandige ontwerpende disipline niet 
wordt onderkend, herkend en erkend. Publicatie in 
voorbereiding.

14 < https://wur.on.worldcat.org-
clc/782238966>
15   Tot 1935 zal dat door de Centrale Cultuur-
technische Commissie zijn gedaan, of de Cultuurtech-
nische Dienst is daar na haar instelling in 1935 mee 
begonnen. 
16   Er zijn meerdere versies in omloop van het 
CD-register. De bibliotheek van de Rijksuniversiteit 
Groningen heeft een versie waarmee men in een eer-
dere fase is gestopt met het verwerken van gegevens. 
De versie in Wageningen lijkt bijgehouden tot 1972.
17   1973 is het jaar van de oliecrisis en de 
eerste autoloze zondag. Ruilverkavelingen verliepen 
steeds moeizamer (Berg, Simon van den, 2004, blz 
179). Was dit reden voor de regering van het nieuwe 
Kabinet Den Uyl om vanaf 1973 met een schone lei te 
beginnen bij het registreren en organiseren van ruil-
verkavelingen? Heeft dat met een veranderde insteek 
in de grond-politiek te maken? Landbouwminister Van 
der Stee krijgt met grote demonstraties van boeren te 
maken. Het kabinet valt uiteindelijk over de ‘grond-poli-
tiek’.
18   Berg, Simon van den, 2004. 
19   Er zijn meerdere versies van deze kaart 
bekend. De kaartbladen die bij WUR Library worden 
beheerd lijken het langst bijgehouden.
20   Wellicht werd dit gedaan om de ruilverka-
velingskaarten te onderscheiden van de kaarten die 
al langer voor de landschappelijke verzorging van 
rijkswegen en kanalen werden gemaakt. Het werk aan 
de ruilverkavelingen begon als klein nieuwe werkveld 
binnen de afdeling van Overdijkink, waar Benthem aan 
toe werd gevoegd.
Ook was er nog het werk aan andere projecten zoals 
het herstel van de oorlogsschade in Zeeland. Wellicht 
hadden die een eigen code, beginnend met een ande-
re letter.  Er zijn bijv in Benthem.,,1950 ook kaarten 
met een vergelijkbare code die niet met R begint maar 
met Z (Zeeland) of L.
21   Daar is wel een indeling  een noordelijk en 
een zuidelijk deel een mogelijke verklaring.
22   De oorsprong van het schriftje is nog 
onduidelijk.
23  Anita Dijkstra die werkzaam is op de 
afdeling Speciale Collecties van de WUR denkt dat 
de aantekeningen in het schriftje van de hand zijn van 
Douwe Dijkstra, haar oom en destijds hoofd van de 
tekenkamer. 
24  Nader onderzoek kan uitwijzen dat voor die 
‘ruilverkavelingen bij overeenkomst’ ook door cultuur-
maatschappijen een landschapsplan is opgesteld.
25  Overdijkink (1950). Een afschrift van de 
tekst bevindt zich in het Overdijkink-archief bij WUR-la-
brary, Special Collections. Deze lezing zal hij wellicht 
in samenspraak met Benthem hebben voorbereid. Dat 
lijkt onder andere naar voren te komen in het feit dat 
sommige voorbeelden die typisch bij Benthem horen 
zijn doorgestreept in de tekst.
26  Overdijkink (1950).
27 Op basis van de Natuurbeschermingsbe-
schikking van 2 april 1940. 
28  Maandverslagen werkzaamheden Benthem 
aan Van Steijn.Nationaal Archief . Staatsbosbeheerar-
chief. 

29  Overdijkink (1950.
30  Ibidem.
31  Ibidem.
32  In een overgangsfase rond 1954 staat 
soms op oudere kaarten ui de voorbereidingsperiode 
Landschapsverzorging nog wel en op latere versies 
niet meer niet meer op de kaarten.
33   Had dit met reorganisaties te maken? Met 
de verhuizing naar Westraven? Met het delen van 
tekenkamer met Cultuurtechnische Dienst?
34   De kaarten stammen nog uit het analoge 
tijdperk waarin kaarten altijd getekend en gereprodu-
ceerd op schaal, want de kaarten behielden daarbij 
hun maat. In het digitale tijdperk is de schaal van een 
kaart veel meer hybride geworden.
35   Steenhuis, 2009.
36   Hierdoor werd voorkomen dat veel 
niet-agrariërs ook stemrecht zouden krijgen over een 
ruilverkaveling. 
37   Dat betekent niet dat voor de beplanting 
van die bebouwde kommen geen ontwerpen werden 
gemaakt door e ontwerpers van Landschapsverzor-
ging. Net als in de eerste periode werden gemeenten 
hierover geadviseerd, ook voor delen van het gemeen-
telijk grondgebied die buiten het ruilverkavelingsblok 
vielen (Blerck, van, 1987 en Maas, mond. med juli 
2018).
38  NA. Dienst Staatsbosbeheer 1899-1950. 
Inv.nr. 90
39  Ibidem.
40  Staatsbosbeheer: Organisatie en Perso-
neelsbezetting naar de toestand van 11 juli 1947. NA. 
Dienst Staatsbosbeheer 1899-1950. Inv.nr. 90.
41  Overdijkink zou tot zijn promotie tot inspec-
teur in 1950 afdelingshoofd blijven en door Benthem 
worden opgevolgd. 
42  Dat was A.L. van Zutphen. NA. Dienst 
Staatsbosbeheer 1899-1950. Inv.nr. 90.
43  Bram Elffers zou later de Afdeling Verkeers-
wegen gaan leiden en heeft in 1947 wellicht Hein Otto 
als ontwerper opgevolgd. Die was inmiddels zoals 
hiervoor besproken supervisor bij de C.O.L. en bij de 
NS werkzaam. 
44  “De Vroome was mijn beste medewerker 
en een ontzettend harde werker,” deelde Benthem mij 
mee op de bijeenkomst in 1998 op Slot Zeist waarop 
het boek ‘Een halve eeuw landschapsbouw’ van Rik de 
Visser werd gepresenteerd.
45  Pannekoek’s leerboek in twee delen werd 
tijdens de studie van De Vroome in Fredericksoord 
geschreven.
46   Dat gaf hij ook aan bij zijn werkgever 
Gorter en aan Cleyndert die ook voorzitter van die 
werkgroep was. 
47 Blerck, van (1987).
48 Mond.med. Andela (2018).
49   Blerck, van, (1987).
50  In 1944 was Van Schaijk landschapsad-
viseur voor Limburg. Uit de maandverslagen van 
Benthem blijkt dat ze meerdere keren contact hebben 
gehad, ook in het veld om ruilverkavelingsgebieden 
te bezoeken. De ruilverkavelingen in het noorden en 
midden van Limburg vielen deels onder de verant-
woordelijkheid van de houtvesters van Eindhoven. 
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Die vroeg Benthem in ook voor het Limbuegse deel 
van zijn rayon blijkt ook uit de maandverslagen. Vanaf 
1945 functioneerde Van Schaijk niet langer als land-
schapsadviseur en Benthem heeft waarschijnlijk die 
landschapsplannen naar zich toe getrokken. 
51  De Visser, (1997). 
52  Brabants Historisch Informatie Centrum, 
Archief 5129   Collectie kaarten en tekeningen van 
het Streekarchief Langs Aa en Dommel, ca. 1550-ca. 
1985; archiefstukken 1A01 en 3A45.
53   Deze troffen we aan in het Nationaal Archief 
in Den Haag. Dienst Staatsbosbeheer 1899-1950, inv.
nr.:549.
54   Lieshoutsche Beemden en Beeksche Akker 
is wellicht nog door Benthem zelf in zijn Brabantse 
periode getekend. Aan die kaart is dan het handschrift 
van Benthem af te leiden. Op een enkele plankaart 
van latere ruilverkavelingen is het ook te herkennen. 
Dat handschrift kan verder alleen van de tekenaar zijn 
geweest.
55  Blerck, H.J.J.C.M. van, (1987)..
56   Daarmee bedoelde hij waarschijnlijk zeker 
niet alleen het ontwerpen, maar ook de manier van 
overleg met de Rijkscultuurconsulent en de landmeter-
deskundige.
57    Just for the record: opvallend is dat een 
groot deel van deze ‘vooroorlogse’ ruilverkavelingen 
niet in Bijlage D van  Van den Berg (2004) voorkomen. 
De eerste drie ruilverkavelingen Hollummer Mieden, 
Noordlaarder Made en Nieuwleusen waren al in 1925 
en 1926 gestemd en in 1927 uitgevoerd. Daarna 
duurde het volgens tabel D van Van den Berg (2004) 
tot 1938 voordat er weer een ruilverkaveling gestemd 
werd. In de CD-registratie zijn daartussen echter nog 
bijna dertig ruilverkavelingen aangenomen en nog 
voor de oorlog uitgevoerd.
58    In zijn artikel van 1950 is Benthem overi-
gens slecht te spreken over ruilverkaveling Moerge-
stel.
59   Zijn deze R-nummers verbonden met een 
ruilverkaveling uit de registratie van de CD, dan komen 
in aanmerking, omdat ze kort voor de oorlog zijn 
gestemd en tijdens de oorlog zijn vastgesteld: Usseler 
Esch of Hasseler Esch en Deurninger Esch in Overijs-
sel (bloknr. 84 en 85), of Eggelsche - en Keupersveld 
bij Helden in Limburg (bloknr. 107). De eerste twee 
liggen in de buurt van een aantal andere ruilverkave-
lingen waar De Vroome in die periode landschapsplan-
nen voor maakte.
60   De 42.2xxx projecten zijn uit de basis-tabel 
gelaten en op een apart blad van het excell-bestand 
geplaatst. Zo ook de R-nrs die niet te koppelen zijn 
aan een inschrijving bij de CD.
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3.1 Pionieren met landschapsplannen en landschapstypologie

“Je moet toch als je eens gelegenheid hebt, bij ons in die 
plannen- en kaartenfabriek komen kijken”, schrijft Benthem 
op 16 december 1948 aan ‘bondgenoot’ Gorter.1 Het is een 
persoonlijke brief, maar Gorter heeft hem wel laten overty-
pen en archiveren, zij het met de vermelding ‘vertrouwelijk ’.2  
Voor ons onderzoek is dit inkijkje in de dan al vijf en een half 
jaar durende gedachtewisseling tussen beiden belangrijk. 
We trachten immers te doorgronden hoe hij dacht en werkte 
aan landschapsplannen.3 De briefwisseling tussen hem en 
Gorter is in de archieven van de Contact-Commissie voor een 
groot deel bewaard gebleven.4 Daaruit blijkt dat Benthem’s 
plannen- en kaartenfabriek een vervulling was van zijn “lang 
gekoesterd ideaal” van een Rijksdienst voor de landschaps-
verzorging – die náást de cultuurtechnische instanties zou 
functioneren.5 
Hij wilde vanuit een samenhangende visie op het Neder-
landse cultuurlandschap landschapsplannen ontwerpen als 
aanvulling op - of nuancering van - al die ruilverkavelingen 
en andere plannen van overheden en waterschappen. De 
krant van die dag meldde dat er in oktober weer een bouw-
record was bereikt met 3600 nieuwe woningen, waarmee 
de regering op koers lag om het doel van 30.000 nieuwe 
woningen in 1948 te realiseren.6 “Ze brullen werkelijk om land 
en niets lijkt meer veilig voor de toekomst,”7 schrijft Benthem 
aan Gorter. De wederopbouwmachine lag op koers om rond 
1955 het woningtekort weg te werken. Ook het wegennet 
werd gemoderniseerd en ruilverkavelingen kwamen in heel 
het land in een stroomversnelling.

Gorter was in de werkgroep steeds met Benthem en Cleyn-
dert voor een opbouwende - als uitbreiding van de tot dan 
toe gebruikelijke behoudende - reactie op het “enorme 
program van de cultuurtechniek” blijven pleiten.8 Dat was 
volgens hen de manier om de karakteristieken van het 
historische landschap te bewaren, namelijk door deze 
onderdeel te maken van de transformatie van het landschap. 
Het landschapsplan diende een creatieve vertaling van die 
karakteristieken in het nieuwe landschap vorm te geven. 
Zo kon het oude en het nieuwe een nieuwe synthese ople-
veren. Gorter zal op afstand gevolgd hebben hoe Benthem 
zijn ideaal van een Rijksdienst binnen het Staatsbosbeheer 
verwerkelijkte. Benthem vertelde in zijn brief van eind 1948 
dat hij, binnen de afdeling van Overdijkink, zelf inmiddels “3 
tekenaars en 3 man buitenpersoneel” aan het werk had “ten 
behoeve van de landschapsplanning voor ruilverkavelingen, 
gemeenten, waterschappen, erfbeplantingen en nu sinds kort 
ook voor landschapsplannen in streekverband voor de P.P.D., 
Domeinen e.d.”. En dan had hij in Goes nog drie man aan 
het werk voor het vele werk dat alleen al in Zeeland verricht 
moest worden.9 Het ging echter niet allemaal vanzelf. “Bijna 
dagelijks zit je in mijn positie voor hete vuren.” Steeds weer 
moest hij “pleiten, vaak uren lang, voor het behoud van het 
landschap” en dat “voor mensen (ook intellectueelen) die (…) 
vaak een ontstellend onbegrip voor deze dingen aan de dag 

leggen”. Het was om moedeloos van te worden, maar hij 
kreeg weer moed als hij dacht aan “de grote hoeveelheden 
bomen en struiken die er dit winterseizoen door onze plannen 
in de grond gaan”.10

Sinds die zomer was de tuinarchitect Harry de Vroome bij 
de Afdeling Landschapsverzorging werkzaam.11 Benthem 
schakelde hem meteen in bij het ontwerpen van vele land-
schapsplannen voor ruilverkavelingen.12 Nico de Jonge en 
Anton Kipp waren zojuist overgeplaatst om de afdeling te 
versterken.13, 14 Benthem maakte zelf in 1948, maar ook 
daarna, nog steeds landschapsplannen. Het Brabantse zand-
landschap bleef zijn werkgebied, maar ook een reeks ruilver-
kavelingen in een baan van Limburg over de Gelderse Vallei 
naar Noord-Holland. Hij schrijft Gorter in december 1948 dat 
hij “zojuist” gereed is “met een groot landschapsplan voor 
die eens zo geruchtmakende en thans reeds lang gereedge-
komen ruilverkaveling Veenendaal in de Gelderse Vallei. Met 
het planten van de bomen zijn ze thans volop aan de gang”.15 
Hij hoopte dat de activiteit van de afdeling uitgebreid zou 
worden met het opstellen van landschapsstreekplannen. Daar 
waren ze al mee begonnen, ook al zou alleen al het werk 
voor de enorme toename van ruilverkavelingen voor grote 
problemen zorgen. Hij meldt Gorter - omdat die daar “ook 
nog bemoeienis mee” had gehad - dat ze ook landschaps-
plannen maakten voor de Brabantse heideontginningen.16

Hij schreef de brief aan Gorter op een donderdag, waar-
schijnlijk ’s avonds vanaf zijn huisadres Prof. Hugo de 
Vrieslaan 62.17 Dit was een huis in de Utrechtse wijk Tuindorp 
die in het begin van de dertiger jaren tussen de stad Utrecht 
en fort Blauwkapel werd gebouwd. In het stratenpatroon is 
de oude slagenverkaveling van de polder nog te herkennen. 
Dat zal Benthem deugd hebben gedaan, net als het feit dat 
de volgende straat in die verkaveling genoemd was naar 
Jacques P. Thijsse.18 Het is een ruim huis. Zal hij ook een 
werkkamer hebben ingericht? Dan stond daar vast - naast het 
bureau waaraan hij zijn brieven schreef - zijn eigen tekentafel. 
Wellicht gebruikte hij die al vanaf zijn studietijd, later tijdens 
de periode van 1937 tot eind 1943 als tekenaar bij het Ka-
daster en tijdens de oorlog in Den Bosch waar hij in het laat-
ste oorlogsjaar noodgedwongen vanuit huis kantoor hield.19 

Dezelfde tekentafel die hij terugvond  tussen het puin in zijn 
huis in Den Bosch na het bombardement in oktober 1944 en 
waarop hij, na het opruimen, het landschapsplan Broekzijde 
(Moergestel II) opnieuw tekende.20

Hij zal op 16 december 1948 zoals gewoonlijk op de �ets op 
en neer naar het kantoor van Landschapsverzorging aan de 
Maliestraat 9 zijn gereden. Dat gebouw was een dependance 
van het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer dat een paar hon-
derd meter verderop in Villa Het Hoogeland aan de Museum-
laan was gevestigd. In het pand aan de Maliestraat zat ook 
de afdeling Natuurbescherming en Landschap van Van der 
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Kloot. In een aantal andere gebouwen in de omgeving waren 
andere centrale afdelingen van Staatsbosbeheer gevestigd en 
ook de Cultuurtechnische Dienst hield vlakbij kantoor.21 Voor 
overleg hoefde Benthem veelal niet ver weg. Moest hij wel op 
stap voor veldbezoek, of voor een vergadering, dan waren 
station Maliebaan en het centraal station nabij. De � ets kon 
mee op de trein.

Op internet zijn nu via een site van een makelaar beelden 
van het pand Maliestraat 9 te vinden.22 Het is een statig ‘art 
deco’-achtig pand met een souterrain en daarboven drie 
verdiepingen waar de kantoren zich bevonden. De hoofden 
van de beide afdelingen, Overdijkink en Van der Kloot, zouden 
dan helemaal boven hebben gezeten. Daaronder op de tweede 
verdieping zullen de natuurbeschermers hebben gezeten en op 
de eerste verdieping de Landschapsverzorgers. Ik zie name-
lijk dat de kantoren op de eerste verdieping bestaan uit een 
kleinere zijkamer en een grote kamer waarin met schuifdeuren 
het voorste deel daarvan kan worden afgezonderd. De Vroome 
vertelde mij dat De Jonge en hij iedere vrijdag om de beurt bij 
Benthem in de voorkamer achter de schuifdeuren hun ontwerp-
werk van die week moesten toelichten.23 Ondertussen werkten 
de andere medewerkers in de grote kamer door. Hier was ze, 
die plannen- en kaartenfabriek, in een grote woonkamer met 
een hoog plafond, houten vloer, grote ramen voor en achter en 
een zwarte schouw met haard. 

Ten tijde van de brief aan Gorter zaten hier behalve Benthem 
en zijn drie tekenaars (De Vroome, De Jonge en Kipp) ook de 
andere medewerkers van de afdeling Landschapsverzorging 
(waaronder Elffers). In die grote kamer zal tussen die mensen 
een uitwisseling van gedachten over het maken van ontwerpen 
voor het cultuurlandschap plaats hebben gevonden. Het ligt 
voor de hand om te veronderstellen dat in die uitwisseling een 
benadering en methode is ontstaan. 

De ervaring van Overdijkink en de bezieling van Benthem zullen 
de talenten van de ontwerpers Elffers, De Vroome, De Jonge 
en Kipp hebben gestimuleerd. Daar werd gesproken over wat 
de verschillen waren tussen de verschillende landschapstypen 
en hoe die in het landschapsplan een plek konden krijgen. Hier 
werd gediscussieerd over het behoud van het oude in combi-
natie met de creatie van het nieuwe landschap. Hier werd ge-
sproken over beslotenheid en weidsheid in het landschap. Hier 
besprak men elkaars ontwerpen en ontwikkelde men samen 
een vocabularium om via landschapsplannen een uitdrukking 
te bewerkstelligen van de karakteristiek van de verschillende 
landschapstypen. 

Ze zullen ook vele dagen op locatie aan hun landschapsplan-
nen hebben gewerkt, maar in die grote kamer in Maliestraat 9 
werden in de beginjaren vele ontwerpen uitgewerkt en gete-
kend. Daaronder de landschapsplannen voor ruilverkavelingen, 

Afbeelding 3.1. en 3.2. Op de titelpagina van dit hoofdstuk en deze pagina staan foto's van het interieur van het pand Maliestaaat 9 te Utrecht, rond 2015. 
De foto's zijn op internet geplaatst door een makelaar. Op de foto hieronder is de ruimte te zien waar vanaf 1947 Benthem's plannen- en kaartenfabriek was. 
Achter de schuifdeuren sprak Benthem iedere vrijdag apart met zijn medewerkers over de landschapsplannen die ze die week hadden gemaakt of zouden 
gaan maken.
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waar Benthem, De Vroome en De Jonge aan werkten. Die 
landschapsplannen kregen een archiveringscode bestaande 
uit een cijfer voorafgegaan door de letter R en werden bij 
elkaar bewaard, opgehangen in grote kasten. In de loop 
van dertig jaar - van 1946 tot 1976 - werd dat een serie van 
elfhonderd tekeningen met voorstellen voor beplantingen, 
die in heel Nederland grotendeels uitgevoerd zijn. Ze verhuis-
den iedere reorganisatie met Benthem’s almaar groeiende 
afdeling mee en vormden na dertig jaar samen de Staatsbos-
beheercollectie. In 1976 betrok Staatsbosbeheer het nieuwe 
kantoor Westraven. In datzelfde jaar ging Benthem met 
pensioen. De hangkasten met de oude tekeningen werden 
achterin de grote nieuwe tekenkamer van Westraven tegen 
de muur gezet. Lange tijd werd er niet veel naar omgekeken.

Onderzoeksvraag in dit hoofdstuk
In dit onderzoek wordt deze serie plantekeningen - de Staats-
bosbeheercollectie - geïnterpreteerd als ontworpen land-
schap. Het betreft de landschapsplannen die in de periode 
1946-1976 bij Staatsbosbeheer zijn opgesteld en getekend. 
De ontwerpen zijn uitgevoerd in het kader van ruilverkavelin-
gen in een groot deel van het Nederlandse landschap. 
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe we heden ten 
dage deze serie landschapsplannen kunnen interpreteren. De 
reeks plantekeningen in de Staatsbosbeheercollectie zijn een 
directe afspiegeling van het ‘voorgestelde’ ontworpen land-
schap. In het actuele landschap kan direct het ‘uitgevoerde’ 
ontworpen landschap worden bestudeerd. 

Van de zoektocht die we voor die interpretatie hebben 
ondernomen wordt in deze dissertatie in drie delen verslag 
gedaan. In het eerste deel werd als eerste stap een recon-
structie weergegeven van de ontwikkeling van het gedach-
tengoed dat de basis vormde voor de ontwikkeling van het 
landschapsplan als middel om invloed uit te oefenen op het 
proces van de modernisering van het landschap. Onder-
deel van dat gedachtengoed was ook het streven naar een 
Rijksdienst voor de landschapsverzorging. We bespraken 
in dat eerste deel hoe Benthem in een intensieve interactie 
met de leden van de Contact-Commissie Natuur- en Land-
schapsbescherming - met name met de werkgroep voor de 
cultuurlandschappen - en de afdeling ‘Natuurbescherming en 
landschapsverzorging’ van Staatsbosbeheer, tot het voorne-
men om landschapsplannen te gaan maken voor ruilverkave-
lingsgebieden is gekomen. De door de werkgroep in diezelf-
de periode  ontwikkelde typologie van cultuurlandschappen 
vormde daarbij een theoretisch startpunt.

In dìt tweede deel wordt vervolgens verslag gedaan van 
de tweede grote stap in het interpretatie-proces. Het gaat 
hierbij om een ontwerpanalyse en interpretatie van de oudste 
ontwerpen zoals die op de plankaarten in de Staatsbosbe-
heercollectie zijn afgebeeld. Dit betreft landschapsplannen 
die van 1946 tot het midden van de vijftiger jaren zijn opge-

steld, grotendeels op dat kantoor aan de Maliestraat.24 Het 
ontwerpen van een landschapsarchitectonische compositie 
voor een agrarisch cultuurlandschap en het weergeven daar-
van op een kaart - het landschapsplan - werd in die periode 
‘uitgevonden’ in Benthem’s plannen- en kaartenfabriek. 

De onderzoeksvraag in Deel II is: 

Ontwikkelde zich in de beginperiode (1946-1956) in de 'plan-
nen- en kaartenfabriek' een vocabularium voor het ontwerpen 
van landschapsplannen voor verschillende landschapstypen?

Bij de landschapstypen komen als deelvragen aan bod:

* Wat was de horizon van de ontwerpers bij het maken van 
de landschapsplannen? 
* Welke landschapsarchitectonische compositie werd toege-
past? 
* Waaruit bestond het vocabularium voor de verschillende 
landschapstypen?

* Tekenen zich in de plannen voor de verschillende land-
schapstypen verhalen af die de ontwerpers in de compositie 
van het landschap hebben uitgedrukt en kunnen we die nu 
ervaren?
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Zeven expedities 
Hoe werd in de beginperiode met landschapsplannen van de 
Staatsbosbeheercollectie vormgegeven aan de “bijzonder 
moeilijke, maar noodzakelijke, opdracht te trachten nieuwe 
geschiedenis te schrijven, die niet slechts zal getuigen van 
practische zin, doch ook van begrip voor de harmonie en 
schoonheid” van het Nederlandse landschap?25 

Om dit te onderzoeken ondernemen we zeven denkbeeldige 
expedities naar de  oudste landschapsplannen voor zeven van 
de door de werkgroep onderscheiden typen cultuurlandschap. 
Tijdens de expedities onderzoeken we of er relaties zijn tussen 
de composities van die landschapsplannen en de karakte-
ristieken van het type cultuurlandschap waar de betreffende 
ruilverkavelingen in werden uitgevoerd. 

De kennis over die karakteristieken was in die tijd niet zo ruim 
beschikbaar. De literatuurlijst van Benthem geeft een indruk 
daarvan. Het ligt voor de hand dat de indeling die de werk-
groep voor Cultuurlandschappen bij de Contact-Commissie 
in 1944 opstelde een belangrijke basis vormde. Vandaar dat 
in dit deel van het onderzoek gekozen is om een ordening te 
maken in de landschapsplannen aan de hand van de typologie 
van de werkgroep. 

Iedere expeditie neemt een aantal landschapsplannen binnen 
één landschapstype in beschouwing. In het 'Zuid-Limburgse 
heuvellandschap' vonden in deze periode geen ruilverkavelin-
gen plaats, dus komt dit landschapstype in dit hoofdstuk niet 
aan de orde. Het 'landschap der zandgraverijen’ was al een 
vreemde eend in de bijt bij de landschapstypologie van de 
werkgroep. Waarschijnlijk werd gedoeld op de voor de bollen-
teelt afgegraven en vergraven geestgronden van de strandwal-
len in Holland. De werkgroep heeft er geen duidelijke omschrij-
ving van gegeven en de geestgronden maken amper deel uit 
van vroege ruilverkavelingen. Het komt daarom ook niet in de 
expedities aan de orde. 

De volgorde van de expedities volgt in grote lijnen de volgorde 
van de indeling van de werkgroep, waarbij eerst de oude cul-
tuurlandschappen aan de orde komen en daarna de jonge ont-
ginningen. Uitzondering vormt het 'stroomruggenlandschap'. 
Dat werd door de werkgroep weliswaar ingedeeld bij de oude 
cultuurlandschappen, maar komt toch pas in de voorlaatste 
expeditie aan de orde. De ontginning van de tot dan toe zeer 
extensief gebruikte komkleigronden - die tussen de hogere 
stroomruggen lagen - was door de werkgroep nog niet voor-
zien en ook niet in haar indeling betrokken. Zij legden daardoor 
de nadruk op de stroomruggen en de uiterwaarden. Doordat 
juist de ontginning van de kommen de ruilverkavelingen in deze 
landschappen bepaalde, is de expeditie naar het rivierenland-
schap bij de jonge ontginningen behandeld. Voor de goede 
orde: de totale oppervlakte van de komkleiontginningen is 
vergelijkbaar met die van de ontginningen van de heidevelden. 

Werkwijze

Bij het onderzoek tijdens deze zeven  expedities wordt het onderzoek-mo-
del dat we in het introductie-hoofdstuk hebben geconstrueerd gevolgd. 
Deze werkwijze wordt ondersteund met de analyse van literatuur en archie-
fonderzoek. U moet zich voorstellen dat voor ons op tafel de kaarten 
van de landschapsplannen liggen. Die kaarten spreken door hun uiterlijk, 
kleurgebruik, noordpijlen en wat er soms op geschreven is.
Voor de muren naast en achter de tafel staan beeldschermen waarop we 
de plankaarten gegeorefereerd kunnen projecteren en deels doorzichtig 
maken. Zo kunnen we andere kaarten er doorheen laten schijnen, bijvoor-
beeld de geomorfologische kaart, bodemkaart, historische topogra�sche 
kaarten, maar ook de meest actuele. Op die manier kunnen we conclusies 
trekken over de samenhangen in de hoofdopzet van het landschapsplan. 

Als we onze stoel draaiden stond de tekentafel en de computer met 
tekenprogramma ons ter beschikking om de landschaps-architectonische 
compositie van de landschapsplannen te analyseren.. 
Op weer een ander scherm projecteerden we Google Maps en Streetview 
waarmee we als het ware het gebied zoals het er tegenwoordig bij ligt 
konden bezoeken en nagaan of de elementen van het landschapsplan 
we de hoofdopzet ervan nog in het landschap te herkennen is. Dit levert 
al een behoorlijk accurate en veri�eerbare reeks bevindingen op. Veelal 
hebben we het hierbij evenwel niet gelaten en hebben we de expeditie ook 
echt fysiek uitgevoerd door veldbezoeken. Juist ook door in het veld rond 
te lopen, �etsen en rijdenkan het uitgevoerde ontworpen landschap na een 
natuurwetenschappelijke analyse, ook worden ‘ervaren’ en hermeneutisch 
geïnterpreteerd.
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Opbouw van de expeditieverslagen
Ons doel is het verrichten van een interpretatie van de 
serie landschapsplannen als cultureel artefact, te weten als 
landschapsarchitectonische compositie. In de verslaglegging 
van de zeven expedities worden per landschapstype steeds 
de drie onderzoekslijnen uit het onderzoeksmodel behandeld. 
Schematisch is dit weergegeven in onderstaande matrix. In 
de expeditieverslagen worden de vakken in de matrix inge-
vuld. Daarbij komen bij elke expeditie eigen speci� eke vragen 
naar voren die bij de start van iedere expeditie worden 
toegelicht. 

We volgen zo het iteratief proces van het onderzoeksmodel 
dat in de introductie is beschreven. Daarin verweven drie 
onderzoekslijnen zich: horizon, compositie en verhalen. We 
lichten ze hierna achtereenvolgens toe. 

Horizon van de ontwerpers
In iedere expeditie komt een ander landschapstype aan de 
orde. Het rondschrijven van de werkgroep en de weinige 
literatuur bood de ontwerpers in de kaartenfabriek geen 
spoorboekje in hun zoektocht. Tijdens het maken van de 
landschapsplannen voor de verschillende gebieden liepen zij 
tegen de onvolkomenheid van de beschikbare kennis aan. 
Die moesten zij zelf al doende aanvullen, bijvoorbeeld door 
kaart- en veldstudie.26

Het blijkt dat Benthem een taakverdeling tussen hemzelf 
en de twee belangrijkste ontwerpers, De Vroome en De 
Jonge, had ingesteld. Die kwam er in grote lijnen op neer 
dat Benthem tot de zomer van 1948 de meeste landschaps-
plannen zelf maakte. Het kan zijn dat Benthem in de begintijd 
ondersteuning kreeg via Bijhouwer die in speci� eke gebieden 

opdrachten doorsluisde naar landschapsarchitecten in zijn 
eigen omgeving, met name naar Van Koolwijk jr., die voor 
de Betuwe supervisor was in dienst van de Commissie van 
Overleg voor het Landschapsherstel (C.O.L.).27 Bijhouwer en 
Overdijkink stuurden namens de C.O.L. de supervisors aan. 
Vanaf de zomer van 1948 kwam Harry de Vroome het team 
versterken en vanaf december 1948 ook Nico de Jonge en 
Anton Kipp. Al snel kwam het tot een taakverdeling  over de 
verschillende landschapstypen. 
Bij iedere expeditie wordt dan ook op basis van literatuur- en 
archiefonderzoek allereerst per expeditie een beeld van de 
horizon van de belangrijkste ontwerper(s) van de landschaps-
plannen voor dat landschapstype geschetst. In de terminolo-
gie van Gadamer dient dit om onze ‘horizon’ met die van de 
ontwerpers te laten ‘versmelten’. Wat was de context waarin 
de ontwerpers werkten en wat weten we van hun motivatie? 
Welke kennis hadden zij ter beschikking?28

In het verslag van de eerste expeditie wordt geschetst hoe 
Benthem het gedachtengoed dat hij in wisselwerking met de 
werkgroep had ontwikkeld uitwerkte in de eerste landschaps-
plannen voor het Brabantse 'oude hoeven'-landschap. We zien 
daarin het belang dat aan de bodem en functionaliteit werd 
gehecht, maar wel in combinatie met de karakteristieken van 
het historische cultuurlandschap en toekomstige schoonheid. 
In de tweede expeditie wordt ingegaan op de inbreng van 
Harry de Vroome als tuinarchitect met een gedegen oplei-
ding in Frederiksoord. Hij bracht zo kennis van de traditie van 
de Nederlandse tuin- en parkarchitectuur in. Van belang was 
ook dat hij met Benthem een idealistische benadering van de 
natuurbescherming en landschapsverzorging deelde.
In de derde expeditie naar het esdorpenlandschap leven we 

oudste plannen voor door werkgroep 
in 1944 onderscheiden typen:

oudehoevenlandschappen

terpenlandschappen

esdorpenlandschappen

landschap van de jonge heideontginningen

slagenlandschappen

stroomruggenlandschap

landschap van bedijkingen en droogmakerijen

Horizon van de
ontwerpers

Architectonische analyse 
van de composities

Interpretatie van 
verhalende aspecten

Afbeelding 3.3. Opbouw van de verslagen van de zeven expedities, waarbij de drie stappen in het onderzoeksmodel worden gevolgd. De stappen zijn dan wel in 
een cyclisch onderzoeksproces verstrengeld, maar de nadruk verschuift in de loop van het proces van de horizon en architectonische analyse naar de interpreta-
tie. In de verslagen zijn de stappen ieder met een eigen kleur gemarkeerd in de banner bovenaan de pagina's. 
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ons in in de manier van denken van De Vroome als hij de bele-
ving van de wandelaar in zijn ontwerpen als uitgangspunt nam.
Als deel van de vierde expeditie, naar het jonge heideontgin-
ningslandschap, leven we ons in in de leefwereld van Benthem 
en De Vroome toen zij voor dit 'nieuwe' landschap een ontwerp 
moesten maken. Konden zij trots zijn op dat nieuwe toekom-
stige landschap, terwijl ze omgingen met mensen die vooral 
aandacht hadden voor hetgeen verloren ging?

De expeditie naar het slagenlandschap gaat in op de invloed 
van Bijhouwer's ideeën over een landschappelijke compositie 
als schakering van ruimtes die door groene 'wanden' worden 
omkaderd en op hoe die ideeën door de ontwerpers van Land-
schapsverzorging werden verwerkt.  Dat lijkt vreemd, omdat 
Bijhouwer die ideeën met name voor de Zuiderzeepolders 
formuleerde. Men moet echter bedenken dat veel slagenland-
schappen zeer ingrijpend werden heringericht.
In de zesde expeditie komt met name de op extreme contras-
ten gericht ontwerpbenadering van De Jonge aan de orde als 
één van de ontwerpers die - aanvankelijk via de COL onder in-
vloed van Bijhouwer - het rivierenlandschap een nieuw uiterlijk 
gaven.
De zevende expeditie naar het landschap van bedijkingen en 
droogmakerijen in Zuid-west Nederland gaat in op een het ver-
schil in benadering van de wijze waarop de strijd met de zee 
in deze landschappen in het toekomstig landschap ervaarbaar 
wordt gemaakt. 

Architectonische analyse van de compositie
De architectonische analyse van de landschapsplannen vond 
plaats op basis van de benadering die Steenbergen c.s. voor 
typologisch ontwerponderzoek heeft beschreven. We hebben 
allereerst per landschapstype onderzocht welke aspecten 
van het oude landschap de ontwerpers opnemen in de com-
positie van het nieuwe landschap dat met het landschapsplan 
wordt voorgesteld. Dat kunnen bijvoorbeeld natuurterreinen, 
cultuurhistorische elementen als terpen, kasteelterreinen, of 
oude dijkdoorbraken zijn. Het kan ook betrekking hebben op 
de globale indeling van een landschap op basis van bodemkun-
dige en geomorfologische gesteldheid van een gebied. Deze 
aspecten van het oude landschap transformeren zo mee in de 
ordening van het nieuwe landschap. 

Daarnaast zijn de landschapselementen op een rij gezet die de 
ontwerpers in de verschillende landschapstypen gebruiken om 
aan het landschap toe te voegen als onderdeel van de com-
positie. Dat kunnen bijvoorbeeld bomenrijen zijn, of stroken 
met een struikenbeplanting. Onderzocht is ook welk sortiment 
bomen en struiken men toepaste.

Tenslotte is onderzocht in welke compositieschema’s de trans-
formatieaspecten en nieuwe compositie-elementen samenge-
bracht zijn. Dan gaat het over de onderlinge ordening van de 
elementen die samen de compositie uitmaken: ruimtematen, 
richting van de ruimtes en overgangen.

Deze architectonische analyse werd veelal ondersteund door 
een koppeling van de landschapsplannen aan een geogra�sch 
informatiesysteem (GIS). Om te onderzoeken of er relaties 
zijn te leggen tussen het landschapsplan en aspecten van het 
landschap van vóór de ruilverkaveling werden kaarten van het 
landschapsplan gegeorefereerd, dat wil zeggen dat die kaarten 
digitaal passend werden gemaakt op een geogra�sche dataset 
die deel uitmaakt van een GIS. Daardoor konden deze in detail 
gekoppeld worden aan andere gegevens, zoals geologische, 
bodemkundige, waterhuishoudkundige en ecologische bestan-
den. Ook werd zo een directe vergelijking mogelijk met topo-
gra�sche kaarten die sinds het midden van de negentiende 
eeuw van het gebied zijn gemaakt. Tevens kon het landschaps-
plan gerelateerd worden aan de toen reeds in het landschap 
aanwezige beplantingen. Daartoe werd de kaart van de Eerste 
Nederlandse Bosstatistiek gebruikt, waarop tussen 1938 en 
1942 voor heel Nederland werd aangegeven welke beplantin-
gen er in het land op kavelniveau aanwezig waren.29 

Architecturale interpretatie, verhalen
In dit onderzoek zijn de architecturale aspecten essentieel, 
waarbij het gaat om het opsporen, onderscheiden en benoe-
men van de betekenis die met de composities in de land-
schapsplannen wordt overgebracht. In iedere expeditie komen 
daarom de voolgende drie aspecten aan bod:
• Is in de landschapsplannen een vocabularium te 

onderscheiden? 
• Is dat in het huidige landschap nog te herkennen en te 

beleven? 
• Hoe wordt de compositie ingezet om de karakteristiek van 

verschillende landschapstypen te behouden en versterken 
en welk verhaal wordt daarmee verteld?

Bevindingen na zeven expedities
Tot slot van deze tweede grote stap in het proces waarin we 
de Staatsbosbeheercollectie interpreteren wordt via een syn-
these van de bevindingen van de expedities een beschouwing 
gegeven op de onderzoeksvraag en vervolgonderzoeksvragen 
die we ons in dit deel stelden. In die beschouwing komt naar 
voren dat de verhalen, die we in de expedities op het spoor 
komen, een bundel samenhangende verhalen lijken te vormen, 
of samen zelfs één overkoepelend verhaal vertellen. Dat levert 
als onderdeel van ons hermeneutisch onderzoeksproces een 
hypothese op die de basis vormt voor de onderzoeksvraag van 
het derde deel van deze dissertatie.   
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3.2 Het oudehoevenlandschap

Inleiding
Deze expeditie voert langs landschapslannen voor ruilverka-
velingen in de Oost-Brabant, waar Benthem al vanaf 1944 als 
landschapsadviseur aan werkte. Het betreft 16 ruilverkavelin-
gen waarvoor tussen 1944 en 1950 de landschapsplannen 
werden opgesteld. In de basisdatatabel zijn de gegevens als 
naam, registratienummer bij de Cultuurtechnische Dienst en 
bij de Afdeling landschapsverzorging, oppervlakte en jaartallen 
van aanvraag, stemming en vaststelling opgenomen. Daar-
naast is in de kolom Ontwerper te lezen dat vrijwel al deze 
landschapsplannen van de hand van Benthem zijn. Alleen van 
Spoordonk is bekend dat De Vroome hem daarbij geassisteerd 
heeft. 
Achtereenvolgens komen de volgende onderzoeksvragen aan 
bod:

Horizon
Wat waren Benthem's uitgangspunten bij het opstellen van 
deze eerste landschapsplannen en hoe verhoudt zich dat  tot 
de discussies in de werkgroep? 

Compositie
Welke architectonische compositie is in deze landschapsplan-
nen te herkennen? 

Verhalen
De architectonische analyse wordt gevolgd door een interpre-
tatie van de architecturale aspecten van die compositie. De on-
derzoeksvraag is: kunnen we in die compositie een vocabulari-
um herkennen? Sluit het verhaal dat daarmee wordt verteld aan 
bij de typering van dit cultuurlandschap door de werkgroep en 
is dat verhaal in het huidige landschap ook leesbaar? 
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Tabel 2. Overzicht van de basisdata bij de reeks landschapsplannen die in 
de periode 1946 tot 1949 voor ruilverkavelingen in Noord-Brabant werden 
opgesteld.
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Benthem vindt het landschapsplan uit
Hij begon gewoon. In het eerste deel van deze dissertatie 
bespraken we ondermeer de maandverslagen die Benthem 
in 1944 en 1945 heeft gemaakt. Hij vermeldde daarin enkele 
keren dat hij landschapsrapporten, maar ook landschapsplan-
nen had gemaakt.30 We weten echter niet wat hij met die term 
bedoelde. In zijn maandverslag van februari 1944 verstond hij 
er nog onder: “gemeentegewijze tot in details tredende inventa-
risatie op kaarten (groote schaal) en in leggers van alle aanwe-
zige natuur- en landschapsschoon (...) welke zoowel voor eigen 
kennis van het landschap en dus voor uit te brengen adviezen, 
als voor eventueele samenwerking met het uitbreidings- of 
streekplanwerk van nut kunnen zijn”.31 
Als landschapsadviseur deed hij op die manier onderbouwde 

voorstellen voor 'te beschermen terreinen met natuurweten-
schappelijke waarde' binnen gebieden waarvoor een ruilverka-
veling werd voorbereid. Dat werk viel onder het opstellen van 
de 'pre-adviezen' van het Staatsbosbeheer aan de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie.32 Benthem ging echter verder, 
want zijn landschapsrapporten ontwikkelden zich tussen 1944 
en 1946 tot landschapplannen die ook een ontwerp voor de 
vernieuwde beplantingsstructuur omvatten. Het landschaps-
plan voor Lieshoutsche beemden en Beeksche akker is daar-
van het oudste voorbeeld binnen de Staatsbosbeheercollec-
tie.33 Het is gedateerd op maart 1946.34 Dat is drie maanden 
vóór het verschijnen van het rapport van de Snelcommissie 
Walcheren en vlak voordat hij opgeroepen werd voor militaire 
dienst.35

HORIZON

Afbeelding 3.4. Landschapsplan voor Ruilverkaveling Lieshoutsche Beemden en Beeksche Akker. Bron: Special Collections Wageningen University & Research
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Bodem als basis
Vlak daarvoor kwam op 19 maart 1946, na een pauze van 
anderhalf jaar, de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen 
van de Contact-Commissie weer in vergadering bijeen.36 
Cleyndert bleef lid, maar droeg de voorzittershamer over aan 
Van Rijsinge en Benthem zou als secretaris het stokje overne-
men van Westhoff, die ook lid bleef van de werkgroep.37 Men 
besprak in de eerste vergaderingen de uitbreiding van de 
werkgroep met een sociaal-geograaf en een geoloog-bodem-
kundige. Bekende namen werden geopperd als Keuning en 
Faber. Hun werk was door de werkgroep geraadpleegd bij de 
onderbouwing van de landschapstypologie die de werkgroep 
had opgesteld.38 

Bijhouwer stelde dat het grondgebruik in een land met zo’n 
kleine oppervlakte als Nederland bij uitstek op de bodemge-
steldheid moest worden afgestemd. Juist met weinig ruimte 
moest je die ruimte zo functioneel mogelijk inrichten en de 
bodemgeschiktheid voor bepaalde gewassen of soorten 
weidebouw diende dan ook leidend te zijn. Dat gold ook bij 
de planvorming voor het landschap, waarbij hij de Noordoost-
polder als voorbeeld aanhaalde.39 Benthem viel hem bij met 
Walcheren als voorbeeld.40 Men constateerde dat Edelman, 
hoogleraar Bodemkunde aan de Landbouwhogeschool in Wa-
geingen, ondanks dat hij inmiddels tachtig man in dienst had 
niet aan de vraag naar bodemkaarten op schaal 1:25.000 
kon voldoen. De werkgroep wilde zo’n gedetailleerde bo-
demkaart als basis voor alle stedelijke uitbreidingen en alle 
projecten in het landelijk gebied. Als zo'n bodemkaart er nog 
niet was dan moest men zich maar “behelpen met de kaart 
van Oosting” die minder gedetailleerd was. Ook bij de voor-
bereiding van ruilverkavelingen zou voortaan bodemkartering 
moeten worden verricht.41 

Van landschapsrapport naar landschapsplan
Benthem heeft verteld dat hij in zijn herinnering het land-
schapsplan al doende als instrument heeft uitgevonden.42 
Daarbij moet bedacht worden dat het landschapsplan als 
planinstrument voor de herinrichting van agrarische land-
schappen nog niet bestond.43 Het lijkt ondenkbaar dat het 
werk van Bijhouwer in de Wieringermeerpolder en de Noord-
oostpolder - met name via Overdijkink - niet bij Benthem 
bekend waren. Hij was immers regelmatig in Utrecht bij de 
afdeling Natuurbescherming en Landschapsverzorging voor 
overleg. En misschien las hij over Bijhouwer’s ontwerpen bij 
Giethoorn van 1943.44 Waarschijnlijk bestudeerde hij ook het 
gewestelijke plan voor IJsselmonde uit 1938.45 Bij nadere 
bestudering van deze plannen blijkt evenwel dat ze schema-
tisch zijn en niet tot een detailniveau van de wegbeplanting 
uitgewerkt.

Heeft Benthem zijn kaart met het landschapsplan voor 
Lieshoutsche Beemden en Beeksche Akker meegenomen 
naar de werkgroepvergadering van 19 maart 1946? Het is 

een ontwerptekening waarop Benthem heeft weergegeven 
welke compositie van het landschap hij zich in de toekomst 
voorstelde voor dit Brabantse oudehoevenlandschap tussen 
Lieshout en Beek en Donk.
Heeft hij zijn ontwerp aan Bijhouwer laten zien? Hoeveel 
contact hadden zij in voorgaande maanden in het kader van 
de Snelcommissie voor Walcheren? Bijhouwer was daar pas 
begin 1946 ook lid van geworden? 
Gezien de chronologie van gebeurtenissen die we hebben 
kunnen construeren aan de hand van de archieven heeft Ben-
them dit landschapsplan - net zoals het plan voor Walcheren 
- niet in samenspraak met Bijhouwer gemaakt. We zullen in 
het vervolg van deze paragraaf zien dat uit de notulen van de 
werkgroepvergaderingen in 1946 juist naar voren komt dat 
Bijhouwer en Van Rijsinge nog steeds eerst meer onderzoek 
wilden doen, voordat er actief aan landschapsplannen zou 
moeten gewerkt.46

Eerst een uitgebreide studie
Er moest volgens hen eerst een uitgebreide studie van het 
cultuurlandschap komen. De typologie in het rondschrijven 
uit 1944 was nog maar het begin. Daar moest een urgen-
tielijst met landschapsmonumenten aan worden gekoppeld. 
In de vergadering van maart 1946 constateerde men dat 
er echter amper reacties waren binnengekomen op het 
rondschrijven aan de medewerkers in het land. Voor de 
werkgroep was dit teleurstellend. Deze poging tot het ver-
krijgen van een overzicht betreffende de waardevolle oude 
cultuurlandschappen bleek mislukt. Wat te doen? Een kortere 
vragenlijst? Nadere inlichtingen rondsturen? Bijhouwer stelde 
een reeks interviews voor en Van Rijsinge een oproep in het 
nieuwe tijdschrift Natuur en Landschap.47 Cleyndert vroeg 
toen of hij een artikel bedoelde. Van Rijsinge beaamde dat en 
vroeg of Gorter dat niet kon schrijven. Die voelde de bui al 
hangen en stelde dat hij liever zag dat de voorzitter dat zelf 
zou doen.48 

Cleyndert stelde voor dat vanuit de werkgroep een com-
missie zelf aan de slag kon gaan om de urgentie-lijst op te 
stellen. Hij dacht dat Westhoff, Van Rijsinge en Benthem dat 
samen zouden kunnen doen. Benthem zou echter kort na 
deze vergadering voor militaire dienst worden opgeroepen.49 
Uiteindelijk trad Bijhouwer ook tot de commissie toe.50 Bio-
loog L.A. Pluygers nam als “secretaresse van Westhoff” de 
taak van secretaris Benthem waar. Soms blijkt uit de notulen 
dat Pluygers ook inhoudelijk haar bijdrage leverde aan de 
vergaderingen. Dat geldt ook voor de vergaderingen van 
Bijhouwer, Van Rijsinge en Westhoff over de urgentielijst. De 
ANWB gaf in mei 1946 een boek van Pluygers’ hand uit waar-
in zij voor buitenlanders de natuurbescherming in Nederland 
duidt en de belangrijkste natuurreservaten en de gevolgen 
van de oorlog voor die natuur beschrijft.51 Later vestigde zij 
zich in de VS en werd zij bekend door haar inzet voor natuur-
bescherming bij de National Audobon Society. 
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Cultuursteppe
De zakelijke oproep van Van Rijsinge werd uiteindelijk in de edi-
tie van eind 1946 opgenomen. In datzelfde nummer staat ook 
een overdruk uit het tijdschrift Forum - van mei 1946 - met Bij-
houwer's artikel 'Cultuursteppe Nederland'. Voor velen zal het 
een moeilijk te duiden betoog zijn geweest, zeker in kringen 
van natuurbeschermers. Wat vindt Bijhouwer nou eigenlijk van 
die cultuursteppe? Vindt hij het goed dat het zich in Limburg 
en Brabant ontwikkeld ten koste van 'genoeglijke, bloemrijke 
landschappen', omdat die geen "ziektevrij pootgoed, geen land-
bouwzaden zonder ergerlijke hoeveelheid onkruidzaad" leveren. 
Vindt hij het prima dat de "gezellige Betuwse boomgaard" 
vervangen werd door laagstam boomgaarden, "mathematisch 
ingedeeld over het machinaal geëgde grondvlak"? 

Niet iedereen zal het hebben gewaardeerd dat Bijhouwer - blijk-
baar zonder waarde-oordeel analytisch en Wagenings-weten-
schappelijk de ontwikkeling van het Nederlandse landschap tot 
cultuursteppe beschrijft als een onvermijdelijk gevolg van de 
ontwikkeling van Nederland als modern landbouwland, "dood-
sch en afstootend", maar "reeds het meest welvarende, inten-
siefste gebied van de wereld". Aan het eind van zijn betoog velt 
hij toch een oordeel als hij de "cultuursteppe Nederland" toch 
als "sombere toekomst" omschrijft. Hij besluit met de hoop uit 
te spreken dat deze landbouwkundig-technische gebieden niet 
altijd kaal en onherbergzaam hoeven te zijn. Hij hoopt dat "een 
hogere reedelijkheid weer tot een bewoonbaar, menschwaardig 
of zelfs schoon landschap" zal kunnen leiden. Over het actief 
planmatig scheppen van nieuwe schoonheid via het maken van 
een ontwerp voor een veranderend landschap heeft Bijhouwer 
het niet. 

Missie
Ook Benthem publiceerde dat jaar een artikel in Natuur en 
Landschap, een paar maanden eerder. Het was het hoofdarti-
kel in het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift. In lijn met 
zijn drievoudig programma voor de landschapsverzorging dat 
hij in het afgeschoten artikel van mei 1944 uiteen had gezet, 
bepleit hij de inzet van landschapsplannen. Er dienden land-
schapsplannen te worden opgesteld zowel in nieuwe IJssel-
meerpolders, als in door oorlogsgeweld beschadigde land-
schappen, als ook in verwaarloosde landschappen. Bovenal 
kan het landschapsplan er voor zorgen dat de onvermijdelijke 
vernieuwing van de waardevolle landschappen in goede banen 
kan worden geleid en de karakteristieken van deze landschap-
pen behouden blijven en tevens nieuwe schoonheid wordt 
geschapen. Dat was zijn missie.

Uit deze artikelen en de notulen van de vergaderingen blijken 
Benthem en Bijhouwer duidelijk een verschil in benadering van 
het dynamische landschap te hebben. Dit komt ook naar voren 
in de notulen van de vergaderingen in 1947. 

Redelijkheid van het boerenbedrijf
De subcommissie van Bijhouwer, Westhoff en Van Rijsinge 
stelde, met ondersteuning van Pluygers, een voorlopige lijst 
op. Ze voegden daarbij een topogra�sche kaart van Nederland 
waarop deze 61 landschapsmonumenten met kleurpotlood 
werden aangegeven. Ook schreven ze daarbij een toelichting 
waarin ze ingingen op de vraag of het wel mogelijk was om 
cultuurlandschappen te behouden. Deze werd begin 1947 
besproken in de werkgroep. In de notulen is te lezen dat de 
subcommissie niet pessimistisch wilde zijn, maar men onder-
kende wel dat de nieuwe manier van landbouwbedrijven en de 
inrichting die daarbij hoorde onvermijdelijk tot een omvorming 
van het landschap zou leiden. De subcommissie haalde daar-
entegen ook hoop uit die moderne landbouw. Juist de toe-
passing van nieuwe landbouwmachines als ‘combines’ en het 
bewerken van het land via ‘strip-cropping’ bood mogelijkheden 
om niet alleen grote kavels die aan de weg lagen te bewerken, 
maar juist ook kavels van allerlei andere vormen. Verder zou 
men in de landbouw ook tot inzicht komen dat bodemerosie 
een concreet gevaar voor de landbouw zelf vormde en dat 
men daarom juist tot het behoud en het nieuw aanplanten van 
beplantingen zou overgaan. Dat sloot aan op de mening van 
Bijhouwer dat de schoonheid van cultuurlandschap juist voort 
zou moeten komen uit de redelijkheid van het boerenbedrijf en 
het enthousiasme dat bij de bewoners van het platteland voor 
hun landschap aanwezig zou zijn. Daar hoorde geen bemoeie-
nis van buitenaf vanuit esthetische overwegingen aan te pas te 
komen.52

Redelijkheid én schoonheid
Cleyndert, Gorter en Benthem, die weer terug was uit militaire 
dienst, vonden dat het juist wél nodig was dat de overheid 
vanuit esthetische overwegingen actief de vormgeving van het 
landschap ter hand zou nemen om de karakteristiek van de 
cultuurlandschappen te behouden. Gorter had daarover een 
notitie geschreven waarin hij juist de nadruk op schoonheid 
en het karakter van het cultuurlandschap legde. Bijhouwer 
bleef als kritiek - tegenover de schoonheid - de redelijkheid 
benadrukken en vond dat het eerder ging om opvoeding van 
de boeren dan om het maken van landschapsplannen door de 
overheid. Benthem benadrukte juist dat deze ontwikkelings-
plannen behalve beschermend ook constructief dienden te 
zijn. Het landschapsplan diende naast het agrarisch plan te ko-
men en het moest “leiding geven”. Hij benadrukte dat dit werk 
ressorteerde onder de eigen “technische dienst”, waarmee 
hij de afdeling Natuurbescherming en Landschapsverzorging 
van Staatsbosbeheer bedoelde. Daar was hij in 1947 al druk 
doende met het maken van landschapsplannen. 

Hij had een missie.

HORIZON
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Afbeelding 3.6. Fragment van Eerste Nederlandse Bosstatistiek waarop aangegeven de beplantingen die rond 1940 in omgeving van Lieshout en Beek en Donk stonden.

Twee delen van de beemdgebieden zijn met roze 
contouren aangegeven. In de lergenda staat als 
aanduiding: “Gebieden waarbinnen het op beperkte 
schaal aanbrengen van hier en daar eenige grens-
beplantingen met boomen of struiken wenschelijk 

wordt geacht”.
Door de randen van de akkers met de bestaande 
steilranden op het landschapsplan te beplanten is 
getracht om die steilranden als onderdeel van de 
beplanting te behouden.

Populierenbosjes zijn als te handhaven aangegeven. 
Bestaande erfbeplantingen en en andere bestaande 
beplantingen zijn op het landschapsplan aangege-
ven en vaak opgenomen in het beplantingsplan.

Afbeelding 3. 5. Het verschil tussen dorp, beemd, 
akker en veld werd als basis genomen voor het 
landschapsplan. Te sparen landschapselementen 
zijn op het landschapsplan aangegeven. Wegen met 
aanwezige boom- en struikbeplanting zijn aange-
geven, waarschijnlijk ook met als doel om deze te 
behouden. De eikenbosjes van de Bosstatistiek (zie 
onder) staan niet meer op het landschapsplan van 
1946. Zouden die in de oorlog zijn gekapt? En de 
eiken langs de weg naar Eindhoven zijn ook niet 
aangegeven. Zouden die gesneuveld zijn door de 
nieuwe tracering van de weg?
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COMPOSITIE

Architectonische analyse van de compositie
Nadat hiervoor ingegaan is op de beweegredenen van 
Benthem om tot het maken van landschapsplannen over te 
gaan, worden in deze paragraaf de compositie van de land-
schapsplannen zelf geanalyseerd. Daartoe wordt de in het 
onderzoeksmodel opgenomen benadering van Steenbergen 
c.s. toegepast. Daarbij wordt een landschapsplan gezien als 
een landschapsarchitectonische compositie die te ontleden 
is in transformatieaspecten, compositie-elementen en een 
compositieschema.

Transformatie-aspecten 
Hierbij gaat het er om welke onderdelen van het landschap 
van vóór de ruilverkaveling werden ‘meegenomen’ in de 
compositie van het nieuwe landschap. Welke aspecten van 
het oude landschap werden zo deel van het transformerende 
landschap? Bij het vergelijken van de kaart van het land-
schapsplan met de geologische en geomorfologische kaart, 
de hoogtekaart en de bodemkaart blijkt een directe relatie 
daartussen. De daarop te onderscheiden indeling in lagerge-
legen beemden en de enkeerdgronden op de hogere delen 
van het plangebied is één op één vertaald in de landschaps-
plannen. Deze indeling sluit aan bij de landschappelijke een-
heden die op de historische kaarten zijn te onderscheiden: 
dorpslinten, akkercomplexen, beemden en velden. Zo werden 
deze aspecten van het oude landschap getransformeerd naar 
het nieuwe landschap.

De bestaande weg- en erfbeplantingen zijn op het land-
schapsplan opgenomen en werden zo onderdeel van het 
landschapsplan. Zo bleef ook een groot deel van de bestaan-
de beplanting in de dorpen gehandhaafd in de transformatie. 
De relatie tussen de hoofdopzet van het landschapsplan, 
de geomorfologie en de wijze waarop mensen daarop in de 
loop der tijd hebben ingespeeld, blijkt in deze groep land-
schapsplannen duidelijk. Het onderscheid tussen akkers, 
beemden en velden is bepalend, waarbij op de overgang van 
akker naar de velden en beemden een krans van boerderijen 
met bestaande erfbeplantingen zich manifesteerde. Vaak 
zijn bestaande bosjes als te handhaven op het landschaps-
plan opgenomen. Op het landschapsplan voor De Scheeken 
(R010) zijn de te handhaven bos- en natuurgebieden een stuk 
groter en beeldbepalender. Dit landschapsplan bestaat voor 
het grootste deel uit het beschermen en versterken van het 
besloten beemdkarakter. Alleen de overgang naar de dorpen 
Liempde en Vleut heeft een afwijkende behandeling. 

Op de andere landschapsplannen staan vergelijkbare zones 
aangegeven waarbinnen het behoud en het aanbrengen van 
kavelgrensbeplantingen gewenst was. Deze zones zijn met 
een brede lijn op de kaart omrand. Soms werd een roze, 
soms een gele lijn gebruikt.53 In andere vroege plannen 
in andere delen van Nederland komt een dergelijke gele 
omranding vaker terug. Tot in de zestiger jaren is op die 
manier getracht het behoud en de aanplant van dergelijke 
landschapselementen te stimuleren, met wisselend succes. 
Het betreft particuliere eigendommen van boeren die die 
beplantingen liever kwijt dan rijk waren. Op het plan voor De 
Scheeken staan ook andere met oranje omrande gebieden 
aangegeven. Dit zijn waarschijnlijk de op voorspraak van de 
Natuurwetenschappelijke Commissie (NWC) te handhaven 
natuurwetenschappelijk belangrijke terreinen.

Afbeelding 3.7. In het landschapsplan (boven) is de ordening van de bodemkaart 
(onder) en die van historische beplantingspatronen zoals die aangegeven op de 
topogra�sche kaart van rond 1930 (midden) terug te vinden. Die ordening is te 
herkennen in de Transformatieaspecten die in de architectonische compositie zijn 
meegenomen. 



183

Compositie-elementen
In de verschillende landschappelijke eenheden is steeds een 
eigen set compositie-elementen toegepast. Die bestaat uit 
bestaande en nieuw aan te brengen ontworpen beplantingen. 
Hierna bespreken we de toegepaste compositie-elementen 
zoals die in de groep landschapsplannen is toegepast voor 
de landschappelijke eenheden: akkers, de (kranses-)dorpslin-
ten, de beemdontginningen en de heideveldontginningen.

Akkers
Bij vergelijking met historische topogra� sche kaarten blijkt 
dat de eiken met onderbeplanting van meidoorn en els zijn 
voorgesteld langs de randen van vaak langgerekte akker-
complexen tussen de lagergelegen beemden en de hogere 
gronden. Op de historische kaarten is die beplanting om 
de akker niet aangegeven. Als daarbij ook de kaart van de 
Bosstatistiek wordt betrokken, blijkt dat de akkerranden ook 
in de jaren voor de ruilverkaveling niet zo beplant waren. De 
bestaande erfbeplantingen staan op het landschapsplan aan-
gegeven. Er zijn geen nieuw aan te brengen erfbeplantingen 
in het ontwerp opgenomen.

De akker van Someren vormt een uitzondering. Die heeft een 
andere aanpak gekregen. Deze is via de historische kaarten 
te relateren aan de cultuurhistorie van deze lange akker tus-
sen de dorpen Someren en Someren-Eind. Daarover liepen in 
de eeuwen vóór de ruilverkaveling namelijk meerdere paden 
als holle wegen vanaf de boerderijen naar de beemden in 
het beekdal aan de overkant van de akker. Getracht is de 
steilranden aan beide zijden van de wegen te behouden door 
ze op te nemen in beplantingstroken in de bermen. 

Hierbij paste Benthem drie verschillende struikenmengsels 
toe. Over de akkers en langs de oostrand, ver van het 
dorpslint, plande hij een mengsel van eik, berk, wilg en 
dichterbij bij de molen sleedoorn en meidoorn, wellicht om 
ze later te laten beheren als haag. De struikbeplantingen die 
naar het oosten vanaf de akkers richting het kanaal door de 
beemden stonden bestonden juist uit zwarte els, die passen 
plantensociologisch bij nattere gronden. Drie wegen dwars 
over de akker die doorliepen tot aan de weg langs het kanaal 
kregen naast struiken ook een beplanting van eikenbomen.

Langs de randen van de akkers werd nieuwe beplan-
ting voorgesteld: “Wegen met ontworpen éénzijdige 
beplanting van inlandsche eik met struikbeplanting 
als ondergroei.”

In de beemdgebieden en beekdalen werden ook 
nieuwe struikbeplantingen op kavelgrenzen voorge-
steld. 

In de veldontginningen werd langs de nieuwe of nieuw 
verharde wegen “beplanting van populier (event. wilg 
of esch)” in de bermen voorgesteld. 
Enkele wegen hadden al een dergelijke beplanting. Dit 
is de streek van de ‘peppels’.

Langs de in de ruilverkaveling ‘genormaliseerde’ 
beek werden bij kruisingen met wegen stroken 
struikbeplanting voorgesteld. Ook werden - rea-
gerend op de knikken in het tracé van de beek 
- populieren of wilgen voorgesteld op stukken van 

Afbeelding 3.8. Compositie-elementen in het 
landschapsplan van Lieshoutsche Beemden en 
Beeksche Akker, als voorbeeld voor de landschaps-
plannen in het Brabantse oude hoevenlandschap:
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Beemden en beemdontginning
Op de historische kaarten vormen de beemden in het Brabant-
se oude hoevenlandschap een lappendeken van kleine kavels 
met singel- of houtwalbeplantingen. In de ruilverkaveling zou 
dit beeld sterk wijzigen, omdat de verkaveling van de beemden 
sterk zou worden gerationaliseerd, met grotere rechthoekige 
kavels. De beek zou worden genormaliseerd en er zouden 
ook nieuwe wegen worden aangelegd. Bij vergelijking met 
de Bosstatistiek blijkt overigens dat veel van die singels en 
houtwallen al verdwenen waren. De beplantingen bestonden 
volgens de eerste Nederlandse Bosstatistiek grotendeels uit 
populieren. Daarmee past het bij het populierenlandschap dat 
de werkgroep als variant van het Oude hoevenlandschap had 
benoemd. 
Twee stukken van het beemdgebied zijn op de plankaart voor 
Lieshoutsche Beemden en Beeksche Akker met een roze lijn 
omgeven. In de legenda staat vermeld dat het wenselijk is 
als daarbinnen “op beperkte schaal (...) hier en daar eenige 
grensbeplantingen met bomen of struiken” worden aange-
bracht. Met de bomen zullen populieren zijn bedoeld en met 
de struikbeplanting vooral zwarte els. Ook in R009 Het Riet 
onderscheidt de struikbeplanting langs de akkers zich van 
struikbeplanting van zwarte els in de beemdontginingen. Ook 

daar is deze elzenbeplanting voorgesteld gekoppeld aan natte 
bodem-omstandigheden, bijvoorbeeld langs de sloot richting 
de weg die Riet heet. In de naam van die weg leeft de naam 
van het vroegere natte beemdgebied voort. Benthem volgde 
ook hier zeer consequent het principe dat de bermbeplanting 
aan moet sluiten bij de planten-sociologische karakteristiek 
van de bodem.

Heideveldontginningen
In het landschapsplan voor Het Riet is geen gebied aangegeven 
waarbinnen het gewenst zou zijn om kavelgrensbeplantingen 
aan te brengen. In dit ontwerp zijn langs alle wegen en sloten 
beplantingen ontworpen. Langs de sloten zijn dat korte rijen 
wilgen bij kruispunten van sloten of van een sloot met een weg. 
Langs de wegen is dat een boombeplanting van eiken, popu-
lieren en berken, waarbij Benthem de boomsoort liet afhangen 
van de mate waarin de gronden vochtig of droger waren. De 
berken stelde hij voor op weggedeelten waar voor de ruilver-
kaveling drogere heideveldjes waren en even verderop waar 
het lager en natter was zijn populieren toegepast. Verder koos 
hij veelal voor eik. Het komt vaker voor dat een weg aan de 
uiteinden met eiken is beplant en verder richting de waterlopen 
met populieren. 

Afbeelding 3.9. Over de lange akker bij tussen Someren en Someren-Eind liepen vóór de ruilverkaveling hollewegen vanaf de boerderijen over de akker naar het 
beekdal aan de overkant. Getracht is de steilranden aan beide zijden van de wegen te behouden door ze op te nemen in nieuwe  beplantingstroken in de bermen. 

de oever, verspringend zowel enkel- en dubbelzijdig.
 .

COMPOSITIE
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Dorpen en buurten
In vergelijking met Lieshoutsche Beemden en Beeksche 
Akker (R003) en De Scheeken (R010) zijn de toegepaste 
compositie-elementen in de dorpen in Het Riet (R009) en 
Somerensche Akker (R012) verder uitgewerkt. In De Scheek-
en lopen de wegbeplantingen vanuit de beemden en vanaf de 
akker eigenlijk gewoon door tot aan de rand van het dorp. In 
het plan voor Spoordonk (R050) zien we een brink van linden 
in buurtschap De Logt. 
Op de akker van Someren is struikbeplanting in de berm 
voorgesteld, maar ter hoogte van de achterkant van de erven 
aan de rand van het dorp zijn eikenbomen voorgesteld. Deze 
eiken staan ook op het landschapsplan van Het Riet aangege-
ven bij de wegen die aantakken op de bebouwingslinten van 
Zeilberg en Deurne. Tegenwoordig zijn hier �inke woonwijken 
te vinden, maar op enkele plekken zijn deze beplantingen nog 
te vinden (Vaarweg en Hazeveldweg). Behalve bij aantakkin-
gen van wegen op de dorpslinten zijn in de dorpslinten amper 
beplantingen voorgesteld. Een opvallend compositie-element 
zijn de “ontworpen boombeplantingen van Hollandse Linde” 
die in het dorp en buurtschap De Logt zijn aangebracht. 

Opvallend is dat langs de wegen die over of langs de akker 
naar het dorp liepen op het laatste stuk vanaf een lichte knik 
de boombeplanting overgingen van eiken in linden, als een 
entree naar het dorp. 

Genormaliseerde beken
De beeklopen zijn met plukken wilgen aangezet en zo ook 
deel geworden van de transformatie naar de compositie 
van het nieuwe landschap. Waar de beek een weg kruist 
zijn struikbeplantingen voorgesteld langs de beekloop. Ook 
werden - reagerend op de knikken in het tracé van de beek 
- populieren of wilgen voorgesteld op stukken van de oever, 
verspringend zowel enkel- en dubbelzijdig. 

Beemden verder van de beek
De lagere gronden die niet met roze contour zijn aangegeven 
lagen op de overgang naar de dorpen met de akkers. Met 
name hier zijn nieuwe wegen aangelegd en nieuwe boer-
derijen gebouwd. Door hier lange populierenrijen voor te 
stellen zijn ook deze lagere gronden te onderscheiden van de 
hogere akkers. 

Afbeelding 3.10. Het compositieschema van 'ontwerp-landschapsplan' voor De Scheeken is vergelijkbaar met dat van Lieshouitsche Beemden - Beeksche Akker.



Compositie-schema
Het compositie-schema omvat de principes waarmee de composi-
tie-elementen met elkaar in verband staan en zo samen een com-
positie vormen. Bijvoorbeeld met een vloeiende overgang van grote 
naar kleine ruimtes, of juist met een groot contrast tussen grote en 
kleine ruimtes. Ook kan door het compositie-schema richting aan 
een landschap worden gegeven door een aaneenschakeling van 
lange smalle ruimtes. 

Hoewel in deze expeditie een aantal ruilverkavelingsgebieden 
werden bezocht die niet alle landschappelijke hoofdeenheden van 
het oudehoevenlandschap omvatten is de aanpak van die eenheden 
wel steeds vergelijkbaar. De bedoeling van het landschapsplan was 
blijkbaar dat er ook na de ruilverkaveling een contrast zou zijn tussen 
een zeer besloten kleinschalig beemden-gebied en het omliggende 
landschap. De akkers vormen in dit landschapsplan relatief grote 
open ruimtes (circa 500 bij 750 meter) met de boerderijen en hun 
erfbeplanting aan de ene kant en aan de andere kant een omranding 
van eiken met onderbeplanting. Alleen de aanpak van de akker van 
Someren wijkt af met een geleding door struweelsingels. Daartus-
sen zouden zones met lange ijle populierenlanen door een open 
veldontginning liggen. De beek is met pluksgewijze beplanting een 
slingerend lint dat samenhang in het compositie-schema bracht, 
zeker omdat veel van de kavelgrensbeplanting er uiteindelijk niet is 
gekomen.

Afbeelding 3.11. Het compositie-schema van Lieshoutsche Beemden en Beek-
sche Akker - als voorbeeld voor dat van de andere landschapsplannen in het 
Brabantse oudehoevenlandschap - omvat vier duidelijk andere zones die met 
elkaar contrasteren en samen een karakteristieke eenheid vormen:
* Kleinschaligheid in de beemden,
* Schermen van populieren door groterer ruimtes in de veldontginningen, 
* Akkers als open ruimte met omranding
* Dorpen: behoud bestaande en nieuwe bomen langs wegen en erfbeplantingen.

Onder: Afbeelding 3.12. het bedoelde compositieschema.
Boven: de situatie die ontstond doordat de kavelgrensbeplanting in de beemden 
achterwege bleef. 

COMPOSITIE
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Architecturale duiding van een vocabularium

Het landschappelijke onderscheid tussen dorp, beemd, akker 
en veld werd in het oudehoevenlandschap in oost-Brabant 
steeds als basis voor het landschapsplan genomen. Doordat 
de verschillende landschapseenheden ieder een eigen aan-
pak kregen die onderling duidelijk verschilde ontstond een 
compositie van het vernieuwde landschap waarin het oude 
nog wel te herkennen is. Zelfs ondanks het ontbreken van de 
beplantingen in de beemden.

Akkeromarming met struweel
De nieuwe beplanting langs de rand van de akkers van Beek 
en Donk werd aangebracht aan de kant van de beemden. 
Langs de andere rand van die akkers, waar de boerderijen 
stonden, is de bestaande erfbeplanting ingetekend. Dit 
bevestigde de historische relatie tussen die akker en de 
boerderijen en die relatie werd zo deel van de transformatie 
die tegenwoordig nog te herkennen is. Het landschapsplan 
voor Somerensche Akker laat een variant zien waarbij boom-
beplanting van eiken in het struweel achterwege is gelaten. 
Een omarming van de akker is het evenwel nog steeds.

Beemdkamers bij het dorp
Er werd blijkbaar in Lieshoutsche Beemden en Beeksche 
Akker, maar ook in De Scheeken, getracht om iets van de 
oude kleinschaligheid van de beemden deel te laten worden 
van de transformatie. Er is met stippellijnen binnen het roze 
omgrensde gebied ook als voorbeeld een mogelijk beplan-
tingspatroon aangegeven. 

In Het Riet lijkt het erop dat Benthem de beslotenheid van 
de vroegere beemden in het nieuwe landschap wilde laten 
doorklinken door langs alle wegen en sloten beplantingen aan 
te laten brengen, in plaats van het aangeven van gebieden 
waarbinnen de kavelgrensbeplanting gewenst was. 
Hierbij moet bedacht worden dat Benthem zich ervan bewust 
was dat de beplantingen die hij voorstelde in de bermen van 
wegen een vrij grote kans hadden om ook werkelijk aange-
plant te worden, omdat die bermen in eigendom en beheer 
kwamen van een overheid. De beplantingen op kavelgrenzen 
daarentegen stonden aangegeven op de gronden van boeren 
en die konden niet verplicht worden om die beplantingen aan 
te brengen. 

Afbeelding 3.13. Op het landschapsplan voor Somerensche Akker zijn de wegen over de akker beplant, maar dicht bij het dorp gaat de struikbeplanting 
over in boombeplanting van eik, als “dorpsentrees”. Dit principe is ook in landschapsplannen voor esdorrpen in Drenthe, Overijssel en Gelderland toegepast.
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Peppelschermen in de ontginningen
De veldontginningen werden geleed met ijle lange schermen 
van populieren. Populieren komen vanouds in het gebied voor, 
maar het zijn ook snelgroeiende bomen, die met hun rijzige 
habitus passen bij het rechtlijnige productieve karakter van de 
ontginningen.

Struweellanen in de ontginningen
In Sluis 13 werd een beplanting van meerdere rijen eiken met 
een struweelbeplanting eronder ontworpen om de voormalige 
ligging van het kanaal. 

Parkbeek
De Lieshoutsche beek is een slingerend lint met pluksgewijze 
beplanting dat als een rijgsnoer samenhang in het landschap 
brengt, net zoals de beek buiten het reservaat in Ruilverka-
veling Spoordonk. Uit de plankaarten van de Zandlei blijkt 
dat Benthem zich ook met de tracering van dergelijke te 
normaliseren beken bemoeide. Samen met bosjes en andere 
pluksgewijze beplantingen kon de beekloop zich zo toch blijven 
onderscheiden van een brede sloot of kanaal.

Dorpsentree
Bij Someren zien we op de kaart dat het ontwerp van het 
landschapsplan juist bij de rand van de dorpen gedetailleerder 
is uitgewerkt. Op de akker van Someren is struikbeplanting in 
de berm voorgesteld, maar die bermbeplanting verandert in 
een boombeplanting van eiken ter hoogte van de achterkant 
van de erven aan de rand van het dorpslint. Ze vormen als het 
ware een poort als entree van het dorp. 

Lindenbrink
In buurtschap De Logt is een brink van linden ontworpen. De 
wegen naar De Logt toe zijn met eiken beplant. De linde is 
symbolisch voor gemeenschappelijkheid en huiselijkheid. De 
beslotenheid van de brink onder de linden is een uitdrukking 
van geborgenheid in het landschap en is in veel landschaps-
plannen in het hoevenlandschap toegepast.

VERHALEN

Afbeelding 3.14. Fragment van het landschapsplan voor de Zandleij, een beek die door ruilverkaveling Udenhout loopt. Zo gaf men 
op een kaart waar het bestaande beloop van de beek gevolgd zou moeten worden, of aan welke kant van de beek de verbreding 
zou moeten worden uitgevoerd. Ook staat aangegeven waar men rekening moet houden met bestaande beplanting en waar nieuwe 
beplanting zou moeten worden aangebracht. Zo is het een vroeg voorbeeld van een ontwerp voor een 'parkbeek.



189

Herkenbaarheid 

Behoudens de kavelgrensbeplantingen zijn de landschaps-
plannen in deze periode uitgevoerd en in veel gevallen 
tegenwoordig in het landschap terug te vinden. Het Riet is 
er nog vrijwel helemaal. De akkers van Deurne zijn dan wel 
volgebouwd, maar de eiken op de rand zijn er nog en zijn 
nu beeldbepalend in de Noord-oostelijke dorpsrand. Ook op 
een groot deel van de akkers bij Someren zijn de afgelopen 
decennia kassen en bedrijfshallen gebouwd. De struikbeplan-
ting langs de wegen dwars over de akker is verdwenen, maar 
de bomen langs de wegen op de delen van de akkers die 
nog niet bebouwd zijn staan er nog wel. Langs de rand van 
de akker in het oosten op de overgang naar de Zuid-Willems-
vaart zijn nog wel steilranden met Benthem’s struikbeplanting 
te vinden. 
De andere akkers zijn tegenwoordig nog open ruimtes, 
ondanks dat het dorp Beek is uitgebreid en de weg over die 
akker �ink is verbreed. De eiken met struikbeplanting eron-
der om de buitenrand van de akkers van Donk staan er nog. 
Zo ook die om de akker van Beek, zij het dat die beplanting 
grotendeels binnen de bebouwde kom is komen te liggen. 
Daar bepalen ze de onverstoorbaar de kwaliteit van de open 
ruimte aan de Kerkakkers die herinnert aan de akker van 
vroeger. Ook de akkerrandbeplanting bij Het Hool is er nog, 
maar de akker zelf is bedrijventerrein geworden.

De andere wegbeplantingen zijn tegenwoordig allemaal nog 
aanwezig, ook in de beemden. Enkele populierenlanen zijn 
onlangs herplant, omdat populieren zoals vanouds in deze 
streek regelmatig geoogst en herplant worden.

De kavelgrensbeplanting in de omkaderde gebieden is echter 
veelal niet gerealiseerd of inmiddels verdwenen. De beemd-
kamers die we op de landschapslannen zien staan zijn in 
het actuele landschap niet te vinden. Alleen bij Het Laar is 
iets te ervaren van wat de bedoeling was. Het voorgestelde 
kleinschalige beemdgebied is daardoor niet zo kleinschalig 
geworden, maar de verspreide bosjes zijn er wel te vinden. 
De bebouwde kom van Beek is voor een deel in het beemd-
gebied uitgebreid, tot aan de oostkant van de beek toe 
zelfs. Het beemdgebied aan de westkant heeft een nieuwe 
ruimtelijke structuur gekregen die lijkt op een ontginning 
met nieuwe lange populieren wegbeplantingen. Deze ruimtes 
zitten tussen de 350-500m breed en ongeveer 750-1000 
meter lang. 

Op detailniveau is er dus redelijk veel terug te vinden van de 
elementen van het landschapsplan. Het grootste probleem 
voor Benthem was echter om op het niveau van de hoofdop-
zet het contrast tussen de open omrande akkers, de heide-
ontginningen en de kleinschalige beemden in het landschap 
te behouden of zelfs te versterken. Op dat niveau is de 
herkenbaarheid van het landschapsplan minder.

Afbeelding 3.15. Rij eiken met struikrandje zoals deze tegenwoordig op de overgang van de Beeksche Akker naar de Lieshoutsche Beemden staat, deel van 
het landschapsplan van maart 1946.
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Conclusie

Bij het ordenen van de gegevens van de vroegste land-
schapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie kwam behalve 
Lieshoutsche Beemden en Beeksche Akker nog een groep 
plannen voor ruilverkavelingen in het oudehoevenlandschap 
in het oosten en midden van het Brabantse zand naar voren. 
De werkgroep rekende onder dit landschapstype ook twee 
‘varianten’. Ten eerste het populierenlandschap bij Best, 
Oirschot en Liempde in Brabant, maar ook landschappen in 
de Achterhoek en Twente werden zo benoemd. Het gaat in 
dit landschapstype om verspreid liggende hoeven of kam-
pen, waarmee het zich onderscheidt van het esdorpenland-
schap. Daar treft men juist concentraties van boerderijen 
in esdorpen aan. De oorzaak is dat de hogere gronden die 
voor akkers geschikt waren in de streken met het oudehoe-
venlandschap klein waren. Hier waren de dekzandruggen 
vaak net groot genoeg voor een akker bij één of twee 
boerderijen.54 Tegenwoordig wordt dit type aangeduid als 
dekzandlandschap, hoevenlandschap, kampenlandschap of 
coulissenlandschap, al naar gelang het bepalende landschap-
saspect dat men benadrukken wil. Gepubliceerde kennis over 
die aspecten had Benthem toen echter nog niet. 

Het belangrijkste antwoord op de onderzoeksvraag in deze 
expeditie is de conclusie dat Benthem in al deze landschaps-
plannen het oude landschap in de transformatie naar het 
nieuwe landschap laat doorklinken door de indeling in land-
schappelijke eenheden (dorpen, akkers, beemden, beeklopen 
en velden) de hoofdopzet van het plan te laten bepalen. Ieder 
van deze karakteristieke landschappelijke eenheden gaf hij 
in zijn ontwerpen een eigen set van relicten, compositie-ele-
menten en wijze waarop die compositie-elementen samen 
een compositie-schema vormen. Dorpen, akkers, beemden, 
beeklopen en velden worden daardoor ieder op eigen manier 
a�eesbaar.

Verder kan worden vastgesteld dat de compositie van de 
landschapsplannen voortbouwt op dezelfde ‘factoren’ die 
in hoofdzaak “den aard van de verschillende landschappen 
bepalen” die de Werkgroep voor het Cultuurlandschappen 
in 1944 in het ‘rondschrijven’ had opgenomen. In de land-
schapsplannen zijn alle drie de factoren - ecologische onder-
grond en het reliëf, de invloed van het water en de occupatie 
door de mens - verwerkt en deel geworden van de transfor-
matie die het landschap door de ruilverkaveling zou onder-
gaan. De werkgroep stelde dat er daarnaast nog ‘biologische 
factoren’ belangrijk waren als het om het cultuurlandschap 
gaat. Die waren volgens de werkgroep echter van de andere 
drie factoren afhankelijk en hoefden niet in aanmerking te 
worden genomen. Op dit landschapsplan is evenwel toch iets 
met deze vierde factor gedaan. 
In de literatuur wordt meestal gesteld dat de keuze van het 
beplantingssortiment in de landschapsplannen gestoeld was 
op plantensociologische overwegingen.55 In gesprek met 

mijn promotor en co-promotor realiseerden we ons dat dit 
nog maar de vraag is. De keuze voor de soort bomen en 
struiken viel inderdaad op soorten die op de betreffende 
bodem zouden kunnen groeien. Is de keuze echter niet op 
zijn minst tevens bepaald doordat men aan wilde sluiten op 
de soorten die historisch al deel uitmaakten van het cultuur-
landschap? Vaak zijn dit soorten die van nature ook op die 
plek kunnen groeien, maar het zijn vooral de soorten die in 
het cultuurlandschap vanouds een zeker nut hadden.56 In het 
vervolg van deze studie zal blijken dat deze drie factoren en 
de 'cultuurhistorisch plantensociologische' onderbouwing van 
het gekozen sortiment van de beplanting steeds de basis 
vormen van de transformatieaspecten van de landschaps-
plannen van de afdeling Landschapsverzorging. 
Via die methode trachtte Benthem de door de werkgroep 
beschreven karakteristieken zo veel mogelijk te bewaren. 
Die beschrijvingen waren echter niet erg duidelijk en zeker 
niet eenduidig. Benthem zal vooral ook geput hebben uit zijn 
ervaringen tijdens de vele tochten die hij vanaf 1937 vanuit 
Den Bosch heeft gemaakt. Net zoals tijdens zijn tochten met 
Jan Sluijters als tiener, zal hij ook hier zijn onderzoekende 
benadering van het landschap hebben vastgehouden. Hij 
deed onderzoek naar de �ora en fauna, maar het ging hem 
vooral ook om de schoonheid van het landschap. Voor hem 
was dat al tijdens zijn jeugdjaren een synthese van natuurlijke 
processen en menselijk ingrijpen. Cultuurlandschappen zijn 
altijd in ontwikkeling. 

De landschapsplannen hebben betrekking op het landschap-
stype dat door de werkgroep geduid werd met het ‘oude 
hoeven’-landschap. Bij deze eerste expeditie al blijkt dat de 
indeling van in landschapstypen niet één op één in het ver-
nieuwende landschap kon worden vertaald. Het bleek eerder 
dat de vervlechting van het landschap van oude hoeven met 
dat van de jonge heideontginningen in het vernieuwende land-
schap voor een vernieuwde typologie aanleiding gaf. In deze 
periode vormden ze samen het “suburbania” waarmee Karel 
Leenders een halve eeuw later in Canon van het Nederland-
se landschap het landschap van de Kempen kenschetste.57 
Tegenwoordig wordt ook de term ‘Brabants mozaïek’ vaak 
gebruikt.58 
De compositie van oude en nieuwe beplantingen in de land-
schapsplannen leverde een aaneenschakeling van ruimtes 
met maten tussen enkele tientallen tot maximaal 800 meter 
op. In de volgende expedities onderzoeken we ontwerpen 
voor landschapstypen waar in het compositieschema veel 
grotere ruimtes zijn opgenomen. Vergeleken met de ontwer-
pen voor het weidse terpenlandschap, bijvoorbeeld, gaat het 
in het oude hoevenlandschap eigenlijk om een schakering 
van met groen omgeven ruimtes van beperkte omvang. Als 
deel van een vocabularium op het niveau van de typologie 
van cultuurlandschappen kun je dat zien als een mozaïek van 
open plekken in een groot groen woud. Daarover later meer.

VERHALEN
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3.3 Het terpenlandschap

Inleiding

In de werkgroep was er � inke discussie geweest over de oude 
cultuurlandschappen in de zeekleigebieden. Zeeland was een 
ander verhaal, vond men. Als samenstelling van recente inpol-
deringen deelde men die in bij de jonge cultuurlandschappen. 
Men keek bij het terpenlandschap allereerst naar het noor-
den. De werkgroep vroeg zich af of het voor de typologie van 
belang was dat in sommige landschappen de terpen waren 
verlaten of zelfs afgegraven. In deze expeditie beperken we 
ons weliswaar tot het terpenlandschap in het noorden van het 
land, maar wel inclusief de zeekleigebieden die de werkgroep 
ook tot dit type rekende. 
In de basisdatatabel zijn de gegevens als naam, registratie-
nummer bij de Cultuurtechnische Dienst en bij de Afdeling 
landschapsverzorging, oppervlakte en jaartallen van aanvraag, 
stemming en vaststelling opgenomen. Daarnaast is in de 
kolom ontwerper te lezen. Dat is Harry de Vroome. die met 
Benthem een grote gedrevenheid bij het ontwikkelingsgericht 
verzorgen van het landschap deelde. 

Achtereenvolgens komen de volgende onderzoeksvragen aan 
bod:

Horizon
Wat waren de beweegredenen van de belangrijkste ontwerper 
van de vroege landschapsplannen voor het terpenlandschap en 
wat was zijn betekenis voor de afdeling Landschapsverzorging? 

Compositie
Welke architectonische compositie paste De Vroome toe in 
deze landschapsplannen.

Verhalen
De analyse wordt gevolgd door een interpretatie van de archi-
tecturale aspecten van die compositie. De onderzoeksvraag is: 
kunnen we in die compositie een vocabularium herkennen en 
sluit het verhaal dat daarmee wordt verteld aan bij de typering 
van dit cultuurlandschap door de werkgroep en is dat verhaal 
in het huidige landschap ook leesbaar? 

Tabel 3. Overzicht van de basisdata bij de reeks landschapsplan-
nen die in de periode 1946 tot 1955 voor ruilverkavelingen in het 
terpenlandschap werden opgesteld,
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Tuinarchitect De Vroome versterkt het team
De ruilverkavelingen in Brabant en het herstel van het in de 
oorlog beschadigde landschap van Zeeland hadden al vanaf 
1944 Benthem’s aandacht. Na zijn terugkeer bij Staatsbosbe-
heer in oktober 1946 werkte hij ook aan landschapsplannen 
voor ruilverkavelingen in andere delen van het land.59 In de 
loop van 1947 groeide de lijst met ruilverkavelingen waar-
voor hij een landschapsplan wilde opstellen enorm. Ergens in 
1947 of 1948 is Benthem begonnen met het nummeren van 
de landschapsplannen per ruilverkaveling. Het is logisch dat 
in de eerste groep vooral ruilverkavelingen in het zuiden van 
het land zitten. Daar was Benthem immers al een paar jaar 
werkzaam. Opvallend is evenwel dat de nummers 1, 4 en 7 
gekoppeld zijn aan drie ruilverkavelingen in Groningen. Dat is 
een totaal ander landschap dan het Brabantse landschap van 
oude hoeven, maar ook anders dan dat van Walcheren. 

In het noorden vond hij een landschap met verspreide 
wierden, zoals de terpen in Groningen genoemd worden. Er 
waren soms nog oude kreeklopen te herkennen, waarmee de 
Waddenzee eeuwen geleden nog ver het Groningse land bin-
nenstroomde. Ook lopen door het landschap de historische 
dijken waarmee mensen het land om hun wierden probeerden 
te beschermen. In de ruilverkavelingen werden de water-
huishouding en de onregelmatige verkaveling van het gebied 
aangepakt. Of de discussie in de werkgroep over het terpen-
landschap veel pasklare handvatten voor het bewaren van 
de karakteristiek opleverde is de vraag. Waarschijnlijk heeft 
Benthem wel vooronderzoek gedaan naar het landschap 
in Groningen, maar kwam hij door drukte amper toe aan 
het maken van het landschapsplan.60 Toen in de zomer van 
1948 Harry de Vroome zijn team kwam versterken deelde 
Benthem hem de taak toe om voor Balmahuizen en Godlinze 
het landschapsplan te ontwerpen. In het vervolg zullen we 
zien dat De Vroome vanaf die zomer het grootste deel van de 
landschapsplannen voor ruilverkavelingen in de noordelijke en 
oostelijke provincies opstelde. Wie was deze De Vroome? 

Frederiksoord in de oorlog
De Vroome groeide op in Vlaardingen, maar hij kwam in zijn 
jeugd vaak bij familie in Drenthe en Groningen.61 Na het vol-
gen van de HBS in Rotterdam studeerde hij tijdens de oorlog 
aan de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool te Fre-
deriksoord in Drenthe.62 Hij werd daar onder andere opgeleid 
door G.J. Pannekoek.63 Deze had net voor de oorlog samen 
met A. Schipper de eerste druk van ‘Ontwerpen, aanleggen 
en beplanten van tuinen’ samengesteld, waarvan eind 1942 
de tweede herziene en verbeterde druk verscheen.64 Dit 
boek, in latere aangevulde en geredigeerde versies kortweg 
‘Tuinen’ getiteld, werd waarschijnlijk al als leerboek gebruikt 
toen Pannekoek in het voorjaar van 1942 benoemd werd als 
leraar aan de tuinbouwschool in Frederiksoord. 

In het nagelaten persoonlijk archief van De Vroome vonden 

we een brief van de waarnemend directeur waarin deze bij de 
ouders van De Vroome informeerde naar de gezondheid van 
“hun jongen”, omdat deze al twee weken sinds de vakantie 
niet op school was verschenen. Bij deze brief zat ook een 
“Ausweis’ voor De Vroome die aangaf dat hij sinds 31 maart 
1942 “in der Landwirtschaft (..) tätig” was en daarom niet 
opgeroepen werd voor de Arbeidseinsatz.65 Kennelijk heeft 
hij dat voorjaar ondergedoken gezeten. Deze Ausweis, maar 
ook de aanstelling van Pannekoek was, getuige deze brief, 
voor De Vroome stimulans om zijn opleiding te hervatten. 
Waarschijnlijk speelde ook mee dat Pannekoek's aanstelling 
mogelijk werd doordat de directeur en een andere leerkracht 
met nazi-sympathieën op Frederiksoord ontslag was ver-
leend. 

Constructieve denkbeelden en eigen initiatief
De Vroome kreeg daar ook les in natuur en plantkunde 
van Johan Guittart.66 Die tipte in de zomer van 1945 - via 
plantensocioloog Jan Meltzer - de pas afgestudeerde De 
Vroome bij Victor Westhoff als kandidaat voor de vacature 
van propagandist van de werkgroep voor de Verbreiding der 
Natuurbeschermingsgedachte.67 Deze werkgroep was - net 
als de werkgroep voor de Cultuurlandschappen opgericht in 
1944.68 In het begin was Westhoff ook van deze werkgroep 
secretaris. Van der Goes van Naters was voorzitter. Cleyn-
dert, Gorter, Van Rijsinge en Bloemers waren ook lid van 
deze werkgroep. Daarnaast waren Emy Odé en Piet Kelder 
namens de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)
lid.69 De laatste twee hadden met Westhoff de functieom-
schrijving en een voorzet voor een werkprogramma voor 
de propagandist opgesteld. Westhoff vermeldde als onder-
bouwing voor de keuze voor De Vroome als propagandist 
dat deze al vele leden voor de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten had gewonnen en dat hij al op 18-jarige 
leeftijd brochures voor de verbreiding van de natuurbescher-
mingsgedachte schreef en “zelfstandig gestencild uitgaf”.70 
Tijdens zijn studie in Frederiksoord had hij meerdere lezingen 
gehouden voor boeren in Drenthe en Friesland waarbij hij hen 
van het belang der natuurbescherming wist te overtuigen. 
Westhoff vermeldde verder dat De Vroome redelijk op de 
hoogte was met “onze natuurmonumenten, fauna en �ora” 
en “aan constructieve denkbeelden en aan eigen initiatief 
ontbreekt het hem geenszins”. 71

Propagandist bij de Contact-Commissie 
Dat was inderdaad het geval, zo blijkt uit het archief van deze 
werkgroep.72 De Vroome stortte zich met veel energie op zijn 
nieuwe taak en in korte tijd bouwde hij een groot netwerk op 
door heel het land en werkte aan lesprogramma’s, voorlich-
ting en tentoonstellingen en het helpen oprichten van lokale 
werkgroepen. Het archief bevat vele mappen met briefwisse-
lingen, brochures, lesmateriaal en aantekeningen waaruit de 
gedrevenheid van De Vroome blijkt. In de praktijk had hij het 
meest contact met Victor Westhoff. Die deed zijn werk voor 
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de Contact-Commissie als deel van zijn functie bij de afdeling 
Landschapsverzorging van de ANWB in Den Haag. Westhoff 
regelde dat De Vroome ook daar kantoor mocht houden. 
De Vroome heeft mij in 1986 verteld dat het contact met 
Westhoff voor hem sterk vormend is geweest. Via Westhoff 
heeft De Vroome zijn kennis van de vakliteratuur in brede zin 
verder uitgebreid.73  In het archief van de werkgroep bevinden 
zich enkele versies van een literatuurlijst met werken die 
voor de natuurbescherming en landschapsverzorging van 
belang werden geacht. De Vroome's lijst is veel uitgebreider, 
maar er is een �inke overlap te herkennen met de lijst van 
Benthem uit 1944 en met de literatuur waar Westhoff naar 
verwijst bij het samenstellen van aanzet voor de landschaps-
typologie. Die landschapstypologie en het ‘rondschrijven’ was 
dus zeker ook bij De Vroome bekend.

Netwerk Contact-commissie
De tijd als propagandist voor de Contact-Commissie en 
het contact met Westhoff en mensen als Gorter, Cleyndert 
en Van Rijsinge zijn als een vervolgopleiding voor de jonge 
tuinarchitect geweest. Echter, hoe belangrijk hij de natuurbe-
scherming ook vond, als ontwerper kon hij amper zijn ei kwijt 
als propagandist. Dat wrong. 

Uit de ontslagbrief die Gorter op 20 mei aan De Vroome 
schreef blijkt de waardering die het bestuur van de Con-
tact-commissie voor De Vroome had, maar ook dat men er 
begrip voor had dat hij zijn hart volgde in een andere baan, 
zodat hij zijn echte passie - de landschapsarchitectuur - kon 
volgen. Die brief, ondertekend door Van der Goes van Naters 
en Gorter, meldt dat De Vroome als propagandist "een 
onderwerp ter hand moest nemen, dat geheel nieuw was" 
maar dat hij die taak "met energie had aangepakt" en erin 
geslaagd was om "in betrekkelijk korte tijd dit werk tot leven 
te brengen".74 De brief meldt verder dat De Vroome na enige 
tijd had aangegeven dat bepaalde delen van het werk hem 
minder goed lagen waarna het bestuur had besloten om een 
wijziging in zijn taken aan te brengen door hem aan te stellen 
als adjunct-secretaris van het bestuur, alsmede redactie-se-
cretaris van het tijdschrift Natuur en Landschap "hetgeen als 
een bewijs van waardering mocht gelden".75

Door zijn werk voor de Contact-Commissie werd De Vroome 
deel van het netwerk waar ook Benthem via de werkgroep 
voor de Cultuurlandschappen deel van was. Gorter was 
formeel zijn leidinggevende. De Vroome begeleidde wellicht 
ook de plaatsing van Benthem’s foto’s bij diens artikel in het 
eerste nummer van Natuur en Landschap in de zomer van 
1946. Het werk dat Benthem in dat artikel beschreef trok De 
Vroome enorm aan. Ook hij had een grote interesse voor het 
Nederlandse landschap als geheel en in Frederiksoord had 
hij een stevige opleiding gehad in de verschillende aspecten 
die de grote variatie in cultuurlandschappen in Nederland 
bepalen. Van Guittart zal hij geleerd hebben over de planten-
sociologie en wie nu het leerboek van Pannekoek en Schip-
pers er nog eens op na slaat komt tot de conclusie dat dit 
leerboek een degelijke basis is voor een gedegen opleiding 
tot tuinarchitect. Ook de aansluiting op het landschap komt 
daarbij aan de orde in Hoofdstuk 3. Aesthetisch gedeelte. 

Staatsbosbeheer
Toen in november 1947 een vacature voor een landschapsar-
chitect bij het Staatsbosbeheer op de afdeling Landschaps-
verzorging, in het tijdschrift De Boomkwekerij verscheen 
schreef De Vroome meteen een sollicitatiebrief. Hij was de 
enige. Die brief was “geruime tijd onderwerp van overwe-
ging” blijkens de brief van Staatsbosbeheer waarin hij werd 
uitgenodigd voor een gesprek, die pas op 5 april 1948 
gedateerd is. Waarom? Waarom twijfelde Overdijkink zo lang? 
Benthem zat te springen om hulp. Er waren in die tijd amper 

Leermeester Westhoff

In 1986 verteldde De Vroome mij over die tijd. “Hoewel Westhoff mij niet de 
eerste beginselen van landschapsarchitectuur bijbracht was hij wel mijn eerste 
leermeester. Met zijn grote eruditie wees hij mij niet alleen op de betekenis 
en de noodzaak van natuurbehoud, maar heeft hij in velerlei opzicht aan mijn 
vorming bijgedragen. Hij attendeerde mij toen bijvoorbeeld al op belangrijke 
boeken (…) zoals de toen 'vergeten' schrijfster Carry van Bruggen. Vandaar 
dat haar Prometheus nog steeds in mijn boekenkast prijkt.”196 Die boeken-
kast besloeg in 1986 alle muren van zijn huis in Assen.197 

Ik heb daarna zelf van 1988 tot 1998 als secretaris van de werkgroep land-
schap bij het NIROV aan de Mauritskade ook in Den Haag gewerkt. Om de 
hoek is de Parkstraat. Daar, op nummer 18-20, hebben van najaar 1945 tot 
zomer 1948 De Vroome en Westhoff op kantoor bij de ANWB een kamer ge-
deeld, hemelsbreed 150 meter van mijn bureau in het gebouw van het NIROV. 
Westhoff zat bij de ANWB als medewerker van de afdeling Landschapsverzor-
ging en De Vroome als propagandist voor de werkgroep voor de Verbreiding 
der natuurbeschermingsgedachte. De ANWB was één van de organisaties die 
in 1932 de Contact-Commissie had opgericht en bood daarom aan Westhoff, 
werknemer van de afdeling Landschapsverzorging van de ANWB, volop de 
ruimte om zijn energie te besteden aan verschillende werkgroepen van de 
Contact-Commissie. Ook de jonge propagandist De Vroome kon daar terecht 
en ze deelden bijna drie jaar de kantoorruimte aan de Parkstraat. 

Het is een statige Haagsche buurt, dicht tegen het centrum aan en op loopaf-
stand van het Binnenhof. Net als ik zal De Vroome tijdens de lunchpauze wan-
delingen door de buurt hebben gemaakt, vaak met Westhoff samen. Ze zullen 
richting het Binnenhof hebben gelopen, langs de Hofvijver en het Mauritshuis. 
Wie weet ook wel via de Mauritskade naar de Dennenweg. Daar kocht ik vaker 
een broodje tussen de middag. Ze zullen zeker ook over de Lange Voorhout 
hebben gelopen. Stonden daar toen ook al zoveel bomen als tegenwoordig? 
Tegenwoordig is de Lange Voorhout eigenlijk een grote Haagsche brink, het 
verkeer raast daar tussen de gazons met lindes in gras door. Die hebben we 
volgens bronnen in het Haagsch Gemeentearchief te danken aan keizer Karel 
V. Hij zag hoe ‘Die Haghe’ steeds voller werd en besloot dat hier alle voortui-
nen moesten worden samengevoegd tot een brede laan. Ook gaf hij opdracht 
om vier rijen lindebomen te planten. Vroeger heette de Lange Voorhout de 
Lange Lindelaan, daar waar Liesje Lotje leerde lopen. De Vroome liep daar 
met Westhoff en ze bespraken naast allerlei acties die door het hele land on-
dernomen zouden moeten worden ook literatuur en �loso�sche onderwerpen. 
En de brink met bomen op de Lange Voorhout zorgde wellicht ook voor een 
beetje Drenthe in Den Haag.
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landschapsarchitecten voorhanden. De leerstoel van Bijhouwer 
in Wageningen was nog maar net opgestart. 

"De heer v.d. Goes juicht het ook zeer toe, dat je een baan 
hebt gevonden als landschapsarchitect bij het Staatsbosbeheer 
en is er evenals ik van overtuigd dat je in deze nieuwe functie 
beter gelegenheid zult hebben je capaciteiten te ontwikkelen", 
schreef Gorter en gaf te kennen dat De Vroome zelf maar 
moest bezien hoe snel hij de�nitief zou vertrekken.  Hij vroeg 
hem wel het kantoor bij de ANWB netjes te 'ontmantelen', om-
dat het bestuur de dag ervoor had besloten om dit zo spoedig 
mogelijk op te heffen.  Gorter waardeerde het zeer dat De 
Vroome had aangeboden om het werk voor Natuur en Land-
schap voorlopig in zijn vrije tijd nog te blijven doen. 

De Vroome vertelde dat hij, nadat hij uiteindelijk per 1 juli 1948 
was aangenomen, van Overdijkink de opdracht gekregen had 
om een doos met tekeningen van Drentse hunebedden uit te 
zoeken. Overdijkink kon volgens De Vroome moeilijk delegeren 
en hield het echte ontwerpwerk liever bij zichzelf. Benthem 
had hem daar met die doos en stapel hunebed-kaarten zien 
zitten en gevraagd of hij niet liever met hem aan landschaps-
plannen voor ruilverkavelingen wilde werken. Al snel bleek dat 
De Vroome direct inzetbaar was en enorm gemotiveerd. Het 
was het begin van een samenwerking, waarbij Benthem Harry 
tutoyeerde, terwijl die altijd u en meneer Benthem tegen zijn 
‘leermeester’ bleef zeggen, ook nadat beiden al lang gepensio-
neerd waren.

Ontwerper en propagandist
De Vroome had de functie die hij zo graag wilde en op een plek 
waar hij zich volledig kon ontplooien. Hier kon hij de energie 
en toewijding waardoor hij in Frederiksoord was opgevallen 
en waardoor hij als propagandist en redactie-secretaris bij 
de Contact-commissie zoveel werk had verzet wijden aan wat 
hem het meest aan het hart ging. Hij mocht gaan ontwerpen, 
waarbij zijn landschapsplannen een instrument waren in dienst 
van de natuurbescherming en landschapsverzorging. In een on-
geloo�ijk tempo zou hij in die jaren landschapsplannen maken. 
Geheel passend bij de missie van Benthem bleef hij als ont-
werper dus ook een propagandist, gericht op het aan mensen 
vertellen van de verhalen van het landschap. 

Onder de hoede van Benthem ging hij helemaal los! 

In deze en volgende paragrafen zullen we in de verschillende 
expedities bij de architectonische analyse van de compositie 
ingaan de inbreng die De Vroome waarschijnlijk gehad heeft bij 
het maken van landschapsplannen in de plannen- en kaartenfa-
briek.

Afbeelding 3.16. Balmahuizen in 2016: eiland van groen in de weidsheid.
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Architectonische analyse van de compositie

Nadat hiervoor ingegaan is op de horizon van Benthem en 
De Vroome bij het maken van landschapsplannen voor het 
terpenlandschap, wordt in deze paragraaf de compositie van 
de landschapsplannen zelf geanalyseerd. 

Transformatie-aspecten
Benthem en De Vroome bespraken welke aspecten van het 
terpenlandschap in het landschapsplan leesbaar gehouden 
konden worden, of bewaard dienden te worden. Het is essen-
tieel dat dit landschap is ontstaan uit een waddenzee waar 
mensen duizenden jaren geleden op de hogere kwelders 
heuvels opwierpen om zichzelf, vee en have bij vloed droog 
te kunnen houden.76 Het contrast tussen de weidse wadden-
zeevlakte en die terpen en wierden als kleine door mensen 
opgehoogde eilanden in die vlakte van kwelders en wadden 
het belangrijkste transformatie-aspect in dit landschapstype. 
Daarnaast zijn er de dijken die mensen in de loop der tijd, 
vanaf de twaalfde eeuw na Chr., aanlegden om rond hun ter-
pen ook bij vloed hun akkers en weilanden droog te houden.

Compositie-elementen
Het toegepaste palet van compositie-elementen is in de 
landschapsplannen voor het terpenlandschap uitermate 
ingetogen. Openheid en leegte zijn dan ook karakteristiek 
voor dit landschapstype. Op het plan voor Balmahuizen zijn 
alleen bij enkele boerderijen, die samen op de wierde van 
Balmahuizen liggen, om de erven heen en eenzijdig langs de 
weg de boombeplanting van essen gepland. Deze bomen zijn 
in de berm tegenover het erf geplaatst. Verder zijn enkel de 
erfbeplantingen om de verspreid in het landschap liggende 
boerderijen aangegeven.

Alle andere wegen zijn onbeplant op het landschapsplan. Dat 
is een bewuste keuze en daarom dienen we ook de onbeplan-
te weg als compositie-element te kwali�ceren.

Afbeelding 3.17. Landschapsplan voor de ruilverkaveling Balmahuizen. Wegen kregen in dit landschapsplan geen beplanting. Nieuwe bomen zijn alleen bij de 
erven op de wierde van Balmahuizen ontworpen. Bron: Special Collections Wageningen University & Research.
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Op het landschapsplan voor Godlinze zijn ook de “ontworpen 
erfbeplantingen” aangegeven. Verder zijn op drie plekken 
boomplantingen aangebracht. Het wierdedorp Godlinze heeft 
een halve omranding van essen gekregen en aan de ande-
re kant zijn populieren voorgesteld. Ook Spijk heeft door 
de beplanting langs twee wegen een omranding van essen 
gekregen. Bij het buurtschap Kolhol aan een historische dijk 
zijn behalve de erfbeplantingen aan het deel van de dijk waar 
de vier erven liggen wilgen voorgesteld. Die zijn voor een 
deel tegenwoordig nog terug te vinden, soms als deel van de 
erfbeplanting. Bij ruilverkaveling Buitenpolder achter Kuinre 
is een aparte kaart met de erfbeplantingen opgenomen. Ook 
zijn hier verder de meeste wegen onbeplant. Er is alleen een 
dubbelzijdige beplanting van essen voorgesteld langs de his-
torische dijk die eeuwenlang de grens was tussen binnendijks 
en buitendijks land dat nog heel lang door de zee via de Fivel 
overstroomde bij hoge vloed. Je ziet het ook aan de verkave-
ling. Die is in het vroeger buitendijkse deel ook na de ruilverka-
veling grootschalig geometrisch. Het terpenland heeft een veel 
afwisselender verkaveling.

Compositie-schema
In het compositie-schema valt de onbeplante weidsheid op 
met verspreid daarin “eilanden van groen” gevormd door de 
wierden en verspreide erven met hun beplantingen. De ruimte 
tussen de ‘eilanden’ is groot genoeg om de weidsheid in stand 
te houden. Dat betekent tussen de wierden een afstand van 
1 tot 2 kilometer. Tussen de erven is de afstand 250-500 
meter, met in het historisch bedijkte deel meer afwisselende 
afstanden. De zichtlijnen tussen de ‘eilanden’ door zijn ruim en 
kilometers diep. Alleen een historische dijk is als scherm door 
de openheid aangezet. 

COMPOSITIE

Afbeelding 3.18. Landschapsplan voor de ruilverkaveling Godlinze met een compositie die bepaald wordt door de erfbeplantingen. 
Bron: Special Collections Wageningen University & Research
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Architecturale duiding van een vocabularium 

In de composities van de landschapsplannen voor dit land-
schapstype is er een essentieel verschil met het oudehoe-
venlandschap. Dat is de horizon. In het terpenlandschap zijn 
de ruimtes waar de terpen in liggen zo groot dat de horizon 
zichtbaar wordt. Dat betekent dat de bolling van de aarde er-
vaarbaar wordt. Op een ooghoogte van ongeveer 1,75 meter 
verdwijnt alles wat verder weg is achter de horizon. Hierop 
is in de compositie van deze landschapsplannen ingespeeld. 
Op basis daarvan kunnen we de volgende elementen voor het 
vocabularium onderscheiden:

Weidsheid verwijzend naar kwelder en wad
Wellicht lijkt dit vreemd, want hier is toch niets door de ont-
werper toegevoegd? Juist die weidsheid met lange zichtlijnen 
tot aan de horizon in meerdere windrichtingen is een essenti-
eel onderdeel van het vocabularium waarmee het verhaal van 
het landschap verteld kan worden. De beslissing om geen 
beplantingen aan te brengen langs wegen is een essentiële 
ontwerpbeslissing. Het is een verwijzing naar de oer-fase van 
dit landschap: een kwelder- en waddenland.

Grotere eilanden van groen voor geborgenheid in de 
weidsheid
De oude dorpswierden worden door boombeplantingen (veel-
al es) omrand. De doorsnede van de deze eilanden van groen 
moet niet te groot worden, zodat er vanuit het landschap nog 
aan twee kanten horizon achter de wierde zichtbaar is. Nader 
onderzoek kan uitwijzen wat de maximum maat is. Godlin-
ze is met een kilometer doorsnee nog wel als eiland van 
groen ervaarbaar. Dat is natuurlijk zeker van belang als deze 
wierdedorpen gaan uitbreiden. Waar ligt de grens en wordt 
een eiland een beëindiging van de weidsheid? Bij 2 kilometer 
doorsnee, of 4 kilometer? 

Kleine groene eilanden voor geborgenheid in de weidsheid
De erfbeplantingen zorgen voor beslotenheid op het erf in 
contrast met de weidsheid eromheen.
De wierde van Balmahuizen en die van Kolhol (in ruilverka-
veling Godlinze) zijn voorbeelden van een groepje erven die 
samen een iets groter eiland van groen vormen. De eilanden 
zijn tussen de 100 en 250 meter doorsnee.

Historische dijken in het landschap gemarkeerd met boom-
schermen
De schermen van bomen doorsnijden de weidsheid, maar 
hebben aan beide kanten zo veel afstand tot een volgend 
scherm dat het de ruimte niet opdeelt, maar geleedt.77 Met 
geleding wordt bedoeld dat een ruimte niet als door een 
'muur' in tweeën wordt gedeeld, maar wel door één of enkele 
elementen in twee subruimtes geordend. Dit is een voor-
beeld van een ontwerp-aspect dat De Vroome op Frederik-
soord heeft geleerd.

Afbeelding 3.19. Compositieschema weergegeven op een tegel van 4,5 bij 
4,5 kilometer. De erven en wierden liggen met beplanting omrand als kleine 
besloten ruimtes in de weidse ruimte. 

Afbeelding 3.20 en 3.21. Erfbeplantingen op de wierde van Balmahui-
zen tekenen zich in de weidsheid, resultaat van een ingetogen ontwerp.
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Binnen-buitenervaring op plek-niveau
Net zoals we in de vorige expeditie bij Somerensche Akker 
zagen, zijn er in deze landschapsplannen voor het terpenland-
schap ook ingrediënten voor het vocabularium te onderschei-
den die op een kleiner schaalniveau ervaarbaar zijn. Het gaat 
dan om de beleving van het landschap op de plek. De beplan-
ting van de wegberm op de wierde van Balmahuizen is niet aan 
de kant van het erf geplaatst, maar juist aan de overkant. Dit 
heeft voor degene die vanuit de weidsheid aankomt bij de er-
ven het effect dat men als het ware naar binnen gaat. De weg 
hoort hier door de beplanting als het ware bij het erf. Door 
deze eenzijdige beplanting al iets voor het erf te beginnen 
heeft de persoon die het landschap op het schaalniveau van 
de plek ervaart het gevoel dat deze beplanting een welkome 
entree in de besloten ruimte van de erven biedt. We zien deze 
entree als overgang van binnen naar buiten ook bij de randen 
van Godlinze en het buurtschap Kolhof. Deze gedetailleerde 
vormgeving is typisch voor de ontwerpbenadering van De 
Vroome en zullen we ook in latere expedities tegenkomen.  

Groene entree, groene galerij, groene poort, groen balkon, 
groene zaal, groene hal 
Dit zijn termen die geleend kunnen worden uit het vocabu-
larium van de (tuin)architectuur om te beschrijven hoe in de 
landschapsplannen met beplanting op verschilledne manieren 
de ervaring van binnen en buiten is vormgegeven.78 Ze geven 
ook het karakter van die ruimtes ten opzichte van elkaar aan. 
Het gaat dan om een ontworpen tafereel-compositie langs 
een route van een wandelaar door het landschap die ervaren 
wordt op het niveau van de plek. In Balmahuizen heeft De 
Vroome het thema binnen-buiten op deze wijze vormgegeven. 
In de architectuurleer is aan dit thema natuurlijk veel aandacht 
besteed. Zo heeft Granpré-Molière het op het schaalniveau van 
het gebouw over de tegenstelling lichaam-ruimte en bespreekt 
hij dat architectuur een bewuste samenstelling is van minder 
of meer volmaakte ruimtes.79 Hij beschrijft die in een reeks van 
begrippen als portiek, balkon, binnenhof, galerij, straat, zaal, 
poort, welkomsthal, gang, schutsluis.80 Dat is ook het schaal-
niveau waarop in de landschapsplannen de beleving van binnen 
en buiten wordt vormgegeven. Ook Steenbergen bespreekt de 
ervaring van ruimte, waarbij het in de landschapsarchitectuur 
steeds gaat om “de heelheid van de landschappelijke ruimte, 
van heel dichtbij naar heel ver, tegenover de architectonische 
afbakening”.81 Via een “tafereel-compositie” langs een route 
kan een opeenvolging van ervaringen van de “polariteit van 
interieur en de horizon” worden beleefd. Gaande door het 
landschap om Balmahuizen ervaar je vrijwel naar alle kanten 
de horizon. Aangekomen bij de wierde van Balmahuizen zorgen 
de erven met hun beplantingen en de bomen in de berm tegen-
over de erven voor een architectonische afbakening van de 
ruimte. Daar kom je naar ‘binnen’. 

VERHALEN

Afbeelding 3.22 en 3.23. Balmahuizen in 2016, met links zicht van buiten in het 

landschap op het eiland van groen in de weidsheid en hierboven twee beelden 

met zicht van binnen naar het landschap buiten.
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Herkenbaarheid in actuele landschap

In het landschap van Balmahuizen en Godlinze is het land-
schapsplan nog goed herkenbaar. Ook al is als gevolg van 
de iepenziekte in de vorige eeuw het type beplanting wel wat 
veranderd. Veel essen namen de rol van de iepen over in de 
erfbeplantingen. Tegenwoordig is er de essentakkenziekte 
waardoor er weer naar een vernieuwing van die beplantingen 
moet worden gezocht.

In grote delen van het terpenlandschap van Friesland en 
Groningen zijn langs wegen in de decennia rond de eeuwwis-
seling wegbeplantingen aangebracht, waardoor ze als scher-
men in de weidsheid de ruimte opdelen in kamers. Daardoor 
wordt het compositie-schema van de landschapsplannen van 
de ruilverkaveling minder duidelijk. De beleving van ‘eilanden 
van groen’ in de weidsheid dreigt hierdoor vervangen te 
worden door een verkamerd landschap met bomenrijen langs 
wegen als wanden.

Daarnaast zijn er net als in grote delen van Groningen kleine 
plukken beplanting aangebracht in bochten en T-splitsingen. 
Deze horen niet bij het landschapsplan van de ruilverkave-
ling en zorgen voor 'ruis' in de heldere compositie. Dat doet 
afbreuk aan het heldere beeld van eilanden van groen in de 
weidsheid. De horizon wordt erdoor verdoezeld.

Conclusie

De weidsheid van de - toen veel grotere - Waddenzee waar 
mensen wierden opwierpen en hun kleine geborgen plek in 
de weidsheid construeerden is in de landschapsplannen het 
uitgangspunt. In de compositie is bewust naar kleine gebor-
gen plekken in weidsheid gestreefd. Daarmee wordt in het 
verhaal dat de visueel-ruimtelijke compositie vertelt verwezen 
naar terpen op kwelders in waddenland als het begin van de 
biogra�e van dit type cultuurlandschap. Het aanbrengen van 
terpen als culturele daad in het kwelderland is het begin van 
het scheppen van een ordening door mensen in het wadden-
land. Daarvóór was het - in de termen van de werkgroep in 
het rondschrijven - een natuurlandschap. Met het opwerpen 
van de terpen ontstaat de eerste “synthese (...) van het werk 
van mensch en natuur” zo beschreef Benthem in zijn artikel 
van 1944 het cultuurlandschap. 

De historische dijken waarmee mensen in de loop der eeu-
wen het land om hun wierden beschermden zijn in de ruil-
verkaveling soms hier en daar wat gestroomlijnd, de ergste 
bochten zijn recht getrokken, maar ze zijn via beplantingen 
duidelijker gemarkeerd in het landschapsbeeld. 

De benadering van het terpenlandschap werd ook toegepast 
in jongere delen van het Noord-Nederlands zeekleigebied, 
waar geen terpen of wierden te vinden zijn. Fiets maar eens 
van Oldemarkt naar Kuinre, niet over de Provinciale weg, 
maar over de ruilverkavelingswegen en over de dijk langs 
de Linde naar de Buitenpolder achter Kuinre. Ervaar wat die 
paar boompjes doen. Ook in de Overijsselse klei langs de 
voormalige Zuiderzee, paste De Vroome dit ontwerpconcept 
toe in de ruilverkavelingen Oldemarkt en Buitenpolder achter 
Kuinre. Zo tekenen zich hier - net als in de landschapsplannen 
voor het terpenlandschap - in de weidsheid de woonplekken 
af en de Linde is door het landschap te volgen door het slin-
gerend lint van bosjes aan de horizon. De kale dijken zijn als 
kilometerslange tribunes.

Afbeelding 3.24. Erf in weidsheid van Buitenpolder achter Kuinre in 2016.
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Afbeelding 3.25. Landschapsplan voor ruilverkaveling Buitenpolder achter Kuinre. Het ontwerp bestaat uit beplantingen die van Schoterzijl en Slijkenburg groe-
ne eilanden in de weidsheid maken. De ruimte in de buitenpolder is zo groot dat de erfbeplantingen - die niet staan ingetekend - de weidsheid niet verstoren. 
Zie afbeelding 3.24. Bron: Special Collections WU & Research

VERHALEN
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3.4 Het esdorpenlandschap

Inleiding

Deze expeditie heeft betrekking op tientallen ruilverkave-
lingen: Veel daarvan liggen in Drenthe, maar ook enkele in 
Twente en in Gelderland. In de basisdatatabel zijn de gege-
vens als naam, registratienummer bij de Cultuurtechnische 
Dienst en bij de Afdeling landschapsverzorging, oppervlakte 
en jaartallen van aanvraag, stemming en vaststelling opgeno-
men. Harry de Vroome is ook in deze expeditie de ontwerper 
van de landschapsplannen. 
Achtereenvolgens komen de volgende onderzoeksvragen aan 
bod:

Horizon
Wat waren de beweegredenen van de ontwerper van de vroe-
ge landschapsplannen voor het esdorpenlandschap? 

Compositie
Welke architectonische compositie paste De Vroome toe in 
deze landschapsplannen.

Verhalen
Kunnen we in die compositie een vocabularium herkennen 
en sluit het verhaal dat daarmee wordt verteld aan bij de 
typering van dit cultuurlandschap door de werkgroep en is 
dat verhaal in het huidige landschap ook leesbaar? 

Tabel 4. Overzicht van de basisdata bij de reeks 
landschapsplannen die in de periode 1946 tot 1955 
voor ruilverkavelingen in het sdorpenlandschap werden 
opgesteld.
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Esverkavelingen en Saksische inborst
De subcommissie van Van Rijsinge, Bijhouwer, Westhoff en 
Pluygers sprak in de zomer van 1946 in de toelichting op haar 
urgentielijst de verwachting uit dat het met de verkavelingen 
van de essen niet zo’n vaart zou lopen. De landbouw zou 
immers inzien dat het beter zou zijn eerst onderzoek naar de 
gevolgen van bodemerosie af te wachten. Bijhouwer wees er 
verder op dat het gevaar voor de behandeling van de essen 
niet in de eerste plaats school in de ruilverkaveling als zoda-
nig, maar in het naspel: de verplaatsing van bebouwing naar 
de es. De subcommissie zag daar echter ook redelijke moge-
lijkheden om die verplaatsing in het landschap in te passen. 
Net als in de historie al eerder was gebeurd zouden de nieuwe 
boerderijen niet op de es zelf, maar langs de rand aan de over-
kant van de es gebouwd kunnen worden. Zo zouden nieuwe 
krans-esdorpen ontstaan zoals in het Brabantse hoevenland-
schap. Verder wees men op de aard van de Saksische bevol-
king die ertoe zou leiden dat men liever bij elkaar in het esdorp 
zou blijven wonen. 

Niets bleek minder waar. Benthem merkte in de praktijk dat 
er in die tijd juist wel een �ink aantal ruilverkavelingen van de 
essen in Drenthe, Overijssel en Gelderland werd voorbereid en 
uitgevoerd. Het ging daarbij juist ook om een �ink aantal van 
de essen die op de urgentie-lijst waren opgenomen. En van 
uitplaatsing van boerderijen uit het dorp naar de es was vrijwel 
geen sprake, op een enkele nieuwe boerderij aan de rand van 
het dorp na. In deze verkavelingen bleven de boeren in de dor-
pen gevestigd. De es kreeg in het kader van de ruilverkaveling 
wel een veel grootschaliger verkaveling. De vele lange smalle 
percelen, die vroeger met een os of paard werden geploegd, 
werden vervangen door grote brede percelen waar de boer 
kon werken met moderne werktuigen achter een trekker.  
Opvallend is dat het in Drenthe tot halverwege de vijftiger jaren 
duurde voordat ook de beekdalen en de velden in de ruilver-
kavelingen werden betrokken. Er was met de esverkavelingen 
natuurlijk al een �inke vooruitgang te boeken Of zou het toch 
met “de aard van de Saksische bevolking” te maken hebben? 
Ook kan het zijn dat de jonge heideontginningen nog niet zo 
lang geleden hadden plaatsgevonden. Daarbij ging het om de 
markegronden en Van der Woud beschrijft dat juist in Drenthe 
het mentaal loslaten van het idee dat de velden als gemeen-
schappelijk bezit moeilijk van de grond kwam.82

Ongezond conservatisme
We zagen bij de vorige expeditie dat De Vroome voor het 
terpenlandschap een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van het vocabularium heeft geleverd. De Vroome maakte ook 
vrijwel alle landschapsplannen voor de ruilverkavelingen in het 
esdorpenlandschap, zeker die in Drenthe. Bij de eerste vijftien 
R-nummers - de nummers waarmee de landschapsplannen op 
de tekenkamer zijn geordend - zaten er meteen al drie: Sleener 
Esschen heeft code R11 en Westerborker Esschen was ge-
splitst in het zuidelijk en het noordelijk deel, R14 en R15. Over 

de eerste werd in 1949 gestemd en de Westerborker Esschen 
kwamen al in 1948 in stemming.

Als we ons proberen voor te stellen hoe de jonge De Vroome 
dacht over de verzorging van het landschap van de esdorpen, 
kunnen we putten uit het archief van de Contact-Commissie. 
De Vroome was al als propagandist met de esdorpen begaan 
en sprak daarop ook de bestuurders van gemeenten aan. 
Hij schreef ingezonden stukken in de Provinciale Drentsche 
en Asser Courant.83 Daarin is de aanzet van zijn visie op het 
Drentse landschap - en de centrale rol van de dorpen met hun 
brinken - al te bespeuren. In 1946 reageert hij op het verzoek 
van de VVV Diever aan de gemeenteraad om verfraaiing van 
de brink en aanbrengen van trottoirs. De Vroome waarschuwt 
voor “een meer of minder kunstmatige plantsoenaanleg met 
Rhododendrons en andere uitheemse gewassen”. Hij roept op 
om in “al onze fraaie Drenthse brinkdorpen” ontsierende en niet 
passende objecten te verwijderen en “zonodig over te gaan tot 
"herplant van den brinkboom bij uitnemendheid, den eik”.  In 
zijn ingezonden brief uit 1946 benadrukt De Vroome dat het 
niet gaat om “het doorvoeren van een ongezond conservatis-
me, doch wèl het behoud van het karakteristieke van het alou-

HORIZON

Afbeelding 3.26. Knipsel uit Asser Courant, 1946. 
Aangetroffen in De Vroome's persoonlijk archief.
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de Drentsche dorp.” Uit de analyse van de landschapsplan-
nen blijkt dat het begrip ‘behoud’ door De Vroome creatief 
en constructief is ingevuld, dus niet conserverend - volledig 
aansluitend op Benthem’s visie.

Specialist in natuurtuinen
Uit briefwisselingen van Gorter met andere bestuursleden 
van de Contact-Commissie in het archief van die commis-
sie blijkt dat ook zij wel door hadden dat de passie van De 
Vroome bij de landschapsarchitectuur lag, in dienst van 
natuur en landschap, dat wel.84 Hij had als redactiesecre-
taris van het tijdschrift Natuur & Landschap het artikel van 
Benthem gelezen in 1946 en was daardoor gefascineerd 
geraakt. Dat was het werk wat hij wilde doen. Hij had al 
eerder contact gezocht met Pannekoek, zijn leraar op Frede-
riksoord, die inmiddels een drijvende kracht was achter de 
oprichting van Volkshogescholen.85 Dat had hem een ont-
werpopdracht opgeleverd, die hij kon uitvoeren als deel van 
zijn werk als propagandist. Via Pannekoek mocht hij advies 
uitbrengen voor de inrichting van het terrein van de nieuwe 
Volkshogeschool Allardsoog bij Bakkeveen. Dit advies met 
twee ontwerptekeningen is bewaard gebleven in het archief 
van de Contact-Commissie.86 Het geeft een inzicht in de 
ontwerper die De Vroome toen was. 

Op zijn eigen briefpapier, dat hij ook gebruikte voor zijn 
sollicitatie bij Staatsbosbeheer, stond vermeld: specialiteit in 
natuurtuinen. Met dat specialisme kon hij � ink uit de voeten 
voor Allardsoog. Hij ontwierp voor het terrein een omvorming 
van een bos naar een ‘openlucht-leerboek’ voor natuurtuinen. 
In het advies liet hij blijken dat hij zich de leerstof van Panne-
koek en Guittart eigen had gemaakt. Wellicht keek Westhoff 
over zijn schouder mee. Hij zocht op het terrein de plekken 
op waar de omstandigheden gunstig zouden zijn voor het to-
nen van verschillende “landschapsvormen en plantengemeen-
schappen”, of hoe die omstandigheden gecreëerd konden 
worden. Hij stelt ook voor om die plantengemeenschappen 
deels ook aan te planten, om het beeld van de natuurlijke 
situatie zo veel mogelijk te benaderen. 

Pannekoek en recreatie
Dit sluit aan op de visie die Pannekoek in december 1948 in 
een artikel in Natuur en landschap uiteenzet. Hij signaleert 
twee "verschillende doeleinden" die bij het beheren en ont-
wikkelen van natuurmonumenten die beide een recht van be-
staan hebben, hoewel de ene natuurbeschermer meer naar 
het ene en de ander meer naar het tweede doel zal neigen. 
In de eerste richt men zich er op de natuur zo veel mogelijk 
buiten de invloed van mensen te laten ontwikkelen. reden kan 
zijn dat het monument voor het nageslacht bewaard moet 
blijven, of omdat men in zo'n nartuurgebied nader weten-
schappelijk onderzoek wil doen. Als tweede doeleind noemt 
Pannekoek het scheppen van recreatiegebieden "waar de 
door maatschappelijke invloeden overstelpte mens zijn ze-

nuwen kan laten ontspannen en zijn geest kan laten uitrusten 
door de aanraking met de natuur en haar stilte".

Als men recreatie als doel heeft dan wil men de mens niet 
uitsluiten. "Integendeel, het streven is om deze landschappen 
door opzettelijk ingrijpen zo mooi en zo gunstig mogelijk voor 
het gestelde doel te vormen en om te vormen", vervolgt Pan-
nekoek. Het gaat dan om het "herscheppen tot landschappen 
met afwisselende aspecten, mooie boomgroepen en verre 
uitzichtpunten" en daartoe kan men "rationele bosbouw"
toepassen en gebruikmaken van "natuurlijke groei". Hij pleit 
ervoor om daarbij niet alle aandacht te laten gaan naar de 
bomen, maar ook de lagen met lage heesters, de kruiden en 
bloemen in die omvorming te betrekken.

Relatie met de traditie van de tuinarchitectuur
Wat verder opvalt is dat De Vroome het ontwerp ophangt aan 
een wandelroute over het terrein en dat hij daarbij steeds 
aandacht besteedt aan de visueel-ruimtelijke compositie van 
het terrein. Hij stelt het aanbrengen van beplanting voor, 
om lelijke bebouwing uit zicht te zetten of om wegranden te 
camou� eren en hij stelt voor om verhelderende zichtlijnen 
te creëren, bijvoorbeeld door de aanwezige beplanting aan 
de westrand van het terrein achter de centrale werkplaats 

Afbeelding 3.27. Logo op briefpapier van De Vroome in 1945. Aangetroffen 
in zijn persoonlijk archief beheerd door het Drents Landschap te Assen
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“En natuurlijk het beplantingsplan voor het mooie 
dorpje Tweelo!” Hij lachte erbij alsof dat ontwerp 
niet veel voorstelde. Maar hij herinnerde het zich 
wel. Hij had het gemaakt voor de Natuurwacht 
Meppel, of zo, in 1947. In de zomer van 1986 stelde 
ik met De Vroome een lijst op van projecten waar-
voor hij het ontwerp had gemaakt. Er waren veel 
landschapsplannen voor ruilverkavelingen bij, maar 
ook landgoederen en parken in Assen en de tuin om 
de luchtvaartschool in Eelde bijvoorbeeld. 
Dat 'beplantingsplan voor het mooie dorpje Tweelo' 
maakte hij in de tijd dat hij propagandist was voor 
de Contact-Commissie. Hij hielp Pannekoek bij het 
opzetten van volkshogescholen en hij scharrelde her 
en der ook nog wat werk als tuinarchitect bij elkaar, 
naast zijn werk als propagandist. 
Ik heb toen naar dit ontwerp gezocht, maar niks ge-
vonden. Toen ik dertig jaar later voor dit onderzoek 

ook het archief van de Contact-Commissie bestu-
deerde hoopte ik er stiekem ook op dat ontwerp te 
vinden. Een schets met toelichting voor Allardsoog 
was er wel en een schetsje dat hij voegde bij een 
brief naar Gorter waarin hij verslag deed van de ver-
woestingen die er aan de elzensingels bij Staphorst 
werden toegebracht. Maar ‘het beplantingsplan 
voor het mooie dorpje Tweelo’ bleef een mysterie. 
Bestond het eigenlijk wel? Hield hij me voor de gek? 
Moest hij daarom zo lachen?

In het kader van het deelonderzoek naar de land-
schapsplannen van Drenthe was Bart Zwiggelaar, 
GIS-medewerker bij de Provincie, vastberaden om 
de serie met landschapsplannen zo compleet moge-
lijk te maken. Dus ging hij ook bij allerlei archieven 
kijken of zich daar plannen bevinden die niet deel 
uitmaken van de Staatsbosbeheercollectie. Zo was 

hij ook in de kelder van het Provinciehuis in Assen 
terecht gekomen. Daar vond hij in een kast een 
stapel kaarten. Na a�oop van een overleg waar ook 
Sterre en Lisa bij waren nodigde hij ons uit om met 
hem samen eens wat beter naar die stapel kaarten 
te kijken. Wie weet zaten er toch wat landschaps-
plannen voor ruilverkavelingen bij. Beneden in de 
kelder lag inderdaad een stapel van een stuk of tien 
tekeningen, allemaal ongeveer anderhalve bij één 
meter groot. We bekeken ze stuk voor stuk. Bart 
pakte ze steeds van de stapel in de kast en legde ze 
voor ons op de grond. Het betrof dorpsuitbreidingen 
waaraan men bij de Provinciale Planologische Dienst 
(PPD) toestemming moest verlenen. Tot onze spijt 
waren er geen landschapsplannen voor ruilverkave-
lingen bij. Toen legde Bart de laatste kaart van de 
stapel neer. Het leek ook weer een woonwijkje. De 
anderen wilden alweer verder in de kasten kijken of 
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er nog meer tekeningen lagen, maar ik zag wat er 
boven die laatste kaart stond.

'Beplantingsplan Tweelo’, het stond er echt. 

Ik keek naar de legenda. Dat handschrift had ik 
vaker gezien! Verschillende soorten boombeplanting 
- bestaande, maar ook nieuw ontworpen. Daaron-
der oranje en roze gekleurde vakjes om het type 
bebouwing aan te geven. Een deel daarvan hoort 
bij het uitbreidingsplan, maar een �ink deel midden 
in Tweelo krijgt volgens de legenda een rol in de 
'bestemming tot openluchtmuseum'! 
Zou het in 1947 door de Meppeler Natuurwacht als 
voorstel zijn ingediend bij de gemeente? Zoiets zou 
de PPD wel moeten goedkeuren. Zou het zo op het 
Provinciehuis terecht zijn gekomen? 

Hoe langer ik naar de kaart keek en hoe meer 
ik later thuis de foto's ervan bestudeerde, hoe 
overtuigder ik ervan werd dat dit De Vroome's 
‘beplantingsplan voor het mooie dorpje Tweelo' is. 
In het ontwerp is Tweelo een model-esdorp en het 
geeft een indruk van De Vroome's visie en ontwerp-
vaardigheden in 1947, dus in het jaar vóórdat hij bij 
Staatsbosbeheer ging werken. 
Het ontwerp bestaat uit drie zones. De middelste 
omvat het dorp. Ten noorden daarvan ligt een zone 
met een strook "ontworpen moerasbos' rond een 
veldje met kruidachtige gewassen die passen bij 
"lage gronden'. Aan de westkant van het dorp ligt 
een veld met kruidachtige gewassen die passen 
bij hogere gronden. Daaromheen een omranding 
van eikenbos met aan de buitenkant een rand met 
geoorde wilg en Gelderse roos en aan de dorpskant 
juist hulst, wilde appel en wilde peer. 
De beschrijving van toe te passen soorten is 
volgens het boekje van een natuurtuin-architect die 
opgeleid is door Pannekoek. Je kunt er echter ook 
al de esomranding en de beekdalbeplantingen van 
De Vroome's latere landschapsplannen in herken-
nen. Zulke veldjes bij het dorp heten in Drenthe 
historisch een goorn, maar je kunt er ook een 
dorpshof in zien.
Het dorp krijgt in het ontwerp veel nieuwe beplan-
ting van bomen en hagen. Bij de oude boerderijen 
worden enkele linden voorgesteld en ik moet 
denken aan Elp. Tussen de bestaande en nieuwe 
bebouwing is een grote brink met eiken ontworpen, 
zoals De Vroome ze later voor tientallen dorpen 
heeft laten aanleggen. De erven aan de brink krijgen 
een haag van hulst en in de achtertuinen juist hagen 
van meidoorn. Als bomen zijn op de overgang naar 
de hoge gronden essen voorgesteld en aan de lage 
kant populieren en wilgen. Nog steeds volgens het 
boekje van Pannekoek. 

Het meest trof mij de entree van het dorp vanuit het 
oosten: eerst eiken aan de rechterkant van de weg, 
iets verderop een brinkje aan de andere kant van de 
weg. Dit is een landschapsarchitectonisch welkom. 
Zo kom je tegenwoordig al de Drentse dorpen 
binnen

Afbeelding 3.29 en 3.30. Ontwerp en legenda van Beplantingsplan Tweelo. Uit de 
aanduiding van de typen bebouwing blijkt dat dit plan hoort bij een idee om het dorp als 
openluchtmuseum te bestemmen en in te richten. De Vroome zou hier als propagandist 
bij betrokken geweest kunnen zijn.



Landschapsplan Nederland  Hoofstuk 3 De plannen- en kaartenfabriek206

“op één plaats te onderbreken om doorzicht op het heide-
veld te geven”. Het is te interpreteren als het maken van een 
tafereel-compositie. Ook de basis daarvoor had Pannekoek 
natuurlijk al in Frederiksoord geleverd. Daar was De Vroome 
opgeleid tot tuinarchitect. In deze benadering konden de na-
tuurbeschermer én de ontwerper in De Vroome zich in samen-
hang ontplooien. 
In zijn leerboek 'Tuinen' plaatst Pannekoek de leerstof voor de 
studenten in de traditie van de Nederlandse tuin- en parkarchi-
tectuur. In zijn voorwoord bedankt hij met name Springer voor 
zijn hulp en inspiratie. Springer liet zich weer inspireren door 
Roodbaart en zo werd De Vroome dus in die traditie opge-
leid.87 Waarschijnlijk was zijn ontwerptalent daar opgevallen, 
want Jan Meltzer schrijft in zijn brief waarin hij De Vroome tipt 
voor de functie van propagandist dat hij was afgestudeerd 
"met de hoogste cijfers".

Beleving van landschapsschoon door de wandelaar 
Eenmaal aan de slag voor Benthem bij Landschapsverzorging 
kreeg hij in 1948 de taak om landschapsplannen te maken 
voor twee ruilverkavelingen voor Drentse esdorpen: Sleen en 
Westerbork. De plantekeningen daarvoor vertonen veelzeg-
gende overeenkomsten met de tekeningen die hij maakte voor 
Allardsoog. Die laatste zijn met de hand in februari en maart 
1946 gemaakt en de legenda en titel zijn ongetwijfeld in het 
handschrift van De Vroome. Op de plankaart voor Allardsoog 
staat met een dubbele stippellijn een wandelpad aangegeven 

op dezelfde manier als op de landschapsplannen bij Sleen en 
Westerbork. Bij Sleen gaat het om een pad langs de rand van 
het dorp Noord-Sleen aan de noordkant van de Zuider Esch 
en een pad iets zuidelijker over de es, langs een natuurter-
reintje met heide, zandkoppen en een veentje, dat uitkomt op 
de Groningenweg langs de westrand van de es. Zo zou een 
wandeling mogelijk worden. Tegenwoordig noemen we dat een 
dorpsommetje. 

Ook aan de noordrand van Westerbork staat een ‘ontworpen 
voetpad’ aangegeven, weer met zo’n dubbele stippellijn. Ook 
hier loopt het pad langs enkele oude bos- en heideperceeltjes 
met opvallend reliëf en ook hier vormt het een ommetje vanuit 
het dorp langs terreintjes die natuurwetenschappelijk, geom-
orfologisch en cultuurhistorisch bijzonder zijn. Wat betreft Wes-
terbork bevindt zich, behalve dit landschapslan van 1948, ook 
een plankaart met een ‘herzien plan’ in de collectie. Als datum 
staat eronder: 26 mei 1952.  Het is een verhelderende kaart, 
omdat het toont hoe gedetailleerd men de landschapsplannen 
uitwerkte. Op de plankaart staat bij alle beplantingen de soort 
boom, of het te planten mengsel van struiken vermeld. Ook is 
de plantafstand aangegeven en of er een boompaal gebruikt 
moet worden. Er is zelfs ingetekend waar de grond eerst 
gespit moet worden en hoe breed de te spitten strook moet 
zijn. Het is er allemaal met de hand bijgeschreven en het hand-
schrift komt overeen met dat op de tekening van Allardsoog.

Afbeelding 3.31. Legenda en fragment van landschapsplan voor ruilverkaveling Westerborker Esschen en legenda. Dit is één van De Vroome's 
eerste landschapsplannen voor Landschapsverzorging. Het ontworpen voetpad duidt er op dat hij de beleving van de wandelaar in het landschap 
als basis nam bij het ontwerpen. Bron: Special Collections WU & Research. 

HORIZON
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Tafereel-compositie voor mensen
Het laat tevens zien dat een landschapsplan in deze periode 
onderdeel was van een proces. Het was een startpunt voor 
overleg en kon in de loop van de uitvoering van de ruilverka-
veling nog aangepast en verbeterd worden. Het wandelpad 
op het herziene plan is namelijk langer dan op het eerste 
plan en omrand nog een extra aantal kleine weides tussen 
het dorp en de es. Het dorpsommetje leidt de wandelaar 
nu vanuit het dorp langs een reeks laaggelegen bosjes en 
weitjes tegen het dorp aan en om terreintjes die in 1952 nog 
uit heide en zandduinen bestonden. Voor de liefhebber kan 
de wandeling nog iets verder naar het oosten naar een oud 
veentje op de es leiden. In de compositieleer van Steenber-
gen c.s. wordt zo’n route met gebeurtenissen een compositie 
van taferelen genoemd.88 

Op het landschapsplan is langs het wandelpad en bij de 
natuurterreintjes nieuwe beplanting van eiken aangegeven, 
deels in groepjes, en struiken in de taludrand van de es. Bij 
het veentje zijn berken en grauwe wilg voorgesteld. De hele 
wandeling is als een reeks van 'taferelen' ontworpen. Die 
beelden houden elementen van het verdwijnende landschap 
beleefbaar in combinatie met ruime vergezichten over de 
ruilverkavelde weidse es. De wandelroute vormt de openba-
re ruimte in het nieuwe landschap waarin de als waardevol 
bestempelde landschapselementen, plekken of gebiedjes als 
‘gebeurtenis’ aan de route worden getoond. De horizon van 
De Vroome bestond uit een koppeling van de traditie van de 
tuinarchitectuur aan de vormgeving van de openbare ruimte 
in het moderne nieuwe  landschap, door mensen verhalen te 
vertellen via de compositie van het landschap.

Afbeelding 3.32. Fragment van het landschapsplan van ruilverkaveling Wallinger en Eursinger Esch’. Voorbeeld van de combinatie van te handhaven en nieuw ont-
worpen beplantingen. Soms werd aangegeven - zoals in dit voorbeeld - dat bestaande beplanting ingeboet moest worden. Het is tekenend voor het detailniveau van 
de landschapsplannen en voor de directe aansluiting op de uitvoering. Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Architectonische analyse van de compositie

Transformatie-aspecten
Het landschap van de esdorpen is sterk veranderd door de 
ruilverkaveling. Anders dan meestal wordt aangenomen is het 
landschap evenwel niet uitgekleed.89 Er zijn inderdaad beplan-
tingselementen dicht bij de dorpen en op de essen verdwenen, 
maar er zijn in en rond de dorpen juist via het landschapsplan 
vele beplantingen bij gekomen. Het Drents plateau was vóór de 
ruilverkaveling een uitgestrekt weids landschap. De gronden 
buiten het dorp en de es hadden vóór de ruilverkavelingen 
vaak nog het karakter van woeste grond, of waren in eerste 
helft van de twintigste eeuw ontgonnen.90 Op de kaartbladen 
van de Eerste Nederlandse Bosstatistiek is dat goed te zien. 
Ook blijkt daarop de hoeveelheid beplantingen in het landschap 
klein te zijn. Op foto’s uit die tijd is het aantal bomen gering. 
Vaak ziet men om de boeren op de akkers plat land tot aan de 
horizon.

De geo(morfo)logische opbouw, de bodemkaart en de daar-
mee samenhangende indeling van het historische landschap 
met brinkdorp, essen, beekdal en velden vormde de basis voor 
de hoofdopzet van de landschapsplannen. Daarbij werd een 
historische situatie - die af te lezen was van een historische 
topogra�sche kaart - niet als basis voor een reconstructie, 
maar als inspiratie gebruikt. 

Het ging niet om het letterlijk reconstrueren van een moment-
opname in de geschiedenis van het landschap. De verschillen-
de landschapseenheden worden passend binnen de nieuwe 
verkaveling met een nieuwe visueel-ruimtelijke compositie 
in het vernieuwde landschap gemarkeerd door middel van 
beplantingen. Daarnaast staan op alle plankaarten ‘te sparen 
beplantingen’ aangegeven, als ook boscomplexen, veentjes op 
de es, heide en hunebedterreinen. Die zijn veelal met beplan-
tingen geaccentueerd.

Compositie-elementen
De essen 
Deze werden als grote open ruimte bij het dorp versterkt door 
het behouden, aanbrengen en versterken van de beplantingen 
om de es heen. Ze bestonden uit eiken met struiken eronder 
en lagen veelal langs wegen die voor een deel nieuw waren 
als onderdeel van het nieuwe plan van wegen en waterlopen. 
De plantafstand van de bomen werd ook vaak aangegeven. 
Opvallend is dat deze met zes tot acht meter veel korter is dan 
tegenwoordig vaak wordt toegepast.91 Compositie-elementen 
zijn hier eenzijdige bermbeplantingen van eiken, of eiken met 
struweel eronder. Er werd zo veel mogelijk gestreefd naar 
een aaneensluitende omranding, maar soms was de rand van 
de es hakkelig of was om andere redenen zo’n aaneengeslo-
ten geheel niet mogelijk. Dan werd de compositie met wat 
zwaardere boselementen aangezet zodat de es als ruimtelijke 
eenheid ervaarbaar bleef. Losse historische bosjes en veentjes 
kunnen als enclave in die open ruimte liggen. In een enkele 
ruilverkaveling zoals Gelselaar in de Achterhoek zijn op de es 
hagen voorgesteld. 

De onbeplante wegen over de es zijn hier een essentieel com-
positie-element.

De esdorpen
Deze werden in contrast met de open es juist meer besloten 
gemaakt door veel nieuwe beplantingen. Als compositie-ele-
menten werden binnen de dorpen allerlei varianten van bomen 
in gras toegepast: brinken, dreven, bomenrijen. Een brinkdorp 
is een aaneenschakeling van driehoekige ruimtes en met deze 
compositie-elementen kunnen al de overhoeken organisch tot 
een geheel worden gecomponeerd. Bestaande brinken werden 
met nieuwe bomen aangevuld en lege brinken kregen een nieu-
we beplanting, ook werden nieuwe brinken ontworpen. Meestal 
werden eiken toegepast, af en toe ook linden. Soms zijn op de 
overgang van het dorp naar de es singelbeplantingen voorge-
steld. In de dorpen zijn een enkele keer hagen getekend op 
de overgang tussen bebouwing en een centrale brink met de 
kerk. 

Beekdalen
De ruilverkavelingen omvatten in deze beginperiode vrijwel 
alleen de essen en de dorpen. Soms lag een klein deel van een 
beekdal dicht bij het dorp in het blok. Daar waren vaker oudere 
houtwallen en singels te vinden. Op enkele oude landschaps-
plannen worden in die beekdalen rijen met populieren en essen 
voorgesteld, langs de rand van het dal en soms dwars door 
het dal.

COMPOSITIE
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Afbeelding 3.33. Fragment van het landschapsplan van ruilverkaveling 
Westerborker Esschen. Het is weer tekenend voor het detailniveau van de 
landschapsplannen en voor de directe aansluiting op de uitvoering. Er is 
zelfs aangegeven welke stroen eerst gespit moeten worden. Bron: Staats-
bosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Compositie-schema 
Het contrast tussen de beslotenheid van de dorpen en de 
met beplanting omgeven open ruimte van de es is structure-
rend in het compositie-schema. 

In het dorp gaat het om een afwisselende aaneenschakeling 
van kleine ruimtes van enkele tientallen meters doorsnee. 

De essen zijn open ruimtes van enkele honderden meters 
lang en breed. Ze zijn omgeven door een stevige beplanting. 

In het compositie-schema is in detail aandacht besteed aan 
de overgangen tussen het dorp en de es. Daarbij is er steeds 
voor gezorgd dat vanaf de es de bebouwing van het dorp 
verscholen is in de beplantingen.

De veldontginningen valen in deze vroege esverkavelingen 
nog buiten het plangebied van de ruilverkaveling.

COMPOSITIE

Afbeelding 3.34. Compositieschema weergegeven op een tegel van 
4,5 bij 4,5 kilometer. De dorpen en essen hebben een duidelijke 
karakteristiek in het compositieschema. bij het dorp gelegen delen 
van een beekdal waar houtwallen werden behouden. De velden en 
de ontginningen daarvan vielen buiten de ruilverkaveling en zijn in 
het compositieschema daarom ongewis. In de loop van de vijftiger 
jaren komen die ook aan snee, zoals we in de volgende expeditie 
zullen zien.
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Afbeelding 3.35. Landschapsplan Ruilverkaveling Zweeloër Essen,  (me-
trechtsonder detail daarvan) (links) en detail daarvan (boven). De essen 
van vijf dorpen kregen een omranding van hun essen met beplantingen. 
Ook in de dorpen zelf zijn nieuwe beplantingen als aanvulling op de 
bestaande ontworpen. Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special 
Collections.
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Architecturale duiding van het vocabularium 

De beleving van de karakteristieken van dorp, es, beekdal en 
veld werd langs routes door die eenheden steeds vertaald 
naar de speci�eke eigenschappen van de plek. De plannen ken-
merken zich door een subtiliteit die rekening houdt met deze 
detaillering. Dan gaat het om plantafstand in bomenrijen, de 
breedte van singels en de plaatsing van bomen op een brink, 
waarbij een halve meter naar links of rechts uitmaakt. Op een 
enkele kaart - met de uitwerking van het landschapsplan voor 
Westerborker Essen - staat zelfs aangegeven hoeveel spaden 
diep er gespit moet worden in de bermen waar de bomen 
zouden worden geplant.

Landschap begint bij voordeuren in de dorpen
Het dorp was een knooppunt van routes tussen erven, brinken 
en dorpsakkers, maden en veldjes door. In het dorp vond men 
vanouds brinken, dreven en driften. In de landschapsplannen 
is daarop voortgebouwd. De wegen naar de es zijn dreven van 
bomen in de grasbermen tegenover de erven. Ze vormen een 
entree van het dorp. De wegen naar het dal lopen tussen smal-
lere houtwallen met eik en els. Wegen over de es zijn zonder 
beplanting gebleven. Uitzondering vormen de plukken eiken op 
T-splitsingen langs een oude weg over de es tussen Noord- en 
Zuid-Sleen. Wegen langs de rand van de es op de overgang 
naar velden zijn veelal eenzijdig beplante wegen waardoor de 
weggebruiker voelt dat hij weliswaar aan de rand maar nog 
wel binnen de esruimte is. Als de weg langs de rand van de es 
op de overgang naar een beekdal loopt, dan is de route vaak 
vormgegeven tussen houtwallen door, aan de lage kant van de 
overgang. Als de weg omhooggaat en weer over de rand van 
de es loopt, verandert de route weer in een eenzijdige beplan-
te weg met uitzicht over de es.

Brinken en driften
Het zijn elementen van het vocabularium op het schaalniveau 
van de wandelaar die het dorpslint binnentreedt. In al zijn 
ontwerpen heeft De Vroome dit compositie-element in vele 
Overijsselse en Drentse dorpen toegepast en ver�jnd. Soms 
werd op speciale plekken ook de linde voorgesteld in de dor-
pen, maar overwegend zijn eiken toegepast. De linden van Elp 
zijn bijzonder, hoewel er in dat dorp voor de ruilverkaveling al 
behoorlijk wat linden stonden. Later zijn ook nieuwe lindenbrin-
ken ontworpen zoals in Norg en Anloo.

Open es met esomranding
Bij het kiezen voor waar de rand van de es lag werd zo veel 
mogelijk de historische situatie aangehouden, maar soms volg-
den het verkavelingsplan en het plan van wegen en waterlopen 
die historische situatie niet. Dan werd die omranding gesti-
leerd. Het ging erom dat de es toch tot een visueel- ruimtelijke 
eenheid gemaakt werd met een omranding met beplanting.92 
De esruimte werd omgeven door beplanting van eik met struik-
beplanting van eik en berk, soms els en/of meidoorn. 

Historische lanen (vaak beuken)
Enkele wegen vormen oude bovenlokale routes en ze zijn van 
oudsher beplant. Deze laanbeplantingen werden via het land-
schapsplan behouden en versterkt. Ze werden zo in het dorp 
een eenheid met de andere beplanting.

Dorpshoven, ruimte voor de toekomst
In de dorpen zat de meeste dynamiek. Daar kan een uitbrei-
ding van het dorp met een schuur of nieuw huis met een lelijke 
haag de hele compositie tenietdoen. Het bij het dorp betrek-
ken van de dorpsakkers langs de es, de dorpsmaden langs 
het beekdal en de dorpsvelden bij de velden door deze met 
beplantingen te omranden zorgt voor een buffer naar de echte 
es, het beekdal en het veld. Dit is een belangrijk visueel-ruim-
telijk compositiemiddel dat in aanzet al aanwezig is in het tra-
ditionele dorp met gaarden en goorns.93 We duiden het in dit 
onderzoek met de term 'dorpshoven’. De hoven of hofpercelen 
waren in de vroegere Drentse dorpen de akkers of weilandjes 
die direct achter de boerderijen lagen en dientengevolge vaak 
ook intensiever werden gebruikt. Aan de randen van de dorpen 
werden de overgangen naar de es ingevuld als dorpsakkers 
omgeven door eikensingels aan de kant van de es. Soms ook 
meidoornhagen. Op de overgangen naar het beekdal werden 
dorpsweitjes omgeven door meidoornhagen en singels van 
eiken en elzen. De overgang naar de velden kreeg dorpsbosjes 
of dorpsvelden. Soms zijn die laatste omgeven door singels 
van berken en eiken, of meidoornhagen. 

De dorpshoven zorgden bij de dorpen voor een ruime ‘jas’ 
waarbinnen het dorp kon groeien zonder de visueel-ruimtelijke 
compositie van dorp in het landschap verstoord werd. Het 
landschapsplan bood een visueel-ruimtelijke compositie ‘op de 
groei’. Door de dorpsakkers langs de es, de dorpsmaden aan 
het beekdal en de dorpsvelden langs de velden met beplantin-
gen te omranden, vormden deze dorpshoven een buffer naar 
de echte es, beekdal en veld. Nieuwe woonwijken kwamwn 
hierdoor niet kaal en koud in het landschap te liiggen, zoals 
elders in het land wel gebeurde. Binnen die dorpshoven zou 
in de toekomst van alles kunnen gebeuren zonder dat het de 
aanblik van het landschap om het dorp zou aantasten.  
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Afbeelding 3.36. Gees kreeg - vergelijkbaar 
met de andere 25 dorpen binnen de ruilverka-
velingen van de eerste periode - nieuwe bomen 
in het dorp. Soms was het volledig nieuwe be-
planting en soms een aanvulling op de bestaan-
de bomen op de brinken en langs de dreven 
(boven). Daarnaast kreeg Gees een speciale 
beplanting bij de entrees van de dorpen op de 
overgang naar de es, soms met een eenzijdige 
struweelsingel of haag, soms met een eenzijdi-
ge boombeplanting vanaf het eerste huis. Ook 
dit zien we bij de andere dorpen.



Landschapsplan Nederland  Hoofstuk 3 De plannen- en kaartenfabriek214

Herkenbaarheid

Het in het esdorpenlandschap toegepaste compositie-schema 
is als visueel-ruimtelijk concept tegenwoordig veelal nog goed 
in het landschap terug te vinden. Het gaat in de vroege land-
schapsplannen in Drenthe om zo’n 25 esruimtes en 25 dorps-
beplantingen. In al de landschapsplannen uit deze periode zijn 
es en dorp volgens bovenbeschreven concept behandeld. Dat 
is nog steeds goed herkenbaar. 

Als we tot slot van deze expeditie even in vogelvlucht over 
het oosten van het land vliegen zien we op veel plaatsen, ook 
in Overijssel en Gelderland, de door De Vroome ontworpen 
esdorpbeplantingen met brinken en hun esomrandingen liggen. 
Het zal bij elkaar gaan om meer dan honderd dorpen en hun 
essen. Lang niet altijd zagen die beplante esdorpen met 
hun omrande essen er vroeger zo uit. Door de consequente 
toepassing van De Vroome’s ontwerpconcept voor het esdorp 
en de gedetailleerde uitwerking ervan afgestemd op de unieke 
situatie van ieder dorp wordt tegenwoordig algemeen aange-
nomen dat esdorpen er al eeuwen zo uitzien. Dit beeld van het 
'typische esdorp' is deel geworden van onze cultuur. Kennelijk 
horen de historische esdorpen er zo uit te zien, tegenwoordig. 
Vrijwel niemand realiseert zich dat het typische esdorp van 
tegenwoordig een uitvloeisel is van die consequente toepas-
sing van een twintigste-eeuws ontwerpconcept: historisch 
geïnspireerd, dat wel, maar een moderne uitwerking van het 
nieuwe fenomeen openbare ruimte op basis van architectoni-
sche principes.

Conclusie

Het oude cultuurlandschap van de esdorpen omvatte in de 
tijden dat het potstalsysteem werd toegepast ook de uitge-
strekte heidevelden. In de beschrijving van de werkgroep 
wordt vooral geconcentreerd op de dorpen en de essen. Ook 
de ruilverkavelingen en dus ook de landschapsplannen voor 
de esdorp-ruilverkavelingen beperkten zich grotendeels tot 
die dorpen en essen. Ze vormden echter geen reconstructie 
van de vroegere dorpen met hun essen. In het kader van de 
landschapsplannen is de karakteristiek van het landschapstype 
gestileerd tot een vernieuwd landschapstype waarin besloten-
heid door beplantingen voor geborgenheid zorgt bij de plekken 
waar mensen wonen. Een thema dat we ook in het terpenland-
schap tegenkwamen. 

In de vele ontwerpen voor esdorpruilverkavelingen komt naar 
voren dat De Vroome de dorpen intensief onderdeel maakte 
van zijn landschapsplannen. Hij zette zijn ontwerpen op vanuit 
de beleving van de mensen in het dorp, waar hij de brinken en 
veedriften met bomen en gras vormgaf, en die van daaruit het 
landschap konden doorkruisen. Daarnaast werden de essen 
als door bos omgeven plekken bij het dorp vormgegeven.94 
Daarbuiten, achter de bosrand waren de woeste gronden: de 
door schapen begraasde velden in het woud.

Benthem was autodidact. De Vroome vormde met zijn oplei-
ding tot tuin-architect in Frederiksoord, gecombineerd met zijn 
werklust en talent, een enorme verrijking voor Benthem in zijn 
missie. We zien in de landschapsplannen vanaf die zomer een 
impuls in de vorming van het vocabularium. Daarbinnen tekent 
zich een contrast af tussen de ontwerpen voor besloten land-
schappen op het zand en ontwerpen voor de zeekleilandschap-
pen, waar juist weidsheid de belangrijkste karakteristiek is. 

Waar Benthem en De Vroome elkaar vonden was dat het in 
de landschapsplannen gaat om het behoud van delen van het 
landschap, maar vooral ook om het behoud van de karakteris-
tiek van het totaalbeeld, de visueel-ruimtelijke compositie van 
het landschap die een uitdrukking is van de essentie van dat 
betreffende landschap. Ieder landschapstype heeft zo'n eigen 
karakteristiek beeld. In het oudehoevenlandschap ging het om 
een aaneenschakeling van relatief kleinere ruimtes omgeven 
door geboomte. In het terpenlandschap ging het hen juist om 
de weidsheid en de kleine concentraties van geboomte en in 
het esdorpenlandschap om de band van het dorp met zijn es 
en heet omliggende landschap.

Wat bovendien opvallend is in de plannen van De Vroome is de 
aansluiting bij de mensen in het landschap. Het gaat er in zijn 
landschapsplannen om om mensen de karakteristieken van het 
landschap te laten beleven. Om mensen ook te laten beleven 
wat hij daarbuiten ervaarde.

VERHALEN



215

3.5 Heide-ontginningslandschap
DE PLANNEN- EN KAARTENFABRIEK

Deze expeditie heeft betrekking op de volgende 
19 ruiverkavelingen die voor een belangrijk deel uit natte 
en droge heideontginningen bestaan. Voor een deel liepen 
deze heidevelden vroeger over in hoogvenen. Vandaar dat 
een aantal van deze ruilverkavelingen ook in de volgende 
expeditie naar de slagenlandschappen worden genoemd. 
R002 De Elst Bemden 
R009 Het Riet of Deurne
R025 De Leek 
R010 De Scheeken
R020 De Molengoot
R024 Sluis 13
R025 De Leek
R037 Udenhout met de Zandlei
R043 Rossumerveld en Lemseler Esch
R046 Lievelde
R050 Spoordonk
R077 Ospelse Peel
R080 Beltrum I
R090 Beltrum II
R106 Aalder en Mepper Veld
R116 Borger
R117 De Meijel
R131 De Piksen
R143 Zoekerveld
R190 Peize-Bunne

Inleiding

Deze expeditie heeft betrekking op bijna twintig ruilver-
kavelingen die voor een belangrijk deel uit natte en droge 
heideontginningen bestaan. Ze werden uitgevoerd in Drenthe, 
Twente, Brabant en in Gelderland. In de basisdatatabel zijn 
de gegevens als naam, registratienummer bij de Cultuur-
technische Dienst en bij de Afdeling landschapsverzorging, 
oppervlakte en jaartallen van aanvraag, stemming en vast-
stelling opgenomen. De ontwerper is ook hier weer Harry de 
Vroome, maar zeker in Brabant ook Benthem. Achtereenvol-
gens komen weer de volgende onderzoeksvragen aan bod:

Horizon
Wat waren de beweegredenen van de ontwerpers van de 
vroege landschapsplannen voor het heideontginningenland-
schap? 

Compositie
Welke architectonische compositie pasten de ontwerpers toe 
in deze landschapsplannen.

Verhalen
Kunnen we in die compositie een vocabularium herkennen 
en sluit het verhaal dat daarmee wordt verteld aan bij de 
typering van dit cultuurlandschap door de werkgroep en is 
dat verhaal in het huidige landschap ook leesbaar? 
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Toch trots op het voorgestelde landschap

In de allereerste landschapsplannen voor het Brabantse 
oudehoevenlandschap maken de ontginningen van de velden 
en beemden van het begin af aan deel uit van een ruilverka-
velingsblok, maar zijn de velden klein. De nadruk ligt bij de 
akkers en beemden. In ruilverkaveling Spoordonk maken ze 
het grootste deel uit van het blok, zeker omdat de beemden 
langs de beek in dezelfde ontginning mee werden genomen. 
In het Drentse esdorpenlandschap bleven de ruilverkavelin-
gen nog een aantal jaren voornamelijk beperkt tot de dorpen 
en hun essen. In Twente en de Achterhoek maakten in de 
beginperiode juist vaak de heidevelden het grootste deel 
uit van het blok.95 Veel van deze gebieden waren in de eeuw 
daarvoor vaak al ontgonnen. Tenminste, de veelal voormalige 
woeste gronden waren overgegaan in kavels met verschillen-
de eigenaren.96 Niet alle eigenaren waren even fanatiek met 
het in cultuur brengen van deze gronden.97 In het kader van 
de ruilverkavelingen werden de velden wel volledig in cultuur 
gebracht - in één samenhangend plan. Het betreft dus in feite 
herontginningen. Er werden verharde wegen aangelegd en 
een nieuw watersysteem in een vernieuwde verkaveling. 

Hoe werd hierbij met de landschapsplannen vormgegeven 
aan de “bijzonder moeilijke, maar noodzakelijke, opdracht te 
trachten nieuwe geschiedenis te schrijven, die niet slechts 
zal getuigen van practische zin, doch ook van begrip voor de 
harmonie en schoonheid” van het Nederlandse landschap?98 
Dat gebeurde volgens de methode die Benthem al voor Wal-
cheren toepaste: via overtuiging, verbeelding en overleg. Om 
mensen te overtuigen waren mooie plantekeningen nodig. 
Benthem - in overleg met Overdijkink - zorgde voor meerdere 
exemplaren met de hand ingekleurd voor de belangrijk-
ste personen en organisaties die voor het plan gewonnen 
moesten worden. Dat was in ieder geval de directeur van de 
Cultuurtechnische Dienst en die van de Landmeetkundige 
Dienst, de voorzitter van de plaatselijke commissie die de 
ruilverkaveling in het gebied zelf coördineerde en waarin de 
streek ook vertegenwoordigd was. Ook Van Steijn, directeur 
van Staatsbosbeheer, bleef via zo’n plankaart op de hoogte. 
We zagen dat al op de plankaart van Lieshoutsche Beemden 
en Beeksche Akker waar in de bovenrand ‘directeur Staats-
bosbeheer’ genoteerd staat.

Presentatiekaarten werden overlegkaarten
Illustratief voor Benthem’s aanpak is de serie van acht 
plankaarten van Ruilverkaveling Spoordonk in de Staatsbos-
beheercollectie.99 Deze ruilverkaveling bestond voor een 
groot deel uit herontginning van heidevelden, naast het vei-
ligstellen van een deel van het Beerze-reservaat. Bij de acht 
kaarten van Spoordonk zitten presentatiekaarten en kaarten 
waarop een nadere uitwerking voor onderdelen is genoteerd. 
Verder werd de kaart ook gebruikt om tijdens overleg aante-
keningen op te maken. Ook omvat de serie een bestekkaart 

voor de uitvoering.100 De kaarten konden in deze periode wel 
in zwart-wit worden vermenigvuldigd, met lichtdruk, maar 
moesten ieder apart met de hand worden ingetekend en inge-
kleurd. Kleurenprinters bestonden nog niet. Dat betekent dat 
een kaart van de bestaande situatie - met ook de bestaande 
beplantingen in zwart - meerdere keren werd afgedrukt. 
Met de hand werd dan met kleur de voorgestelde nieuwe 
beplanting ingetekend: rode puntjes voor eiken, blauwe voor 
populier, groen voor wilg en groen met een schuin streepje 
erdoor voor knotwilg.101 Daarnaast werden golvende lijnen 
getekend in drie kleuren voor drie verschillende gemengde 
beplantingen met struiken en bomen. 

Van de acht kaarten zijn er twee uit zo'n serie van met de 
hand ingekleurde presentatiekaarten. Ze beslaan het gehele 
ruilverkavelingsgebied Spoordonk.102 Nieuw in te planten 
overhoeken staan aangegeven en er zijn - vergelijkbaar met 
Lieshoutsche Beemden en Beeksche Akker - twee gebieden 
met een dikke gekleurde lijn omrand. Het terrein van de 
Vereniging voor Natuurmonumenten is zo omlijnd. Ten zuiden 
daarvan is met een gele omranding een “toekomstig natuur-
reservaat” geduid.103 In het kader van de ruilverkaveling werd 
het reservaat dus via het landschapsplan uitgebreid.

Eén van die twee kaarten is overgebleven als een gave 
presentatiekaart en is waarschijnlijk gemaakt voor de stem-
mingsvergadering in februari 1948. Er is alleen met potlood 
een opmerking geplaatst onder de legenda dat de bestaande 
boscomplexen er inmiddels niet meer allemaal zijn - het kap-
pen ging door - en daaronder is geschreven dat deze kaart 
later “is overgemaakt op radex met beplantingen in zwart-
wit”. Deze opmerking is veel later, op 22-10-1968, toege-
voegd, zo staat erbij vermeld. De collectie omvat inderdaad 
ook een radex-afdruk als zwart-witkaart waarop de bossen 
met een kruis niet meer zijn ingetekend.

Overleg en overtuiging
Op het andere ingekleurde exemplaar daarentegen is veel 
bijgeschreven en bijgetekend. Deze versie is duidelijk als 
werktekening gebruikt in het overlegproces om tot een 
de�nitief landschapsplan te komen.104 Op verschillende delen 
van de kaart staan opmerkingen die duiden op te nemen 
vervolgacties, of op nader overleg dat gevoerd zou moeten 
worden.105 Zo staat bijvoorbeeld bij een perceel linksonder 
dat men nog bij “v.d. Wal uit Oirschot” moet informeren of 
die nog wil bebossen. Elders staat dat men de heer Papink 
van het armenbestuur moet informeren dat “wij voorwaarde 
stellen tot bebossing van plus-minus 1 ha”. 106

Verder zijn een aantal opmerkingen en aanduidingen aan de 
legenda toegevoegd die een vertaling zijn van de uitkomsten 
van het overleg met de plaatselijke commissie.107 
Ten zuiden van het deel van het beekdal (van de Beerze) 
dat als ‘toekomstig natuurreservaat’ is aangeduid is om een 
ander deel van het dal een rode stippellijn toegevoegd. Bij 
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de legenda staat dat die stippellijn de grens van het 'ont-
ginningsgebied’ aangeeft.108 Rode kruizen markeren welke 
percelen voor ontginning waren vrijgegeven. Ook zijn er per-
celen met rode rechthoeken ingetekend. In de legenda staat 
daarbij: 'Percelen welke vrijgegeven kunnen worden onder 
nadere, bij het landschapsplan vast te stellen, voorwaarden. 
Aanvragen tot kapvergunning dienen via de plaatselijke 
commissie te geschieden'. Verder staat er met zwart potlood 
onderaan de legenda toegevoegd: “Voor de overige beboste 
percelen zullen, in afwachting van een door de plaatselijke 
commissie in te dienen voorstel tot beplanting van bepaalde 
boscomplexen, geen kapvergunningen worden afgegeven'. 
Kennelijk zijn deze toevoegingen opgetekend na overleg met 
de plaatselijke commissie. Daarnaast staat door sommige 
wegen een kruis met potlood en op andere plekken, zoals 
over de Scheiendsedijk, is juist een tracé toegevoegd. 
Een gevoelige tracering en detaillering

Wat verder opvalt is dat er verspreid over de kaart met 
potlood cirkeltjes zijn geplaatst. Ze staan altijd op ontgin-
ningswegen. Het betreft veelal nieuwe wegen of wegen die 
voorheen onverhard waren. In de legenda staat niet aangege-
ven wat met deze cirkeltjes werd bedoeld. Ze zijn later toege-
voegd, wellicht tijdens een gesprek met de cultuurtechnici. 
Het is aannemelijk dat Benthem tijdens zo’n overleg met deze 
cirkeltjes speciale plekken in de voorlopige tracering van 
deze nieuwe wegen heeft willen aanwijzen.109 Waarschijnlijk is 
zo op deze werkkaart de aanduiding ontstaan voor plekken 
waar volgens ‘landschapsverzorging’ in het wegtracé een 
lichte knik gewenst is.110 Zo zou het beloop van zo’n nieuwe 
weg zich in het landschap voegen. 

Op drie andere kaarten uit de serie van acht voor Spoordonk 
staan wel de cirkeltjes - nu in het net - aangegeven. Deze 
kaarten zijn dus van later datum. De rondjes staan hier op 

Afbeelding 3.37. Eén van de acht landschapsplankaarten voor Spoordonk en en (rechts) een fragment daarvan. Deze presentatiekaart is blijkbaar in het overleg gebruikt 
om aantekeningen bij de verschillende onderdelen van het ontwerp te noteren. Op verschillende plekken staan met potlood cirkels ingetekend. Zo kan Benthem tijdens 
dat overleg hebben aangegeven op welke plekken de weg of waterloop een lichte knik in het tracé zou moeten krijgen om die nieuwe lijn gevoelig in het landschap te 
traceren. Wellicht is op deze kaart de introductie van cirkeltjes op tracé's af te lezen. Op vele latere landschapsplannnen zijn dergelijke cirkels gebruikt.
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meer plekken dan op de overlegkaart en ook op de nieuwe 
tracé's van waterlopen aangegeven. De bossen en wegen met 
een kruis van de tweede kaart staan er nog op. Deze kaarten 
zullen dus in de periode tussen stemming en uitvoering zijn 
gemaakt. In die periode kwam men tot het de�nitieve patroon 
van wegen en waterlopen. Dat blijkt uit de achtste kaart met 
daarop het 'plan voor wegbeplanting' voor het zuidelijk deel 
van de ruilverkaveling. In de titel van die kaart staat aangege-
ven dat ze in de winter van 1950-1951 is vervaardigd. 

Deze kaart is om nog een reden interessant. Het is namelijk 
een bestekkaart voor de aanplant van de wegbeplantingen. Er 
staan in de legenda vier verschillende plantschema’s. Van elk 
zijn de toe te passen soorten en het percentage aangegeven. 
Ook het plantverband en plantschema worden geduid. Verder 

staan bij de verschillende wegen steeds opmerkingen over hoe 
de nieuwe beplantingen aangebracht moeten worden en hoe er 
daarbij omgegaan moet worden met de bestaande beplanting. 
Heel precies wordt ook de plantafstand aangegeven. Op deze 
manier werd bewerkstelligd dat oude en nieuwe beplantingen 
al snel een eenheid gingen vormen. Het duidt erop dat de 
landschapsplannen zeer gedetailleerd werden uitgewerkt.111 
We zien dat ook op veel andere landschapsplannen.112  Uit de 
serie Spoordonk-kaarten blijkt hoe Benthem via overleg invloed 
probeerde te krijgen op de tracering van de nieuwe wegen in 
de herontginningen. Dat gold ook voor de beken die in de ruil-
verkaveling werden ‘genormaliseerd’. Ook die wilde hij gevoelig 
in het landschap traceren. Dat gold niet alleen bij Spoordonk, 
maar ook bij de andere ruilverkavelingen.  

HORIZON
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Afbeelding 3.39. Beeld van een nieuwe weg door de heide die in de ruilverkaveling ontgonnen werd. Typerend voor de beplantingen die in 
ruilverkaveling als Rossumerveld en Lemseler Esch zijn aangelegd. Doordat volgens het landschapsplan soms in de ene en daarna in de 
andere berm of in beide bermen beplantingen zijn aangebracht heeft dit jongeontginningslandschap driekwart eeuw later een eigen beleving en 
schoonheid.

Afbeelding 3.38 Pagina links. Fragment van één van de kaarten van Spoordonk, gebruikt in overleg met 
de landmeter. Op sommige plekken staan aantekeningen. Ook staat er her en der op de wegen een rond-
je gekrast. Het zou zkunnen dat daarmee al pratend werd aangegeven:: "kijk, hier en hier en hier is een 
lichte knik in het wegtracee gewenst."  Dan is op deze kaart het ontstaan van deze notatie met rondjes op 
de landschapsplannen. Die is in de jaren daarna veel toegepast, maar dan met nette rondjes.
 Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.



Landschapsplan Nederland  Hoofstuk 3 De plannen- en kaartenfabriek220

Afbeelding 3.40. Op bovenstaand voorbeeld van een landschapsplan voor een heideveldontginning zijn met nieuwe singels, struik- en boombeplantingen be-
grensde ruimtes te herkennen van 500 meter diep en 500 meter - of een veelvoud daarvan - breed. Zo zijn  er vele kilometers nieuwe singels in de ontginnin-
gen terecht gekomen. Dat de singels als 'shelter belts' de verstuiving van de ontgonnen velden zou tegengaan was een belangrijk argument voor het planten 
ervan. Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Nieuwe singels tegen zandverstuivingen
De nog extensief gebruikte velden worden al snel prominent 
in veel ruilverkavelingsblokken op het zand opgenomen. 
De arme zandgronden konden met kunstmest en met een 
nieuw patroon van wegen en waterlopen geschikt gemaakt 
worden voor moderne landbouw. In een ingezonden brief 
in het Dagblad van het Noorden uit 1947 (rechts) blijkt dat 
De Vroome al voordat hij in dienst kwam bij Landschaps-
verzorging wees op het gevaar van verstuiving van de 
velden als daarin veel beplantingen zouden verdwijnen en 
tegelijkertijd de grondwaterstand � ink omlaag zou gaan. 
Veel van de woeste gronden in het zandlandschap waren 
voor de ruilverkavelingen een groot deel van het jaar heel 
nat. Het zand van de vochtige heidegronden, maar ook de 
hoogveenafgravingen, zouden bij een droge bovenlaag � ink 
kunnen gaan verstuiven. De Vroome stelt dat men zich ook 
vanuit landbouwkundige overwegingen zorgen zou moeten 
maken over de verstuiving van het land als er niet genoeg 
beplanting in de vorm van houtwallen en singels aanwezig 
zou zijn.113 In de reeks landschapsplannen voor gebieden 
met herontginningen van heidevelden laten Benthem en De 
Vroome het daar niet bij. Het ging hen niet alleen om het 
behoud ervan. Ze stellen ook vele nieuwe houtwallen en 
singels voor. Je ziet ze al staan op de hiervoor besproken 
overlegkaart van het landschapsplan voor Spoordonk, al 
waren de bermen meestal wel erg krap. Ga maar kijken op 
het noordelijke deel van de Langendonksedijk. 

Trots op het nieuwe
Niet lang na het overleg over Spoordonk maakte De Vroome 
in 1949 - begeleid door Benthem - een landschapsplan voor 
de grote ruilverkaveling Rossumerveld en Lemseler Esch in 
Twente. Hier bleek het wel mogelijk om bermbreedtes voor 
elkaar te krijgen die het aanplanten van stevige beplan-
tingsstroken mogelijk maakte. Dankzij de uitvoering van 
het landschapsplan kan men tegenwoordig over het vroe-
gere heideveld � etsen langs rijk beplante wegbermen met 
een afwisseling van bomenrijen in combinatie met stevige 
singels afwisselend in de linker- of rechterberm. Daardoor 
zijn steeds wisselende uitzichten over het geometrisch 
verkavelde ontginningslandschap mogelijk. Ook hier is weer 
aandacht besteed aan de gevoelige tracering van de nieuwe 
wegen getuige de cirkeltjes op de plankaart van 1949. 

In de collectie zitten naast het landschapsplan uit 1949 
ook twee kaarten met een excursieroute. De ene heeft een 
legenda in het Duits en de andere in het Engels. Op die 
laatste staat vermeld dat hij bedoeld is voor een excursie op 
10 juli 1957 van de International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources. Benthem bouwde vanaf de 
vijftiger jaren een groot internationaal netwerk van relaties 
in de natuurbescherming en landschapsontwikkeling. Met 
enige trots zal hij de buitenlandse gasten hebben rondgeleid 
door het vernieuwde landschap dat er al snel niet meer zo 

nieuw uitzag door de genuanceerde vormgeving van het 
landschap. De routes leiden namelijk langs de behouden 
natuurgebieden, maar vooral over de nieuwe wegen door 
de heideontginningen. Men zag de nieuwe beplantingen van 
“oak, willow, ash, birch” naast “oak with shrubs”. De singels 
waren er in verschillende maten: “3 meter with rows of oak”, 
“10 meter shelterbelt” en “1 meter till 1,5 meter shelterbelt 
without trees”.114

Aan de landschapsplannen van Spoordonk, maar ook die 
voor Lievelde en Beltrum in de Achterhoek en voor Het 
Rossumerveld en de Lemseler Esch in Twente kunnen we 
zien dat er in 1948 en 1949 een nieuwe vormgeving voor 
de heideontginningen werd ontwikkeld. Door een samenspel 
van oude beplantingen, zorgvuldige tracering van nieuwe 
wegen en het aanbrengen van nieuwe beplantingen, liefst 
“dikke singels” werd een interessante beleving van het 
nieuwe landschap mogelijk. Met de singels en bomenrijen 
werd het veld omgevormd tot een agrarisch landschap met 
een aaneenschakeling van groene kamers. Zo werden de 
herontginningen een nieuw onderdeel van het landschap van 

Afbeelding 3.41. In de Staatsbosbeheercollectie bevindt zich ook een kaart met 
excursieroute door ruilverkaveling Rossumerveld en Lemseler Esch. De route 
loopt zowel langs behouden natuurterreinen als door het 'nieuwe' landschap.

HORIZON
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Oost- en Zuid-Nederland. Dat wilde Benthem graag laten zien 
aan zijn buitenlandse relaties.

Het voorgestelde landschap
Ook in 1949 waren Benthem en De Vroome op excursie 
bij Rossum en Lemselo. De ruilverkaveling was toen nog in 
voorbereiding. Het landschap zag er nog vooroorlogs uit. Bij 
bestudering van de topogra� sche kaarten blijkt dat de velden 
in de dertiger jaren al deels waren ontgonnen. Er liepen 
enkele rechte zandwegen over de heide van oost naar west 
aan beide kanten van de beek. Op 20 mei hebben Benthem 
en De Vroome het bestuur van de voorlopige Natuurbescher-
mingsraad in het plangebied rondgeleid samen met vertegen-
woordigers van de landbouw en Staatsbosbeheer. Namens 
Staatsbosbeheer namen directeur Van Steijn en Overdijkink 
deel. Directeur van de Cultuurtechnische Dienst Mesu was 
er bij en cultuurconsulent Bakker. Ook was er Engelbertink 
die als KVP-Statenlid opkwam voor de belangen van de 
kleine Twentse boeren die grond nodig hadden om een 
volwaardig bedrijf te kunnen voeren. Gorter schrijft dat deze 
bijeenkomst bedoeld was om te voorkomen dat een aantal 
belangrijke natuurterreinen in dit “meest kwetsbare deel van 
Twente” zouden worden ontgonnen.115

Op de foto die Gorter van die bijeenkomst maakte staan 
Van der Goes van Naters, Westhoff, Bakker en Engelbertink 
links en in het midden staan natuurlijk de voorzitter van 
de Natuurbeschermingsraad Van Sonsbeeck en Mesu en 
Van Steijn als directeuren. Rechts van Van Steyn staan zijn 
medewerkers Overdijkink, Benthem, De Vroome, De Hoogh 
en De Voogd. Die laatste twee waren tevens lid van de raad. 
Ondanks de schijnbare overmacht van natuurbeschermers 
op de foto leverde de bijeenkomst een compromis op dat 
volgens Gorter “de sporen droeg van de machteloosheid van 
de natuurbescherming”.116 Er konden enkele terreinen deels 
gespaard worden, maar de vochtige heidegebieden op het 
Rossumerveld en het Agelerveld zouden worden ontgonnen.

Donker en licht
De Vroome had toen vast al een eerste versie van het land-
schapsplan gereed.117 Dus zal hij het gebied op zijn duimpje 
hebben gekend, omdat hij er de maanden daarvoor - in het 
veld rondlopend – al aan het landschapsplan zou hebben 
gewerkt. Hij zal het ook uitgebreid met Benthem hebben 
besproken en zij zouden dan tijdens de excursie de teke-
ning van het landschapsplan hebben uitgerold en hebben 
toegelicht waar ze de nieuwe singels in het Weerseloër, 

Afbeelding 3.42. Op 20 mei 1949 maakte Gorter bovenstaande foto met van links naar rechts: Van der Goes van Naters, Bakker, Westhoff, 
Engelbertink, Van Sonsbeeck, Mesu, Van Steijn, Overdijkink, De Voogd, Benthem, De Hoogh en De Vroome.
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Rossumer- en Agelerveld hadden gedacht. Overdijkink en Van 
Steijn zouden zich als bosbouwers wel een voorstelling hebben 
kunnen maken van het landschap dat op het landschapsplan 
werd voorgesteld. Het is de vraag of ook de anderen zich in
1949 al dit nieuwe Twentse landschap konden of wilden voor-
stellen. De landbouwvertegenwoordigers zullen - ook toen al 
- aan hun rigide onderhandelingspositie hebben vastgehouden. 
De natuurbeschermers zullen vooral aandacht hebben gehad 
voor de bestaande natuurterreinen. Ook Westhoff zal zich 
gerealiseerd hebben dat de � ora, die hij in de jaren daarvoor 
in Twente had onderzocht, met de ruilverkaveling zou verdwij-
nen.118 Zou hij echter ook het voorstellingsvermogen en de 
aandacht hebben gehad om het ontwerp van De Vroome, de 
jongeman met wie hij een jaar eerder nog een kantoorkamer 
deelde, te kunnen doorgronden? En Gorter, zou hij toen al de 
belofte van Benthem’s kaartenfabriek hebben kunnen inschat-
ten? 

We vonden nog twee foto’s van deze excursie. Op één ervan 
staat een veldje met veenpluis dat daar veel op die venige 
heide zal hebben gestaan. Op de tweede foto staat het hele 
gezelschap nog een keer op een rijtje. Hij is een paar minuten 
later genomen, maar Van Sonsbeeck en De Hoogh staan er 

niet meer bij. Nam één van die twee deze tweede foto? Gorter 
staat er nu ook op, helemaal rechts heel bescheiden glimla-
chend. Was hij toen al bezorgd over de uitkomst van deze dag? 
Benthem en De Vroome stonden breed lachend op de andere 
groepsfoto, zo te zien om een grap van De Voogd. Op de 
tweede foto kijken ze serieus naar de fotograaf. Het verschil 
tussen de beide groepsfoto’s is wellicht tekenend voor de 
dubbele gevoelens bij de natuurvrienden, zeker bij Benthem en 
De Vroome. Realiseerden zij zich met een brok in de keel dat 
deze velden met veenpluis zouden verdwijnen, maar konden zij 
toch enthousiast worden over het landschapsplan dat zij voor 
het nieuwe landschap bedachten?  

Afbeelding 3.43. Op 20 mei 1949 maakte De Hoogh of Van Sonsbeeck vervolgens bovenstaande foto met van links naar rechts: Gorter, Van der 
Goes van Naters, Bakker, Westhoff, Engelbertink, Mesu, Van Steijn, Overdijkink, De Voogd, Benthem en De Vroome.

HORIZON
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Architectonische analyse van de compositie

Transformatie-aspecten
Vergelijken we de landschapsplankaarten met de bodemkaart 
en de historische kaarten, dan blijkt dat bij het ontwerp - net 
als bij de ruilverkavelingen uit de vorige expedities - onder-
scheid is gemaakt in verschillende landschapseenheden die 
in het historisch gegroeide landschap ook te onderscheiden 
zijn: droge en natte velden en bovenlopen van beken. Aan 
de randen lag vaak de overgang naar een dorp of groepen 
erven. 
De aanwijzing van het nieuwe natuurterrein in Spoordonk 
zorgde ervoor dat daar het oude beekdal zou blijven bestaan, 
aansluitend op het natuurgebied dat Natuurmonumenten 
toen al in eigendom had. In het uitgebreide natuurgebied kon 
de Beerze blijven meanderen, omdat via een nieuw omlei-
dingskanaal ten oosten van het beekdal de waterhuishouding 
gereguleerd kon worden.119 
Ook bij de andere ruilverkavelingen zien we dat in de hei-
deontginningen reservaten opgenomen werden. Dat waren 
in de woorden van De Vroome echter slechts “postzegels” 
waar vaak de natuurwaarden die het landschap van voor de 
ruilverkaveling bezat, maar zeer beperkt konden overleven.120 
Uit de aantekeningen op de kaarten lijkt naar voren te komen 
dat om ieder bestaand bosje werd gestreden en dat men het 
bosrijke karakter wilde behouden door ook een herplantplicht 
van bosjes op te voeren. 

Compositie-elementen
Voor de delen van de ruilverkavelingsblokken die als dorp, 
akker, es, beek en beemd kunnen worden gekarakteriseerd 
zien we in deze ruilverkavelingen eenzelfde aanpak als in 
de landschapsplannen voor het esdorpenlandschap en het 
oudehoevenlandschap. 

De Lemseler Es en de overgangen van de velden naar het 
dorp Spoordonk zijn subtiele voorbeelden van de compositie 
die in de expedities naar het oudehoevenlandschap en het 
esdorpenlandschap naar voren kwamen. In deze expeditie 
concentreren we ons evenwel op de jongere ontginningen.  

Bomenrijen in de bermen
In de ontgonnen velden werden populieren en essen inge-
tekend. Daarbij is in Brabant onderscheid gemaakt tussen 
Populus marilandica en Populus gelrica. Dat geeft aan hoe 
precies de nieuwe beplanting werd aangesloten op de 
bestaande beplantingen. Het lijkt erop dat in de drogere hei-
deontginningen de Marilandica is gebruikt en in de beemden 
juist de Gelrica.

Bomenrijen met struiken eronder in de bermen
Soms werd onder de eiken ook een rand struiken voorge-
steld: eik, berk, hazelaar, Gelderse roos, enz. Tussen de 

struikenrij en de landbouwkavel werd vaak een greppel 
ontworpen.

Struikenrij in wegberm of langs kavelgrens
Meestal een 'mengsel van eik, berk, hazelaar, Gelderse roos 
enz'. Soms werd alleen voor berk gekozen.

Elzensingels en houtwallen om kavels langs de beek
Vaak werd een zone met ‘te behouden of aan te brengen’ 
kavelgrensbeplantingen in een zone langs de beken voorge-
steld. 

Dikke singels
In de ontginningen staat tegenover de ontworpen boomplan-
ting in de ene berm, in de andere berm een singelbeplanting 
ingetekend. In het ontwerp is daarbij in de iets drogere delen 
een mengsel met eik gekozen en in de nattere delen hebben 
zwarte els en hazelaar de overhand. Helemaal in de het 
noorden op de ontgonnen Banisveldsche heide in Spoordonk 
is bijvoorbeeld gekozen voor een mengsel met eik en berk.

Erfbeplantingen
De nieuwe boerderijen in de ontginningen kregen stevige erf-
beplantingen. Op de vroege landschapsplannen staan deze 
vaker nog als onderdeel van het landschapsplan aangegeven. 
Op latere plannen niet meer, maar dan werd die erfbeplanting 
via een speciale “landschapsverzorgingssubsidie” (LVZ-sub-
sidie) synchroon met de uitvoering van het landschapsplan 
toegepast.

Plukken beplanting langs beken
De beken buiten de reservaten werden wel genormaliseerd, 
maar uit de plankaart van de Zandlei blijkt dat Benthem zich 
ook met de tracering van dergelijke te normaliseren beken 
bemoeide. Samen met bosjes en andere pluksgewijze be-
plantingen kon de beekloop zich toch blijven onderscheiden 
van een brede sloot of kanaal. In Spoordonk, bijvoorbeeld, 
zijn essen toegepast bij kruispunten en op plekken waar de 
weg een knik maakt bij nadering van het dal van de Beerze, 
of een natte beemd-ontginningen langs de Beerze. In het deel 
langs het Smalwater en de Heiloop zijn rijen met knotwilgen 
dwars op de beek voorgesteld. 

COMPOSITIE

Afbeelding 3.44. op pagina rechts: Landschapsplan Rossumerveld en Lemseler 
Esch. De met gele lijn omkaderde zones langs de beken omvatten kavels met 
singels en houtwallen. In de grote veldontginningen zijn in groen de dikke singels 
aangegeven. Wegen over de essen zijn onbeplant. Bron: Staatsbosbeheercollec-
tie, WUR Library, Special Collections.
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Nieuwe bosjes of aanvullingen op bestaande bossen
Bossen die behouden bleven in de ruilverkaveling werden soms 
uitgebreid op overhoeken die door nieuwe verkaveling of het 
normaliseren van beken ontstonden. Ook werden soms nieuwe 
bossen voorgesteld.

Compositieschema
In de heideontginningen is met de combinatie van de hiervoor 
benoemde Transformatieaspecten en compositie-elementen 
een nieuw ‘kamer’-landschap ontworpen. Deze ontginnings-
kamers worden omgeven met bomenrijen en singels en zijn 
steeds van een vergelijkbare maat. De hierbij afgebeelde 
landschapsplannen van Het Aalder en Mepper Veld en van Het 
Rossummerveld en Lemseler Esch zijn daarvan voorbeelden. 
Met groene lijnen zijn de nieuw aan te lanten singels ingete-
kend. 

Zo ontstaat in de veldontginningen een compositie-schema 
met een schakering van met beplanting omgeven rechthoekige 
ruimtes van enkele honderden meters bij maximaal 750 meter.  
Deze maatvoering is natuurlijk ook terug te voeren op de kavel-

grootte die vanuit de cultuurtechniek werd nagestreefd. 
Binnen dat schema liggen her en der ook enkele gespaarde 
bossen of natuurterreinen.

De beken en belangrijkste waterlopen stromen door langwerpi-
ge zones door dit kamerlandschap. Vaak worden ze geaccen-
tueerd met plukken beplanting aan de beek. De zones langs 
de beken zijn door behoud van bestaande en het aanbrengen 
van nieuwe kavelgrensbeplantingen in het compositie-schema 
opgedeeld in kleinere kamers. Op het landschapsplan voor 
Het Rossummerveld en Lemseler Esch zijn die zones met een 
gele lijn omrand. Zoals we ook al bij eerdere expedities zagen 
werd met dergelijke omrandingen op de kaart aangeduid dat 
daarbinnen het behoud en de aanleg van bosjes en kavelgrens-
beplantingen gewenst was. 

Afbeelding 3.45. Compositieschema weergegeven op een tegel van 4,5 
bij 4,5 kilometer.Het bestaat uit een schakering van met beplanting om-
geven rechthoekige ruimtes van enkele honderden meters bij maximaal 
750 meter. Binnen dat schema liggen her en der ook enkele gespaarde 
bossen of natuurterreinen.

COMPOSITIE
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Architecturale duiding van vocabularium 

Door niet alle kavelgrenzen te beplanten en ook bij de weg-
beplantingen rekening te houden met het compositie-schema 
hebben de ontwerpers voor de heideontginningen een be-
paalde schaal aan het landschap gegeven. Het landschap is 
daardoor niet heel weids geworden, maar zeker ook niet heel 
besloten. In de bespreking van het slagenlandschap zullen we 
zien dat daar juist meer naar een overgang van kleinere ruim-
tes naar grote weidse ruimtes is gestreefd. 

De nieuw aangebrachte compositie biedt op allerlei manieren 
gelegenheid om dit nieuwe landschap als aantrekkelijk nieuw 
landschap te beleven. Het leverde een netwerk van routes om 
schoonheid ervan te beleven.

Peppelschermen in de ontginningen
De veldontginningen in Brabant werden geleed met ijle lange 
schermen van populieren of eiken. Zoals in de eerste expeditie 
al aan de orde kwam past het karakter van de snelgroeiende 
rijzige populier bij het op productie en dynamische karakter 
van de ontginningen.

Struweellanen langs nieuwe wegen door de ontginningen
In beide bermen struikbeplantingen, of eenzijdig bomen in 
combinatie met singel in andere berm. Soms groeide singel uit 
tot boombeplanting met struiklaag eronder. 
 
Veldkamers 
Door een combinatie van wegbeplantingen met bomen en 
singels met singel- of struikbeplantingen langs kavelgrenzen in 
het ontgonnen veld werd het veld opgedeeld in groene kamers. 
De erven liggen vaak in een hoek van zo’n kamer. In Brabant 
zijn ze soms omgeven met peppels.

Beemd- of dalkamers 
Er werd vergelijkbaar met de landschapsplannen in Oost-Bra-
bant getracht om iets van de oude kleinschaligheid van de 
beekdalen deel te laten worden van de transformatie. 

Parkweg of parkpad 
De beleving van het landschap wordt ontworpen door steeds 
bewust met de tracering en beplanting van de wegen een aan-
eenschakeling van uitzichten, doorzichten en afschermingen 
van het zicht op het landschap te componeren. Zo wordt een 
route-beleving ontworpen die erop gericht is om de speciale 
karakteristiek van het landschap te tonen. Het is vergelijkbaar 
met de wijze waarop in de Engelse landschapsstijl de routing 
door een park werd ontworpen. De Vroome heeft hierover les 
gehad van Pannekoek. In de kringen van de natuurbescher-
ming werd de associatie tussen landschap en park vaker 
gelegd. Zo beschrijft Leclercq in zijn Boomenspiegel voor den 
wandelaar het “park-landschap langs de Dommel”.121

Met het ontwerp-concept van de parkweg vormden Benthem 
en De Vroome in de ontginningen de voorgestelde functione-
le landbouwwegen tot belevingswegen. Het kan ook gezien 
worden als een vertaling van de parkways die Cleyndert in de 
Verenigde Staten had gezien en waarover hij vaker vertelde 
en publiceerde, zij het een uitwerking op een lager schaal-
niveau.122 Daarmee doelde hij op de autowegen die daar zo 
werden ontworpen dat van daar af de luister van het landschap 
kon worden beleefd. Het is ook vergelijkbaar met de wijze 
waarop in Duitsland de Autobahnen werden vormgegeven in 
samenhang met het landschap.123 In navolging daarvan zouden 
we deze landschapsbelevingswegen ook parkwegen of park-
paden kunnen noemen als het om landbouwontsluitingswegen 
of paden gaat, waarbij we de term ‘parkway’ bewaren voor de 
grotere wegen. 

Het is natuurlijk ook een uitwerking van het idee voor de “re-
creatiewegen” in het reconstructieplan Walcheren. Het denken 
vanuit de persoon die zich over de weg beweegt van plek naar 
plek komt ook tot uiting in de toepassing van verschillende 
beplantingstypen langs zo’n weg. Het maakt namelijk nogal uit 
of er een rij bomen langs de weg staat waar je doorheen kunt 
kijken naar het landschap, of dat er een dichte singelbeplanting 
staat die juist het zicht op het landschap aan die kant weg-
neemt. Bij de eerste beweeg je je als het ware over een galerij 
en bij de tweede langs een muur. Zo’n dichte singel aan beide 
kanten van de weg levert een gang tussen twee groene muren 
op. Het vocabularium van de parkarchitectuur heeft hier een 
nieuwe toepassing gekregen. De ontwerpers vertaalden dit 
ook naar de waterwegen in het landschapsplan.

Parkbeekdal
In Rossumerveld en Lemseler Esch is een zone langs de beek 
aangegeven waarbinnen kavelgrensbeplantingen gehandhaafd 
en aangevuld konden worden. Ook bij de tracering van we-
gen door die zones, de dalen, zijn parkwegen of parkpaden 
ontworpen die van beplanting naar beplanting lopen, soms een 
bestaande beplanting doorsnijdend. 
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Herkenbaarheid

De ontginningskamers in de heideontginningen van de ruil-
verkavelingen tussen 1946 en 1954 zijn het standaardbeeld 
van dit landschapstype geworden. Onopvallend zijn de vele 
singels en struikenrijen daar in een functioneel agrarisch 
landschap opgegroeid en geven veel van deze landschappen 
tegenwoordig zelfs een rustieke sfeer. 

De gedetailleerdheid van de landschapsplannen en de 
intensieve werkwijze van Benthem met het vele overleg en di-
plomatie heeft ervoor gezorgd dat veel van deze vroege land-
schapsplannen tegenwoordig nog letterlijk in het landschap 
terug te vinden zijn. De Vroome heeft de intensieve wijze van 
werken van Benthem overgenomen. Ook het landschapsplan 
voor Spoordonk is voor een groot deel nog herkenbaar in het 
veld. Dat geldt zeker voor de wegbeplantingen en lichte knik-
ken in de wegtracés. Die knikken zijn toegevoegd voor de 
beleving van het landschap. Voor zo'n knik zie je in het veld 
meestal ook een aanleiding. Bijvoorbeeld de kruising met een 
watergang, een bestaande beplanting, een erf en overgang 
in de bodemgesteldheid, een welving in het landschap, een 
uitzicht op een toren, op speciale plekken als bij een over-
gang van veld naar beemd.
 
De zones langs de beken hebben zeker niet overal meer 
de beoogde beslotenheid van de beemd- of dalkamers. Bij 
Lievelde kun je ze her en der nog vinden. Bij Spoordonk is in 
het natuurontwikkelingsdeel tussen de Heibloemdijk en de 
Beverdonksedijk, bij de Viermannekesbrug, door natuuront-
wikkeling en de hermeandering van de Beerze de afgelopen 
decennia �ink wat gewijzigd. De plukken schietwilgen zijn 
opgegaan in nieuwe bosjes langs de hermeanderde beek die 
vanuit het omliggende landschap verscholen ligt in een bos-
sige strook. Natuur en landbouw liggen hier met de rug naar 
elkaar. De parkbeekdalen van Rossumerveld en Lemseler 
Esch zijn tegenwoordig grotendeels nog intact. Zouden Gor-
ter en de andere excursiegangers er in deze tijd van hebben 
kunnen genieten, �etsend over de Rossumermedenweg naar 
de Duistere Voort?

Conclusie

Net als we bij de expeditie naar het oudehoevenlandschap 
valt de vervlechting tussen het hoevenlandschap en dat van 
de jonge ontginningen op. In deze expeditie zagen we dat dit 
jongeheide-ontginningslandschap in de compositie van het 
landschapsplan ook een samenhangend geheel vormt met in 
het esdorpenlandschap van Rossum en Lemselo. Het pot-
stalsysteem - met de verbondenheid tussen heide, schapen, 
stalmest en akkers - was al een eeuw niet langer het binden-
de systeem binnen dit esdorpenlandschap. De verandering 
die de ontginning van de heidevelden teweeg bracht was 
voor de werkgroep zo structureel dat heideontginningen van 
de twintigste eeuw als een apart landschapstype werden 
beschouwd. De velden en de dorpen met hun essen wer-
den in Rossumerveld-Lemseloër Esch via een patroon van 
belevingswegen weer tot een samenhangend park-landschap 
ontworpen. In Drenthe bleef het vooralsnog in deze periode 
bij de esdorp-verkavelingen. 

In vergelijking met het terpenlandschap vormen de jonge 
ontginningen met hun door dikke singels omgeven ruimtes 
samen met het oudehoevenlandschap en het esdorpenland-
schap een groot contrast. Als je bij het terpenlandschap 
aan het oerlandschap van de kwelder denkt, dan zou je de 
beslotenheid van het landschap met de aaneenschakeling 
van kleine tot middelgrote ruimtes kunnen koppelen aan het 
oerlandschap van de open plekken in het woud.124 Het oer-
landschap van het woud werd in de loop der tijd een mozaïek 
van open plekken in het bos. 

Thijsse schrijft: “Toen de mensen in Nederland kwamen wo-
nen, vonden ze op menige plaats prachtige bossen van eiken 
en beuken (...) en wij kunnen gerust zeggen, dat tot de komst 
van de Romeinen het eikenwoud van de mens weinig te lijden 
heeft gehad".125 Het eikenwoud werd omgevormd. Mensen 
brachten er een nieuwe ordening in aan: van open plekken 
omgeven door het woud.

VERHALEN
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3.6 Slagenlandschap

R018 Collendoorner Veen 
R019 Eemnesser Polders.
R022 Veenendaal, 
R023/R060 Nieuwleusen II.       
R028 Staphorst West 
R052 Putten, 
R070 Zwinderensche Veld
R071 Arriërveld 
R072 Beoosten de Eem
R106 Aalderveld en Mepperveld
R110 Dalfserveld
R120 Schelluinen (vgl R172)
R133 Tolberter Petten
R134 Lucaswolde
R143 Zoekerveld
R145 Zuidpolder
R149 Haerst Genne
R156 Zegveld
R164 Heemserveen
R172 Giessen-Nieuwkerk (Vgl R120)
R173 Vriezenveen
R178 Zelhorst
R179 Ommerveld
R184 De Meene

 R194 (Dalfsen en) Dalfserveld

Een deel  an deze ruilverkavelingsgebieden bestaan niet alleen uit 
slagenlndschappen, maar bestaan ook uit heideveldontginningen. De 
overgang van de venige gebieden naar natte heidevelden was ltijd 
een geleidelijke. Nadat het veen was afgegraven was het verschil met 
de heidevelden in de vergaveling nog een tijdje zichtbaar, maar in 
het kader van de ruilverkavelingen werden de opstrekkende verka-
velingen opgeruimd en verdween het verschil in verkaveling tussen 
veldontginninigen en veenafgravingen veelal.

Inleiding

Deze expeditie heeft betrekking op 24 zeer verschillende 
ruilverkavelingsgebieden waarin verschillende soorten slagen-
landschappen - die door de werkgroep bij elkaar in één type 
zijn ondergebracht - worden besproken. Ze werden uitgevoerd 
in het veengebied langs de Dedemsvaart in Drenthe en Overijs-
sel, overgaand in de Kop van Overijssel, de Wouden in Fries-
land en het laagveengebied van Utrecht en Zuid-Holland. In de 
basisdatatabel zijn de basisgegevens opgenomen. De ontwer-
per is aanvankelijk Benthem, maar later vooral De Vroome. Dat 
geldt niet voor de plannen in het westen van het land. Daar 
was De Jonge bij betrokken. Achtereenvolgens komen weer de 
volgende onderzoeksvragen aan bod:

Horizon
Wat waren de beweegredenen van de ontwerpers van de vroe-
ge landschapsplannen voor het slagenlandschap? 

Compositie
Welke architectonische compositie pasten zij toe in deze land-
schapsplannen.

Verhalen
Kunnen we in die compositie een vocabularium herkennen en 
sluit het verhaal dat daarmee wordt verteld aan bij de typering 
van dit cultuurlandschap door de werkgroep en is dat verhaal 
in het huidige landschap ook leesbaar? 
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Horizon: beleving van de maat van ruimte

In de kaartenfabriek kregen Benthem, De Vroome en De 
Jonge ook te maken met ruilverkavelingen in slagenland-
schappen verspreid over het land. Er verscheen de afgelopen 
decennia veel historisch onderzoek dat aantoont dat het een 
verzamelnaam is waar vele landschappen onder gerekend 
kunnen worden. Ook de werkgroep gaf dat aan. Ze liggen 
allemaal in de moerassige overgangszone tussen hogere ge-
bieden (veelal met zandgronden), naar de zeekleigebieden. In 
die overgangszone stagneerde vaak het water, dat via beken 
van de hogere gronden afstroomde, doordat strandwallen en 
duinenrijen de afvoer van het water naar zee tegenhielden, of 
doordat de zee met vloed dat water terug het land in stuwde. 
Daarnaast bleef de zee op veel plaatsen het land opslibben 
zodat dat in de vorm van kwelders, platen en schorren hoger 
kwam te liggen dan de overgangszone. 
In die moerassige overgangszone groeide eeuwenlang veen. 
Dat kon ‘laagveen’ zijn als het grondwater ook gevoed werd 
door water van elders. Dit worden tegenwoordig veenweide-
gebieden genoemd. Veen groeit doordat het water tot aan 
het maaiveld staat en de planten die doodgaan niet afster-
ven, maar onder water verdwijnen en er daar bovenop weer 
nieuwe moerasplanten groeien. Het veen kan ook zo dik 

worden dat het ‘hoogveen’ werd. Dan houdt het als een grote 
spons het regenwater vast. 

Weids
Het gaat te ver om op deze plaats de grote variatie in het 
ontstaan van slagenlandschappen te bespreken, maar wat 
die slagenlandschappen gemeenschappelijk hebben is de 
verkaveling met vele evenwijdige lange smalle percelen. 
Die verkaveling heeft te maken met de ontginning van het 
veen, maar men kan niet zeggen dat de slagenlandschappen 
veenlandschappen zijn. In gebieden waar het veen als turf is 
afgevoerd, of waar het veen door ontwatering is ingeklonken 
en grotendeels verdwenen is, was er in de twintigste eeuw 
bijna geen veen meer te vinden. De smalle verkaveling was 
wel gebleven.
De verschillen in ontstaan en ontginning hebben ertoe geleid 
dat ten tijde van de ruilverkavelingen ook zeer verschillende 
visueel-ruimtelijke verschijningsvormen van die slagenland-
schappen te vinden waren. In de veenweidegebieden was het 
landschap veelal onbeplant en dus zeer weids, maar er waren 
ook delen waar de sloten tussen de veenweides begroeid 
waren met lange rijen knotwilgen. De Vroome herinnerde 
zich het landschap van Midden-Del� and dat hij kende van zijn 
jeugd als “een coulissenlandschap van knotwilgen”. 

Afbeelding 3.46. Achterop een wenskaart, die De Vroome ons gezin stuurde, schreef hij: “Zoals Midden Del� and, grenzend aan mijn geboorteplaats, er in 
de dertiger jaren uitzag: een coulissenlandschap van knotwilgen.”

HORIZON
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De wouden in Noord-Nederland waren zeer besloten land-
schappen doordat de slootranden met elzen waren begroeid. 
De oudere randveen-ontginningen, waarin het turfsteken op 
kleine schaal gebeurde, hadden eeuwenlang vele houtwallen 
en singels op de kavelranden staan. De jonge hoogveen-ont-
ginningen uit de negentiende eeuw staan bekend als zeer 
open, maar als we bedenken dat het steken van het veen in 
die lange kavels een proces was van decennia tot bijna een 
eeuw dan kunnen we ook daar wel een nuancering in aan-
brengen. Ieder jaar kwamen de "polderjongens' uit Holland 
naar de veenkolonies om de greppels weer enkele tientallen 
weters verder het hoogveen in te graven. Dwars daarop 
kwamen ook sloten om het water dat uit de meters hoge 
spons van veen sijpelde af te vangen. Tot aan het eind van 
de twintigste eeuw waren die dwarsgreppels nog te vinden 
als herinneringen aan de hoeveelheid werk die een ploeg 
turfstekers ieder jaar verzet heeft. Langs al die greppels en 
sloten zal in de loop van decennia ook best wel een wilg of 
els opgekomen zijn in het lage afgegraven deel.

Besloten randen
In al deze landschappen verliep de ontginning vaak vanuit 
lange bewoningslinten. De linten liggen dan vaak dwars op de 
gradiënt van hoog naar laag in de overgangszone, of even-
wijdig aan de veenstroompjes, of over dekzandruggen in de 
ondergrond. De slagenverkaveling staat dan weer dwars op 
die linten waarin de woonplekken verbonden zijn door een 
weg. Delen van het slagenlandschap worden dan ook weg-
dorpenlandschap genoemd.

Als je zo niet de verkaveling, maar de bewoningspatronen 
als uitgangspunt neemt dan zijn de woonlinten te zien als 
besloten randen van open gebieden. Doordat bij de woon-
plekken ook altijd wel beplantingen en kleinschaligheid te 
vinden zal zijn geweest, zullen die immers als besloten linten 
in de openheid hebben gelegen. Soms was dat besloten lint 
heel smal, soms een stuk breder, bijvoorbeeld zo diep als de 
moestuinen, akkers of weitjes aan het dorpslint die vaak wel 
een kavelgrensbeplanting hadden. 

Afbeelding 3.47. Topogra� sche kaart uit het midden van de negentiende eeuw met darop afgebeeld het 'woeste' land op de overgang van Drewnthe 
naar Overijssel: aan aaneenschakleing van natte heidevelden, laagvenen in het westen en hoogvenen in het oosten die in die decennia werden ont-
gonnen. Het veen werd als turf over de Dedemsvaart afgevoerd. Grote delen van het gebied werden ten tijde van de voorbereiding van riulverkaveen 
reeks ruiilverkavelingen als een slagenlandschap gekenschetst, maar worden door historici tegenwoordig andes ingedeeld.
In de landschapsplannen liep het compositieschema van de heideveldontginnningen met grote regelmatige 'kamers' over in eeen schakering van 
kamers van verschillende grootte oplopend tot de weidse ruimte van de veenweiden.



Landschapsplan Nederland  Hoofstuk 3 De plannen- en kaartenfabriek232

Soms liep die zone met kavelgrensbeplantingen ver de open-
heid in, zeker in gebieden waar het veen al vroeg was inge-
klonken of afgevoerd, zoals in de Friese wouden en langs de 
�anken van de Utrechtse Heuvelrug. 

Bij de bespreking van het landschapsplan voor Staphorst in 
zijn dubbelartikel van 1950 neemt Benthem een kaartje op met 
het patroon van elzensingels dwars op wegdorpen Rouveen en 
Staphorst. Het is te zien als een brede besloten baan slinge-
rend door het open weidse veenweidelandschap. Dat zou in de 
ruilverkaveling ontgonnen worden en de lange smalle slagen-
verkaveling zou verdwijnen. Die smalle kavels pasten immers 
niet in de modernisering van de landbouw die in het grote 
“program van cultuurtechnische werken” werd doorgevoerd. 
Daarmee zou evenwel ook de beplanting langs de sloten ook 
verdwijnen en de beslotenheid in de zone langs het dorp daar-
mee ook.

Juist de slagenlandschappen zijn in de decennia na de oorlog 
ingrijpend veranderd doordat de strokenverkaveling werd ver-
vangen door een veel grootschaliger verkaveling en een lagere 
grondwaterstand. Ver van de oude woonlinten kwamen nieuwe 
ruilverkavelingsboerderijen langs nieuwe wegen en die nieuwe 
erven kwamen in dergelijke landschappen kaal in de weidsheid 
te staan. De besloten zones langs de bewoningslinten werden 
voor een groot deel ‘opgeruimd’.

De grote heideveld-ontginningen werden in die tijd opnieuw 
ingericht, maar dat gold zeker ook voor het essentieel wijzi-
gende slagenlandschappen. Het was eigenlijk ook weer nieuw 
landschap.

Afbeelding 3.48. Bij Staphorst, maar ook op veel andere landschapsplannen is langs de woonlinten een zone omlijnd die in de 
legenda is benoemd als “gesloten landschap”, of gebied waar zo veel mogelijk kavelgrensbeplantingen dienden te worden gespaard 
of aangevuld. Zo is weer getracht om zo veel mogelijk van de oude singels te behouden of aan te vullen. Dat geldt ook voor Gies-
sen-Nieuwkerk in de Alblasserwaard, voor Zegveld en de ruilverkavelingen in de wouden.

HORIZON
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Bijhouwer's taxeerbare ruimten
In de veldontginningen werd gekozen voor een schakering 
met ruimtes van enkele honderden bij maximaal 750 meter. 
In de slagenlandschappen ging het om ruimtes van een 
veel grotere maat. Konden de ontwerpers dan ook hun licht 
opsteken bij de planvorming voor het nieuwe landschap 
IJsselmeerpolders? Om voor die weidsheid landschapsplan-
nen te maken die toch voor enige geborgenheid bij de erven 
zou zorgen had Bijhouwer er bij de Wieringermeerpolder voor 
gepleit “de eindeloze weidsheid terug te brengen tot ruimten 
die ‘taxeerbaar’ waren”.126 Ruimten van verschillende maten 
die aansluiten op het gebruik en daarmee ook op de bodem-
geschiktheid. Bijhouwer stelde drie typen voor: 1200/1400 
bij maximaal 3000 meter, 1400/2000 bij 5000/8000 meter 
en het grootste type dat zelfs ruimtes van 5 bij 8 kilometer 
omvatte. Met deze richtlijnen kon - in termen van Steenber-
gen c.s. - een architectonisch compositie-schema worden 
vastgelegd. 

Benthem zal daar ook met Overdijkink over hebben gespro-
ken en hij heeft inspiratie opgedaan bij Overdijkink’s werk aan 
de planvorming voor de Noordoostpolder. In 1946 en 1947 
was Overdijkink immers doende om het ‘Algemeen beplan-
tingsplan’ voor het nieuwe land van de Noordoostpolder uit te 
werken.127 Dit plan was het resultaat van een ontwerpdiscus-
sie over de opzet van het nieuwe landschap van deze polder. 
Andela (2011) doet in haar boek over Bijhouwer uitgebreid 
verslag van die discussie tussen Bijhouwer, Verhagen, 
Granpré Molière, Pouderoijen en via de Werkgroep voor het 
landschap van de Zuiderzeepolders van de Contact-Commis-
sie ook Van Eesteren, Dudok, Gorter en Cleyndert.128 In die 
discussie ging het grotendeels over de ruimtelijke opzet van 
het nieuwe polderlandschap. Bijhouwer had van Staatsbosbe-
heer de opdracht gekregen voor het opstellen van een “alge-
meen beplantingsplan”.129 Hij wist een synthese te bereiken 
tussen enerzijds de door hem voorgestelde ‘omlijsting’ met 
kleinere ruimtes langs de randen van de polder om een door 
wegbeplantingen geleed weids middengebied en anderzijds 
het idee van een opdeling van de polder in vier compartimen-
ten door een met bossen en stevige beplantingen aangezet 
assenkruis.130 
Benthem zal van Overdijkink over die ruimtematen hebben 
gehoord. Hij zal meegekeken hebben bij het uitwerken van 
de plannen voor de Noordoostpolder en zo ook over het 
aanbrengen van contrasten en geleidelijke overgangen in 
het ontwerp voor nieuwe landschappen hebben geleerd. Die 
inzichten had hij ook nodig bij het maken van landschapsplan-
nen op het oude land. De slagenlandschappen veranderden 
immers ook aanzienlijk van ruimtelijke opbouw. 

Voor ruilverkavelingen bij Staphorst en Rouveen was de zeer 
smalle slagenverkaveling met vele elzensingels langs de 
slootkanten wezenlijk, maar die kon onmogelijk in de ruilver-
kaveling behouden blijven. Benthem wilde ook landschaps-

plannen leveren voor een reeks ruilverkavelingen in het sla-
genlandschap van de Gelderse Vallei. Daar was het meeste 
veen al eeuwen geleden als turf afgevoerd en bestond de 
bodem uit een zandige dalgrond. Daarin was de slagenver-
kaveling van voor en tijdens de vervening echter wel gehand-
haafd met langs de sloten lange singels met onder andere 
eik, berk en els. 

Daarnaast vond er ook nog een hele reeks ruilverkavelingen 
plaats in het uitgestrekte gebied van jonge veld- en veen- 
ontginningen langs de Dedemsvaart. Ook daar zouden in de 
delen met de veen-ontginningen vele lange beplantingstroken 
- vaak elzensingels – die op de kavelranden stonden worden 
gesloopt. Dat slagenlandschap zou zo veranderen, van een 
deels besloten en grotendeels onbewoond landschap, in een 
weids landschap met nieuwe erven gebouwd in de voorheen 
onbewoonde delen. Het landschapsbeeld zou dus drastisch 
veranderen. Hoe kon je daar vanuit Landschapsverzorging 
een landschapsplan bij ontwerpen dat toch iets van de karak-
teristiek van dit landschap overeind zou kunnen houden? 
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Nico de Jonge bij het Staatsbosbeheer

Over de opleiding van Nico de Jonge is amper iets bekend. Nico de Jonge 
werd op 21 juli 1920 als zoon van Pieternella Greep en de tuinbouwveiling-
meester in Goes geboren.198 Hij volgde de MULO en daarna enkele avond-
cursussen, welke cursussen dat waren is onbekend.199 Zijn opa was tuin-
man.200 Zou De Jonge toen hij op zeventienjarige leeftijd zijn vader verloor 
bij zijn opa zijn gaan meewerken om bij te dragen aan het gezinsinkomen? En 
zou hij zo ervaring met de verzorging van beplantingen hebben opgedaan?201

In de lente van 1945 solliciteerde hij bij het Staatsbosbeheer in Goes.202

Waarschijnlijk is De Jonge door Reinders, waarnemend houtvester in Goes, 
als assistent aan Benthem toegewezen. Horsten (2021) meldt dat De Jonge’s 
eerste contract op 24 maart 1945 inging..203 Dat was ook ongeveer het 
moment waarop Benthem en Reinders begonnen met het opstellen van het 
‘Voorlopig rapport’ voor Walcheren en het inventariseren van de toestand van 
de beplantingen op Zuid-Beveland, Schouwen en Tholen.204

Assistent?
In de eerste jaren was De Jonge in functie als één van de 'technische 
hulpen’.205 Dat waren de medewerkers - vaak met een tijdelijk contract - die 
bij Staatsbosbeheer in het veld de werkzaamheden voor het onderhoud van 
bos en beplantingen verrichtten. In die functie assisteerde hij Benthem bij het 
inventariseren en maken van plannen voor het herstel van de door oorlogs-
handelingen verwoeste en beschadigde of anderszins van belang zijnde 
beplantingen” buiten Walcheren, met name op Zuid-Beveland, Schouwen en 
Tholen.206 Het was het begin van een carriëre waarin De Jonge zich onder 
de vleugels van Benthem kon ontwikkelen tot belangrijk landschapsarchitect. 

Doordat de vooropleiding van De Jonge onbekend is en er geen werk direct 
aan hem toe te schrijven is op basis van veri� eerbare bronnen weten we niet 
hoe hij zich ontwikkeld heeft en wat zijn rol vanaf april 1945 tot eind 1948 
was. Waarschijnlijk heeft hij het landschapsplan dat integraal onderdeel is van 
het Reconstructieplan voor Walcheren uitgewerkt in tientallen bestek-ontwer-
pen voor erf-, dijk- en wegbeplantingen.207

Andela en Guinee (2006) vermelden dat hij begin 1947 assistent was van 
Mien Ruys die voor Schouwen-Duiveland de supervisor was voor het C.O.L..208

Nergens valt te achterhalen of die functie 'assistent' gelijk is aan de functie 
van 'assistent-supervisor' waarvoor Hans Warnau of� cieel werd aangesteld. 
Waarschijnlijk niet, want Warnau wordt binnen enkele maanden ook assis-
tent-supervisor bij Mien Ruys op Schouwen-Duiveland.209

Klasje van Bijhouwer
Het kan zijn dat De Jonge in de C.O.L.-periode, of later, deel uit heeft gemaakt 
van het “klasje van Bijhouwer”. Dat was een groepje met onder andere de in 
Boskoop opgeleide Piet Kelder. Die kreeg ongeveer gelijktijdig met De Jonge 
een contract bij Staatsbosbeheer. Kelder werkte aan de beplantingen van de 
Noordoostpolder en kreeg iedere zaterdag begeleiding van Bijhouwer om 
“vertrouwd te raken met de nieuwe opgaven”.210 Het ligt in ieder geval voor de 
hand dat Bijhouwer ook De Jonge in het kader van de C.O.L.-werkzaamheden 
heeft ontmoet en begeleid. De Jonge maakte met het werk voor Benthem en 
voor de C.O.L. wel vorderingen, want hij werd per 1 april 1948 gepromoveerd 
tot boswachter te Goes.211

Eind 1948 werden de werkzaamheden van de C.O.L. ondergebracht bij de 
afdeling Landschapsverzorging van het Staatsbosbeheer in Utrecht. De Jonge 
werkte vanaf toen tot 1956 in Utrecht bij de afdeling Landschapsverzorging 
van het Staatsbosbeheer. Deze periode is in hoofdstuk 3 beschreven. Als 
we de tabel met landschapsplannen voor ruilverkavelingen in die periode 
bestuderen valt het op dat slechts een relatief gering deel ervan met zeker-
heid toegeschreven kan worden aan De Jonge. Heeft hij naast het ontwerpen 
van landschapsplannen voor ruilverkavelingen ook nog veel werk gehad aan 
C.O.L.-projecten (diverse vestingwallen bijvoorbeeld) Walcheren en andere 
herinrichtingen in Zeeland aan het eind van de veertiger jaren? Of volgde De 
Jonge in die beginjaren nog lessen bij Bijhouwer in Wageningen, misschien 
zelfs op verzoek van Overdijkink en Benthem? 

Erkenning tot landschapsarchitect bnt
Het was de bedoeling dat vanaf 1957 in iedere consulentschap een eigen 
landschapsarchitect zou worden aangesteld. Binnen het hiërarchisch - volgens 
De Vroome zelfs “feodaal”- georganiseerde Staatsbosbeheer was het echter 
ondenkbaar dat iemand zonder adellijke of academische titel een hogere 
functie zou vervullen.212 Benthem zorgde er daarom in 1955 voor dat De 
Vroome en De Jonge door de Bond voor Nederlandse Tuin- en landschapsar-
chitectuur (BNT) erkend werden als landschapsarchitect. Dat was een 
beschermde titel en gaf voldoende statuur voor zo’n benoeming. Zo werd het 
mogelijk dat De Jonge sinds 1956, vanuit de centrale afdeling, ook belast was 
met de landschappelijke vormgeving voor de Deltadienst van de Deltawerken. 
In die rol was hij eigenlijk ook de landschapsarchitect van het consulentschap 
in Zeeland. 
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Krijtschetsen 
De maatschappij veranderde en de roep om een landschap dat behalve aan 
de landbouw ook aan recreatie en natuur ruimte moest bieden groeide. Dat 
had gevolgen voor de wijze waarop het ontwerpen bij de Inspectie Land-
schapsverzorging zich ontwikkelde. De groep met ontwerpers rond Nico de 
Jonge in Utrecht kon worden uitgebreid en met de komst van Ellen Brandes 
in 1960 werd een teken- en presentatietechniek geïntroduceerd die aan-
sloot bij een meer planologische integrale benadering.213 Het tekenen van 
gedetailleerde plankaarten werd voortaan voorafgegaan door een schetson-
derzoek waarbij ontwerpconcepten op grote kaarten grof werden opgezet 
met houtskool en krijt. Steenhuis (2009) stelt dat dit in de onderhandelingen 
met de Cultuurtechnische Dienst en Rijkswaterstaat goed van pas kwam. 
De tekeningen speelden een “overtuigende rol vanwege de sterke gra� sche 
kwaliteit en de globale aanduiding van elementen”.  
Uiteindelijk waren gedetailleerde kaarten op kadastraal kavelniveau nodig 
om als formeel landschapsplan voor een ruilverkaveling dienst te doen. 
Vandaar dat er in de Staatsbosbeheercollectie geen krijtschetsen te vinden 
zijn.214 Wel zijn sommige van de latere landschapsplannen abstracter en een 
strategische inzet voor het vervolg van het planproces. Ook onderschrijven 
de krijtschetsen de interpretatie dat de landschapsplannen uiting zijn van 
een visie op het landschap die het strikte ruilverkavelingsblok overstijgt. 

Landschapsbouw
In 1963 veranderde de dienst binnen Staatsbosbeheer van naam. Land-
schapsverzorging werd ‘landschapsbouw’. De Jonge bleef een inspirerende 
motor van de centrale afdeling Landschapsarchitectuur. De tekentechniek 
werd abstracter, maar ook de onderbouwing van de ontwerpen werd 
abstracter, uitgebreider en op uiteenlopende wetenschappelijke disciplines 
gebaseerd. Vele studenten liepen hier stage wat een belangrijke verdieping 
van hun opleiding betekende. Van de andere kant brachten zij ook nog meer 
onderzoeks- en ontwerpkracht in.  Zo werd op de centrale afdeling het on-
derzoek naast het ontwerp steeds belangrijker. In de groep rond De Jonge 
groeide een sterk zelfbewustzijn.215

De vroegere landschapsplannen bestaande uit een kaart en een korte 
toelichting werden in de zeventiger jaren steeds meer vervangen door 
uitgebreide rapporten met vele analysekaarten. Op de centrale afdeling 
streefde men namelijk naar een combinatie van wetenschappelijke onder-
bouwing met een artistieke ontwerpbenadering. De landschapsplannen voor 
ruilverkavelingen werden in veel provincies evenwel nog steeds door de 
consulentschappen zelf opgesteld.216 Voor veel ruilverkavelingen zorgde de 
centrale afdeling wel voor de ontwerpen van onderdelen zoals bossen die 
op de landschapsplannen schematisch stonden aangegeven.217

Extremen 
Soms vroeg een consulent ook om hulp bij de centrale afdeling bij het 
maken van een landschapsplan voor een hele ruilverkaveling. De ontwer-
pen die dan werden aangeleverd werden niet altijd met gejuich ontvan-
gen. Soms vond men in de provincies dat de artistiek-wetenschappelijke 
ontwerpbenadering van de centrale afdeling niet genoeg op de praktijk 
was afgestemd.218 De ontwerpen die zij vanuit 'Utrecht' kregen aangeleverd 
konden zij niet voor een zaal met boeren verkopen. Dat gold met name voor 
de zandlandschappen. In die zandlandschappen kon De Jonge geen grootse 
nieuwe structuren ontwerpen.219

De Jonge gaf tot 1971 leiding aan de Afdeling Landschapsarchitectuur, om-
dat hij toen ernstige problemen met zijn gezondheid kreeg.220 Hij moest een 
stap terug doen en bleef hij nog een aantal jaar verbonden aan Staatsbos-
beher als 'adviseur voor het deltagebied'.221 In 1977 werd hij lector bij ons 
in Wageningen.222 Zijn geest bleef evenwel rondwaren onder vakgenoten op 
de centrale afdeling, wat leidde tot een vorm van mythevorming rond diens 
persoon. Ik merkte dat De Jonge de verpersoonlijking werd van het artistie-
ke en vernieuwende landschapsontwerp. De Jonge’s benadering werd door 
jongere vakgenoten afgezet tegen een behoudende ontwerpbenadering, 
waar De Jonge volgens de overlevering niets van moest hebben.223 De Jon-
ge was in deze fase van zijn loopbaan een samenballing van extremen. Hij 
was lyrisch over de barok in het Zeeuwse landschap die stevige beplantings-
structuren had opgeleverd. Aan de andere kant vond hij dat de vorm van het 
toekomstige landschap bepaald moest worden door het toekomstig gebruik 
en daar mochten elementen van het oude landschap voor opgeruimd wor-
den als die niet functioneel waren.



Landschapsplan Nederland  Hoofstuk 3 De plannen- en kaartenfabriek236

Wat is weidsheid?
Karakeristiek was de overgang van besloten landschap naar 
open landschappen, maar daar heb je vele soorten van. In 
de Noordoostpolder stelde Bijhouwer een getrapte overgang 
voor. In het reconstructieplan voor Walcheren was een groter 
contrast te zien tussen de binnenduinrand en het middenge-
bied, maar ook die ruimte werd opgedeeld met wegbeplantin-
gen langs de hoofdwegen. Zo werd de "eindeloze weidsheid" 
getemd.

Waarom zou je die eindeloze weidsheid willen temmen? 
Hoewel over de jonge Nico de Jonge niet veel bekend is, 
is uit het werk waar hij aan gekoppeld kan worden wel één 
ding duidelijk: hij is op zoek naar contrasten. Voor hem geen 
geleidelijke overgang, maar juist - vanuit de beslotenheid 
komend - een plotse confrontatie met de horizon. Is het de 
Zeeuw die in het Beveland van zijn jeugd juist die weidsheid in 

het landschap heeft ervaren. Daar zag hij de wolken door de 
lucht boven het polderland gaan. Daar zag hij de zon achter 
de horizon boven zee verdwijnen. 

Wij als studenten in Wageningen in de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw hebben alleen de oude De Jonge meegemaakt. 
Slechts een enkeling kon echt contact met hem maken. Wat 
iedereen wel zal hebben ervaren , bijvoorbeeld tijdens zijn 
colleges, is dat het iemand van grootse gebaren en drama-
tiek was, getuige zijn verhalen over de barok en de branding 
waaruit het leven ontstond. 
Is voor hem altijd de belofte van vrijheid, vernieuwing en 
ontdekking achter die horizon een drijfveer geweest? Het 
verlangen naar een horizon, liefst aan alle kanten met de 
wind om je oren.

Afbeelding 3.49. Dat is weidsheid, ook tegenwoordig nog in Eemland. Foto: Lotte Grootendorst.

HORIZON
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Architectonische analyse van de compositie

Bij bestudering van de landschapsplannen voor verschillende 
slagenlandschappen blijken er twee uitersten in de composi-
ties naar voren te komen waarin de aspecten besloten rand
en verdeling van de weidsheid in taxeerbare ruimtes ieder op 
eigen manier wordt uitgewerkt. De eerste is het meest toege-
past in de hoog-veenontginningen en de tweede in de veenwei-
degebieden. Van beide is een sprekend voorbeeld te vinden 
in de Gelderse Vallei, namelijk ruilverkaveling Veenendaal in 
het zuiden en Eemland in het noorden van de vallei. Een derde 
voorbeeld ligt in Overijssel en toont een tussenweg.
Bij de bespreking van deze drie voorbeelden komen achtereen-
volgens weer de transformatie-aspecten, compositie-elemen-
ten en het compositieschema aan bod.

Voorbeeld Veenendaal: geleidelijke overgang, Benthem
De kaart van het landschapsplan voor ruilverkaveling Veenen-
daal is door zijn grootte en de lange kromme vorm van het 
plangebied moeilijk te plaatsen.131 Als we de kaart echter geo-
refereren en koppelen aan de geomorfologie en bodem van de 
gehele zuidelijke Gelderse Vallei wordt het beeld duidelijk. Het 
ruilverkavelingsgebied beslaat het westelijke deel van het lage 
gebied tussen Veenendaal en Wageningen dat in de voorlaatste 
ijstijd gevormd werd door een enorme gletsjer die een boog 
van stuwallen voor zich uit duwde. Na het terugtrekken van de 
ijskappen bleef een diepe gletsjervallei binnen die boog van 
stuwwallen over. Deze werd daarna voor een groot deel opge-
vuld met dekzand en met afzettingen door de grote rivieren. 

Enkele duizenden jaren geleden staken de stuwallen - de 
Utrechtse Heuvelrug aan de westkant en de Veluwerand aan 
de oostkant - ieder nog enkele tientallen meters uit boven 
de vallei. Eerder al had de Rijn de kop van de stuwwal-boog 
weggespoeld. Op de hogere � anken van de stuwwal ontstond 
een esdorpenlandschap, terwijl in de vallei door aanzienlijke 
kwel van water uit de stuwwallen een moerassig gebied lag 
dat uitgroeide tot een groot hoogveenkussen. Het werd vele 
meters dik zodat het deels ook de stuwwal opkroop. Aan het 
eind van de Middeleeuwen hebben de Stichtse Bisschop David 
van Bourgondië en een eeuw later Koning Karel V dit veen laten 
ontginnen. In de 16e en 17e eeuw hebben vervolgens Vlaamse 
investeerders het veen als turf rond Veenendaal laten afgraven 
en afvoeren.132 Zo kwam vijf eeuwen geleden weer een deel 
van de � ank van de stuwwal van onder het veen tevoorschijn. 
De opstrekkende verkaveling van de vervening bleef, al waren 
de perceelscheidingen hier geen sloten maar houtwallen met 
daartussen bouwland. De houtwallen vormden een waaiervor-
mig patroon dat anderhalve kilometer het Binnenveld instak.  
Halverwege kwam een nieuw woonlint langs de Middelbuurtse 
Weg. Verder naar het oosten op de lagere gronden lag eeuwen-
lang een gebied van drie kilometer breed met natte hooilanden 
en moerassige gronden. Daar was amper opgaande beplan-
ting. Verder naar het oosten liep het weer langzaam omhoog 
naar de Veluwerand. 

Het landschapsplan voor ruilverkaveling Veenendaal werd in 
1948 door Benthem opgesteld. In zijn ‘Kerstbrief ’ aan Gorter 
vermeldt Benthem dat op dat moment al de bomen werden 
geplant. Ik woon er vlakbij. De meeste van die bomen staan er 
tegenwoordig nog. Net als in zijn Brabantse tijd zal Benthem 
wel met de � ets op de trein gestapt zijn, dit keer vanaf Utrecht 
naar Veenendaal of Rhenen. Heeft hij Bijhouwer daar ook ont-
moet,133 in Wageningen – dat was immers vlakbij - of spraken 
ze af in het veld? De wederopbouw van de steden Rhenen en 
Wageningen was al tijdens de oorlog begonnen.134 De ruilver-
kaveling zou ook het land daarbuiten weer vooruithelpen. Het 
was kaal daar toen. De slag om de Grebbeberg had zijn sporen 
nagelaten. 

Afbeelding 3.50. Fragment van de Eerste Nederlandse Bosstatistiek op topo-
gra� sche kaart geeft de situatie bij Veenendaal van rond 1940 weer.

COMPOSITIE
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Transformatie-aspecten
In het westen van de heuvelrug, vanaf het spoor tot aan 
de weg in het verlengde van de Middelbuurtse Weg lagen 
voor de ruilverkaveling vele houtwallen tussen de smalle 
percelen. Ook lag er tussen Achterberg en Veenendaal een 
onontgonnen heideveld: De Meent. Veel van de houtwallen 
verdwenen en de heide werd ontgonnen. Al voor de oorlog 
was de Contact-Commissie op de bres gesprongen voor de 
blauwgraslanden en de natte heiden op en onderlangs de 
� anken van de Utrechtse Heuvelrug in het Binnenveld tussen 
Wageningen en Veenendaal.135 Het kwelwater leverde hier op 
allerlei plekken natuurwetenschappelijk belangrijke situaties 
op in een uitgebreid gebied met natte hooilanden. Voor een 
groot deel verdwenen die in de ruilverkaveling. Twee kleinere 
natuurreservaten zijn op het landschapsplan aangegeven en 
die zijn er nog steeds, namelijk De Hel bij Veenendaal en de 
Bennekomsche Meent..

Compositie-elementen
In het landschapsplan is een zonering toegepast in drie zones 
die vanaf de Heuvelrug tot de lage hooilanden midden in het 
Binnenveld. Die zonering komt tot uiting in de toegepaste 
compositie-elementen per zone. Ze zijn aangebracht in de 
richting van de helling of loodrecht daarop.
Halverwege de ‘waaier’-zone van grotendeels verdwenen 
houtwallen werden de lanen van eiken niet toegepast. Ook 

de berken zien we hier niet. De wegen met afwisselend open 
- en met struweel (els, wilg en meidoorn) beplante bermen lo-
pen wel door. Kruispunten zijn gemarkeerd met essen. Deze 
kruispuntbeplanting steekt een stukje de zone met hooilan-
den in. Deze ‘instekertjes’ doen denken aan het landschaps-
plan voor Het Riet in de eerste expeditie. 

In het deel met de hooilanden aan beide kanten van de Grift 
hebben de wegen geen doorgaande boombeplanting gekre-
gen. Hier zijn pluksgewijs struikbeplantingen ontworpen met 
een sortiment dat past bij nattere gronden: els, grauwe wilg 
en meidoorn. Het zijn steeds eenzijdige beplantingsstroken 
van 50 tot 100 meter en ze staan soms in de ene en dan 
weer in de andere berm. Net als in de kommen in Brakel 
en Duivensche broek staan er wel korte rijen bomen bij 
kruispunten van wegen of van wegen met waterlopen op het 
landschapsplan. 

Compositie-schema
De zonering in het compositie-schema komt ook tot uiting 
in een getrapte schakering van kleinere ruimtes, langs de 
onderrand van de heuvelrug, naar steeds grotere ruimtes in 
het gebied van de voormalige hooilanden. De pluksgewijze 
beplantingen langs de Grift komen in die openheid tot uiting 
als een ketting.

COMPOSITIE

Afbeelding 3.51. Schematische weergave van het landschaps-
plan voor ruilverkaveling Veenendaal dat tegenwoordig nog 
vrijwel volledig intact is, ondanks verstedelijking en natuuront-
wikkeling. 

Compositie-elementen die zijn toegepast in het landschapsplan 
voor ruilverkaveling Veenendaal:

Met paars is aangegeven waar in het noordelijk deel vooral 
wilgen en populieren zijn geplant in groepen bij kruispunten 
en langs de wegen, soms met struweel. Deze vormen nu een 
groot deel van het openbaar groen in Veenendaal, tot aan het 
gemeentehuis toe. Op de hogere morenebulten staan linden en 
Zweedse meelbes.

In het zuidelijke deel is een zonering te herkennen die gekoppeld 
is aan de hoogteverschillen vanaf de Utrechtse Heuvelrug in het 
westen naar beneden  en na de Grift weer oplopend naar de 
Veluwerand in het oosten.
Met bruine lijnen is aangegeven waar de wegbermen met eiken 
beplant zijn en deels met struweel (els, wilg en meidoorn) 
daaronder. Met geel is een zandweg met berken ingeplant door 
ontgonnen heideveld (Meent). Met groen zijn de grotendeels 
onbeplante wegen aangeduid. Daar staan alleen essen of popu-
lieren )bij kruispunten en  hier en daar een rijtje knotwilgen.
Langs de Grift staan plukken met wilgen en populieren zoals 
ze ook zijn voorgesteld langs de Beerze bij Spoordonk en in 
Lieshoutsche beemden en Beeksche akker.
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Afbeelding 3.52. Landschapsplan voor Eemnesser Polders. Door zeer spaarzaam nieuwe beplantingen voor te stellen is in dit ontwerp de weidsheid groots.
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Voorbeeld: Eemnesserpolders: 
De Jonge zoekt contrast

Als we in deze expeditie vanuit het Binnenveld opstijgen en via 
Google Maps in vogelvlucht naar het noorden over de Gelderse 
Vallei kijken dan zien we dat de stuwwallen steeds verder van 
elkaar wijken. Nemen we de topogra� sche gegevens erbij, dan 
zien we dat de vallei langzaam naar het noord-westen a� oopt. 
Veenendaal ligt 5 meter boven NAP, Eemland nog maar enkele 
decimeters. Ook daar is een overgang van de stuwwal - met de 
Hollandse esdorpen Blaricum en Laren - naar een uitgestrekt 
laagveengebied. De Meentdijk en de Zomerdijk vormden sa-
men de dijk die het dichtst bij de vroegere Zuiderzee was gele-
gen, van de voet van de heuvelrug bij Blaricum tot aan Eem-
brugge. Al het land ten noorden ervan was in feite buitendijks. 
In de tijd dat Benthem en De Jonge daar het landschapsplan 
maakten was Flevoland er nog niet. De Noordoostpolder lag 
achter de horizon, vijftig kilometer verderop aan de overkant 
van het IJsselmeer.

Het landschapsplan voor Eemnesserpolders kwam in 1949 ge-
reed.136 Dit plan en vlak daarna ook dat voor het in het oosten 
aansluitende blok Beoosten de Eem, werd in 1947 en 1948 
voorbereid door Benthem en later uitgewerkt door De Jon-
ge.137  Toen Benthem in militaire dienst opgeroepen werd, was 
De Jonge voortgegaan met zijn werk in Walcheren en andere 
eilanden, als assistent voor C.O.L.-supervisors als Mien Ruys. 

Vele wegbeplantingen en erfbeplantingen zijn in die tijd door 
hem ontworpen. In de archieven van de COL zullen misschien 
nog vele daarvan te vinden zijn. Begin 1948 werd hij bevorderd 
tot boswachter te Goes.138 Een paar maanden later werd al 
het C.O.L.-werk ondergebracht bij de Afdeling Landschaps-
verzorging.139 Benthem had op de centrale afdeling werk te 
over voor een inmiddels ervaren ontwerper als De Jonge. 
Daarom haalde Benthem hem begin november 1948 ook naar 
Utrecht. Daar was werk genoeg voor hem, niet alleen voor 
landschapsplannen voor ruilverkavelingen, maar ook voor de 
beplanting van stadswallen van vestingplaatsen als Steenwijk, 
Veere en Zierikzee. Ook zette Benthem hem in bij het opstellen 
van ‘streeklandschapsplannen’ die Benthem nodig achtte voor 
landschappelijk samenhangende gebieden waar meerdere pro-
jecten, zoals ruilverkavelingen en waterschapswerken zouden 
gaan plaatsvinden.

Of het de invloed van Bijhouwer is geweest is onbekend, maar 
het contrast tussen besloten zones en grote weidse gebieden 
is in veel van de landschapsplannen waar De Jonge aan heeft 
gewerkt zeer nadrukkelijk. Het ontwerp voor de Eemnesser 
Polders is daar een mooi voorbeeld van.140

Afbeelding 3.53. Topogra� sche kaarten van de Eemnesserpolder vóór en na de ruilverkaveling. Het wegenpatroon had een opdeling van de ruimte door middel van 
wegbeplantingen mogelijk gemaakt. Daar is bewust niet voor gekozen. Op het landschapsplan (pagina rechts) zijn wegen juist grotendeels onbeplant gelaten.

COMPOSITIE
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Transformatie-aspecten
In het weidse Eemland werden op het landschapsplan de oude 
dijken met een reeks van wielen in het landschapsplan bena-
drukt met nieuwe beplantingen en als te behouden aangege-
ven. 

Compositie-elementen
Ook hier is een zonering in drie stappen toegepast. In het 
westen lag Eemnes tegen de Wakkerendijk en in het noord-
westen een stukje van de historische Gooijergracht met een 
weg erlangs. In de middelste zone liggen verder oostwaarts de 
Eemnesserpolders en nog verder oostwaarts een zone tussen 
de oude dijken en de Eem. 

In de zone met Eemnes en de Wakkerendijk is de meeste be-
planting voorgesteld. Als compositie-elementen zijn toegepast: 
een rij eiken op de Wakkerendijk, een dubbele rij noten langs 
de weg ten zuiden en elzenstruweel langs de noordoever van 
de Gooijergracht. Opvallend zijn ook de ‘instekers’ van populie-
ren die vanaf de Wakkerendijk de polder insteken.141

In de middelste zone is de onbeplante weg het belangrijkste 
compositie-element, of we zouden ook de grote open ruimte 
van 2-3 bij 3-5 km als compositie-element kunnen benoemen. 
Die grote open ruimte wordt alleen onderbroken door een dub-
bele rij populieren die van oost naar west langs de Eemnesser 
Vaart loopt. 

De Eem zelf is onbeplant gelaten, maar de Dijkswetering langs 
de Zomerdijk heeft een pluksgewijze wilgenbeplanting gekre-
gen. Daarnaast is bij de reeks wielen die langs deze zomerdijk 
ligt steeds een beplanting van opgaande wilg met struikbeplan-
ting van grauwe wilg ontworpen, vergelijkbaar met de aanpak 
van de wielen in Hedel- Ammerzoden en Brakel. Bij de haven 
na de kruising van zomerdijk met de Eemnesser Vaart en bij 
Eembrugge zijn � inke groepen met essen ontworpen. 

Compositie-schema
In plaats van de gezoneerde schakeling van steeds grotere 
ruimtes is in dit plan juist een groot contrast bewerkstelligd 
tussen de besloten rand van de Wakkerendijk en de enorme 
weidsheid ten oosten daarvan. De grootte van de ruimten 
maakt dat de horizon zichtbaar wordt en de ruimte oneindig 
gaat lijken. Hier is de hand van De Jonge te herkennen. In de 
volgende expedities zullen we zien dat hij steeds op zoek is 
naar extreme contrasten tussen beslotenheid en weidsheid. 
De pluksgewijze beplanting bij de wielen en de dijk vormen 
een transparant lint dat maakt dat de weidsheid ook aan de 
oost- en noordkant van die dijkjes doorloopt. Dat versterkt de 
beleving van de oneindig grote ruimte. 

Afbeelding 3.54. Zicht over de openheid vanaf de Eem richting de Wakkerendijk in Eemnes. Foto: Lotte Grootendorst.
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Voorbeeld Nieuwleusen: dorpshoven, De 
Vroome
In de landschapsplannen voor de veenweides van Staphorst 
heeft Benthem getracht om dicht bij het dorp het patroon 
van elzensingels langs de slagen in essentie te behouden 
door de lange kavels weliswaar te verbreden, maar langs 
sommige oude kavelgrenzen de oude beplantingen te hand-
haven, of nieuw aan te planten. De overgebleven langgerekte 
kavelgrensbeplantingen bleven het beeld bepalen. 

Het noorden van Overijssel is met horten en stoten in de 
eerste helft van negentiende eeuw de Dedemsvaart gegra-
ven om de turf af te voeren uit het uitgestrekte veengebied 
tussen het Zwarte Water bij Hasselt en de Overijsselse Vecht 
langs Coevorden en Gramsbergen. Een eeuw later was dit 
gebied veranderd in een lappendeken van lintdorpen met 
waaiers van slagenverkavelingen en resten van veengebie-
den en heidevelden. Dit ‘roofbouw ’-landschap werd na de 
oorlog in sneltreinvaart gemoderniseerd in een reeks ruil-
verkavelingen.142 Ook hier werden de reeksen lange singels 
geruimd, werden de landbouwkavels meer blokvormig en 
werden nieuwe boerderijen in het veld gebouwd. De laatste 
heidevelden en resten van het veen zoals het Arriërveld en 
het Ommerveld werden ook ontgonnen in de ruilverkavelin-
gen. De landschapsplannen voor de ruilverkavelingen langs 
de Dedemsvaart in deze periode zijn van de hand van De 
Vroome. Die tekende alleen al in 1948 en 1949 voor de 
landschapsplannen voor Collendoorner Veen, Nieuwleusen 
II, Zwinderensche Veld en Arriërveld. In de vier jaar daarna 
volgden nog tien ruilverkavelingen in dat grote gebied van 
jonge ontginningen tussen het Drents Plateau en het dal van 
de Overijsselse Vecht.

In de ruilverkavelingen langs de Dedemsvaart is langs de 
achterkant van de kavels in de lintdorpen een doorgaande 
beplanting ontworpen. Soms ook als daar geen weg was ge-
traceerd, zoals in ruilverkaveling Nieuwleusen. Dit kan gezien 
worden als een lange reeks dorpshoven aan de achterkant 
van het dorpslint. Dit principe zien we in veel van de land-
schapsplannen van De Vroome terugkeren, bijvoorbeeld in 
dat van Vriezenveen. Op het hierbij afgebeelde fragment van 
het landschapsplan Nieuwleusen II zijn die dorpshoven als 
groenomrande kavels langs de dorpslinten te herkennen.

Voorbeeld Zuidpolder: extreem besloten, De 
Vroome

Het slagenlandschap in het Zuidelijk Westerkwartier, dat 
deel uitmaakt van de Groningse ‘wolden’ en Friese ‘wouden’, 
was ook een zeer besloten landschap waar oude kronkelige 
wegen door een gebied liepen met aan beide kanten lange 
smalle kavels en elzensingels langs de sloten. Op het land-
schapsplan zijn nieuwe elzensingels langs de nieuwe wegen 
voorgesteld die de beleving van de beslotenheid tussen de 
elzensingels te behouden, ondanks dat veel elzensingels zou-
den verdwijnen. Hier is dus juist gekozen voor beslotenheid 
in het overgangsgebied. De harde overgang komt daardoor 
verder naar het zeekleigebied te liggen.

COMPOSITIE

Afbeelding 3. 55. Twee uiteenlopende compositieschema's weergegeven 
die in de slagenlandschappen zijn toegepast, weergegeven op een tegel van 
4,5 bij 4,5 kilometer. De bovenste toont een geleidelijke overgang van kleine 
naar grote ruimtes en de onderste een groot contrast tussen een besloten 
zone met kleinere ruimte en een groot open landschap.
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Afbeelding 3.56. ragment van het landschapsplan voor Nieuwleusen II, met een schakering van ruimtes, die met beplantingen omgeven werden. Het 
dorpslint werd zo deel van een band van kleinere ruimtes. Die zou je kunnen omschrijjven als 'dorpshoven'. De dynamiek van het dorp zou daar in de 
toekomst een plek kunnen vinden zonder de ontworpen compositie van het landschap te verstoren.
Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Afbeelding 3.57. Inventarisatie van bestaande singels in 
ruilverkavelingsgebied Zuidpolder (boven) en het eerste 
landschapsplan (onder). Er werd geprobeerd zo veel mogelijk 
van de singels op kavelgrenzen te behouden. Daarnaast zijn 
langs de nieuwe wegen door de wouden ook aan beide kanten 
nieuwe singels ontworpen om in ieder geval langs die wegen 
de beslotenheid beleefbaar te houden in de toekomst.

COMPOSITIE
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Architecturale duiding van vocabularium: ge-
leidelijke schakering of groot contrast

De verschillende varianten op de schakering van besloten 
ruimtes bij de dorpen naar weidsheid van veenweiden of ont-
ginningen vormen - nu de beplantingen zijn opgegroeid - een 
nieuwe karakteristiek. Deze geeft overigens wel de ruimte om 
de oude beslotenheid van het slagenlandschap bij de dorpslin-
ten terug te brengen. De zones waarbinnen “het behoud of het 
aanbrengen van kavelgrensbeplantingen” gestimuleerd diende 
te worden kunnen tot op de dag van vandaag binnen de nieuwe 
compositie ingevuld worden. Soms hebben grondeigenaren 
inderdaad besloten om elzensingels te handhaven of nieuw te 
planten en vanaf de A28 kun je zeventig jaar later zien dat men 
bij Staphorst en Rouveen onlangs weer vele elzensingels heeft 
geplant. Dat is ontwerpen met lange adem.

In de open ruimtes binnen de composities komen we de vol-
gende toevoegingen aan het vocabularium tegen: 

Weidsheid
Grote open ruimtes waar de horizon in beeld kan komen. 
Slechts onderbroken door een beperkt aantal ‘eilanden van 
groen’.

Snippersingelwegen door de hooilanden
Vaak in het verlengde van elzensingellaantjes grotendeels on-
beplante wegen, langs korte stukken bermbeplanting van els.

Eilanden van groen bij bijzondere plekken in de weidsheid
Beplantingen bij wielen aan historische dijken, maar ook popu-
lieren bij bijzondere verkeersknooppunten, soms te relateren 
aan historische plekken in de polder.

In de besloten zones binnen de composities zijn de volgende 
bijdragen aan het vocabularium te onderscheiden:

Struweellanen en singellaantjes 
In de waaierzone dwars op lintdorp in beide bermen struik-
beplantingen waardoor een beslotenheid ontstaat op de weg 
die vergelijkbaar kan zijn met de oude beslotenheid van de 
kavels in het vroegere slagenlandschap. Hierbinnen is op het 
landschapsplan ook aangegeven dat kavelgrensbeplantingen 
behouden en versterkt zouden kunnen worden. Soms zijn deze 
struweellanen iets transparanter ontworpen met eenzijdig 
bomen in combinatie met singel in andere berm. Soms groeide 
zo'n singel uit tot boombeplanting met losse struiklaag eron-
der.

Wegen en paden met knotbomen
In de veenweiden en in de hooilanden of aan de rand ervan 
rijen met knotwilgen, soms knotessen of knotpopulieren in de 
slootrand. Het onbeplant laten van de slootkanten in de veen-

weides kan gezien worden als een pragmatische keuze, omdat 
de slootkanten die niet langs wegen lagen deel uitmaakten van 
de grond van de boeren. Het benadrukken van de dwarskades 
markeerde anderzijds wel een deel van de cultuurhistorie van 
het gebied.

Boerenlanen in de dorpslinten
Oude linten kregen een nieuwe beplanting van eiken, es en 
soms linde. In de Alblasserwaard maken ook hagen en knot-
wilgen deel uit van de boerenlaan. Vaak werd ook voor een 
menging van soorten gekozen en een combinatie met de reeds 
bestaande bomen.

Dorpsentrees dorpszoomsingels lintdorpshoven
Dubbelzijdige beplanting met bomen vanaf de eerste kavel-
grens of weg achter een dorp. Langs de achterkant van de 
woonkavels in de dorpslinten een strook beplanting van elzen-
struweel. Combinatie van boerenlaan, dorpsentrees en dorps-
zoomsingels zorgen samen voor een besloten dorpszone. 

Instekers vanaf de dijk de polder in 
Vanaf de dijk naar het westen de Eemnesserpolder in beplan-
tingen van populieren langs de eerste 100 meter als statige 
portalen tussen polder en dijkdorp.

Afbeelding 3.58. Voorbeeld van een 'insteker' vanaf de Wakkerendijk in 
Eemnes. Foto: Lotte Grootendorst.
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Herkenbaarheid in actuele landschap

Deze ruilverkavelingen zijn ook weer lang geleden uitgevoerd 
en de beplantingen van de landschapsplannen als voor Veen-
endaal, Eemnesserpolders, Staphorst en Nieuwleusen zijn 
zelfs al voor 1950 geplant. Toch zijn de landschapsplannen in 
het actuele landschap bijna volledig terug te vinden.143 

Dat geldt zelfs voor gebieden die sterk verstedelijkt zijn. 
Het landschapsplan van Veenendaal is tegenwoordig terug 
te vinden in de hoofdlijnen van de stedelijke groenstructuur. 
De akkers en weides die in de ruilverkaveling werden verka-
veld zijn in de afgelopen halve eeuw, toen Veenendaal een 
‘groeigemeente’ was, met nieuwe woonwijken volgebouwd. 
De bomen en struikbeplantingen van het landschapsplan 
vormen daar nu de groene hoofdlijnen en vaak zijn de routes 
voor langzaam verkeer eraan gekoppeld. Zelfs in de meeste 
recente uitbreiding Veenendaal-Oost staan de beplantingen, 
bijvoorbeeld langs de Spitsbergenweg, nog �er overeind. 
Ook in gebieden waar grootschalig aan natuurontwikkeling 
wordt gedaan, zoals in het laagste deel van het Binnen-
veld kunnen we langs de wegen nog bomen en singels van 
Benthem vinden. Waarschijnlijk lijkt die nieuwe natuur op het 
natte spiegelende land dat Benthem daar in 1947 aantrof. De 
natuurontwikkeling heeft soms tot gevolg dat de verspreide 
stroken van wilg opgeruimd zijn, maar op veel plaatsen staan 
ze er nog, net als de groepen populieren bij de aansluitingen 
van wegen. Deze populieren komen wel in deze tijd aan het 
eind van hun leeftijd. 

Dat geldt ook voor de populieren langs de Eemnesser Vaart 
en de eiken op de Wakkerendijk. De Gooijergracht is bij de 
aanleg van de snelweg verlegd. Het lijkt er echter op dat een 
�ink aantal van de notenbomen er nog staan. De instekers 
van populieren vanaf de Wakkerendijk de polder in staan er 
nog, maar het is de vraag of ze, na de binnenkort noodza-
kelijke kap, herplant zullen worden. Ze hebben blijkens dit 
onderzoek zeker een historische waarde die dat zou recht-
vaardigen. Verder is het landschapsplan voor Eemnesserpol-
ders nog steeds herkenbaar. Er zijn wel enkele beplantingen 
bijgekomen bij enkele erven die in een latere landinrichting 
in de polder zijn gebouwd. Het grote weidse beeld is in de 
Eemnesserpolders nog steeds aanwezig in contrast met de 
beslotenheid van de rand van Eemnes en de smalle strook 
langs de zomerdijk en het dorp Eembrugge. Naar het noor-
den kan men nog steeds ver uitkijken over het Eemmeer, 
maar nu is de rand van Flevoland met zijn rij windmolens aan 
de horizon zichtbaar.

Conclusie

In deze landschapsplannen voor de (voormalige) slagenland-
schappen zijn nieuwe visueel-ruimtelijke composities aan 
deze landschappen gegeven. Het was amper mogelijk om de 
oude visueel-ruimtelijke karakteristiek met de smalle kavels 
tussen lange beplantingssingels te handhaven. Dat geldt 
zowel voor de slagenlandschappen die vroeger heel weids en 
onbeplant waren, als voor de besloten 'wouden'. Bij beide is 
een overgang van de geborgenheid van de woonstede naar 
de weidsheid van de vroegere wildernis vormgegeven. 

De struweellanen zijn in de veenweides in het westen en 
noordwesten van het land transparanter waardoor de weids-
heid buiten de knotwegen en knotpaden juist ervaarbaar is. 
In het oosten en noorden van het land kan men tegenwoordig 
iets van de vroegere beslotenheid ervaren in de struweella-
nen. 

Het landschapsplan voor Nieuwleusen ligt verstild te getuigen 
van het verdwijnen van een besloten slagenlandschap dat zelf 
ook een relict was van een nog oudere weidse veenvlakte. Er 
is weer een nieuwe visueel-ruimtelijke compositie te beleven 
die tegenwoordig wellicht te beschouwen is als de nieuwe ka-
rakteristiek van dit landschapstype. Met de stevige boombe-
plantingen in de woonlinten, de knotwilgen aan weggetjes als 
de Startkampsweg en steeds ijler wordende struweellaantjes 
als de Burgemeester Bijkersweg.

Er zijn hiervoor twee verschillende composities besproken: 
de geleidelijke schakering van steeds groter wordende 
ruimtes en een groot contrast tussen een smalle strook 
kleine ruimtes naast een hele grote ruimte. Het is niet zo dat 
de contrastbenadering van De Jonge dé benadering voor 
de veenweidegebieden werd en de geschakeerde ruimte-be-
nadering die voor de hoogveenontginningen. In het kantoor 
aan de Maliestraat zullen ze er uitgebreid over gesproken 
hebben. Uit de verschillende landschapsplannen blijkt dat 
Benthem, De Jonge en De Vroome ieder hun eigen accen-
ten legden. Daarbij bleek dat Benthem voor de geleidelijke 
schakering van grote naar kleine ruimtes streefde, zoals in 
de ruilverkaveling Veenendaal, maar ook in het westen in de 
kleine ruilverkavelingen in het oosten van de Alblasserwaard. 
Daartegenover stond dat De Jonge juist meer het contrast 
zocht tussen zones met kleine ruimtes direct naast hele gro-
te ruimtes. Dat zien we in het slagenlandschap van Eemland. 
De Vroome zocht blijkens de verschillende ontwerpen die hij 
voor Noord-Overijssel en voor het Westerkwartier in Gronin-
gen maakte zijn weg tussen beide extremen, waarbij hij de 
dorpen en dorpsranden speciale aandacht gaf. In al deze 
landschapsplannen werd een vocabularium ontwikkeld voor 
het beleefbaar maken van een overgang van besloten naar 
open op de schaal van de landschapstypologie.

VERHALEN
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3.7 Stroomruggenlandschap

Deze expeditie heeft betrekking op de volgende 15 ruiverka-
velingen die plaatsvonden in het centrale rivierengebied.
R029/R030 Hedel Ammerzoden I en II
R031 Brakel
R061 Mauriksche Wetering
R064 Kesteren Opheusden
R065 Ochten Dodewaard
R081 Bommelerwaard-Oost
R087 Maaskant-West
R095 Lithoyen
R102 Huizenbeemd
R103 Het Laag Hemaal en Lith
R115 Maas en Waal-West
R121 Land van Megen
R123 Echteld-Lienden
R159 Tielerwaard-West
R186 Land van Ravenstein

Inleiding

Deze expeditie heeft betrekking op de ruiverkavelingsgebieden 
in het cenrale rivierengebied tussen de Maas, Waal en Neder-
rijn en Linge in Gelderland en Noord-Brabant. In de basisda-
tatabel zijn de basisgegevens opgenomen. De ontwerper is 
waarschijnlijk aanvankelijk Benthem, maar vanaf 1948 wellicht 
ook - via Bijhouwer - Van Koolwijk jr. en Nico de Jonge. 

Achtereenvolgens komen weer de volgende onderzoeksvragen 
aan bod:

Horizon
Wat waren de beweegredenen van de ontwerpers van de vroe-
ge landschapsplannen voor het stroomruggenlandschap? 

Compositie
Welke architectonische compositie pasten zij toe in deze land-
schapsplannen?

Verhalen
Kunnen we in die compositie een vocabularium herkennen en 
sluit het verhaal dat daarmee wordt verteld aan bij de typering 
van dit cultuurlandschap door de werkgroep en is dat verhaal 
in het huidige landschap ook leesbaar? 
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Stroomruggen en kommen

De werkgroep duidde het landschapstype van het centrale 
rivierengebied aan met het stroomruggenlandschap en 
deelde het in bij de oude cultuurlandschappen. Het is van de 
reeks landschapstypen als enige niet benoemd met een ver-
wijzing naar de occupatie door mensen van het landschap. 
Stroomrug is immers een geomorfologische term. Daarnaast 
is de naam van dit landschapstype bijzonder, omdat het 
grootste deel van dat landschap daarmee niet benoemd 
wordt. Benthem heeft nog voorgesteld om het type naar de 
uiterwaarden te vernoemen, maar dat is nog een beperkter 
deel van het totale landschap van de rivieren. Het grootste 
deel van de ruilverkavelingsgebieden hier bestaat namelijk uit 
de komkleigebieden, de kommen. Die werden echter door de 
werkgroep helemaal niet benoemd, alsof ze er helemaal niet 
waren in hun beeld van het rivierengebied. Daarmee staat 
de werkgroep niet alleen. In ‘Onze groote rivieren’ dat Jac 
P. Thijsse uit 1938 komen de komkleigebieden ook amper 
voor. Hij bespreekt kort de grienden, maar daar blijft het bij. 
Het woord kom valt niet. Blijkbaar bestond dat deel van het 
rivierenlandschap nog niet tussen de oren van de landschaps-
beschermers. Men voorzag blijkbaar niet dat - net als elders 
de heidevelden en hoogvenen - ook in het rivierengebied hele 
grote gebieden ontgonnen zouden worden.

Het kan ook zijn dat Bijhouwer ervoor gepleit heeft om dit 
landschap bij het terpenlandschap te rekenen. Dat deed hij 
zelf later namelijk ook in ‘Het Nederlandse landschap en zijn 
oude ontginningen’ dat een jaar later zou verschijnen. Daarin, 
maar ook in het collegedictaat dat hij nog jaren zou gebrui-
ken, rekent hij het rivierenlandschap bij het terpenlandschap, 
zelfs tot bij de “Ouden IJsel, waar namen als Barlham wijzen 
op den ouderdom der terpen”. Vele hedendaagse historici 
zullen hierbij wellicht van hun stoel vallen, maar helemaal 
vreemd is het niet om de vele ‘pollen’ en ‘woerden’ in het 
rivierengebied als terp te beschouwen. De andere werk-
groepsleden ging dit echter veel te ver en die misten dan de 
uiterwaarden en de stroomruggen in de landschapstypologie. 
Als het zo wordt bezien kan het stroomruggenlandschap als 
een compromis of goedmakertje in de typologie zijn terecht-
gekomen. In de praktijk bleken zowel het stroomruggenland-
schap en het terpenlandschap voor de landschapsplannen 
geen werkbaar aanknopingspunt voor een landschapsplan in 
deze gebieden op te leveren.  

Kommer
Tijdens deze expeditie bezoeken we negen ruilverkavelingen 
in het Gelderse en zes in het Brabantse deel van het rivieren-
gebied. Dit deel van Nederland kreeg een hoge prioriteit bij 
de Cultuurtechnische Dienst die de aanvragen voor ruilver-
kaveling moest beoordelen. Daar waren meerdere redenen 
voor.144 Ten eerste had een groot deel van rivierenland te 
lijden gehad onder de verwoestingen van inundaties en over-

stromingen als gevolg van oorlogshandelingen.145 Het herstel 
van die oorlogsschade werd gekoppeld aan een verbetering 
van de vaak slechte waterhuishouding en het gebrekkige 
wegenstelsel, met name in de komgebieden.146

Ook werd de organisatie van de polderbesturen (meer dan 
150 dorpspolders!) verbeterd en gestroomlijnd. Verder waren 
er al voor de oorlog initiatieven om de slechte economische 
en sociale omstandigheden in het gebied aan te pakken. Cen-
traal daarin stond dat de zeer extensief gebruikte en vaak 
moerassige komgronden zouden worden “gekoloniseerd”.147

Afbeelding 3.59. Beelden die Gerrie Andela in 'Kneedbaar landschap, kneedbaar 
volk' heeft opgenomen ter illustratie van de kommervolle toestand van bewoning 
in het rivierengebied tot in het midden van de twintigste eeuw.

HORIZON
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Afbeelding 3.60 en 3.61. Het landschapsplan van Brakel (boven) en een fragment daarvan (onder). Voorbeeld van de verkeerskundige benadering 
van nieuwe wegen in de kom, die aanvankelijk door Benthem onder invloed van Overdijkink is toegepast. Het fragment laat zien dat op de oeverwal 
al een andere landschappelijke benadering te herkennen is. Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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In meerdere publicaties wordt verhaald over het isolement en 
de ‘kommer’ in het rivierengebied van voor de ruilverkavelingen 
en over de heroïsche vooruitgang die de streek in de decen-
nia na de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt.148 Die 
vooruitgang had natuurlijk veel meer om het lijf dan alleen het 
landschap. De hele maatschappij werd vernieuwd. Men be-
sprak onomwonden dat daartoe ook de volksaard zou moeten 
veranderen. Men moest ook de mensen meekrijgen voor de 
hoogstnodige modernisering van dit “verkommerd land”.

De vernielde boerderijen die in de dorpen lagen werden ver-
vangen door nieuwe boerderijen aan de rand van het dorp. Het 
had als voordeel dat de boeren dichter bij hun grond werden 
gehuisvest. Daarnaast was een voordeel dat er ook in het 
dorp zelf ruimte voor modernisering ontstond. Met name in de 
komkleigebieden werden nieuwe wegen aangelegd, de ver-
kaveling werd gemoderniseerd en de waterhuishouding sterk 
verbeterd. De kommen waren tot die tijd moerassige gebie-
den die een groot deel van het jaar onder water stonden.149

Veel van de verschillende soorten gras in de kom verdwenen. 
Tegenwoordig noemen we dat een enorme afname van de 
biodiversiteit. Toen was dat voor velen de prijs die men graag 
betaalde van de toename van welvaart en ontwikkeling die het 
gebied doormaakte.150 In de vroege ruilverkavelingen die we in 
deze expeditie bezoeken werd de kom wel ontgonnen, maar er 
werden nog geen boerderijen naar toe verplaatst. 

Invloed van Overdijkink
Aanvankelijk had Benthem in 1948 zelf voor twee uitgevoerde 
ruilverkavelingen in het rivierengebied, Brakel en Duivensche 
Broek, nog met terugwerkende kracht een landschapsplan 
gemaakt.151 De beplantingen van die plannen zijn aangebracht 
toen de ruilverkavelingen al waren uitgevoerd. Op het land-
schapsplan voor Duivensche Broek is in Benthem’s handschrift 
steeds het sortiment en het percentage per soort geschreven. 
Een andere vroege Gelderse ruilverkaveling die we in deze ex-
peditie bestuderen is Hedel-Ammerzoden. Dat landschapsplan 
kwam volgens het jaarverslag van Staatsbosbeheer in 1947 
gereed en werd in de winter van 1948/49 ingeplant.152 Het plan 
is in vormentaal verwant aan Duivensche Broek en Brakel.
De beplantingen bij aansluitingen en kruisingen van de nieuwe 
wegen in de kom in deze ontwerpen zijn vergelijkbaar met het 
landschapsplan voor Ruilverkaveling Veenendaal. Rik de Visser 
(1997) stelt dat uit dit soort details in de vroeger ruilverka-
velingen de invloed van Overdijkink op Benthem blijkt.153 Tot 
halverwege 1948 was dat vrijwel de enige waarmee Benthem 
op het kantoor aan de Maliestraat in Utrecht zijn ontwerpen 
kon bespreken.154 Verkeerskundige overwegingen, zoals de 
zichtbaarheid van knooppunten voor het landbouwverkeer in 
een komkleigebied, kunnen een rol hebben gespeeld. Dit soort 
details komen vrijwel niet meer voor in de landschapsplannen 
van na 1948. In de plannen- en kaartenfabriek ontwikkelden 
Benthem, De Vroome en De Jonge een eigen benadering die 
niet het verkeer, maar het landschap als uitgangspunt nam. 

COL-gebied Betuwe
Eerder werd al vermeld dat na de Tweede Wereldoorlog de 
Rijksdienst voor het Landbouwherstel werd ingesteld.155 Die 
stelde zich ten doel niet alleen het cultuurland te herstellen, 
maar ook “weer een landschap te scheppen”.156 De Commis-
sie van Overleg voor het Landschapsherstel (COL) moest die 
taak uitvoeren.157 Die stelde voor dertien plangebieden een 
toonaangevend ‘landschapsarchitect of stedebouwkundige’ 
aan als supervisor. Die moesten zorgen voor structuurplan-
nen (“een plan voor een groot gebied”) en voor detailplannen. 
Gelijktijdig met de onderbrenging van de werkzaamheden van 
de COL bij Staatsbosbeheer kwamen in december 1948 ook 
enkele Staatsbosbeheermedewerkers die tot dan toe voor de 
COL in verschillende plangebieden werkten naar de afdeling 
Landschapsverzorging.158 Eén van hen was Nico de Jonge, 
die als technische hulp werkzaam was bij de uitwerking van 
de plannen van supervisor Mien Ruys en voor Benthem op 
Walcheren en andere Zeeuwse eilanden.159

De Betuwe was één van de plangebieden van de COL. Bij-
houwer zorgde ervoor dat Van Koolwijk jr daar als supervisor 
werd aangesteld. Die maakte vanaf begin 1946 plannen voor 
COL-plangebied de Betuwe.160 In de Betuwe werden rond die 
tijd drie ruilverkavelingen voorbereid: Ochten-Dodewaard, 
Opheusden-Kesteren en Mauriksche Wetering. Het lag voor 
de hand om - via Bijhouwer - Van Koolwijk jr te vragen om de 
landschapsplannen voor die ruilverkavelingen te ontwerpen. 
Ochten-Dodewaard werd eind 1947 aangenomen en de uitvoe-
ring zal in 1948 zijn begonnen. Vanaf eind 1948 kon Nico de 
Jonge ook via de afdeling Landschapsverzorging als assistent 
worden ingeschakeld. Die was toen immers in Utrecht gestatio-
neerd nadat de COL bij de afdeling Landschapsverzorging was 
ondergebracht. In dat jaar werd ook over Mauriksche Wetering 
gestemd en werd begonnen met de voorbereiding van Opheus-
den-Kesteren. Van alle drie kwam in 1949 het landschapsplan 

Monument midden in ruilverkavelingsgebied Ochten-Dodewaard toont de 
trots van de streek op hun 'nieuwe land'.

HORIZON
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gereed.161 Of er ook echt een structuurplan aan de drie 
plannen ten grondslag ligt is niet bekend, maar de land-
schapsplannen voor Ochten-Dodewaard en Kesteren-Opheus-
den blijken op elkaar aan te sluiten, als was het één plan.162 
Mauriksche Wetering heeft dezelfde stijlkenmerken.163 

Van de weidse Maaskant ... 
In het Brabantse deel van het rivierengebied werden in 
korte tijd zes ruilverkavelingen voorbereid in het gebied dat 
vroeger fungeerde als de Beersche Overlaat. Door de ver-
beteringen aan de Maas was deze overlaat niet langer nodig 
en kon een uitgebreid komkleigebied tussen de oeverwal 
langs de Maas en het Brabantse zand worden ontgonnen.164 
Benthem wilde voor het gebied van de Beersche Overlaat 
een structuurplan dat omvattend zou zijn voor de reeks 
landschapsplannen daar. Hij voerde hierover overleg met het 
waterschap.165 De kaart met dit structuurplan is deel van de 
Staatsbosbeheercollectie en heeft als tekenkamercode R87. 
Dat is de code van Maaskant-West, de eerste van ruilverkave-
lingen in het Maaskantgebied. 
De Visser (1997) bespreekt dat structuurplan waarin Ben-
them en De Jonge het contrast tussen besloten en open 
landschap extreem hebben uitgewerkt. Centraal daarin staat 
de grote open kom tussen de rand van het Brabantse zand 

en de oeverwal langs de Maas. Daarin waren enkele eenden-
kooien de enige opgaande elementen. Aan de noordrand van 
deze grote open ruimte werd de oeverwal langs de Maas 
met beplantingen langs de wegen, ook in de dorpen, verdicht 
en hetzelfde gebeurde aan de zuidrand waar de dorpen op 
de rand van het Brabantse zand waren gelegen. Het struc-
tuurplan laat dit contrast tussen open en besloten uitermate 
helder zien.166 Het structuurplan was leidend voor de land-
schapsplannen voor alle zes ruilverkavelingen. Ook daarin 
waren de kommen onbeplant. Op de oeverwallen en het zand 
is een planten-sociologische en cultuurhistorisch ver�jnde 
beplanting voorgesteld en uitgevoerd. 

... naar het opgedeelde Land van Maas en Waal
Daarbij speelde mee dat in deze Brabantse ruilverkavelingen 
de nieuwe boerderijen niet in de kom werden gebouwd, maar 
aan de rand van de dorpen in het noorden en zuiden.167 In 
de Gelderse ruilverkavelingen was dat aanvankelijk ook het 
geval, maar besloot de Cultuurtechnische Dienst vanaf de 
ruilverkaveling Land van Maas en Waal-West echter dat die 
nieuwe boerderijen ook midden in de nieuw ontgonnen kom 
konden worden gebouwd. Ze werden geprojecteerd aan nieu-
we boerderijstraten. In het landschapsplan voor het Land van 
Maas en Waal-West kon De Jonge daarom niet om het vraag-

Afbeelding 3.62. Structuurplan voor het Maaskantgebied dat structurerend heeft gewerkt voor de landschapsplannen voor de zes ruilverkavelingen in dit gebied.
Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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stuk heen hoe hij met die nieuwe boerderijen in de kom toch 
een landschapsbeeld met “grote open landbouwruimten” in het 
nieuwe rivierengebied kon componeren.168 Het landschapsplan 
voor deze ruilverkaveling is te lezen als een staalkaart voor 
manieren hoe die nieuwe boerderijen met hun erfbeplantingen 
in het landschapsplan konden worden opgenomen. De “langste 
boerderijstraat in het rivierengebied was zo lang dat hij achter-
eenvolgens van oost naar west drie namen kreeg: Liesbroek-
straat, Papesteeg en Kooiweg. In het meest oostelijke deel 
liggen de erven aan weerszijden van een aan beide kanten met 
bomen en deels ook met struiken beplante weg, in het midden 
is er slechts een boombeplanting deels ook maar aan één 
zijde van de weg en in het westen liggen de erven als eilanden 
van groen in de open ruimte. Er werd ook toen nog volop geëx-
perimenteerd in de plannen- en kaartenfabriek, want er zijn in 
de Staatsbosbeheercollectie verschillende landschapsplannen 
terug te vinden. Er is ook een excursieroutekaart in de collec-
tie die langs deze staalkaart van mogelijkheden voor inpassing 
van erven in de kom voert. Deze is op pagina 265 afgebeeld.

Architectonische analyse van de compositie

Transformatie-aspecten
Als we deze landschapsplannen in GIS vergelijken met de 
geomorfologische en bodemkundige opbouw blijkt ook hier 
dat de hoofdopzet van de landschapsplannen daarop is 
afgestemd. De aanpak van de drie landschappelijke eenheden 
(uiterwaarden, oeverwallen en kommen) verschilt onderling in 
alle landschapsplannen. Dat komt onder andere tot uiting in 
het verschil in boomsoorten die in de drie eenheden werden 
toegepast. Daarbij valt op dat de drie Betuwse plannen tot in 
detail op de bodemkaart lijkt afgestemd, waarbij een weg van 
beplanting wisselde als de weg bijvoorbeeld van zavelgronden 
overloopt in een gebied met kleigrond. Op de landschaps-
plannen staan steeds enkele “te behouden natuurterreinen” 
aangegeven. Het betreft veelal wielen, de plassen die vroeger 
bij dijkdoorbraken waren ontstaan. Ook is er aandacht voor 
cultuurhistorische elementen als de oude klooster- en kas-
teel-terreinen in Hedel-Ammerzoden en oude dijken. Verder 
zijn in de kommen vaak enkele eendenkooien gespaard. Zeer 
opvallend in Hedel-Ammerzoden is de structurerende rol van 
de oude riviermeander. De twee lange gebogen wegen aan 
iedere kant zijn met stevige beplantingen aangezet. 

Afbeelding 3.63. Fragment van het land-
schapsplan van Hedel Ammerzoden, Voor-
beeld van de combinatie van te handhaven en 
nieuw ontworpen beplantingen. 

Afbeelding 3.64. Daarboven een beeld bij He-
del op de dijk naar het westen gezien met het 
behouden Dronkaardswiel - ontstaan in 1658 
- dat met nummer 14 op het landschapsplan 
als te behouden natuurterrein is aangegeven. 
Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, 
Special Collections.

COMPOSITIE
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Afbeelding 3.65. Compositie-elementen op de oeverwallen met de 
dorpen in de landschapsplannen voor Maaskantgebied zijn: 
1. Eiken in de berm, veelal met ondergroei van struikbeplanting In 
en om de dorpen. 2. Wegen op de oeverwal dicht bij de dorpen 
zijn met eiken of knotwilgen beplant. 3. De wegen op de oeverwal 
verder weg van de dorpen zijn met es of wilg beplant. 4. Zoals in 
vrijwel alle ruilverkavelingen in Rivierenland is er een nieuwe weg 
aangelegd langs de ‘achterkant’ van het dorp, dus aan de kant van 
de kom. Deze ‘achterstraat’ is meestal met essen beplant. 

Samen vormen ze het besloten deel van het compositieschema 
(5). Dat staat in scherp contrast met de weidsheid met onbeplante 
wegen. Samen vormen ze één compositie waarin de karakteristiek 
van dit landschap wordt uitgebeeld.

1 2 3

4

uiterwaarden

oeverwal met dorpen

komkleigebied
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Compositie-elementen
Uiterwaarden
Op de oudste plannen zijn de uiterwaarden deels ingetekend 
en een enkele keer is daarin een groep populieren of wilgen 
voorgesteld onderaan de dijk. Nieuwe beplantingen om de 
wielen zijn vrijwel altijd opgenomen. 

Dorpen op de oeverwallen
De toegepaste compositie-elementen rond en in de dorpen 
op de oeverwallen is steeds vergelijkbaar. Er worden rijen 
van bomen voorgesteld die vanouds ook bij de rivierdorpen 
stonden. Dat betreft ook notenbomen, veel knotwilgen, een 
lindencarré in IJzendoorn en zelfs een laan van linden naar een 
kasteel. Het landschapsplan voor Hedel-Ammerzoden omvat 
ook een voorstel voor de beplanting van het hele dorp dat zich 
om een oude riviermeander kronkelt. Langs de oude meander 
liggen aan beide zijden lagere gronden die samen als boog-
vormige zone omlijnd zijn om aan te geven dat daarbinnen 
kavelgrensbeplantingen aangebracht dienen te worden. De 
wegen daaromheen in de binnen- en de buitenbocht zijn op het 
ontwerp stevig in de beplanting van wisselende soorten gezet. 
De boom- of struiksoort is afhankelijk van de functie van de 
erven en kavels langs de weg. 

Kommen
In al deze ruilverkavelingen is steeds de grotendeels nieuwe 
weg op de overgang van oeverwal naar kom in de beplanting 
gezet. Die beplanting bestaat grotendeels uit essen. In de 
Betuwse plannen wordt de beplanting van essen voor delen die 
over de oeverwal lopen vervangen door notenbomen. Verder 
zijn erfbeplantingen voorgesteld.

Compositie-elementen toegepast in de kom in Hedel-Ammer-
zoden, Duivensche Broek en Brakel zijn enkele doorgaande 
wegen met een stevige tweezijdige beplanting van wilg of 
populier (P. serotina) deels met onderbeplanting van struiken. 
Daarnaast zijn kruispunten van nieuwe wegen en van een weg 
met een belangrijke waterloop met wilgen of knotwilgen geac-
centueerd. 

Bij de compositie-elementen voor de kom in de Betuwse 
plannen lijkt er met name in Mauriksche Wetering, meer voor 
een parkachtige benadering gekozen. Zo is de wetering stevig 
in de beplanting gezet. De breedte van die beplantingstroken 
wisselde, soms werd die zo breed dat er boomweides ontston-
den. Ook de Linge kreeg in de Betuwse plannen pluksgewijs 
beplantingen. Compositie-elementen die in de kom van Maas 
en Waal-West zijn uitgeprobeerd zijn varianten van wegbeplan-
tingen met populieren, essen en struikbeplantingen
De Brabantse kommen zijn tot slot volledig open gelaten, met 
enkele eendenkooien als uitzondering.

Rand van het Brabantse zand
In het Maaskantgebied bestaat de zuidelijke zone binnen de 
ruilverkavelingen uit de rand van het Brabantse zand, met 
het hoevenlandschap en een vorm van esdorpenlandschap 
bij dorpen als Herpen, Geffen, Nuland en Rosmalen. Daar zijn 
als compositie-elementen noten- en eikenrijen toegepast en 
stroken met struikbeplanting van eik, veldesdoorn en els. In de 
lagere delen, die je als beekoverstromingsvlaktes of een soort 
beemden zou kunnen zien, zijn kavelgrensbeplantingen ont-
worpen van els en wilg. Net als bij Lieshoutsche Beemden en 
Beeksche Akker en De Scheeken zijn ook hier deze kavelgrens-
beplantingen volgens de legenda schematisch aangegeven.

Compositie-schema
We zien in deze landschapsplannen steeds de driedeling in de 
hoofdopzet van uiterwaard, oeverwal en kom terug. Toch zijn 
er verschillende compostie-schema’s te onderscheiden waarbij 
de komgebieden het verschil maken. Brakel en Duivensche 
Broek hebben een contrast tussen besloten kleinschalige 
ruimtes op de oeverwallen tegenover grote open ruimte in 
de kommen, met daarin alleen pluksgewijs beplantingen. In 
Hedel-Ammerzoden zijn de nieuwe wegen door de komontgin-
ning met lange schermen van populier en es langs vrijwel alle 
wegen beplant. Hier zien we een nog kleinschaliger aanpak van 
de dorpen, open oeverwallen en lange schermen in de kom-
men die langgerekte relatief grote ruimtes laten ontstaan. Dit 
compositie-schema zien we ook in Maas en Waal-West, waarbij 
de ruimtes naar het midden van de kom en westwaarts steeds 
groter worden.
De Betuwse plannen hebben een afwisseling met - soms zelfs 
parkachtige - linten langs de weteringen midden door de kom, 
en langs de rand van de oeverwal op de overgang naar de 
kom. In dat compositie-schema lijken juist de oost-west lijnen 
in het landschap te zijn benadrukt. De Brabantse kommen zijn 
daarentegen volledig open gelaten, met enkele eendenkooien 
als uitzondering. Hierdoor werd een open ruimte van 6 bij 10 
kilometer deel van deze compositie. 

COMPOSITIE



Architecturale duiding van een vocabularium  

De strikte gedetailleerde aansluiting op de bodemkaart in de 
Betuwse plannen is in latere landschapsplannen niet meer 
toegepast. Er werd nog wel op die bodem ingedeeld, maar 
een weg kreeg als geheel veelal een eenduidige aanpak. Die 
aanpak tilde het beplantingsplan uit boven verkeerskundige 
argumenten en de puur in de bodemkunde verankerde plan-
ten-sociologische overwegingen. Er werden landschapsarchi-
tectonische keuzes aan toegevoegd. Het is zeer waarschijn-
lijk dat die gebaseerd zijn op de discussies die men in en om 
de plannen- en kaartefabriek heeft gevoerd. Op de afdeling 
Landschapsverzorging heeft Benthem met Overdijkink - af en 
toe wellicht ook Bijhouwer en Van Koolwijk - en met zijn De 
Jonge gezocht naar manieren om landschapsplannen te ma-
ken voor dit speci� eke landschapstype. De ontwerpdiscus-
sies die men daar voerde zorgden voor een bewustwording 
van de middelen waarmee de karakteristiek van de verschil-
lende landschapstypen tot uitdrukking gebracht konden 
worden. Met het landschapsplan vertelde men dus ook hier 
een verhaal. In de plannen die we in deze expeditie naar het 

centrale rivierengebied bezochten kunnen in ieder geval drie 
verhalen worden herkend waarin je als motto kunt herkennen: 
toeeigening, stromenland en delta. 
1 Toe-eigening
Het eerste verhaal begint bij de dorpen op de oeverwallen en 
het grondgebruik in de omgeving van die dorpen. Het is een 
verhaal dat zich richt op de toe-eigening van plekken in het 
landschap. De beplantingsvoorstellen reageren op de historie 
van die plekken, op de lokale overgangen in de bodem, op 
ontmoetingen van wegen en waterlopen. De beplantingen in 
de kom kunnen gezien worden als lokale markering van het 
nieuwverworven land, als vlaggen op de maan. Met die nieu-
we wegen en hun beplanting werd de kom nieuw te gebruiken  
land. 

Wielen
De wielen krijgen door de nieuwe beplantingen volume en 
vormen een reeks massa’s in de weidsheid die men vanaf 
de dijk kan ervaren. Ze vertellen het verhaal van de vele 
dijkdoorbraken en overstromingen die er in de loop van 
de eeuwen in het rivierengebied hebben plaatsgevonden. 

Afbeelding 3.66. Kortgeleden zijn deze populieren langs de Mauriksche Wetering gekapt, maar tot voor kort was hier de lommerrijke park-
achtige ontwerpbenadering in het landschapsplan voor Mauriksche Wetering goed te ervaren. Waard om weer opnieuw in te planten.
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VERHALEN

Vaker is er langs een deel van de oever van het wiel een stuk 
onbeplant gelaten, om zicht op het wiel te behouden. Derge-
lijke wielen zien we ook in het stroomruggenlandschap van 
het Maaskantgebied, maar dan langs de Maas en de dijk die 
de dorpen moest beschermen als de Aa vanuit het zuiden de 
beekdalvlakte onder water zette. Ook hier zijn de wielen op 
een vergelijkbare manier met beplanting gemarkeerd.

Bijzondere bomen als lindes en notenbomen
Bijzondere plekken, vaak met historische waarde, krijgen in 
deze landschapsplannen een accent met deze beplantingen. 
Het kunnen solitaire bomen zijn, bijvoorbeeld in een oprijlaan 
naar het kasteel, of bij een oprit naar de dijk. Ook dorpskernen 
hebben zo een speciaal karakter gekregen, zoals het lindencar-
ré in IJzendoorn.

Boerenlaan op de oeverwal in de dorpen 
Met name in Ammerzoden is een wisselende beplanting aan 
beide kanten van de weg in een dorp voorgesteld. De wegen 
over de stroomrug, of oeverwal, met de rivierdorpen van De 
Maaskant zijn beplant. In en dichtbij de dorpen zijn dat eiken 
met ondergroei, iets verder ervandaan zijn het eiken en knot-
wilgen en verder van de dorpen zijn de wegen met es of wilg 
beplant.

Rijen met knotwilgen langs achterstraatjes 
Deze rijen benadrukken op ingetogen wijze de rand van het ri-
vierdorp aan de kant van de kom en vaak ook de entree ervan.

Plukken in de weidsheid
Op sommige plekken zijn in de Betuwse plannen in de kom 
plukken of korte rijen met knotwilgen geplaatst. Ze staan vaak 
wel langs weggetjes maar niet als verkeerskundige markering, 
eerder als referentiepunten in de weidsheid, om de afstanden 
in die ruimte te kunnen inschatten. Soms staan ze ook ter 
markering van bijzondere lekken als een donk aan de rand van 
de Rijswijksche Polder in ruilverkaveling Mauriksche Wetering.

Markeringen van verkeersknooppunten
Wellicht voorzag men in de grote open ruimtes die ontston-
den bij de ontginning van de komkleigebieden problemen 
als polderblindheid, of wilde men de boeren op hun nieuwe 
trekkers helpen om de weg te kunnen vinden in dit nieuwe kale 
landschap. Ter oriëntatie werden daarom de aantakkingen van 
wegen in de beplanting gezet.  Ze werden met een verkeers-
kundige blik gepositioneerd, onafhankelijk van de bodemkundi-
ge opbouw van het land. Na 1949 zijn dergelijke markeringen 
niet meer toegepast. Men wilde geen verkeerskundig verhaal 
in het landschap tot uitdrukking brengen, maar het verhaal van 
het landschap zelf.

2 Stromenland
Het tweede verhaal gaat over de rivieren die “traag door 
oneindig laagland gaan”.169 In dit verhaal staat de oost-west 
richting van de grote stromen door het weidse land centraal.170 
De oostwest gerichte langwerpige open ruimtes zijn daar een 
uitdrukking van. 
Dit verhaal wordt uitgedrukt door toepassing van het eerder-
genoemde vocabularium voor de oeverwallen en dorpen, maar 
vooral door:

Scherm van bomen langs nieuwe achterstraat 
In vrijwel alle ruilverkavelingen werd een nieuwe doorgaande 
weg aangelegd op de overgang van oeverwal naar kom. Waar 
tot dan toe de doorgaande wegen over de dijken liepen is dat 
na de ruilverkavelingen vaak niet meer het geval. Deze wegen 
hebben later veelal een stevige beplanting van essen gekre-
gen.

Parkwetering
In de Betuwse plannen zijn de Linge en de Mauriksche Wete-
ring met een afwisselende beplanting gemarkeerd als slinge-
rend lint door de kom. Dat leverde parkachtige routes op door 
het verder veelal puur functionele komgebied.

Langgerekte ruimtes in de kom begrensd door schermen van 
populieren en essen 
Ze geleden de grote open ruimte van de kom in lange 
oost-west-gerichte ruimtes van 500 bij 1000 meter tot 1500 
bij 3000 meter. Vaak is hun richting evenwijdig met de rivier 
en de dijk en zo benadrukken ze ook de hoofdrichting van dit 
landschap aansluitend op de historie van de rivieren die traag 
van oost naar west richting de zee stromen. 

3 Delta
Het derde verhaal gaat over de kom als prelude van de delta.
De consequente beplanting van de wegen op de oeverwal 
staat in De Maaskant in groot contrast met de onbeplante 
wegen in het komgebied. Ook de Roode Wetering/Hertogs-
wetering die van oost naar west midden door de kom loopt 
is onbeplant gelaten op het landschapsplan. Hier is de open 
ruimte als compositie-element nog van nog groter formaat 
dan in Eemland.  Enkele eendenkooien zijn de enige opgaande 
elementen in ruimte tot voorbij de horizon. 

De oneindige ruimte 
Door de combinatie van ooghoogte van de waarnemer in het 
landschap en de bolling van de aarde verdwijnen opgaande ele-
menten in de verte achter de horizon. Om dit effect te berei-
ken moet het vrije zicht ongeveer 4,5 kilometer zijn in een plat 
landschap. Dan komt de horizon in beeld en verdwijnt steeds 
meer achter die horizon uit zicht. 
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Herkenbaarheid in actuele landschap

De te beschermen natuurterreinen, de wielen en historische 
dijken - met hun ontworpen beplantingen zijn vrijwel allemaal 
in het actuele landschap terug te vinden. Ook is het opvallend 
dat veel van de detailbeplantingen van linde en noot in en bij 
de dorpen vaak nog aanwezig zijn. De dijkverzwaring heeft 
er wel een aantal laten verdwijnen. Het gaat vaak ook om 
onopvallende rijen knotwilgen langs de achterkant van het 
dorp of om wilgen bij de wielen. De beplanting van Ammer-
zoden langs de oude dijken in het dorp en dwars daarop is 
nog grotendeels aanwezig, maar staat wel onder druk door 
incidentele ingrepen als de aanleg van een sporthal. 

In de kommen is veel meer verdwenen, vaak door de groot-
scheepse infrastructuurlijnen (A15 en Betuweroute) die daar 
later zijn aangelegd. Door de Lingewerken in Neder-Betuwe, 
waarbij de dubbele Lingeloop met verschillende waterpeilen 
werd vervangen door één brede wetering, zijn al eerder veel 
van de beplantingen langs de Linge verdwenen. Er is veelal 
niets voor terug geplant. De parkachtige beplanting van de 
Mauriksche Wetering met rijzige populieren in gras stond tot 
voor enkele jaren nog �er overeind. 

Tegenwoordig is de kom van de Beersche Overlaat nog 
steeds weids, maar niet zo open meer als na de ruilverkave-
lingen in de vijftiger jaren. Het Maaskantgebied is in de ze-
ventiger en tachtiger jaren onderdeel geweest van een latere 
zeer grote ruilverkaveling, namelijk Midden-Maasland. Toen 
zijn er nieuwe boerderijen in de polder geplaatst. Ook zijn 
de Grote Wetering en enkele wegen door de kom beplant. 
Verder zijn toen bij enkele kruispunten bomen geplaatst, een 
kwart eeuw nadat Benthem en De Jonge juist die openheid 
hadden aangedurfd en die plukken met beplanting niet meer 
zouden toepassen. 

Het landschapsplan van Midden-Maasland heeft in de zeventi-
ger jaren - twintig jaar na de oude Maaskantruilverkavelingen 
- al tot een opdeling van de grote weidsheid geleid. Om het 
compositie-schema met dergelijke grote ruimtes in stand 
te houden dient iedere opdeling of opvulling van die ruimte 
kritisch te worden bekeken. De eendenkooien liggen ver 
genoeg uit elkaar om brede zichten ertussendoor mogelijk 
te houden. Maar hoe meer de ruimte met verspreide mas-
sa-elementen werd opgevuld, hoe meer die grote weidsheid 
verdween. Alles ging meer op elkaar lijken, karakteristieken 
vlakten af. Wellicht is het mogelijk om hier de komende jaren 
te schilderen met de bijl en dit meesterwerk weer op te 
schonen. Het zal zijn alsof je een oud schilderij weer schoon 
laat maken en onder de bruine vernis en rooklagen de volle 
kleuren weer tevoorschijn komen.171

Conclusie

De term stroomruglandschap waarmee de werkgroep het 
landschap van het centrale rivierengebied aanduidde sloeg 
vooral op het oude cultuurlandschap van de dorpjes op de 
oeverwallen en de uiterwaarden langs de rivieren. In de 
periode van de ruilverkavelingen stond de kolonisering van 
de komkleigebieden centraal. Dat zorgde voor een sterke 
vernieuwing van de karakteristiek van het landschapstype. 

Die karakteristiek heeft zich in de landschapsplannen van 
de beginperiode nog niet eenduidig uitgekristalliseerd. Er 
worden als het ware meerdere verhalen verteld in de kom-
kleigebieden van de verschillende ruilverkavelingsgebieden. 
In het begin werden met plukken en lintvormige beplanting 
de nieuwe wegen in de kom gemarkeerd. Later werd in De 
Maaskant gekozen voor een groot contrast en in het land van 
Maas en Waal worden ook andere opties verkend, zoals voor 
een opdeling van de kom in lange oost-west gerichte ruimtes. 

Die richting van de lange slingerende stromen is een essen-
tieel kenmerk van het oer-landschap van dit stroomruggen-
landschap en dientengevolge ook van de achterliggende 
kommen. In deel III van deze dissertatie zal blijken dat in de 
latere landschapsplannen voor het landschap in het centrale 
rivierengebied juist dat kenmerk het belangrijkste thema zou 
worden.
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Afbeelding 3.67. Voor ruilverkaveling Maas en Waal - west zijn meerdere land-
schapsplannen in de collectie aangetroffen. Het lijkt of er al doende meerdere 
composities zijn verkend. Ook bevindt zich in de Staaytsbosbeheercollectie een 
kaart met een versie van het landschapsplan en een excursieroute. 

VERHALEN

Het lijkt erop dat de route door het gebied voert als door een staalkaartenboek 
met voorbeelden van hoe er met wegbeplantingen en erfbeplantingen in het 
nieuwe komlandschap zou kunnen weorden omgegaan. Zo laat de serie land-
schapsplannen een zoekproces zien. 
Het gaat om de volgende:
* beplante erven aan een stevig beplante nieuwe weg, de boerderijstraat;
* beplante erven aan een eenzijdig beplante weg;
* beplante erven aan een onbeplante weg;
* onbeplante erven aan een onbeplante weg.
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3.8 Landschap van bedijkingen

Deze expeditie heeft betrekking op de volgende  ruiverkavelingen:
R005 Kromgat
R040 Ser Pauluspolder 
     Eede
R069 Kruiningen
R098 Schelphoek
R127 De Kleine Boompolder
   Westland

R047 Valkoog 
R092 Velserbroek
P109 Polder De Zeevang
R113 Wervershoof
R151 Keverdijksche - en Zuidpolder
R161 Ringpolder
R167 Grebpolder
R180 Speketerspolder

Inleiding

Deze expeditie heeft betrekking op het landschap met de zee-
kleipolders in Zeeland, West-Brabant en het zuid-westen van 
Zuid-Holland. Aan de zijlijn komen ook de zeekleipolders van 
West-Friesland aan de orde.
In de basisdatatabel zijn de basisgegevens opgenomen. Bij de 
landschapsplannen voor het zuid-westen was De Jonge betrok-
ken, hoewel de rolverdeling met Benthem in deze beginjaren 
niet duidelijk te reconstrueren is. Waarschijnlijk heeft Benthem 
zelf het meest gedaan aan de landschapsplannen in West-Fries-
land. Achtereenvolgens komen weer de volgende onderzoeks-
vragen aan bod:

Horizon
Wat waren de beweegredenen van de ontwerpers van de vroe-
ge landschapsplannen voor de zuid-westelijke zeekleipolders 
en West-Friesland? 

Compositie
Welke architectonische compositie pasten zij toe in deze land-
schapsplannen?

Verhalen
Kunnen we in die compositie een vocabularium herkennen en 
sluit het verhaal dat daarmee wordt verteld aan bij de typering 
van dit cultuurlandschap door de werkgroep en is dat verhaal 
in het huidige landschap ook leesbaar? 
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Horizon: strijd in de delta

Zo komen we in deze laatste expeditie - eindelijk - bij het 
landschapstype waar in ieder geval voor een belangrijk deel 
de bakermat van het maken van landschapsplannen voor 
ruilverkavelingen ligt. Hier werd het Reconstructieplan voor 
Walcheren in de loop van 1945 in de steigers gezet en begin 
1946 uitgewerkt en later dat jaar gepubliceerd. Hier werd 
volgens eerdere onderzoeken pionierswerk verricht. Jammer 
genoeg is het aantal landschapsplannen voor ruilverkavelin-
gen in dit deel van het land uit de beginperiode zeer beperkt.

Zeeland had namelijk een speciale positie waardoor veel van 
de wederopbouwprojecten niet onder de Ruilverkavelingswet 
van 1928, maar onder een speciale nieuwe Herinrchtingswet 
zijn uitgevoerd. Van deze herinrichtingsprojecten bevindt zich 
slechts één landschapsplan in de Staatsbosbeheercollectie, 
namelijk het landschapsplan voor Herinrichting Zuidelijke 
Beveland.172 Verder zijn er nog zeven landschapsplannen uit 
die periode aangetroffen en daarvan bestaat het plan voor 
Ser Pauluspolder slechts uit een basiskaart waarop het land-
schapsplan niet is ingetekend. Dan is er nog het landschaps-
plan voor ruilverkavelig Eede in Zeeuws Vlaanderen, maar dit 
gebied ligt eigenlijk op de rand van het zandlandschap van 
Vlaanderen en niet in het landschap van de zeekleipolders. 
Dan blijven er nog vijf landschapsplannen over: Kromgat, 
Kruiningen, Schelphoek, Westland en De Kleine Boompolder. 
Het zijn stuk voor stuk mooie namen, maar bieden die land-
schapsplannen genoeg materiaal voor deze expeditie?

Samenhang
Dat dit landschapstype pas in deze laatste expeditie aan 
bod komt is allereerst gebaseerd op de indeling van de 
werkgroep. Die zetten het landschap van de aandijkingen en 
droogmakerijen bij de jonge landschappen. In 1944 discussi-
eerde de Werkgroep voor de Cultuurlandschappen uitgebreid 
over hoe de zeekleigebieden dienden te worden ingedeeld 
in haar typologie van de Nederlandse cultuurlandschappen. 
Men signaleerde verder grote verschillen tussen Zeeland, 
West-Friesland, Friesland en Groningen. Een deel daarvan 
deelde men in bij het terpenlandschap, één van de oude 
cultuurlandschapstypen. Er zijn echter meer landschappen 
bij waarvan de hoofdopzet stamt uit de middeleeuwen. Zo 
vormen de oude ‘klei op veen’-polders binnen de Westfriese 
Omringdijk een gebied met een rijke historie.173 Net als bij de 
slagenlandschappen kwam men er niet uit en werden allerlei 
landschappen bij elkaar geveegd in één type. Daarnaast 
probeerde men een onderscheid te maken tussen jonge en 
oude cultuurlandschappen. De aandijkingen en droogmakerij-
en werden ingedeeld bij de jonge. Het splitsen van de jonge 
en oude cultuurlandschappen blijkt in de praktijk echter 
vaak niet te maken. De jonge heideontginningen vormen één 
landschap met het oudehoeven- of esdorpenlandschap en het 
landschap van de grote rivieren is niet op te delen in verschil-

lende landschapstypen. Zo vormen ook de oude en jonge 
zeekleipolders samen één landschap. 

Walcheren
Het was uiteraard niet zo dat de werkgroep voorvoelde dat 
juist het Reconstructieplan voor Walcheren een half jaar 
later, door de inundatie, een hoofdrol zou gaan spelen in de 
ontwikkeling van de landschapsverzorging. Aanleiding voor 
de werkgroep om lang stil te staan bij Walcheren was de 
dissertatie die Vlam in 1942 had gepubliceerd. Daarin be-
schreef zij een geomorfologisch proces: als “inversie van het 
landschap”.174 De leden van de werkgroep waren er duidelijk 
door gefascineerd. 
Het betreft de genese van het landschap van Walcheren tij-
dens de afgelopen tweeduizend jaar van de jaartelling. Rond 
het jaar 1000 liepen zeekreken kronkelend door het Holland-
veen dat in de duizend jaar daarvoor in de luwte achter de 
strandwallen en duinenrij was gegroeid. Via die kreken sloeg 
de zee delen van het veen weg, maar in die kreken zette de 
zee met vloed ook weer zand af. Sommige kreken verzand-
den tot bewoonbare stroken in het veen en daarop vestigden 
zich mensen. Zo’n duizend jaar geleden begonnen die de 
stukken oudland om de nederzettingen te beschermen met 
dijken. Deze oudlandpolders hadden de Zeeuwen dus al in de 
Middeleeuwen omdijkt en sommige van die polders hebben 
door de eeuwen vele stormen en overstromingen overleefd. 
Door de lagere waterstand in de polders verdroogden en oxi-
deerden de poelgronden. Ze klonken in en werden uiteindelijk 
lagere gebieden tussen de kreekruggen. Dat was de genese 
van het 'oudland' waarover Vlam in 1942 in haar dissertatie 
had geschreven. 

Oudland
In de praktijk van de ruilverkavelingen bleken deze oude 
Zeeuwse cultuurlandschappen niet los te zien van de bedij-
kingen van de jonge zeekleipolders. We zagen in deel I dat 
Benthem met de Snelcommissie in het Reconstructieplan 
de combinatie van binnenduinrand, kreekruggen en poel-
gronden van het oudland als uitgangspunt heeft genomen 
voor het herstel van Walcheren na de inundatie. Ook in de 
Staatsbosbeheercollectie bevindt zich een landschapsplan 
voor een ruilverkaveling voor oudland in combinatie met 
een binnenduinrand, namelijk het plan voor Schelphoek, het 
westelijk deel van Schouwen-Duiveland. De compositie van 
dit landschapsplan is sterk verwant aan het reconstructie- 
en beplantingsplan voor Walcheren. Daarnaast zien we het 
landschapsplan voor herverkaveling Zuid-Beveland terug 
dat voornamelijk uit oudland bestaat. De wegen over de 
kreekruggen zijn ook in het landschapsplan voor Zuid-Beve-
land met Zeeuwse hagen beplant. 
De zeekleigebieden omvatten natuurlijk ook landschappen 
die ná de middeleeuwen zijn ontstaan. Het gaat om offensie-
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ve kwelderbedijkingen, droogmakerijen en landaanwinningen. 
In al die polderlandschappen zijn de dijken natuurlijk deel 
van de karakteristiek, maar binnen die groep zijn nog grote 
verschillen. De landschapsplannen voor de bedijkingen in het 
zuidwesten van het land blijken anders van opzet dan in het 
noorden. Zoals we in de expeditie naar het terpenlandschap 
zagen werden ze in het noorden in de landschapsplannen als 
één geheel met het terpen- en wierdenlandschap behandeld. 

Nieuwland
Voor een groot deel bestaat het landschap van de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant juist uit een aaneen-
schakeling van relatief kleine polders die deels uit oudland 
bestaan en deels jonger zijn. Tussen de oudlandeilanden had 
de zee in de loop der eeuwen het Hollandveen weggeslagen 
en waren geen poelgronden en kreekruggen meer te vinden. 
Daar was een lagune ontstaan met diepe zeearmen waarin 
de grote rivieren uitmondden. In die lagune slibde door de 
getijdewerking nieuw land aan in de vorm van schorren en 
slikken tegen de eilanden van het oudland aan. Als die schor-
ren hoog genoeg waren opgeslibd werd door de zee ook een 
zeer vruchtbare laag zeeklei afgezet. Door deze opgeslibde 
delen vanaf de oudlanddijken met nieuwe dijken te omgeven 
won men nieuw land in de vorm van vruchtbare zeekleipolders, 
‘nieuwlandpolders’ genoemd. Daar tussendoor mondden nog 
eeuwen diverse rivieren en Brabantse beken uit in de zeear-
men. Vaak sloeg de zee ook weer stukken van de polders 
weg en ontstonden wielen en kreken bij dijkdoorbraken in de 
polders. Als herstel van de polderdijken mogelijk was kwamen 
die kreken in de nieuwlandpolders te liggen. Daarbuiten begon 
de aanlanding en inpoldering opnieuw. In de loop der eeuwen 
werden ook de laatste zeearmen bedijkt. 

Oorlogsschade
Voor Benthem stond vanaf eind 1944 juist dit Zeeuwse en 
Westbrabantse landschap hoog op de agenda. Daar werden 
met voorrang projecten ter herstel van de oorlogsschade 
uitgevoerd. In de Staatsbosbeheercollectie is weinig van die 
vroege landschapsplannen terug te vinden.175 Dat hoeft nog 
niet te betekenen dat er geen ontwerpen voor zijn gemaakt.
In 1946 schrijft Benthem over de polder van Tholen dat het 
een voorbeeld is van een polder met een veel eenvoudiger 
structuur dan dat van Walcheren en Schouwen. In deze nieuw-
landpolders zal “met het aanbrengen van de eertijds zo rijke 
beplantingen op dijken en erven (...) zeker het voornaamste 
werk tot landschappelijke wederopbouw verricht zijn”.176 Bij dat 
aanbrengen van die beplantingen op dijken en erven is Nico 
de Jonge belangrijk geweest. Benthem had al vanaf juni 1945 
contact met hem, maar zijn preciese rol is in dit onderzoek 
niet helder geworden.177 Was hij een technisch assistent die al 
doende het ontwerpen van beplantingsplannen heeft geleerd? 
Het is hoogst waarschijnlijk dat hij tussen 1946 en 1948 
een reeks detailplannen voor Walcheren heeft opgesteld als 
uitwerking van het landschapslan dat opgenomen was in het 
Reconstructieplan. In diezelfde periode hebben Benthem en De 
Jonge ook samengewerkt aan Schouwen-Duiveland en Tholen. 
Verder zal De Jonge als assistent van de supervisors van het 
COL ook ontwerpen voor nieuwe erfbeplantingen en voor de 
beplantingen op de dijken hebben gemaakt. 

Structuurplan
Bij nadere bestudering blijkt het kleine aantal landschapsplan-
nen wel een heldere illustratie van de visie die Benthem in zijn 
dubbel-artikel van 1950 uiteen zet. Daarin vertelt hij dat ieder 
landschapsplan eigenlijk deel zou moeten zijn van een struc-

Afbeelding 3.68. Structuurplan voor het West-Brabants kleigebied: dijken en erven beplant, polders weids en open. Bron: Benthem, (1950).
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tuurplan voor een groter gebied waarmee het een landschap-
pelijke eenheid vormt. Hij noemt dit 'streeklandschapsplan-
nen'. Net zoals er voor de zes landschapsplannen voor het 
Maaskant-gebied een structuurplan werd opgesteld, blijkt uit 
dit artikel dat er ook een structuurplan voor het landschap 
van het West-Brabantse kleigebied te zijn gemaakt. Een deel 
daarvan is afgedrukt bij het artikel. In het bijschrift staat dat 
het "het herstel beoogt van het landschap tussen Ossend-
recht en Raamsdonksveer". Daarvoor worden de "oude grillig 
verlopende polderdijken van een boombeplanting voorzien". 
In contrast daarmee zijn de "kaarsrechte 'dambord'-wegen" 
tussen de bouwlanden onbeplant gelaten.
In deze periode is voor één ruilverkaveling gelegen in het 
Westbrabants zeekleigebied een landschapsplan gemaakt. 
Dat is voor ruilverkaveling Westland. In dit landschapsplan is 
het door Benthem beschreven planconcept duidelijk te her-
kennen. Dit structuurplan is ook van toepassing in Zeeland, 
maar ook daarvan slechts één voorbeeld: De Kleine Boom-
polder. De bestaande boombeplanting van de dijken om deze 
polder zijn aangevuld met nieuwe populierenbeplantingen. Ga 
snel kijken, want de populieren op de dijken staan er nu in 
volgroeide glorie. Als ze gekapt worden is het altijd de vraag 
of ze teruggeplant worden.178

Kreken
Opvallend is dat Benthem in 1950 met geen woord rept van 
de kreken of wielen, terwijl in het landschapsplan voor één 
van de oudste landschapsplannen, namelijk voor Kromgat, 
die kreken de hoofdrol spelen. Juist die zijn in dat ontwerp 
met nieuwe beplantingen omzoomd. Wellicht was de druk 
vanuit de landbouw te groot om  te voorkomen dat de kreek-
resten in de nieuwe verkaveling weggeploegd werden. Dat 
leverde immers weer nieuwe landbouwgrond op. Die kreken 
zouden later toch een grote rol in de landschapsplannen voor 
de zeekleipolders gaan spelen.
In 1953 sloeg de zee nog een keer verwoestend toe, met 
name op Texel en in Zuidwest-Nederland en het rivierenge-
bied. In deze Watersnoodramp bleef Walcheren grotendeels 
gespaard maar grote delen van het Hollands-Brabants-Zeeuw-
se zeekleipoldergebied overstroomden na dijkdoorbraken. 
Eigenlijk kon het werk van landschapsverzorging weer op-
nieuw beginnen. Op zwart-wit �lms uit die tijd zie je de jonge 
boompjes triestig met hun prille kruinen boven het zoute wa-
ter uitsteken. Ook Kromgat moest na 1953 opnieuw worden 
ingeplant. Daarbij werd het idee van het oude landschapsplan 
opgewaardeerd door de wegbeplantingen uit te breiden tot 
parkachtige stroken tussen de wegen en de kreken. 
Het zuidelijkste deel van Zeeland werd amper getroffen door 
de ramp van 1953. Een jaar eerder werd namelijk De Braak-
man, de grote kreek tussen oost- en west Zeeuws Vlaan-
deren met een dam van de Westerschelde afgesloten. Het 
was bijzonder dat dit gebeurde vóórdat de kreek helemaal 
verzand was en er een laag vruchtbare zeeklei over was afge-
zet. In het verleden zouden de Zeeuwen daarop gewacht heb-
ben. De tijden veranderden echter en nu wilde men in deze 
polder ook andere functies dan alleen landbouwgrond een 
plek geven. De kreek bood ruimte voor een recreatiegebied 
op een schiereiland in de kreek. Het zuiden van de kreek zou 
met grote bassins voor waterberging zorgen en een nieuwe 
weg midden door de polder zou de twee delen van Zeeuws 
Vlaanderen met elkaar verbinden. Er was zelfs een vorm van 
natuurontwikkeling voorzien in het noorden achter de dam, 
waar door kwel vanuit de Schelde een brakwatermilieu zou 
ontstaan. Deze inpoldering was natuurlijk geen ruilverkave-
ling, maar is wel tekenend voor de nieuwe tijdgeest die aan 
het opkomen was. Daarin kregen de kreken in Brabant en 
Zeeland een hoofdrol.179 

Afbeelding 3.69. Landschapsplan voor ruilverkaveling Kleine Boompolder.
Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Architectonische analyse van de compositie

Transformatie-aspecten
Wat bepaalt de karakteristiek van de verschillende polderland-
schappen? De Zeeuwse oudlandpolders Walcheren en Schou-
wen, maar ook die in Zuid-Beveland, worden gekenmerkt door 
het verschil tussen de kreekruggen en de poelgronden. Op dat 
verschil is in navolging van het plan voor Walcheren voortge-
bouwd door de kreekruggen met beplanting te verdichten en 
de poelgronden juist boombeplanting achterwege te laten.180

In het geval van Walcheren en Schouwen loopt het landschap 
van de ruilverkaveling ook over in de binnenduinrand. Op het 
plan voor Schelphoek (het westen van Schouwen) staan in 
die binnenduinrand de bestaande boomgaarden, een bos, de 
bestaande bomen en struiken aangegeven, kennelijk om deze 
te behouden.

Voor de nieuwlandpolders in het zuidwesten zijn het de dijken 
en de relicten van dijkdoorbraken (wielen en kreken) die de 
karakteristiek bepalen. In de transformatie van het landschap 
werden de oude dijken meegenomen in de compositie van het 
nieuwe landschap. In Kromgat vormden de kreken de hoofd-
structuur van het landschapsplan. Na Kromgat lijkt het echter 
of de kreekresten in het Zeeuws-Brabantse zeekleigebied min-
der belangrijk werden in de landschapsplannen. In het noorden 
van het land waren dergelijke kreken minder frequent ontstaan. 
Daar zijn wel de slingerende waterlopen nadrukkelijker in het 
landschap aanwezig en in het landschapsplan visueel-ruimtelijk 
verduidelijkt. In het landschapsplan voor Bellingwolde is specia-
le aandacht voor de beplanting rond vesting Oudeschans en in 
Kromgat rond het kasteel bij Oosterhout.

Afbeelding 3.70. Bodemkaart van ruilverkavelingsgebied Schelphoek op Schouwen, naast 
het landschapsplan. Het bodemkundige verschil tussen binnenduinrand en groene ze-
kleigronden in de polder is structurerend voor het landschapsplan, vergelijkbaar met het 
Reconstructieplan voor Walcheren. Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special 
Collections.
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Compositie-elementen  

Oudland en binnenduinrand

Op het landschapsplan voor Schelphoek is het contrast tus-
sen de binnenduinrand tegenover de open polder nog sterker 
aangezet dan in het plan voor Walcheren. 

Compositie-elementen in de polder zijn de onbeplante wegen 
en de bestaande beplante dijken. In de binnenduinrand en op 
de kreekruggen zijn het eenzijdig of tweezijdig met struweel 
beplante wegen, oftewel met Zeeuwse hagen Soms zijn deze 
Zeeuwse hagen gecombineerd met een boombeplanting 
(eenzijdig of tweezijdig). Langs kleinere weggetjes zijn soms 
knotwilgen of grauwe abeel voorgesteld.
Op het landschapsplan voor Walcheren staan ook nieuwe 
bossen bij landgoederen in de binnenduinrand aangegeven, 
maar ook elders in de deze zone zijn nieuwe bossen gedacht. 
Daarbij werd voorgesorteerd op te verwachten recreatieve 
ontwikkelingen. Op Schelphoek staan deze bossen niet.

Nieuwlandpolders:

In de nieuwlandpolders zijn de volgende compositie-elemen-
ten toegepast: 

Boomdijken en onbeplante polderwegen
De dijken met beplantingen vormen een contrast met de 
open polderwegen.

Erfbeplantingen
In alle streken zijn de erfbeplantingen als eilanden van groen 
in de openheid als compositie-element gebruikt. De verschei-
denheid aan erfbeplantingen in de polders verdienen een 
eigen ontwerpstudie. 

Kreekbeplantingen
In Kromgat is ervoor gekozen om de kreken met stevige 
beplantingen te accentueren. 

Compositie-schema
Het compositie-schema voor de ruilverkavelingen met oud-
land bestaat uit het contrast tussen:
• Besloten kreekruggen en soms een besloten 

binnenduinrand met een aaneenschakeling van bossen 
en kleine ruimtes tussen met struiken beplante wegen. 

• een open polder met een ruimte van meer dan 3 
kilometer doorsnede.

In de vroege landschapsplannen voor de jonge zeekleipolders 
in het zuid-westen zijn twee essentieel verschillende compo-
sitieschema’s te ontwaren. 
• In Kromgat zagen we beslotenheid bij de historisch 

bewoonde plekken en langs de kreken. Daartussen grote 
open ruimtes van bijna 2 kilometer breed en lang. Dijken 
die niet langs een kreek liggen blijven onbeplant. 

• In de andere ruilverkavelingen is er in het landschapsplan 
gekozen voor het aanbrengen van beplantingen op 
de dijken. Die zorgen voor een aaneenschakeling van 
polderruimtes, waarin de erven zich als ‘kleine eilanden 
van groen’ afsteken. De polderruimtes hebben vele 
vormen: alles tussen lange smalle polders van enkele 
kilometers lang en minder dan een kilometer breed. 
Soms ook eivormig met een lengte van 5 en een 
breedte van 3 kilometer. De Zak van Zuid-Beveland is 
een voorbeeld waarbij de vele polders vaak kleiner dan 
enkele honderden meters breed zijn.

COMPOSITIE

Afbeelding 3.71. Twee uiteenlopende compositieschema's weergegeven die in de zeekliepolders in het zuidwesten zijn toegepast, weergegeven op een tegel van 4,5 
bij 4,5 kilometer. Links de beplante dijken en de erven als groene eilanden in de polder en rechts het compositieschema met daarin ook een rol voor beplantingen 
langs de kreken.  
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Architecturale duiding van een vocabularium 

Het compositieschema voor de landschapsplannen voor het 
oudland ondersteunt het verhaal van het inversielandschap van 
deze oude polders, vaak nog uit de tijd van het Hollandveen.  
De twee architectonische compositieschema’s voor de jonge 
zeekleipolders kunnen worden verbonden met ieder een eigen 
architecturaal verhaal. Het eerste verhaal concentreert zich 
juist op de dynamiek van het winnen van land op de zee. De 
dijken zijn blijken van de kracht van de cultuur die de woeste 
(heidense) natuur heeft getemd. De lange linten van beplantin-
gen op de dijken laten zien hoe mensen eeuwenlang keer op 
keer ‘landjepik’ hebben gespeeld met de zee. En gewonnen 
hebben. In het tweede verhaal gaat het juist om de heroïek van 
littekens van de strijd tegen de zee. De kreken spelen daarin 
een hoofdrol. 

Oudlandpolders: 

Vocabularium: Zeeuwse hagen
Bermen met struiken beplant, afwisselend eenzijdig op tweezij-
dig, in de binnenduinrand en op de kreekruggen.

Vocabularium: Zeeuwse lanen op kreekruggen
Dubbelzijdige boombeplanting met of zonder onderbeplanting 
met struiken.

Vocabularium: Mantelingen in contrast met de weidse polder
De binnenduinranden en de kreekruggen werden met besloten 
gemaakt met Zeeuwse hagen en lanen in contrast met de 
volledig open weidse polder.

Nieuwlandpolders:

Vocabularium: Boomdijken 
Geïnspireerd op de voor de inundatie rijk beplante dijken. Elke 
dijk is een markering van een stuk ingepolderd teruggewonnen 
land. De schermen van bomen om de weidse polders maken 
deze geschiedenis zichtbaar. In de detaillering van de plaatsing 
van de bomen op verschillende hoogtes in het talud van de dijk 
kan de ontwerper zijn meesterschap tonen. Het maakt uit of 
er één rij bovenop de dijk of juist meerdere rijen in het talud 
staan. Ook is bijvoorbeeld een combinatie van boomsoorten 
mogelijk, bijvoorbeeld een rij knotwilgen in de teen van de dijk.

Vocabularium: een grid van erven als eilanden van groen
In de verder open polder werden erfbeplantingen aangebracht.

Vocabularium: parkkreken 
Stroken met afwisselende beplantingen, gaarden en weides en 
recreatieve wegen langs een kreek.

Vocabularium: historische plekken
Speciale aandacht in het ontwerp voor de beplanting van 
plekken als een kasteelterrein of fort. Net als bijvoorbeeld de 
terpen tekenen ze zich daardoor vaak af in de weidsheid. 

West-Friesland

Afbeelding 3.72. In West-Friesland vonden rond 1950 een aantal 
ruilverkavelingen plaats. In de landschapsplannen daarvoor is de - 
waarschijnlijk door Benthem ontworpen - beplanting op het landschaps-
plan gekoppeld aan de oude woonkernen die daardoor besloten in het 
groen aan de oude dijken liggen. Vanaf de dijk is er uitzicht over de 
weidsheid van het landschap buiten de oude Westfriesche Omringdijk, 
waar de zee is drooggemaakt.
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Herkenbaarheid in actuele landschap

Veel van deze vroege landschapsplannen zijn ook weer 
vrijwel volledig in het tegenwoordige landschap terug te 
vinden. In het Zeeuwse en West-Brabantse deel moet daarbij 
wel aangetekend worden dat er na de ramp van 1953 soms 
van herplant sprake is geweest, zoals bij Kromgat, waarbij 
losjes is voortgebouwd op het oude landschapsplan. In het 
nieuwe ontwerp is de beplanting �ink ruimer opgezet. Verder 
is de groei van de recreatie op de Zeeuwse eilanden zo groot 
geweest dat het landschap daarvoor rond de laatste eeuw-
wisseling nogmaals volledig opnieuw is verkaveld. Het wegen-
patroon is opgewaardeerd en uitgebreid met rondwegen 
om grote nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Toch zijn er 
nog een aantal wegen met Zeeuwse hagen te vinden tussen 
Renesse en Haamstede langs de Lagezoom en de Kooij-
mansweg en het voetpad langs de noordrand van Haamstede 
bijvoorbeeld en ten noorden van Serooskerke. Het contrast 
tussen de verbrede besloten binnenduinrand en de weidse 
polder is nog steeds duidelijke ervaarbaar. 

Conclusie

Tijdens deze expeditie naar ruilverkavelingen in het land-
schap van bedijkingen in het zuid-westen van het land bleek 
dat er binnen dit landschapstype weer een �inke variatie te 
herkennen is. De landschapsplannen zetten die verschillen 
extra aan. In Zeeland bleek dat de nieuwlandpolders en de 
oudlandpolders in de landschapsplannen in één compositie 
gebracht moesten worden. De landschapstypologie van de 
werkgroep bleek hier niet werkbaar.

In Brabant is incidenteel - in Kromgat - voor de kreken als 
belangrijkste karakteristiek gekozen. In die benadering wordt 
het verhaal van relicten uitgedrukt, zowel relicten die herin-
neren aan de woestheid van het water van zee en rivieren, 
als van de manier waarop mensen zich in de loop van de 
geschiedenis een geborgen plek hebben eigen gemaakt. 

In het tweede verhaal gaat het om de overwinning in die 
strijd. De littekens worden uitgepoetst en de overwinning 
met de stoer beplantte dijken gevierd. De wegen door de 
zeekleipolders zijn in beide verhalen onbeplant gelaten.

Of het nu gaat om het verhaal van de relicten als littekens of 
om het verhaal van de overwinning op de zee, alle twee de 
architecturale verhalen bouwen voort op het verhaal van het 
oerlandschap van de lagune.

VERHALEN
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Afbeelding 3.73. Fragment van het landschapsplan voor ruilverkaveling Kromgat.  
Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.



Landschapsplan Nederland  Hoofstuk 3 De plannen- en kaartenfabriek

DE PLANNEN- EN KAARTENFABRIEK

268

3.9 Een palet voor de compositie van landschappelijke taferelen

Horizon: planten tegen “sameness”

In dit deel van de dissertatie was de onderzoeksvraag hoe 
zich in de beginperiode in de “kaartenfabriek” het ontwerpen 
van landschapsplannen voor verschillende landschapstypen 
die door de werkgroep waren onderscheiden ontwikkelde. Om 
tot een samenvattende en samenhangende interpretatie van 
deze oudste landschapsplannen uit de Staatsbosbeheercollec-
tie te komen hebben we in iedere expeditie onderzocht of de 
landschapsplannen in het actuele landschap te herkennen en 
te beleven zijn. Een belangrijke conclusie is dat de beplantin-
gen van deze vroegste landschapsplannen nu vaak (nog) in het 
landschap terug te vinden zijn. 

Ook hebben we getracht onze horizon te laten versmelten met 
die van de makers van de landschapsplannen in de beginpe-
riode (1946-1956). In die jaren doorkruiste John Brinckerhoff 
Jackson op de motor het Europese landschap. Hij werd in de 
decennia daarna in de Verenigde Staten een invloedrijk publi-
cist over de identiteit van landschappen en de rol van vormge-
vers daarbij. Hij las dezelfde boeken van Franse geografen als 
ook Keuning in die jaren las.181 Hij bespiegelde op het idee dat 
de Founding Fathers hadden dat binnen het grid waarmee men 
het nieuwe land in de Verenigde Staten indeelde vanzelf door 
sociale structuren en cultuur een meer Europese variatie en 
samenhang zou ontstaan. De essentie van het nieuwe Ame-
rikaanse landschap zou vanzelf gaan spreken. Dat gebeurde 
niet. Jackson beschrijft dat juist “sameness” ontstond.182 

De eerste Rijksadviseur voor het landschap, landschapsarchi-
tect Dirk Sijmons, vertelt graag het verhaal dat Benthem in de 
beginjaren zijn medewerkers De Vroome en De Jonge, vanaf 
de Maliestraat in Utrecht, het land in stuurde om op motoren, 
die ter beschikking waren gesteld door het leger, ruilverkave-
lingsgebieden te bezoeken om te kijken of ze daar nog wat bo-
men kwijt konden. In mijn fantasie zie ik ze rijden in grote leren 
motorjassen met een koker met kaarten op de rug. Misschien 
zijn ze Jackson nog een keer tegengekomen en hebben ze, 
zoals motorrijders doen, de hand naar elkaar opgestoken.

Of het verhaal van Sijmons helemaal waar is weet ik niet, maar 
het is wel zo dat in Nederland deze kleine groep ontwerpers 
door het hele land landschapsplannen heeft ontworpen met als 
doel om juist ‘sameness’ tegen te gaan. Met hun landschaps-
plannen trachtten ze de verscheidenheid in karakteristiek van 
de verschillende landschapstypen te behouden en versterken. 
Tegenover de ‘sameness’ die in de VS ontstond staat de 
variatie die in het Nederlandse landschap mede door die land-
schapsplannen actief werd vormgegeven.183

Landschapstypologie bleek onvolkomen

In de expedities blijkt dat de ontwerpers wel hebben gepro-
beerd voort te bouwen op de typologie van cultuurlandschap-
pen die de werkgroep opstelde. Die typologie bleek echter 
vaak onvolkomen in de beschrijving van karakteristieken van 
de landschapstypen. Daarnaast bleek het theoretisch onder-
scheid van verschillende typen in het werkelijke landschap niet 
te maken. In de praktijk bleken landschappen van verschillende 
ouderdom met elkaar verweven. Voor de werkgroep was de 
periode van ontstaan basis voor het onderscheid tussen land-
schapstypen, als waren het momentopnamen in de geschiede-
nis. De ontwerpers van landschapsverzorging konden echter 
geen reconstructie maken van de vroegere landschapstypen, 
maar moesten meedenken met het zich vernieuwende land-
schap. 

Bij de makers van de landschapsplannen was het landschap 
het resultaat van een ontwikkeling. Voor hen leverde juist het 
continuüm van samenhangende processen in een regio een 
indeling in landschapstypen op. Vandaar dat in het noorden 
het terpenlandschap en het landschap van aandijkingen als 
één samenhangend landschap en niet als twee landschapsty-
pen werd behandeld. In het zuiden werd het landschap in de 
zeekleigebieden tot één geheel met polders uit verschillende 
periodes van ontstaan. In de zandgebieden vervlocht het land-
schap van de heideontginningen als het ware met dat van de 
oude hoeven en in Twente ook met het esdorpenlandschap. In 
het centraal rivierengebied benoemde de werkgroep het “oude 
stroomruggenlandschap”, met dorpen aan de dijk en uitzichten 
over de uiterwaarden en de grote stromen, waarover Thijsse 
bloemrijk schreef in Onze grote rivieren. Maar dat stroomrug-
genlandschap bestond in de praktijk niet. De ruilverkavelingen 
werden uitgevoerd in een gebied tussen de rivieren dat groten-
deels uit komkleigebieden bestond dat ontgonnen werd.
De ontwerpers hadden het te doen met de realiteit en in de 
realiteit van het landschap komen alle tijdlagen en functio-
neel-ruimtelijke ontwikkelingen samen en vormen één land-
schap. 

Axonometrische compositietegels

Tijdens de zeven expedities analyseerden we de architectonische 
compositie van verschillende landschapsplannen. Daaruit bleek dat 
er per landschapstype speci�eke composities werden toegepast. 
Daarin is een gradiënt te herkennen van besloten landschappen op 
het zand, naar heel open weidse landschappen dicht bij de zee. 
Daartussen zitten varianten waarbij er sprake is van geleidelijke of 
juist contrastrijke overgangen tussen zones met kleine ruimtes en 
grote weidse gebieden. Op de volgende pagina's zijn de gevonden 
compositieschema's op dezelfde schaal in een reeks van axonome-
trische projecties van 4500 meter in het vierkant weergegeven op 
afbeeldingen 3.73 tot en met 3.82. 
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Tijdens de expedities werd duidelijk dat in de verschillende 
landschapstypen ook verschillende visueel-ruimtelijke compo-
sities werden ontwikkeld. Bij het analyseren van die com-
posities bleek steeds dat getracht is om de karakteristieke 
aspecten van het oude cultuurlandschap in de transformatie 
naar het nieuwe landschap te betrekken. Dat werd echter 
nooit opgevat als een reconstructie van zo’n landschapsty-
pe. In de visueel-ruimtelijke composities werden juist ook 
nieuwe elementen toegevoegd. Het bleek dat binnen elk 
landschapstype per landschappelijke eenheid verschillende 
beplantingen zijn voorgesteld die er vóór de ruilverkaveling 
meestal niet waren, of in veel lagere dichtheid. Die verschil-
len kunnen hem zitten in de soort beplanting, maar ook in 
de beheervorm ervan. Er werd per landschappelijke eenheid 
binnen een landschapstype gekozen voor het toepassen van 
bomenrijen, bomen met struiken eronder, alleen struiken of 
bredere singels, of voor het vrij van beplanting laten van de 
wegbermen. Hetzelfde geldt voor de compositie-elementen 
die op kavelranden werden voorgesteld. Verder blijkt ook dat 
in dat ieder landschapstype als geheel een scala aan compo-
sitie-elementen is toegepast dat zich onderscheidde van dat 
in andere landschapstypen.
 
Dit onderscheid is ook herkenbaar in de compositie-schema’s 
die per landschapstype werden toegepast. Het blijkt dat voor 
ieder landschapstype eigen karakteristieke compositie-sche-
ma’s zijn ontworpen. Soms bouwde dat sterk voort op het 
historische visueel-ruimtelijke opbouw, soms was het een 
volledig nieuwe compositie zoals in het heideontginnings-
landschap en het slagenlandschap. Er is echter niet altijd 
één eenduidig compositie-schema voor een landschapstype 
toegepast. Zo kwamen er drie verschillende naar voren voor 
het zeekleipolderlandschap en ook drie voor het landschap 
van de rivieren. In de expedities naar die laatste twee land-
schapstypen zagen we dat de ontwerpers in een fase van 
uitproberen zaten. 

Axonometrische compositietegels

Er was nog niet snel één ontwerpconcept voor het hele 
rivierengebied, of voor alle zeekleipolders. In het esdorpen-
landschap, terpenlandschap en ook het slagenlandschap 
zien we zo’n concept wel al ontstaan. Dat zo’n eenduidig 
ontwerp-concept ontbreekt voor het zeekleipolderlandschap 
en het stroomruggenlandschap heeft te maken met de 
verschillende ontwerpkeuzes die Benthem, De Vroome en 
De Jonge maakten, maar komt ook voort uit de regionale 
en landschapshistorische verschillen binnen die landschaps-
typen. Men heeft zich echt per lokaal gebied verdiept in het 
verleden van het landschap om de toekomst ervan vorm te 
kunnen geven.

We zien wel een groepering van de compositie-schema’s 
doordat de karakteristiek van bepaalde cultuurlandschappen 
zich aanpaste aan het nieuwe gebruik en doordat vaker de 
oude cultuurlandschapen in de praktijk een vernieuwde sa-
menhang kregen met de jonge ontginningen en kolonisaties. 
Globaal gezien is er een gradiënt te herkennen van besloten 
landschappen op het zand, naar heel open weidse landschap-
pen dicht bij de zee. Daartussen liggen veelal de vroegere 
slagenlandschappen en die hebben in de landschapsplannen 
een compositieschema gekregen waarin een overgang van 
besloten naar open is vormgegeven. Dwars door deze reeks 
van besloten naar open heen ‘stroomt’ het landschap van de 
grote rivieren. 

De compositieschema’s die we in de expedities tegenkwa-
men zijn hieronder en op volgende pagina's schematisch 
geordend langs die reeks van besloten naar open. De verhou-
dingen en maten van de ruiimtes in de compositie-schema 
zijn allemaal op een vergelijkbare schaal op axonometrische 
tegels weergegeven. De tegels zijn steeds 4500 meter breed 
en lang. Bij een ooghoogte van ongeveer twee meter ver-
dwijnt alles wat verder is dan 4500 meter achter de horizon.

afb.3.73. oudehoevenlandschap op zoek naar geheel met woeste gronden  afb.3.74. besloten landschap van de jonge ontginingen met dikke singels
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Tafereelcomposities op drie niveaus 

Benthem was waarschijnlijk autodidact die bouwde op kennis 
die hij opdeed bij zijn studie geodesie en als één van Thijsse’s 
natuurstudenten. Hij zal over het moderne ontwerpen van weg-
beplantingen bij Overdijkink en Otto hebben geleerd in 1944 
en 1945. Als landschapsadviseur had hij toen veel contact met 
de afdeling van Overdijkink. Het opstellen van landschapsplan-
nen voor het agrarisch cultuurlandschap vormde een nieuw 
werkveld in de landschapsarchitectuur. Het had zijn wortels in 
de traditie van de tuinkunst in Nederland, waar landschapsar-
chitecten als de Zochers en Springer al geïnspireerd werden 
door de Engelse landschapsstijl.184  
Eerder kwam al aan de orde dat deze in de compositieleer 
geduid wordt als een aaneenschakeling van taferelen die 
men bewegend door de tuin of het park kon waarnemen. De 
Vroome had daar in Frederiksoord zeker les in gehad en hij 
haalde daar ‘de hoogste cijfers’. Wellicht heeft De Jonge van 
COL-adviseurs als Mien Ruys al doende veel opgestoken. Voor 
hem zal het werken in 'de kaartenfabriek' een praktijkopleiding 
zijn geweest, wellicht ondersteund met lessen in het "klasje 
van Bijhouwer'. 

In de expedities zagen we dat het in de landschapsplannen bij 
uitstek ging om het beleven van de omgeving als een aan-
eenschakeling van ruimtes en sferen met doorzichten van de 
ene ruimte naar een volgende met daarin oriëntatiepunten als 
een groot huis, een standbeeld, of een brug. In de tuinkunst 
had men dit al uitgewerkt op het niveau van een tuin en van 
een park. Benthem, De Vroome en De Jonge voegden aan de 
tafereel-composities een derde schaalniveau toe. Hun land-
schapsplannen waren  ook een compositie van taferelen op het 
schaalniveau van het landschap.

De pioniers van dit nieuwe vakgebied slurpten de weinige 
vakliteratuur die toen voorhanden was op. Bij het vertalen van 
het gedachtegoed haalden ze hun inspiratie echter vooral uit 
het landschap zelf, door het te beleven, er doorheen te bewe-
gen - op de motor, de �ets of lopend - door in de buitenlucht 
de schoonheid ervan te ervaren. Zo herkenden ze verhalen 
over de historie van het Nederlandse landschap en de grote 
verscheidenheid daarin. Het ging om de eindeloze weidsheid 
van de woeste gronden, of om de beslotenheid en afwisseling 
die ze kenden van hun tochten langs de dorpen in de zandland-
schappen. Het ging hen om de contrasten tussen weidsheid 
en beslotenheid die zich in elk landschap weer op een andere 
manier manifesteerden: de beslotenheid die vaak gekoppeld 
was aan menselijke maat van de erven, de weidsheid die maat 
kreeg door verspreide massaelementen in de openheid. De 
grote verscheidenheid en eigenheid van de Nederlandse land-
schappen vond men essentieel voor de schoonheid ervan. In 
de woorden van De Vroome. ‘Als alles op alles gaat lijken, dat 
is pas lelijk’.185

afb.3.75. geleidelijke overgang in slagenlandschap   afb.3.76. dichte stroomruggen en kommen met geleding
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Vocabularium voor landschapsplannen

In deze expedities zagen we dat in het compositie-schema 
van de landschapsplannen niet alleen de verschillende land-
schappelijke eenheden binnen een landschapstype werden 
benadrukt, maar ook op een hoger schaalniveau de verschil-
len tussen landschapstypen als totaal. De karakteristieken 
van het oudehoevenlandschap en van het esdorpenlandschap 
worden weerspiegeld in een compositie-schema waarin de 
verschillende landschappelijke eenheden binnen dat type van 
elkaar verschillen. De ruimtes van de akkers zijn in de orde 
van 500-1000 meter en die van de beemden een stuk kleiner 
en ontginningen hebben juist grotere ruimtematen in de orde 
van 800-1200 meter. Ondanks die verschillende ruimtematen 
binnen deze landschapstypen zijn het toch besloten land-
schappen als je het vergelijkt met de ruimtematen die we in 
Eemland en De Maaskant zagen. Daar gaat het om meerdere 
kilometers, soms zelfs meer dan 4,5 kilometer. Dat maakt de 
beleving van weidsheid mogelijk, waarbij alles dat verder weg 
is dan 4 kilometer verdwijnt achter de horizon. We zagen ook 
dat er verschillende overgangen van beslotenheid naar de 
grote open ruimte mogelijk zijn. Er kan een geleidelijke scha-
kering van steeds grotere ruimtes gecomponeerd worden en 
er kan juist naar een groot contrast gestreefd worden. 

Wat wilden de ontwerpers hiermee uitdrukken? Ze voorkwa-
men in ieder geval ‘sameness’. Ze benadrukten juist het 
verschil in karakteristiek van de verschillende landschapsty-
pen. Een motorrijder ziet die verschillende landschapstypen 
doordat hij vanwege zijn snelheid in grote lijnen de afwisse-
ling ziet. Hij rijdt door het besloten landschap op de Heuvel-
rug en een paar minuten later rijdt hij de weidsheid van het 
slagenlandschap van Eemland in. 

Voor De Jonge, die ook de inundaties in Zeeland zal hebben 
gezien, was weidsheid vertrouwd. Hij groeide op vlakbij de 
Oosterschelde. Het getij dat iedere dag over de buitendijkse 
platen en gorzen stroomde was deel van zijn jeugd. “Daar in 
de delta ontstaat het leven,” zei hij later tegen ons, studen-
ten, in Wageningen. Voor hem was de weidsheid van zowel 
land als zee essentieel voor het landschap van de delta. En 
die weidsheid zal hij ook hebben herkend in die “schier onaf-
zienbare vlakten” tussen de smalle oeverwal langs de Maas 
en het Brabantse zand ten oosten van Den Bosch. 
U denkt misschien dat De Maaskant te ver landinwaarts ligt 
om een associatie met de delta te rechtvaardigen. Bedenk 
dan wel dat bij de inundaties tijdens de oorlog het rivierwater 
tot hieraan toe werd opgestuwd. Dit gebied is sowieso ge-
vormd door de eeuwenlange botsing van water van rivieren 
vanuit het zuidoosten, de beken uit het zuiden en het water 
van de zee uit het westen. Dat zeewater stroomde met vloed 
het land in en drong het rivierwater oostwaarts waardoor 
het water van de beken ook niet in de rivieren kon stromen. 
In die dynamiek bevochten mensen steeds hun waarden 
met dijken, weteringen en overlaten. Tot in de zestiger jaren 
kwam het getij tot hier de Maas op. Ik stel mij voor dat voor 
De Jonge de delta hier echt begon. Dit overlaatgebied was 
de prelude van de delta met de weidsheid van waard, wad, 
gorzen en plaat.

afb.3.77. besloten rand en open polder op Walcheren of in Maaskant   afb.3.78 oudehoevenlandschap op zoek naar geheel met ontginningen
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De beleving van binnen en buiten

In de expedities bleek het contrast tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ 
een belangrijk thema. Het begrip ‘binnen’ staat dan voor plek-
ken in het landschap waar men ‘geborgen’ is, net zoals men 
thuis in een huis ‘binnen’ is. In de landschapsplannen wordt die 
geborgenheid niet gemaakt met muren, plafonds, deuren en 
gordijnen, maar met beplantingen - gecombineerd met bebou-
wing - langs routes. We zagen het in 1947 aangekondigd wor-
den in de bomenrijen die Benthem ontwierp langs de weg op 
de overgang van de akker naar het dorp Someren en steeds 
weer terugkomen in Sleen, Westerbork, Onna bij Steenwijk en 
bij vele andere Drentse en Overijsselse esdorpen. We zagen 
het in 1948 extreem uitgewerkt in De Vroome’s ontwerpen 
voor het terpenlandschap van Balmahuizen. Daar liet hij de 
wegen in het landschap helemaal onbeplant. Hij bracht pas 
beplanting aan in de wegberm tegenover de boerderijen op de 
wierde van Balmahuizen. Komend over de lange wegen door 
de weidsheid ga je de wierde van Balmahuizen ‘binnen’. De 
beplanting in de wegberm tegenover de erven vormt daar een 
transparante wand die in combinatie met de erfbeplantingen 
een ‘kamer’ vormt. De weg wordt hier deel van het erf. Je gaat 
de wierde niet alleen op, je komt er ook binnen. En als je de 
wierde verlaat ga je via een lichte knik in de weg naar buiten, 
de weidsheid weer in. 

In het voorjaar van 1949 zijn De Vroome en De Jonge samen 
op Wieringen. Ga er nu, meer dan zeventig jaar later, eens kij-
ken hoe ze daar het thema contrast tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ 
hebben toegepast. Op de hogere delen van het voormalige 
eiland zijn in de ruilverkaveling de tuunwallen opgeruimd, maar 
je rijdt daar tegenwoordig in de beslotenheid van hun iepen-
struweellanen met af en toe een doorzicht naar de weidse 
open kogen. Komend vanuit die lage delen - waar ze iedere 
beplanting achterwege lieten - ga je de bewoonde wereld - van 
de hoger gelegen buurtschappen binnen door groene poorten 
van es, esdoorn, of iep, soms met meidoorn, sleedoorn, vlier 
en wilg eronder. 

Een paar weken eerder waren ze ook samen op Terschel-
ling. In het landschapsplan dat ze daar maakten herken je de 
beslotenheid van de binnenduinrand van Walcheren. Vrijwel 
alle wegen tussen de duinen en de dorpen zijn tweezijdig met 
elzenstruiken beplant. Ze vormen als het ware een mantel van 
beslotenheid om de reeks dorpen tussen West en Oosterend. 
Die dorpen kregen met enkele bomen extra beslotenheid en 
vanuit het zuiden kom je uit de Terschellinger Polder weer via 
groene poorten en portalen de dorpen Formerum, Landerum 
en Midsland, Baaiduinen en Kinnum binnen.

De manier waarop de ontwerpers van Landschapsverzorging 
in hun landschapsplannen vormgaven aan het thema ‘contrast 
tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ is te relateren aan twee archetypen 
die Cristophe Girot benoemd in The course of Landscape 
Architecture.186 Bij het begin van zijn zoektocht naar de ge-
nealogy of Western landscape architecture onderscheidt hij de 
‘walled garden’ en de ‘forest clearing’ als de basisvormen voor 
de manier waarop mensen zich een plek in het landschap toe 
eigenen. Hij ziet de ultieme beslotenheid in het landschap in 
het ‘woeste’ woud. Mensen vinden daarin een geborgen plek 
door in het bos een open plek uit te hakken. Aan het andere 
uiterste zet Girot de ommuurde tuin in de velden. Je kunt het 
ook benoemen als hortus conclusus in de weidsheid. Girot 
stelt dat de uitersten ieder voortkomen uit essentieel andere 
klimatologische en topologische omstandigheden. Volgens 
hem is de ‘cultural juxtaposition, the mixing and hybridization’ 
van deze twee belangrijk voor de ontwikkeling van de westerse 
landschapsarchitectuur.   

Benthem, De Vroome en De Jonge speelden met ditzelfde the-
ma. Ook zij zetten deze twee manieren om geborgen plekken 
in het landschap te creëren naast elkaar, of zelfs als contrast 
tegenover elkaar. Waarschijnlijk hebben ze elkaar - schetsend 
en discussiërend op dat kantoor aan de Maliestraat - bewus-
ter gemaakt van dit soort vormgevingskeuzes door samen 

afb.3.79 esdorpenlandschap op zoek naar geheel met jonge ontginningen   afb.3.80 beplanting op dijken en bij erven, zeekleipolders leeg



273

te ontwerpen. Ik stel me De Jonge en De Vroome voor op 
Terschelling, eind 1948. De Vroome vertelde me erover hoe 
het alle dagen stortregende. Ze zaten binnen te schuilen toen 
Benthem opbelde. Of ze al opschoten. De Jonge legde uit 
dat het nog wel even kon duren. Benthem informeerde naar 
de verschillende plekken op het eiland en wat ze daarvoor 
bedacht hadden. Wie weet wilde hij ze meegeven dat ze het 
contrast tussen de binnenduinrand, de dorpen en de polder 
dienden aan te zetten, net als op Walcheren. En dat ze vooral 
niet de wielen en eendenkooien moesten vergeten en goed 
naar de overgang naar de polder moesten kijken. En dat ze 
vooral een artikel van Gorter moesten bestuderen. Benthem 
bleef ongerust doorpraten om hen aan te sporen snel weer 
door te werken, terwijl De Jonge heel langzaam de hoorn van 
zijn oor naar de haak van de telefoon bracht en ophing. Een 
driemanschap van meester en twee spijbelende leerlingen, 
maar leergierig. Het landschapsplan voor Terschelling uit 
1949 is een meester(s)werk, iedere dag te bezoeken.

Belevingswegen voor wandelaar, �etser en 
motorrijder 

De beleving van de verschillende landschapstypes werd door 
de ontwerpers op meerdere niveaus in opeenvolgingen van 
tafereel-composities uitgewerkt. Die niveaus hebben betrek-
king op de snelheid en daarmee op de schaal waarop de 
‘belever’ door de openbare ruimte in het landschap beweegt. 
Volgens de compositieleer van Steenbergen c.s.. zijn in een 
compositie meerdere schaalniveaus te herkennen.187 Tijdens 
de expedities bleken we deze niveaus te kunnen koppelen 
aan de beleving van de wandelaar, de �etser en de motorrij-
der. 

Wandelaar van plek naar plek
De expedities leverden een inzicht in de toepassing van 
parkwegen met hun vocabularium op het niveau van de wan-
delaar op. We kunnen daarbij terminologie uit de architectuur 
gebruiken als ‘galerij’, ‘entree’, ‘poort’, ‘gang’, ‘balkon’. Een 
wandelaar zal meer details zien en de grotere structuren in 
het landschap niet op iedere plek kunnen ontwaren. Het gaat 
hier om tafereel-composities op het schaalniveau van de tuin.

Fietser door landschapseenheden
Een �etser daarentegen kan in een paar minuten het land-
schap doorkruisen en bijvoorbeeld in het esdorpenlandschap 
achter elkaar de verschillen tussen het dorp, de es, het 
beekdal en de veldontginning ervaren. Die ervaring is ver-
sterkt door de beplantingen van de landschapsplannen: de 
omarming van de akkers, het parelsnoer van bosjes langs de 
beek, de oeverwal aan de ene kant van de dijk en de uiter-
waarden aan de andere. De �etser zal van de ene zone in de 
andere zone bewegen. Soms valt dan een enorm contrast op 
zoals in Eemland. Soms, zoals in Veenendaal, is die ervaring 
meer stapsgewijs. De dubbelzijdige struweelbeplanting op 
de overgang beleef je tegenwoordig als een soort groene 
tunnels. Je kunt ze struweellanen noemen, of ‘boeren-ber-
ceaus’. Die geven een gevoel van binnen zijn, in de berceau, 

afb.3.81 jonge en oude kreken als robuuste elementen     afb.3.82 eilanden van groen in de open ruimte in het noorden
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tegenover buiten als je uit de berceaus het open gebied inrijdt 
en aan de overkant van dat weidse, koude, natte Binnenveld de 
andere stuwwal van de Veluwe ziet liggen.

Motorrijder in de delta
Iemand die met honderd kilometer per uur door het landschap 
rijdt ziet samenhangen en verscheidenheid op een hoger 
schaalniveau. Die doorkruist en ervaart verschillen in het 
landschap op het niveau van oer-landschappen. Dan valt bij-
voorbeeld het enorme verschil tussen de beslotenheid van het 
oudehoeven- en het esdorpenlandschap en de weidsheid van 
het terpenlandschap op. Neem de snelweg ergens vanuit de 
grote beboste heide- en veen-ontginningen ten zuiden van Eind-
hoven en je ervaart in amper drie uur de verschillen tussen het 
oudehoevenlandschap, het Brabants en het Gelders stroom-
ruggenlandschap, de Veluwe met randen van esdorpen en hei-
deontginningen, het stroomruggenlandschap in de IJsselvallei, 
ontgonnen slagenlandschappen van Nieuwleusen en Staphorst. 
Daarna kom je in Drenthe en Groningen langs veenkoloniën, 
esdorpenlandschap, terpenlandschap en dan verder over een 
provinciale weg naar de aandijkingen langs de Waddenzee. 

Welke begrippen zal de motorrijder gebruiken om het verschil 
in karakteristiek van de landschapstypen als geheel te dui-
den? Dat is niet het vocabularium op het niveau van de plek. 
Dus niet het niveau waarop een wandelaar van plek naar plek 
beweegt en in het landschap groene entrees, poorten, gale-
rijen, kamers en gangen ervaart. Het is ook niet het vocabu-
larium van de �etser die het landschap op het niveau van de 
landschappelijke hoofdeenheden binnen een landschapstype 
ervaart.  
Als we het verschil tussen de composities van de landschaps-
plannen op een hoger abstractieniveau proberen te beschrij-
ven - op het niveau waarop de verschillende landschapstypen 
zijn onderscheiden - komt nog een ander deel van het vocabu-
larium in beeld. De motorrijder die door het landschap rijdt zal 
het verschil in landschapstypen koppelen aan de verschillende 
delen van onze delta en zal dan wellicht uitkomen op archety-
pische begrippen als het woud, de stroom en de zee. Het zijn 
archetypen in het verhaal van de mensen en hun landschap in 
dit deel van Europa. Daar ziet hij het langgerekte rivierenland 
dat tussen het Oost- en Zuid-Nederlandse bosrijke bekenland 
door spoelt en uitstroomt in de lagune en het wad met daar-
achter de duinenrij langs de Noordzee. 

Inspiratie uit een waaier van primordiale cul-
tuurlandschappen

Bij de architecturale duiding van deze landschaps-architectoni-
sche composities op het niveau van de motorrijder kwam naar 
voren dat veelal terug lijkt te worden gegrepen op de ‘oer’-fa-
se van de betreffende cultuurlandschappen. Daarmee wordt 
gedoeld op de situatie waarin er voor het eerst een synthese 
gaat ontstaan tussen de natuur en het menselijk ingrijpen. We 
stellen voor om die fase van de ontwikkeling van het landschap 
te beschrijven met de term primordiaal cultuurlandschap. De 
etymologische betekenis van primordiaal wordt gekoppeld 
aan het middeleeuws latijn.188 Het is een samenstelling van 
de woorden primus [eerste] en ordiri [(een weefsel) opzetten, 
beginnen].189 Zo kan een primordiaal cultuurlandschap gezien 
worden als het landschap waarin voor de eerste keer een weef-
sel van natuur en cultuur wordt opgezet. Het is het landschap 
dat ontstaat als mensen voor de eerste keer het natuurlijk 
landschap gaan ordenen. Daar begint de culturele biogra�e 
van het landschap.

Het gebruik van de term primordiaal is evenwel in de literatuur 
over de ontwikkeling van landschap veelal gekoppeld aan het 
natuurlijke landschap. Kolen (2005) zet in het eerste van drie 
essays waaruit zijn dissertatie De biogra�e van het landschap 
bestaat, de verschillende opvattingen over de landschaps-
geschiedenis op een rij.190 Daarbij bespreekt hij dat velen de 
biogra�e laten beginnen bij het primordiale natuurlandschap, 
maar dat over de datering daarvan zeker vier verschillende 
opvattingen bestaan, die ieder tot een ander wereldbeeld te 
herleiden zijn. Hij stelt dat “het verhaal over de domesticatie 
van het natuurlandschap, dat wil zeggen een beheersing van 
de wilde natuur (agrios) door de cultuur en het menselijke huis-
houden (domus)” in die verschillende opvattingen steeds op 
een ander moment in de menselijke geschiedenis terugkeert. 
Er is zelfs een stroming die het primordiale natuurlandschap 
laat eindigen bij het begin van de industriële revolutie. Is het 
gerechtvaardigd om de term primordiaal juist te koppelen aan 
het cultuurlandschap? In de visie van Benthem zou dat goed 
te rechtvaardigen zijn. Het cultuurlandschap komt in zijn visie, 
zoals hij die in zijn artikelen uit 1943 en 1944 beschrijft, uit 
het natuurlijke landschap voort. Dat natuurlijke landschap was 
natuurlijk ook altijd al in beweging, maar de bewuste ordening 
zal Benthem hebben gekoppeld aan de synthese die ontstaat 
tussen de natuur en het menselijk handelen. Het primordiale 
aspect van het terpenlandschap zou dan juist het opwerpen 
van de terpen in het natuurlijke landschap van de kwelders 
zijn. Met dat opwerpen van de terpen ontstond hier een nieuw 
cultuurlandschap. 

We zagen dat Benthem c.s hun inspiratie voor de compositie 
van hun landschapsplannen in het oorspronkelijk cultuurland-
schap leken te zoeken en niet in het natuurlijk landschap. In de 
vier benaderingen die Kolen behandelt is dat juist andersom. 
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Wellicht is daar een verschil in connotatie met natuur die aan 
het woord oorspronkelijk kleeft debet aan. Juist dat aspect 
van de etymologie van het woord primordiaal dat verbonden 
is aan het aspect ordiri, het ordenen, veronderstelt in de 
lijn van het denken van Benthem een bewuste bedoeling. 
Kolen (2005) haalt wel wetenschappers aan die stellen dat 
ook dieren het landschap kunnen ordenen, maar verder gaat 
het in die benaderingen van het oorspronkelijke landschap 
om natuurlijke patronen en processen. Het gaat dan om 
niet bewust aangebrachte orde, maar bijvoorbeeld om de 
oorsprong en de vrij stromende beek in het natuurlandschap, 
nog voordat mensen er invloed op hadden. 

Bij de primordialiteit van een cultuurlandschap gaat het juist 
om de menselijke omgang met bijvoorbeeld de loop van de 
beek. De orde wordt bewust door mensen aangebracht. 
Daarom is het waddenlandschap niet het primordiale cul-
tuurlandschap, want dat is het landschap van kwelders mèt 
terpen. De verweving van cultuur met het natuurlijk land-
schap begint immers bij het opwerpen van die terpen. Op het 
gevaar af hierover een lange semantische discussie op gang 
te helpen lijkt het toch zinvol om in deze dissertatie juist het 
begrip primordiaal cultuurlandschap te introduceren, ook al 
bestaat de term primordiaal natuurlijk landschap reeds in de 
literatuur. Dit verschil in gebruik van het woord primordiaal 
sluit aan op de discussie over het begrip biogra�e van het 
landschap zoals dat door Kolen is onderbouwd, maar waar-
aan Spek en Elerie andere accenten hebben toegevoegd. Zij 
spreken over de culturele biogra�e van het landschap. Op de 
spits gedreven begint een culturele landschapsbiogra�e bij 
het ontstaan van het primordiale cultuurlandschap in een na-
tuurlijk landschap. Het begin van de biogra�e van het primor-

diale natuurlandschap voert in principe terug tot de oerknal.

Dat wil in theorie niet zeggen dat zo'n natuurlijk landschap 
eerder niet al een cultuurlandschap geweest is. Het kan zijn 
dat tussen de ijstijden in het gebied al een ander landschap 
door mensen is geordend. In de tijd dat mensen in het noor-
den van ons land hun terpen opwierpen was het landschap 
in de laatste ijstijden echter weer veranderd in een volledig 
natuurlijk waddenlandschap. Het cultuurlandschap daar werd 
met het opwerpen van de terpen opnieuw, vanuit een natuur-
lijk landschap zonder merkbare culturele resten, voor het 
eerst geordend (primus + ordiri) tot een cultuurlandschap.  
Het is dus wel nuttig om aan te geven dat we spreken over 
een cultuurlandschap uit een bepaald tijdvak. Dat tijdvak 
begint dus steeds met een periode waarin opnieuw) een 
natuurlijk landschap is ontstaan in een gebied.

Ook al heeft later onderzoek daar een genuanceerder beeld 
van opgeleverd, met de kennis die Benthem c.s. toen ter be-
schikking hadden, kon het woud waarin mensen open plekken 
maken als het primordiaal cultuurlandschap van het esdorpen 
en oudehoevenlandschap worden gezien.191 De composities 
voor het terpenlandschap zou je kunnen terugvoeren op het 
waddenland met de vestiging op wierden op de kwelders. In 
de landschapsplannen voor de aandijkingen en droogmakerij-
en in het zuid-westen kan in de compositie de bedijkingen in 
laguneland worden herkend. In het stroom-ruggenlandschap 
bestaat het primordiaal landschap uit het land van stromen 
met bewoonde ruggen. De vernieuwde compositie van de 
voormalige slagenlandschappen zijn te verbinden met het 
ontwateren van het moeras langs randen en over kreekbed-
dingen. 

Afbeelding 3.83. Voorbeelden van archetypische natuurlandschappen zijn de berg en het woud, het veenmoeras, de zee.
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Schematische duiding van primordiale cultuurlandschappen in Nederland

open plek door mensen uitgehakt in het woud

kades dwars op de oevewal langs de rivier

terp op de kwelder

dijk om de polder in zee

ontwatering van de rand van veenmoeras

Afbeelding 3.84.
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Conclusie

Het blijkt dat de typologie van cultuurlandschappen die de 
werkgroep opstelde niet geschikt was voor het ontwerpen 
van landschapsplannen. In de beginperiode werd in de 
"plannen- en kaartenfabriek' van Benthem evenwel toch een 
vocabularium voor het maken van landschapsplannen ont-
wikkeld. Op basis van zeven 'expedities' naar de landschaps-
plannen uit de beginperiode lijkt zich namelijk een palet 
van  landschapsarchitectonische tafereel-composities voor 
het verbeelden van de karakteristieken van de Nederlandse 
cultuurlandschappen af te tekenen. 

Het ontwerpen van deze tafereel-composities werd niet 
alleen op het niveau van de wandelaar - zoals in de tuinkunst - 
en op het niveau van de �etser - zoals in de parkarchitectuur 
- uitgewerkt. In de landschapsplannen die tussen 1946 en 
1956 in de 'plannen- en kaartenfabriek' zijn gemaakt worden 
de tafereelcomposities ook uitgewerkt op het niveau van de 
motorrijder. Die tafereel-composities lijken geïnspireerd op 
de karakteristieken van primordiale cultuurlandschappen in 
de delta van Noordwest Europa en een visueel-ruimtelijke 
compositie op te leveren die een verhalenbundel over het 
dynamische Nederlandse cultuurlandschap uitbeeldde en 
bereikbaar maakte. 

Die verhalen lijken het vernieuwende landschap van die tijd 
te verbinden met een ruimtelijk - mythisch - beeld van een 
primordiale fase van dat landschap zoals men die zich op 
basis van de kennis van die tijd voorstelde.  Die kunnen 
archetypisch worden geduid als het maken van open plekken 
in het woud, het opwerpen van terpen op de kwelders, het 
ontwateren van het moeras langs randen, het opwerpen van 
dijken, kades en dammen langs de stromende rivieren. 

In het volgende deel van deze dissertatie zullen we onderzoe-
ken of - en hoe - dit palet van tafereelcomposities inderdaad 
uitkristalliseert in de reeks landschapsplannen uit de Staats-
bosbeheercollectie in de twee decennia die volgen op deze 
beginperiode. Ook onderzoeken we hoe men vormgaf aan de 
overgangen en contrasten tussen de verschillende tafe-
reel-composities. Het ligt voor de hand om te veronderstellen 
dat men met het ontwikkelen van een vocabularium voor de 
landschapsplannen een basis voor het ruimtelijk ontwerpen 
op regionaal schaalniveau heeft gelegd.192 

De vernieuwde synthese tussen het menselijk handelen in de 
natuurruimte wordt in deze fase van de geschiedenis sterk 
gestuurd door de cultuurtechnische omvorming van het 
land en het gemoderniseerde landgebruik, zeker, maar in de 
landschapstypen spiegelen zich ook andere aspecten van de 
moderne samenleving. Met deze landschapsplannen geeft 
Benthem's 'rijksdienst voor de schoonheid van het land' vorm 
aan de openbare ruimte in het landschap, de ruimte om de 
biogra�e van het cultuurlandschap te beleven, om ervan te 
genieten. Waarschijnlijk was dat niet eerder op deze schaal 
en op een dergelijke samenhangende wijze voorgekomen in 
de wereldgeschiedenis.
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Van Koolwijk is.
163  Dat Van Koolwijk al langer met de Betuwe van doen had en zich als 
COL-supervisor niet hoefde te beperken tot de gebieden binnen de begrenzingen van 
de ruilverkavelingen betekent ook dat de huidige bebouwde kommen van Opheusden 
en Kesteren en de zone tussen de dorpen en de Neder-Rijn, die grotendeels buiten de 
drie ruilverkavelingen vielen, wellicht ook op basis van plannen van Van Koolwijk zijn 
beplant. In 1953 werd Echteld-Lienden gestemd. De aanvraag voor de ruilverkaveling 
was echter al van 1941. Het kan zijn dat de eerste versie van een landschapsplan 
voor Echteld-Lienden dus al enkele jaren eerder dan 1953 door Van Koolwijk is ge-
maakt. De oudste plantekening voor het landschapsplan van Echteld-Lienden lijkt qua 
stijl op die van de andere drie hier behandelde Betuwse ruilverkavelingen.
164 Ook de sluiting van de verbinding tussen de Maas en de Waal bij Fort Sint 
Andries spelde daarbij een rol.
165  Benthem (1950).
166  Een vergelijkbaar structuurplan werd rond 1950 ook opgesteld voor het 
West-Brabantse kleigebied. Zie hoofdstuk 3, expeditie zeekleipolders..
167  Dit heeft men in Brabant nog lang als principe volgehouden. Mond. Med. 
Frans Maas, 2019.
168  Andela, Gerrie (2000) pag.112.
169 Veel geciteerde strofe uit het gedicht 'Herinnering aan Holland' dat Hendrik 
Marsman in 1936 publiceerde.
170   Het landschap langs de IJssel blijft in deze expeditie buiten beschouwing. 
Een eigen expeditie wordt in de toekomst wel aanbevolen in het kader van nader 
onderzoek.
171 Vanaf 1956 trad Frans Maas, als eerste landschapsarchitect die bij Bijhou-
wer afstudeerde, in dienst bij Staatsbosbeheer. Hij kreeg na een korte inwerkperiode 
Noord-Brabant onder zijn hoede. Zo begeleidde hij de uitvoering van de westelijke 
ruilverkavelingen in het Maaskantgebied. Voor Maas was ook bij het opstellen van de 
landschapsplannen voor Land van Megen en Land van Ravenstein het structuurplan 
leidend.
172 Dit plan is aangetroffen  onder het codenummer van ruilverkaveling De 
Poel Heinkenszand die in de zestiger jaren pas werd voorbereid. Het plan voor 
Zuid-Beveland is waarschijnlijk dus later - ter vergelijking - geraadpleegd.l
 173 Timmerman, L.A. (2018) (2019).
174  Vlam, A.W. (1942).
175  Wellicht omdat ze nooit in dit archief opgenomen zijn geweest. Het 
waren wettelijk geen ruilverkavelingen, maar herverkavelingen en vielen onder een 
andere wet. In Benthem (1950) staat bij deze plannen een code die niet met R maar 
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met Z begint. Het kan ook zijn dat de drie ontbrekende R-nrs (31, 44 en 78) 
gekoppeld waren aan Walcheren, Tholen en Schouwen-Duiveland en dat deze 
plannen al uit de collectie zijn weggenomen voordat die in beheer kwam bij 
Special Collections in Wageningen. Wellicht dat nader onderzoek dit kan uit-
wijzen. Daarnaast was er waarschijnlijk een apart kantoor in Zeeland, waar die 
plannen werden getekend in sterke relatie met de uitvoering van die plannen. 
Benthem schrijft aan Gorter dat hij ook drie mensen in Goes aan het werk 
heeft. Een daarvan was Nico de Jonge, die waarschijnlijk ook zelf veel van de 
ontwerpkaarten tekende. Hij zette het werk dat hij voor Benthem in 1945 en 
1946 al deed voort als assistent van de supervisors van het COL. 
176 Benthem (1946).
177 Maandverslag juni 1945, Benthem, R.J. Staatsbosbeheer. Nationaal 
archief. Den Haag. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), 
Dienst Staatsbosbeheer 1899-1950, inv nr.547. 
178 Monitordossier herfotogra�e Canon van het Nederlandse land-
schap. Blerck, HJJCM van, 2020. Met name over de gekapte populieren in 
Zuid-Beveland.
179  Ook elders in het land. Benthem pionierde op Texel waar hij zijn 
jeugdervaring met het bestuderen van nieuwe natuur op cultuurland toepaste 
als voorbode voor de Oostvaardersrsplassen.  
180  Op het Reconstructieplan worden de poelgronden aangeduid met 
de term komgronden.
181  En in H2 zagen we dat Keuning weer werd gelezen door Westhoff, 
VanRRijsinge, Bijhouwer, Benthem en de andere leden van de werkgroep als 
één van de bronnen voor de typologie van cultuurlandschappen.
182  Jackson, John B. (1986) “A Sense of Place, A Sense of Time.”
183  De strakke top-down gestuurde ‘ruilverkavelingsmachine’ in Neder-
land maakte dit mogelijk. In de maatschappij in de VS ontbrak zo een sturing. 
Wellicht is dat een deel van de verklaring, maar de bezieling van individuele 
mensen zoals in dit onderzoek naar voren komen lijkt minstens zo bepalend.
184  Zie ook publicaties van Springer, Hertog Heijs van Zouteveen en 
vele Nederlandse en internationale publicaties over de tuinkunst. 
185  Blerck,HJJCM van (1987).
186  Girot, Cristophe (2016) pag. 18. 
187  Steenbergen, Clemens (2004).
188  P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woor-
denboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicogra�e, 
Utrecht/Antwerpen..
189   In voornoemd Etymologisch woordenboek staat: Primordi-
aal [oorspronkelijk] {1865} < frans primordial [oorspronkelijk] < middeleeuws 
latijn primordialis, van primordium[oorsprong], van primus [eerste] (vgl. primo) 
+ ordiri [(een weefsel) opzetten, beginnen], verwant met ordo [orde].
190  Kolen, J., 2005, 51.
191  Lees bijvoorbeeld wat Thijsse schrijft in Eik en beuk, dat hij 
schreef in 1935 Het kwam weliswaar niet tot een publicatie als Verkade-al-
bum in 1935, maar zal als stand van kennis zijn beschouwd. Hoij schreef het 
voorwoord in ‘Boomenspigel voor den wandelaar van W.L. Leclercq die op 
pagina 44 vbeschrijft hoe Nederland bij het begin van onze jaartelling “voor 
het overgroote deel met bos bedekt” was. Romeinen noemden het volgens 
leclercq het “woud zonder genade”.
192 Bij nader onderzoek kan aansluiting gezocht worden bij het onder-
zoek van Annet Kempenaar (2016, 2020).
193  Getuige de literatuurlijst die hij als landschapsadviseur opstelde 
hield hij ook de vakliteratuur bij.
194  Later ook eenmansessen genoemd.
195  De indeling van deze twee varianten bij dit type is wellicht wat 
vergezocht. 
196 Blerck, van HJJCM (1987) p. 41. 
197 Waar De Vroome's bebliotheek is gebleven is mij onbekend.
198 Horsten-van Santen, Y., 2021.
199 Ibidem.
200 Ibidem.
201 Het gevaar op 'hineinterpretieren' wordt wel heel groot als we 

overwegen dat De Jonge als jonge medewerker naast zijn opa bij de aanleg of 
het onderhoud van de tuinen voor de heren Bosma en Dost te Goes al kennis 
heeft gemaakt met Bijhouwer die die tuinen in 1937 heeft ontworpen, volgens 
de 'werkenlijst' in Andela (2011). 
202 Staatsbosbeheer: Organisatie en Personeelsbezetting 1945. Natio-
naal Archief. Dienst Staatsbosbeheer 1899-1950. Inv.nr. 90. 
203 Ik wees haar op de archieven van het Staatsbosbeheer bij het 
Nationaal archief. Zie voorgannde eindnoot.
204 Verslag der werkzaamheden’ van 7 juni 1945, Benthem, R.J. Staats-
bosbeheer. Nationaal archief. Den Haag. Ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij (LNV), Dienst Staatsbosbeheer 1899-1950, inv nr.547.
205 Ibidem. 
206  Ibidem.
207 In Steenhuis (2007) staat nummer 39 daarvan afgebeeld die geda-
teerd is op 1949. Het moet dus een hele reeks detailplannen zijn geweest en 
de opstelling ervan besloeg dus meerdere jaren.
208 Andela, Gerrie en Anja Guinee, 2006. Vanzelfsprekende schoon-
heid, Tuin- en landschapsarchitect Hans Warnau. UItgeverij Blauwdruk, Wage-
ningen. p. 19-26.
209 Ibidem.
210  Steenhuis, Marinke en Fransje Hooijmeijer (2009).p.427.
211  Bron: personeelsoverzichten in het Staatsbosbeheerarchief. Natio-
naal archief
212 Blerck, HJJCM van (1987).
213 Steenhuis (2009) blz 423.
214 WUR Library Special Collections heeft wel een aantal van dezr-
gelijke krijtschetsen in beher, mar die zijn niet als landschapsplan voor een 
ruilverkaveling deel van de Staatsbosbeheercollectie.
215  Voor een wetenschappelijke dissertatie is het wellicht ongepast, 
maar ik denk dat het voor de interpretatie van het tafereel van belang is om in 
een voetnoot te vermelden dat dit zelfbewustzijn vaak gepaard werd aan het 
met dedain spreken over andere ontwerpers.
216 Het beeld dat in het citaat van De Jonge dat Noël van Dooren 
aanhaalt in lijkt deels geen recht te doen aan het werk van ontwerpers in de 
provincies.
217  Dat is waarschijnlijk de reden dat sommige landschapsplannen 
die door De Vroome zijn opgesteld in publicaties worden toegeschreven aan 
landschapsarchitecten die op de centrale afdeling werkten.  
218  Mondelinge mededelingen van enkele oud-consulenten tijdens een 
veldexcursie in de zomer van 1986.
219  Bij de Veluwe begint Duitsland al”, zou hij laatdunkend gezegd 
hebben.
220 Horsten-van Santen, Y., 2021.
221 Ibidem.
222 Van 1977-1984 volgt Rien van den Berg hem op. Daarna volgt een 
periode onder leiding van Dirk Sijmons en Lodewijk van Nieuwenhuijze. Zij 
hielden de contacten tussen de ontwerpers van de centrale afdeling en de 
obij de proivinciale consulentenschappen levend in de ‘Grote groep’. Sijmons 
en Van Nieuwenhuijze vormden in 1985 een belangrijk deel van het Ooie-
vaar-team en richtten een paar jaar later het bureau H+N+S op.
223  Gnuivend werden de laatdunkende opmerkingen van De Jonge 
over vakgenoten geciteerd..
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DATAMANAGEMENT IN GIS

Landschapsplan Nederland, intermezzo III

Tweede deel van de verantwoording datamanagement in dit onderzoek: de 
koppeling van de landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie
aan geografische Informatiesystemen (GIS) 
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Inleiding

De basisdatatabel, die in Intermezzo 2 aan de orde 
kwam, werd in het onderzoek gebruikt voor analyse. 
Daarbij werd in het kader van vier van de zes regio-
studies de tabel aangevuld en gekoppeld aan een 
geogra�sch informatiesysteem (GIS).

De in dit onderzoek geconstrueerde GIS-bestanden 
zijn voor een deel bereikbaar via GEO-portalen die in 
beheer zijn van opdrachtgevers en voor een ander 
deel te bestuderen zijn op aanvraag.

De ruilverkavelingsblokken in GIS
De registratie van ruilverkavelingsblokken door de 
Cultuurtechnische Dienst (CD) was al gekoppeld aan 
een serie van negentien met de hand getekende 
kaartbladen die samen heel Nederland weergeven. 
De ondergrond daarvoor vormde de topogra�sche 
kaart die op het toenmalige Ministerie van Oorlog 
vervaardigd werd. De set kaarten die in de WUR 
Library aanwezig is, is gemaakt met de kaartbladen 
die vervaardigd zijn op basis van verkenningen 
tussen 1946 en 1952.
Op de bladen staan de begrenzingen van de ruilver-
kavelingen met hun registratienummer ingetekend. 
Blokken die in behandeling waren heeft men geel 
ingekleurd. De in uitvoering zijnde met rood. De 
ruilverkavelingen die tot stand gekomen waren 
zouden volgens de legenda zwart ingekleurd worden. 
Er is evenwel geen enkel blok op de kaartbladen 
zwart ingekleurd. Dat zou het registratienummer ook 
onleesbaar hebben gemaakt.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgroed (RCE) 
heeft onder de noemer Panorama Landschap de 
begrenzingen van de ruilverkavelingen in een GIS 
opgenomen. Dit bestand bouwt voort op het bestand 
dat door de in 2015 opgeheven Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) is aangemaakt. Het blijkt echter dat 
daarin onvolkomenheden zitten. Een vaker voorko-
mend probleem is dat in Panorama Landschap alleen 
de contouren van de laatst uitgevoerde ruilverka-
veling in een gebied zijn opgenomen. Vaak is het 
echter zo dat delen van gebieden al een keer eerder 
zijn ruilverkaveld. Die blokken ontbreken dan vaak in 
het bestand van Panorama Landschap.

In dit onderzoek zijn de gegevens van die oude ruil-
verkavelingen wel in de basistabel opgenomen, maar 
zijn dus niet te koppelen aan een ruilverkavelingsblok 
in Panorama Landschap, omdat die oude blokken 
ontbreken. 
In kader van dit onderzoek is dus een aanvullend en 
meer gedetailleerd bestand gemaakt.
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De landschapsplannen in GIS
De landschapsplannen zelf zijn analoog ingescand 
en de noordpijl heeft op veel kaarten een andere 
richting dan naar de bovenkant van de kaart. Ook 
de schaal van de kaarten is verschillend. Vandaar 
dat besloten werd om de landschapsplannen met 
behulp van QGIS, te georefereren. Dat wil zeggen dat 
drie punten op de landschapsplannen waarvan de 
ligging bekend is gekoppeld worden aan een digitale 
bestand van de topogra�sche kaart. Op deze wijze 
kan de gegeorefereerde kaart vergeleken worden 
met allerlei andere bestanden, zoals historische kaar-
ten, bodemkaarten en geomorfologische kaarten. 
Het digitaliseren van het ontwerp op de kaart maakt 
mogelijk dat deze punten en vlakken d.m.v.  een 
eigen database, waarin de attributen van de agenda 
zijn opgenomen, gekoppeld kan worden aan andere 
databases.

Verheldering van vergeelde kaarten
De landschapsplannen hebben decennia in een kast 
gehangen en zijn in die tijd vergeeld. Daardoor zijn 
de kleuren vaak moeilijk te onderscheiden. Met 
behulp van de beeldbewerkingstool Photoshop zijn 
de landschapsplannen waarvan de plankaarten erg 
waren vergeeld weer helder gemaakt. Het witpunt is 
opnieuw gede�nieerd. Daardoor zijn die oude land-
schapsplannen beter leesbaar geworden. Ook het 
georefereren was daardoor accurater uit te voeren.

Voorbeelden
Om toe te lichten hoe in dit onderzoek GIS is ingezet 
volgen hier enkele voorbeelden.

Verzamelen van data
 
Voor het vergaren en analyseren van data die ten 
grondslag liggen aan dit onderzoek, is er gebruik 
gemaakt van geodata in het programma QGIS, soft-
ware waarin geodata op een gra�sche manier kan 
worden weergegeven. In QGIS wordt informatie zowel 
via zogeheten tegels/tiles van kaarten (rasterbased) 
zoals een oude kaart of luchtfoto als via vectoren 
(vectorbased) weergegeven. Aan de objecten in 
een vectorbased bestandslaag wordt een database 
verbonden waarin verschillende eigenschappen/
attributen worden opgenomen. De objecten bevatten 
in ieder geval de eigenschap locatie waardoor de 
positie van de objecten op een kaart kunnen worden 
bepaald. Dit maakt de data geogra�sch. Binnen zo’n 
geodatabase kan er op een attribuut worden ge�lterd 
(bijvoorbeeld op naam of grootte), gerangschikt en 
kunnen de objecten op talloze manieren worden 
vormgegeven. Verschillende informatielagen en 
databases kunnen met elkaar worden gekoppeld en 
vergeleken. Dat maakt GIS uitermate geschikt voor 
analyse. Ook voor gra�sche doeleinden kan dit pro-
gramma goed gebruikt worden d.m.v. de lay-outfunc-
tie. Het is daardoor mogelijk om prints en pdf’s te 
genereren waarin verschillende lagen over elkaar en/
of met elkaar gecombineerd worden. Een noordpijl 
en een schaalbalk worden in een handomdraai toege-
voegd en schalen mee wanneer de uitsnede van de 
kaart veranderd.  

Geodata
Shape�les en (openbare) kaarten werden in het kader 
van dit onderzoek ingeladen in een eigen informa-
tiesysteem. Er werd gebruik gemaakt van QGis en 
uitgewisseld met ArcGis. Hiervoor werd gebruik 
gemaakt van bijvoorbeeld de plugin van Publieke 
Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) om openbare 
kaarten in te laden. 
 
Informatie werd ook gedeeld zonder dat de bestan-
den werden vrijgegeven. Bijvoorbeeld door middel 
van een portaal of webviewer die via de browser te 
bezoeken is. De mogelijkheden voor het kunnen �lte-
ren en of koppelen van informatie is dan afhankelijk 
van de webdeveloper. 
Er bestaan meerdere plug-ins, widgets en pakketten 
die gebruikt kunnen worden voor het online weerge-
ven van geodata.

Er is voor dit onderzoek in QGIS gebruik gemaakt 
van de volgende bestanden: 
* Landschapsplankaarten, (verschillende gemeente-
lijke en provinciale archieven)
* Historische kaarten van 1900, 1950, 1970;  www.
topotijdreis.nl en PDOK
* Kaart van de gemeentegrenzen, gemeentegrens 
2019;  PDOK
* Bodemkaart en geomorfologische kaart; PDOK 
plugin
* Google Earth en Google Street View; www.google.
nl/intl/nl/earth/
* Bos van toen, wildernis.eu
* Basisregistratie Grootschalige Topogra�e (BGT)
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Kaarten georeferen

Afbeelding III.1. 
Nevenstaande kaart geeft alle gegeorefereerde ruil-
verkavelingsplannen weer in de provincie Drenthe. Het 
zijn er in totaal 48. Deze kaarten zijn door WUR Library 
gescand en digitaal opgeslagen. Provincie Drenthe 
heeft de kaarten aangekocht en in het programma 
gegeoregereerd; geschaald gedraaid en op de juiste 
positie gezet.

Kaartlagen toevoegen

Afbeelding III.2. 
Wanneer we de omvang van de gebieden die behandeld 
worden op kaarten omzetten in vlakken krijgen we de 
volgende kaart. Sommige vlakken overlappen elkaar. 
Dat is het geval wanneer een gebied in een eerder 
(vaak kleiner) ruilverkavelingsplan behandeld wordt en 
vervolgens in een later groter gebied opnieuw wordt 
opgenomen.
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Analysegegevens toevoegen

Afbeelding III.3. 
In dit bestand zijn alle vlakken van de ruilverka-
velingsplannen opgedeeld in 4 periodes. Die 
indeling is als attribuut aan het GIS-bestand 
toegevoegd en naar een kaartbeeld vertaald. 
Zo kun je in één oogopslag zien uit welke tijd 
een plan stamt en welke plannen nog meer tot 
deze periode behoren. 

Van heel Nederland is daarnaast in een 
excelbestand opgenomen welke ontwerper 
betrokken is bij het landschapsplan, wanneer 
het ontwerp is gemaakt en de datum van 
de akte. Dit zou uiteraard ook heel goed als 
attributen in een geodatabase kunnen worden 
toegevoegd.

Afbeelding III.4.. 
De keuzes die gemaakt worden binnen het 
ontwerpconcept van deze landschapsplan-
nen zijn gebaseerd op de verschillende 
eenheden die terug te vinden zijn in het 
landschap. 

Om de grenzen van de landschapseenhe-
den goed te kunnen bepalen is er gebruik 
gemaakt van o.a. de volgende openbare 
kaarten die via de PDOK plug-in op te halen 
zijn in QGIS:

Eerste rij:
Geomorfologische kaart (links)
Topotijdreis 1900 (rechts)
Tweede rij:
Topotijdreis 1950 (links)
Topotijdreis 1970 (rechts)

Periode Tijdsspanne Kleur
Es en dorp 1948-1955 Geel
Veld en veen 1952-1962 Roze
Strijd om de beekdalen 1960-1965 Blauw
Het totale landschapsplan 1965-1975 Groen
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Afbeelding III.5. 
Daarnaast werd de meest recente topogra� sche 
bestand, van 2019, gebruikt. 

Afbeelding III.6. 
In het kader van één van de reiostudies die in H4 wor-
den toegelicht maakten we voor de provincie Drenthe 
nevenstaand bestand: een landschapseenhedenkaart. 
In de legenda staan de landschapseenheden van 
toepassing op het Drentse landschap.
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Afbeelding III.7. 
Als we inzoomen op Ruilverkaveling Borger 
(1952-1965), in het archief bewaard onder 
de nummers:  42_0311_01/02/03, zien we 
in het zwart de gedigitaliseerde elementen 
die op de plankaarten aangegeven staan. 
Onder elementen verstaan we solitaire 
bomen, bomenweide, bomerijen, struikbe-
planting, singels etc.

Afbeelding III.8. 
Op nevenstaande kaart zijn de elementen 
die op de ruilverkavelingsplannen staan met 
de landschapseenheden gecombineerd. 
Door verschillende informatielagen te kop-
pelen ontstaat er nieuw beeld. Zo kunnen 
bijvoorbeeld bomenrijen gekoppeld worden 
aan een landschapseenheid. 
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Tabel 4.
In de database die gekoppeld is aan de shape� le 
met de vlakken van de landschapseenheden zijn 
de in de kolom “veldnaam” in nevenstaand tabel 
weergegeven attributen opgenomen.

Zo’n database geeft in GIS de mogelijkheid om 
te � lteren en te combineren tussen attributen en 
binnen een attribuut. Zo is het mogelijk om alleen 
de essen en esomrandingen en dorpen dorpsho-
ven te tonen binnen de provincie Drenthe. Of 
speci� eker alle essen en esomrandingen binnen 
de gemeente Borger-Odoorn.

Veldnaam Type Aantal te-
kens

Mogelijke waar-
den

Toelichting

ID integer 10 Unieke identi� er Kunnen we ID laten starten met 
een D, zodat databases van 
andere provincies in de toe-
komst makkelijk kunnen samen-
gevoegd?

L_type txt 16 Esdorpenland-
schap, Wegdor-
penlandschap

L_eenheid txt 32 Dorp, Veld, Es, 
Beekdal, ..

Eenheden voor wegdorpenland-
schap moeten later worden toe-
gevoegd, tekenlengte daardoor 
ietwat ruim genomen

Gemeente txt 64 Aa en Hunze, 
Assen, Bor-
ger-Odoorn, 
Coevorden, ..

Tekenlengte zijn ruim genomen 
voor het geval er in de toekomst 
gemeentes samenvoegen en dit 
aangepast moet worden

Bijzonderh txt Maximaal  
aantal tekens

Vrij in te vullen Bijzonderheden en opvallendhe-
den in het gebied die nodig zijn 
voor een goede interpretatie

Digi_opm txt Maximaal 
aantal tekens

Vrij in te vullen Opmerkingen van de degene die 
digitaliseert voor projectleider 
en ontwikkelaar viewer/app

Overige txt Maximaal 
aantal tekens

Vrij in te vullen Overige opmerkingen die niet in 
de twee voorgaande velden op-
genomen kunnen worden, maar 
wel nodig zijn voor een volledige 
documentatie. 

Afbeelding III.9. 
Achter de landschappelijke elementen zit ook een 
database met attributen waarin alle gegevens die 
te vinden zijn op de Achter de landschappelijke 
elementen zit ook een database met attributen 
waarin alle gegevens die te vinden zijn op de 
legenda van de ruilverkavelingsplannen verwerkt 
zijn. Zo is er bijvoorbeeld het attribuut ‘sortiment’ 
en is in een ander attribuut aangegeven of het ‘be-
staande’, ‘te rooien’ of ‘aan te brengen’ beplanting 
betreft. Ook de lengte wordt berekend door het 
GIS-programma en soms staan ook de breedte of 
speci� eke uitvoeringsrichtlijnen aangegeven in de 
legenda op het plan. 
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Afbeelding III.10. 
Door te vergelijken met de huidige situatie d.m.v. 
de eerder genoemde opentopo en/of historische 
tijdreiskaarten van voor en na de uitvoering van een 
ruilverkavelingsplan, bezoek in het veld en via Google 
Earth en Google Maps kan van elk element afzonder-
lijk worden aangegeven of ze in de huidige situatie 
nog steeds aanwezig is. 

Dit geeft inzicht in hoeveel van het plan daadwerkelijk 
is uitgevoerd en nog steeds aanwezig is (hier ter con-
trast aangegeven in het rood). Ook maakt het plekken 
zichtbaar waar de beplanting meer aandacht verdient 
of is verdwenen (aangegeven in het geel). 

Daarnaast is het bestuderen van de elementen vanaf 
dit niveau belangrijk, om te kunnen zien welke beplan-
ting tijdens de uitvoeringsfase een andere invulling of 
plek heeft gekregen. Deze zouden anders ten onrech-
te kunnen worden bestempeld als ‘Niet uitgevoerd’ 
Het geeft inzicht in hoe de onderhandelingen gingen 
en hoe ontwerpers als De Vroome deze ingingen.
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Toepassingen
Nu volgen drie voorbeelden van hoe er, in het ver-
lengde van dit onderzoek, nu al gebruik kan worden 
gemaakt van de vergaarde geodata.

Afbeelding III.11. Drenthe
Om nog even in Drenthe te blijven; afgelopen voorjaar 
is er in samenwerking met een tiental gemeenten in 
Drenthe aan de hand van thema’s gekeken welke land-
schapseenheden zich het beste lenen voor de opgaven 
van de toekomst. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 
bossenstrategie, klimaatadaptatie en waterberging, 
biodiversiteit, energietransitie en dorp- en stadsuitbrei-
dingen.

Dit leverde per gemeente zes voorbeeldprojecten op 
gekoppeld aan een of meerdere landschapseenheden. 
Ook biedt het een opstapje om projecten die gemeen-
tegrenzen overschreiden samen aan te vliegen.
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Afbeelding III.12. Citizen science in Brabant
Ook in Noord-Brabant is er gebruik gemaakt van 
dezelfde werkwijze en vergelijkbare geodata. Voor 
het bevorderen van participatie van inwoners binnen 
een regio is er binnen het project Brabant’s Groene 
Maatpak gebruik gemaakt van Citizen Science. 
Mensen uit de regio is gevraagd om het veld in te 
gaan en middels een applicatie aan te geven welke 
beplanting van een achttal landschapsplannen voor 
ruilverkavelingen anno 2021 in het landschap terug 
te vinden is. Hiervoor hebben we al de elementen 

van de landschapsplannen gedigitaliseerd. Dat 
bestand is - in samenwerking met Wilbert Huigens 
(GIS-medewerker bij Staatsbosbeheer) basis voor 
een applicatie waarmee men in het veld gegevens 
over de landschapselementen kan toevoegen. Ook 
kan men er foto’s mee uploaden. Deelnemers ver-
gaarden zo in enkele dagen een schat aan informatie 
die voor iedereen weer bereikbaar is. 
De provincie overweegt nu om deze werkwijze vaker 
in te zetten om draagvlak te creëren en als een 
onderbouwing van planvorming en beleid vormen. 

Ter (voorlopige) afronding van het project Brabants’s-
Groene Maatpak werd een presentatie over de 
resultaten gegeven met enkele aansprekende ‘big 
numbers’. 
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Afbeelding III.14. Neder-Betuwe
In Neder-Betuwe bood de door ons uitgevoerde 
digitalisatie van de landschapselementen de basis 
voor een webviewer (gemaakt door adviesbureau ‘Alles 
over Groenbeheer’). Deze viewer biedt houvast voor 
inwoners, beheerders en bestuurders. Per lijn of punt 
kan een koppeling naar één van de projecten van een 
uitvoeringsprogramma als deel van het gemeentelijk 
Landschapsontwikkelingsplan worden toegevoegd. 
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4. TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.1. Inleiding

Vele taferelen binnen één groot werk

Stel u die ‘plannen- en kaartenfabriek’ aan de Maliestraat eens 
voor als het atelier van een zeventiende-eeuwse meesterschil-
der. Hij heeft het razend druk door een steeds maar groeiend 
aantal opdrachten. Er wordt tegelijkertijd aan meerdere schil-
derijen gewerkt. De leerlingschilders en de gezellen vervul-
len allerlei taken bij het werk. De leerlingen mengen - onder 
toeziend oog van de meester - de verf, spannen de doeken op 
en brengen de grondverf aan. Als de meester met krijtstrepen 
schematisch de compositie heeft geschetst en in grote vegen 
de achtergrond heeft ingekleurd, bespreekt hij met één van 
zijn gezellen het schilderij en de verschillende delen van de 
compositie die het tafereel moet gaan uitbeelden. Die gezel 
mag dan bepaalde delen van het schilderij verder uitwerken 
volgens het idee dat ze hebben besproken. Dan komt de mees-
ter en die maakt de schilderijen zelf af door het gezicht van het 
portret en bijvoorbeeld de handen in detail te schilderen. En 
tot slot het lichtje in de ogen.

Stel u voor dat er ook nog een speciale opdracht is die al die 
andere overstijgt: een heel groot werk dat samengesteld is uit 
meerdere taferelen en dat amper in het atelier past. Hiervoor 
heeft de meester zijn beste gezellen gevraagd. Die zijn zelf 
al bijna meester. Die kan hij dan ook vanaf het begin bij de 
ontwikkeling van het idee voor het schilderij betrekken. In een 
intensief gezamenlijk creatief proces brengen ze in grove lijnen 
de compositie van het gigantische schilderij aan en samen 
beslissen ze ook over de grote vlakverdeling met donkere 
en lichte partijen. Doordat ze in het atelier al doende elkaars 
talenten hebben leren kennen, komen ze ook tot een logische 
taakverdeling. De ene gezel maakt van de lichte partijen zijn 
meesterwerk en de andere van de donkere. De meester zelf 
loopt op en neer en draagt zorg voor het schilderij als geheel, 
zodat er logische en mooie overgangen tussen de donkere 
en lichte delen van het schilderij ontstaan. Hij brengt hier en 
daar accenten aan en blijft met zijn gezellen in gesprek om het 
totale schilderij te laten spreken. Al doende stuwen zij elkaar in 
hun werk tot grote hoogte, elkaar corrigerend, inspirerend en 
lerend.

Ik stel me voor dat zoiets ook gebeurde in dat kantoor aan 
de Maliestraat. Daar heeft Benthem het gigantische schilderij 
- metafoor voor het Nederlandse landschap - grof opgezet en 
De Vroome en De Jonge hebben al doende hun talenten en 
kennis ingebracht om het grote kunstwerk samen met hem 
vorm te geven. Alle drie stimuleerden ze elkaar en leerden 
elkaar het ambacht. Ze hielden elkaar scherp bij het creëren 
van dat grote kunstwerk, zodat het ook inderdaad één geheel 
zou kunnen worden. En dat binnen dat geheel de onderdelen - 
als taferelen binnen een schilderij van Jeroen Bosch of Pieter 
Breughel - weer met zorg en heldere tinten werden ingekleurd. 
Daarbij werden de tinten van de verschillende delen van het 
schilderij natuurlijk op elkaar afgestemd. 

Bij de landschapsplannen ging het niet om licht en donker, 
maar om open en besloten en de overgangen daartussen. Ook 
bij de landschapsplannen ging het om contrasten, reeksen, 
motieven, stromen en tinten. Dat kwam op het niveau van 
de wandelaar tot uiting in de keuze voor speci�eke soorten 
beplantingen en de manier waarop ze werden beheerd, als 
bomenrij, laan, singel, haag, bos. Op het schaalniveau van de 
�etser gaven ze de verschillende landschapseenheden binnen 
landschapstypen een eigen karakteristiek en op het schaal-
niveau van de motorrijder versterkten ze de karakteristiek van 
de verschillende delen van de Nederlandse landschap door 
daarin de archetypische beelden van primoriale cultuurland-
schappen te laten doorklinken. Zo creëerden ze samenhang in 
hun ontwerpen op lokale, regionale en nationale schaal.

Ze leerden in die beginperiode samen - binnen het idee voor 
het schilderij - de verschillende delen in het grote werk een 
eigen karakter te geven en binnen die delen weer details aan 
te brengen. Met bomen, als lichtjes.
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KIEM  FABRIEK    TAFERELEN

Afbeelding 4.1. Schematische weergave hoe de drie onderzoekslij-
nen horizon, compositie en verhalen zich vervlechten 
tijdens het onderzoeksproces en in de drie episoden resulteren 
in drie elkaar chronologisch opvolgende delen: KIEM (1911-1948), 
FABRIEK (1946-1955) en TAFERELEN (1946-1976). In dit hoofdstuk 
zijn we aangekomen bij TAFERELEN waarin de nadruk op de verhalen 
komt te  liggen, de verhalen die in de regio’s met de landschaps-
plannen worden uitgebeeld.
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Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag in dit derde deel van het onderzoek is:

• Kunnen we in de series landschapsplannen die tussen 
1946 en 1976 voor een zestal regio’s verspreid over 
Nederland zijn opgesteld een ontwikkeling van het 
ontwerpen op regionale schaal herkennen? 

De deelvragen volgen weer de drie onderzoekslijnen horizon, 
compositie en verhalen:

• Welke verbanden kunnen we onderscheiden tussen 
de ontwikkeling van de landschapsplannen en de 
maatschappelijke tijdgeest die de horizon van de 
ontwerpers kan hebben beinvloed?

• Hoe ontwikkelde zich de landschapsarchitectonische 
compositie van de landschapsplannen en hoe verhouden 
de ontwerpbenaderingen voor de regio’s zich onderling?

• Welke verhalen worden met deze composities uitgedrukt 
in de landschapsplannen en zijn deze in het actuele 
a�eesbaar?

 

Regiostudies en methodiek

In de opbouw van deze regiostudies werd steeds het voor 
deze interpretatie geconstrueerde onderzoek-model met 
de drie interfererende onderzoekslijnen gevolgd. Er wordt 
steeds ingegaan op de horizon van de ontwerper in een ver-
anderende maatschappij en een zich daardoor ontwikkelend 
landschap. Tevens werd een analyse van de landschapsarchi-
tectonische compositie van de landschapsplannen uitge-
voerd. Tot besluit kwamen ook de architecturale aspecten 
aan de orde en werd de reeks landschapsplannen voor een 
regio geïnterpreteerd. Welke verhalen hebben de ontwer-
pers in het landschap van die regio willen uitdrukken? 
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Verkenning Groningen

Regiostudie Drenthe

Regiostudie rivierenland

Regiostudie Brabants zand

Regiostudie Zuidwestelijke 
polders

Bespiegeling Alblasserwaard

Afbeelding 4.2. Overzicht van de lokatie van de 
verkenningsstudie, de vier regiostudies en de 
thematische bespiegeling.
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Zes deelstudies, een representatieve selectie
 
In dit vierde hoofdstuk van deze dissertatie onderzoeken we 
hoe de landschapslannen in de Staatsbosbeheercollectie zich 
ontwikkelden in een aantal landschappelijk samenhangende 
regio’s. Het betreft dus alle landschapsplannen voor die regio’s 
die tussen 1946 tot 1976 zijn opgesteld. Hiertoe zijn een 
zestal deelonderzoeken verricht, voor zowel zandgebieden, 
rivierenland, zeekleipolders als veenweides betrekking te laten 
hebben. Er is zo getracht om met deze selectie een repre-
sentatief deel van het gevarieerde Nederlandse landschap te 
onderzoeken.

Eén verkenningsstudie als start
De eerste regiostudie vond plaats naar aanleiding van een 
vraag van de Provincie Groningen en werd eind 2016 uitge-
voerd in een vroege fase van het onderzoekstraject. De pro-
vincie vroeg me te verkennen welke landschapsplannen voor 
Groningse ruilverkavelingen zich in de Staatsbosbeheercollec-
tie bevinden, of die uitgevoerd waren en , zo ja, of ze nog in 
het actuele landschap terug te vinden zijn. Ook vroeg men mij 
om een eerste globale plananalyse.
Het onderzoeksmodel was nog niet uitgekristalliseerd en deze 
verkennende deelstudie deed vooral dienst om greep op het 
onderzoeksmateriaal te krijgen. Toch leverde dit deelonder-
zoek enkele belangwekkende inzichten op die in het vervolg 
van het cyclisch onderzoeksproces belangrijk bleken.

Vier grote regiostudies
De volgende vier regiostudies zijn wel volgens het onderzoeks-
model uitgevoerd en hebben allemaal dezelfde opzet. 
In het tweede jaar van het onderzoek kregen we van de Provin-
cie Gelderland en negen gemeenten in het midden en westen 
van het rivierengebied de opdracht om ook voor dit gebied 
alle landschapsplannen te analyseren. Dat leverde ‘Tafereel 
Rivierenland’ op. 
De Provincie Drenthe volgde datzelfde jaar nog waarbij de 
vraag gesteld werd vanuit het erfgoedbeleid van de provincie. 
Op basis van de Provinciale Cultuurnota was daar reeds een 
voorverkenning gedaan door Kenniscentrum Landschap bij de 
RUG in het kader van het project ‘Jonge Heideontginningen en 
Ruilverkavelingen in Drenthe’. Mijn opdracht was de eerste stap 
bij de invulling van dat project. Daarvan wordt verslag gedaan 
in ‘Tafereel Drenthe’. 
In het derde jaar volgde de Provincie Noord-Brabant zodat 
ook ‘Tafereel Brabants Zand’ kon worden geanalyseerd. Dat 
onderzoek overlapte voor een deel met het onderzoek naar de 
landschapsplannen in het rivierengebied. 
Een deel van Brabant bestaat ook uit zeekleipolders. Om een 
meer omvattende studie van landschapsplannen voor het zuid-
westelijk zeekleigebied te kunnen maken werd via een kleine 
opdracht van de provincie Zeeland ook het Zeeuwse zeeklei-
landschap in de studie betrokken.  

Eén thematische bespiegeling tot slot
De zesde en laatste regiostudie is van een andere opzet. Hier-
in staat de verstedelijking van het Nederlandse landschap die 
in de loop van de zestiger en zeventiger jaren met name in de 
Randstad een stempel op het landschap drukte centraal. Het 
landschap van de veenweiden kwam in de andere regiostudies 
amper aan bod. Om die leemte in te vullen, maar ook omdat 
hier de relatie tussen de landschapsplannen en de verste-
delijking zo duidelijk aan de orde was, gaan we in de zesde 
regiostudie dieper in op het landschapsplan voor de Alblasser-
waard.
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Opbouw van dit hoofdstuk

In de opbouw van het hoofdstuk verschuift de nadruk op de 
verschillende onderzoekslijnen (horizon, compositie en ver-
halen). In het eerste deel ligt de nadruk op de onderzoekslijn 
horizon. Dan volgt het deel met de bespreking van de deelon-
derzoeken, waar de interferentie tussen alle drie onderzoekslij-
nen centraal staat. Tot slot mondt dat in het laatste deel uit in 
een integratie tot verhalen. 

A. Tijdgeest
Voordat we de deelonderzoeken voor verschillende regio’s be-
spreken gaan we daarom in dit hoofdstuk eerst in grote lijnen 
in op enkele stromingen in de maatschappij die de ontwikke-
ling van het landschap in die periode hebben bepaald. 

B. Regiostudies
In het vervolg zijn de deelonderzoeken besproken. Voor deze 
onderzoeken is steeds een opdrachtgever gezocht. Van ieder 
deelonderzoek werd aan de betreffende opdrachtgever in een 
aparte rapportage verslag gedaan. In dit hoofdstuk komen 
daarvan steeds de belangrijkste bevindingen aan de orde. 
In de verschillende regiostudies blijken steeds in de loop van 
drie decennia een aantal fasen te onderscheiden. In iedere 
fase onderzoeken we hoe de ontwikkeling van de tijdgeest zich 
in de landschapsplannen en in de werkomstandigheden van 
de ontwerpers spiegelt. In iedere fase wordt onderzocht of de 
landschapsarchitectonische ompositie zich verder ontwikkeld. 
Ook de derde onderzoekslijn wordt ook in iedere fase uitge-
werkt in de verhalen die in de landschapsplannen zijn uitge-
drukt en die wellicht ook in het actuele landschap a�eesbaar 
zijn. 

C. Bundeling van de verhalen
In een afsluitende paragraaf worden de regiostudies aan elkaar 
gekoppeld en komen we tot enkele overkoepelende beschou-
wingen in relatie tot de onderzoeksvraag. Ook wordt een rela-
tie gelegd met de conclusies die zich in het vorige hoofdstuk 
aftekenden. 
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.2. Landschapsverzorging op de golven van de tijdgeest

Inleiding

In dit deel van deze dissertatie onderzoeken we de reeks 
landschapsplannen voor enkele landschappelijke regio’s die 
in de loop van drie decennia na de tweede wereldoorlog zijn 
opgesteld. Het is goed om te beseffen dat de maatschappij 
in die tijdspanne een enorme ontwikkeling doormaakte en dat 
die ontwikkeling voor een belangrijk deel de horizon bepaalde 
van de ontwerpers van de landschapsplannen voor het hele 
land. Voordat we de deelonderzoeken voor verschillende 
regio’s bespreken gaan we daarom in dit hoofdstuk eerst in 
grote lijnen in op enkele stromingen in de maatschappij die 
de ontwikkeling van het landschap in die periode hebben 
bepaald. Op basis van literatuurstudie wordt een overzicht 
gegeven van de ontwikkeling van de tijdgeest waarbinnen de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland plaatsvond. Daarin 
worden een zestal fasen onderscheiden. In iedere fase 
komen de maatschappelijk urgente thema’s, de organisatie 
van de ruimtelijke herinrichting van Nederland (inclusief rol 
van Staatsbosbeheer daarin)  en de relatie tussen landbouw, 
natuurbescherming en de zorg voor de vormgeving van het 
landschap aan de orde. 

Afwijkingen in onderscheiden periodes
In de deelonderzoeken die verder in dit hoofdstuk worden 
besproken komt naar voren dat er in de ontwikkeling van 
de ontwerpbenaderingen van de landschapslannen in iedere 
regio een aantal periodes zijn te ondersheiden. Die periodes 
komen in grote lijnen overeen met de periodes die in deze 
paragraaf naar voren komen, maar wijkt daar soms iets van 
af. In bepaalde regio’s hebben sommige ontwikkelingen geen 
invloed, of is de doorwerking enige tijd later pas te merken.



Landschapsplan Nederland  Hoofdstuk 4 Taferelen in één landschap 308

Van voor de oorlog

Het is goed om te beseffen dat de modernisering van de land-
bouw - én de natuur- en landschapsbescherming - onderdeel 
zijn van een proces dat al begon in de negentiende eeuw.1 Dat 
hier in de twintigste eeuw niet alleen de inrichting van het plat-
teland, maar ook rechtspraak, volkshuisvesting, gezondheids-
zorg, onderwijs, werkgelegenheid, defensie mede op nationaal 
niveau worden aangestuurd is uitvloeisel van de ontwikkeling 
van de Nederlandse Staat. 

De sociale kwestie en andere idealen
Tot in de achttiende eeuw was Nederland weliswaar één 
republiek, maar steden en gewesten trokken zich daarbinnen 
weinig aan van de regering in Den Haag. Aan het begin van de 
negentiende eeuw verstevigde Lodewijk Napoleon de greep 
van de centrale overheid op het lokale bestuur. Koning Willem 
I kon daarop voortbouwen. Die liet een netwerk van verharde 
landwegen en 481 km aan kanalen in Nederland en België 
aanleggen om de groei van de Nederlandse economie te 
stimuleren. Onze parlementaire democratie groeide mee met 
de industriële ontwikkeling. Die had de groei van de arbeiders-
klasse tot gevolg en een groot armoede-probleem: “de sociale 
kwestie’. De regering bracht sociale wetgeving tot stand en in 
1919 werd het algemeen kiesrecht (m/v) ingevoerd. 

Ontginners versus natuurbeschermers
Ook aangaande de inrichting van Nederland werd getracht 
zaken op nationaal niveau te reguleren. In DE KIEM bespraken 
we dat de liberalistisch ingestelde Rijksoverheid steeds meer 
was overgestapt op een sturend beleid. In 1901 had deze 
ontwikkeling geleid tot de Woningwet die grote gevolgen had 
voor de stedelijke gebieden. In de landelijke gebieden werd 
een vergelijkbare tendens sturend, ondermeer met de ruil-
verkavelingswet van 1924. De natuurbeschermingsbeweging 
kwam op en ook stedebouw en ruimtelijke ordening werden in 
de dertiger jaren als idee uitgewerkt.2 

In het eerste deel van deze dissertatie, DE KIEM, gingen we 
op zoek naar de kiem van het landschapsplan. Waar kwam het 
idee voor het maken van zo’n ontwerp vandaan? We zagen dat 
Benthem met dat idee reageerde op twee grote maatschappe-
lijke stromingen. De eerste was de cultuurtechnische stroming 
en de tweede de natuurbeschermingsbeweging. De eerste had 
als missie het land te ontginnen en de natuur te temmen. De 
tweede wilde grote delen van het land voor ontginning behoe-
den en juist de cultuurtechniek temmen. 

Driedelig programma van de landschapsverzorging
Benthem sloeg met zijn driedelig programma van de land-
schapsverzorging een brug tussen beide bewegingen. Hij bleef 
natuurbeschermer door ervoor te ijveren dat bepaalde natuur- 
en landschapsmonumenten behouden zouden blijven. Daar-
naast zou de landschapsverzorging evenwel ook bij moeten 
dragen aan het toekomstige natuur- en landschapsschoon van 
het nieuwe land. Met de derde poot onder het programma voor 
de landschapsverzorging begaf Benthem zich als verbinder bij 
de botsing tussen de ontginners en de natuurbeschermers in 
de ruilverkavelingen. Hij dacht als landschapsverzorger creatief 
met beide mee. 

Het grote program van de cultuurtechniek
De ‘cultuurtechniek’ en de ‘ontginning van woeste gronden’ 
was mede gestoeld op een verhef�ngsideaal van het volk, 
maar het ging met name om economisch gewin dat een land-
bouw die op export was gericht opleverde.3 In DE KIEM werd 
al ingegaan op de brief van Benthem aan Gorter - eind 1943 
- waarin hij stelt dat het van groot belang is om op de hoogte 
te geraken van het grote program der cultuurtechniek.4 Hij 
doelde daarbij op “op handen zijnde cultuurtechnische werken, 
als bijv. ontginningen, ontwateringen, e.d. uit te voeren door 
Grontmij., Heidemij., Werkverruiming, Arbeidsdienst en derge-
lijke instanties”.5  Uit zijn artikel uit 1944 blijkt dat hij daarmee 
ook de stedelijke uitbreidingen op het oog had als het ging om 
een bedreiging van de schoonheid van het cultuurlandschap. 
De oorlog zorgde volgens Benthem slechts voor een pauze in 
dit program. De bezetting door de Duitsers zorgde er wel voor 
dat wetgeving voor de ruimtelijke ordening en natuurbescher-
ming - die al in voorbereiding was - in korte tijd werd aangeno-
men. 
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Korte lijnen (1946-1955)

Terwijl de woningbouw na de tweede wereldoorlog langzaam 
op gang kwam, lijkt het erop dat de cultuurtechniek sneller 
weer op stoom lag. In 1935 was de Cultuurtechnische Dienst 
(CD) ingesteld ter ondersteuning van een nieuwe Centrale 
Cultuurtechnische Commissie (CCC).6 De ruilverkaveling 
werd uitgebouwd tot een geoliede machine waarbij politiek, 
de boerenstandsorganisaties en de cultuurmaatschappijen 
hecht samenwerkten. Om het aantal moderne productieve 
agrarische bedrijven op grote schaal uit te breiden was 
overal meer en goed ingerichte landbouwgrond nodig.7 Om 
dit te realiseren werkte de CD intensief samen met het Ka-
daster, Staatsbosbeheer en de Rijksvoorlichtingsdienst voor 
de land- en tuinbouw van het ministerie van Landbouw en 
Visserij. Bij elke ruilverkaveling werd een ‘Plaatselijke Com-
missie’ ingesteld met vertegenwoordiging van de boeren, 
maar ook met gezaghebbende personen uit de regio, zoals 
een burgemeester. Zo werd het gebiedsproces meteen na 
de oorlog al effectief gestroomlijnd. In Brabant hielp zelfs 
‘meneer pastoor’ mee, desnoods ‘prekend’ vanaf een tafel in 
het dorpscafé.8 Ook de slogan “nooit meer honger” waarmee 
gerefereerd werd aan de hongerwinter van 1944-1945 was 
deel van een effectieve propaganda van de landbouwlobby.9

Afdeling Landschapsverzorging
In het vorige hoofdstuk zagen we hoe de ontwerpers van 
Landschapsverzorging in de beginperiode in sneltreinvaart 
voor bijna tweehonderd ruilverkavelingen een landschapsplan 
maakte. Dat gebeurde in de tijdgeest van de wederopbouw. 
De maatschappij moest opnieuw worden opgebouwd. Nog 
jaren na de bevrijding in mei 1945 waren veel producten 
alleen op de bon te verkrijgen en pas in 1948 kwam de 
nieuwbouw van woningen echt op gang.10 Het was een tijd 
waarin de lijnen kort waren en persoonlijke contacten belang-
rijk waren om zaken te regelen. In dat klimaat kon een kleine 
afdeling bij het Staatsbosbeheer haar plannen tekenen en via 
rechtstreeks overleg met enkele betrokkenen in het lokaal 
bestuur, de CD en het Kadaster instemming voor de uitvoe-
ring van die landschapsplannen krijgen. De bomen werden 
meestal al in de winter van hetzelfde jaar werden geplant. 
In vorige hoofdstukken kwam de beginperiode van deze 
afdeling Landschapsverzorging, waarvan Benthem in 1950 
Overdijkink opvolgde als hoofd, uitgebreid aan de orde.11 

Landontginning en plattelandsontwikkeling
In de steden speelde een woonbeschavingsoffensief - zelfs 
met woonscholen - waarbij via voorlichtingscampagnes 
en een tijdschrift (vanaf 1948) voor licht, lucht en ruimte 
in de woningen werd geijverd.12 Zoiets speelde ook bij de 
ruilverkavelingen. Gekoppeld aan deze gebiedsprocessen 
werd namelijk ook aan “plattelandsontwikkeling” gedaan. De 
plattelandsbevolking diende opgevoed te worden vond men 
in die tijd. Zo was er in Brabant een Welvaartsplan en in het 

rivierengebied trachtte men de mensen in het “verkommerd 
land” rijp te maken voor “de geest van de moderne wereld”.13 
Zeker in gebieden die in de oorlog waren overstroomd, werd 
met voortvarendheid aan het herstel van de oorlogsschade 
gewerkt. Ook daarvoor werd de ruilverkaveling ingezet.14 
Deze gebieden blijken voorrang te hebben gekregen bij het 
voorbereiden van ruilverkavelingen. De integrale benadering 
van het Reconstructieplan voor Walcheren gold daarbij als 
voorbeeld voor de ‘ruilverkaveling nieuwe stijl ’.15 De jaren 
vijftig worden omschreven als “het decennium waarin een 
collectieve huiselijkheid de hoofdrol voor zich opeist”, maar 
ondertussen ging de ontginning en het her-ontginnen van 
steeds grotere gebieden door.16 Plannen voor de inpoldering 
van de Biesbosch zijn een voorbeeld van de schaal waarop 
de cultuurtechnische stroming doorwerkte. De tegenbewe-
ging van de natuurbescherming wist dat te voorkomen, maar 
het ontginnen van woeste gronden werd pas in het begin van 
de zestiger jaren bij wet verboden. De felle discussie tus-
sen de landbouw en de natuurbescherming ging ook na de 
oorlog volop verder. Vaak was dat op lokale schaal een harde 
strijd.17 Er waren ook pogingen om op nationaal niveau tot 
een gemeenschappelijke basis te komen.18
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Wederopbouw komt op gang (1955-1960)

De maatschappelijke roep om een meer integrale planvorming 
voor zowel de steden als het landelijke gebied kan ook gezien 
worden als een poging om boven een sectorale belangenstrijd 
uit te stijgen. Dat leidde er toe dat de oude ruilverkavelingswet 
werd vervangen door een nieuwe. Met deze Ruilverkavelings-
wet van 1954 kreeg ook het landschapsplan een wettelijke 
basis. Zonder een landschapsplan naast het plan voor wegen 
en waterlopen kon een ruilverkaveling voortaan niet meer 
worden aangenomen. Landschapsverzorging had tot die tijd 
voor bijna tweehonderd ruilverkavelingen landschapsplannen 
opgesteld. Die hadden nog amper wettelijke basis, maar in DE 
FABRIEK zagen we dat die landschapsplannen grotendeels wel 
zijn uitgevoerd en tegenwoordig nog in het landschap herken-
baar zijn. Op de landschapsplannen van na 1954 staat steeds 
een verwijzing naar die wet onder de naam van de ruilverka-
veling vermeld. Het verplicht stellen van het landschapsplan 
werd als een overwinning gezien, maar het maakte ook dat het 
landschapsplan meer in de belangenstrijd tussen landbouw en 
natuurbescherming werd getrokken. 
 
Watersnood en Deltawerken
De watersnoodramp van 1953 was niet alleen aanleiding tot 
een reeks waterstaatkundige werken als dammen, sluizen en 
dijkverhogingen, maar ook voor de inrichting van het land ach-
ter die Deltadijken. De natuur in het landschap werd getemd 
en Nederland werd “aangeharkt”. Dat leverde voor de afdeling 
Landschapsverzorging veel werk op, ook buiten de ruilverkave-
lingen. En dan waren er ook nog de Flevopolders waar plannen 
voor moesten komen. Er waren meer landschapsontwerpers 
nodig, maar die waren er amper. Benthem probeerde men-
sen binnen de organisatie om te scholen, maar veel van hen 
hadden wel hart voor natuur en landschap, maar dat beteken-
de niet dat ze ook ontwerper konden worden. Dat vereist het 
talent om je in het huidige landschap ook een toekomstig land-
schap voor te kunnen stellen. Soms lukte het wel om geschikte 
mensen te vinden. Zo was houtvester Vlieger in Friesland al 
rond 1950 begonnen om in samenspraak met Benthem en De 
Vroome landschapsplannen op te stellen.

Consulentschappen in de provincie
Bij een reorganisatie in 1956/1957 werd Staatsbosbeheer 
verdeeld over vier Dienstvakken: Domeinbeheer, Bosbouw, 
Landschapsverzorging en Natuurbescherming. De laatste twee 
kregen naast de centrale afdeling ook provinciale consulent-
schappen. Ieder dienstvak kreeg een centrale inspectie in 
Utrecht en consulentschappen in de provincies. Benthem werd 
‘inspecteur’. Binnen dit dienstvak leidde De Jonge de afdeling 
Landschapsarchitectuur op de centrale afdeling. Steenhuis 
(2009) vermeldt de taakomschrijving van de consulent. Deze 
kwam sterk overeen met de inhoud die Benthem sinds 1943 
aan zijn eigen rol als landschapsadviseur had gegeven. 

Veel werk ...
Landschapsconsulent Maas was in 1957 in Brabant de eerste 
bij Bijhouwer afgestudeerde landschapsarchitect in dienst van 
Landschapsverzorging. Hij verzuchtte dat de provinciale afde-
lingen van de CD vele malen meer mensen in dienst hadden 
voor het opstellen van het plan voor wegen en waterlopen, dan 
de afdelingen van Staatsbosbeheer die de landschapsplannen 
moesten maken. Naast de ruilverkavelingen, ontginningen, 
Deltawerken speelde ook dat er voor vele wegen landschaps-
plannen moesten komen. Dit werden de A2-werken genoemd.  
Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat er tot die tijd zeer 
weinig verharde wegen waren. Ook buiten ruilverkavelingsver-
band werden vele wegen verhard en aangelegd in die tijd. 
Landschapsarchitecten waren nog steeds schaars, dus waren 
veel landschapsconsulenten niet opgeleid deze taak zelf invul-
ling te geven. Uitzondering was Frans Maas in Noord-Brabant. 
Maas werkte later Wandemaker in, die een grote rol in het 
realiseren van de landschapsplannen in het  rivierenlandschap 
zou gaan spelen. 

... met weinig medewerkers
Vaker waren de benoemingen tot landschapsconsulent voorbe-
houden aan mensen die al consulent bosbouw waren en al lan-
ge tijd bij het Staatsbosbeheer werkten. Iedere landschapscon-
sulent had evenwel een team van medewerkers, de technische 
staf, waarin wel iemand opgenomen was die de landschaps-
plannen maakte. Dat waren vaak mensen die dat ook vóór 
1956 deden.  Zo werkten Rogmans en Klaasen in Noord-Hol-
land, Kipp en Remmelink in Gelderland en Hermens in Limburg. 
Het werkterrein voor De Vroome bleef in de praktijk groten-
deels hetzelfde als vóór die tijd. Hij werkte van 1956 tot 1958 
in twee jaar tijd een hele reeks landschapsplannen uit voor de 
provincie Overijssel, voordat hij vanaf 1958 Drenthe en Gronin-
gen als ambtsgebied kreeg. Landschapsconsulent Vlieger in 
Friesland maakte in de loop der tijd wel zelf landschapsplannen 
en werkte daarbij soms samen met De Vroome. Flevoland was 
nog geen zelfstandige provincie en viel in de praktijk onder de 
centrale afdeling.19 Opvallend in de lijst landschapsconsulenten 
die Steenhuis noemt is dat de provincies in het zeekleipolder-
landschap van Zuidwest Nederland geen landschapsconsulent 
hadden. Daarvoor had De Jonge vanuit de centrale afdeling de 
verantwoordelijkheid.
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Welvaart, welzijn, recreatie (1961-1965)

In 1959 werd in Slochteren een enorme aardgasvoorraad 
aangeboord en in 1962 nam de Tweede Kamer de Aard-
gasnota aan, waarna in razend tempo een netwerk voor 
de verspreiding van dit gas over vrijwel het hele land werd 
aangelegd.20 Met de opbrengsten kon de Nederlandse verzor-
gingsstaat worden opgebouwd. De volkshuisvesting kreeg er 
een enorme impuls door, maar het bracht ook ruimte in de 
regeringsbegrotingen voor beleid dat niet alleen op de groei 
van welvaart was gericht, maar ook op het welzijn. 
De behoefte aan ruimte voor recreatie steeg voor een 
groeiend aantal inwoners. Dat kwam ook tot uiting de 
inrichting van het landschap waarin naast landbouw, wonen, 
bedrijvigheid en natuur ook de recreatie belangrijk werd. 
In Noord-Drenthe bijvoorbeeld was het voor de Provincie 
belangrijk om buiten de steden ook een aantrekkelijk woonkli-
maat te laten ontstaan voor de groeiende groep redelijk ver-
mogende mensen die niet in de landbouw werkzaam waren. 
In de troonrede van 1961 stond dat “de ruimtelijke vraagstuk-
ken van ons land grote aandacht (...) wegens hun betekenis 
voor het werk en de ontspanning van ons volk” vereisten. 
Verder werd toen aangekondigd dat de regering had besloten 
om de “omzetting van woeste gronden in landbouwgronden 
tot het uiterste te beperken, mede ter wille van natuurbe-
scherming en openluchtrecreatie”.21 

Landschapsverzorging wordt landschapsbouw
In het kielzog van de dynamiek en voortvarendheid van de 
Deltawerken werden al grootse ontwerpen gemaakt met 
een compositie die werd gedragen door kloeke bossen en 
waterpartijen gemaakt door Maas in Brabant en de groep 
rond De Jonge op de centrale afdeling. In Drenthe kreeg 
De Vroome de commissaris van de Koningin achter zich en 
samen trokken zij ten strijde voor de vormgeving aan een 
vernieuwd Drents landschap dat voor meer dan alleen land-
bouw geschikt zou moeten zijn.
De term ‘landschapsverzorging denkte de lading van het 
werk niet langer en in het jaarverslag van het Staatsbosbe-
heer van 1963 wordt trots de nieuwe naam van de dienst 
aangekondigd: landschapsbouw.

Ook de planvorming voor het landelijke gebied diende 
integraler te worden. Op de jaarvergadering van de Contact-
commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming werd in 
1965 gepleit voor een wijziging van de ruilverkavelingswet. 
De keuze van gebieden waarvoor een ruilverkaveling zou 
worden voorbereid zou niet langer door de Centrale Cultuur-
technische Commissie woerden bepaald, maar door een 
orgaan dat de ruimtelijke ordening van het land als geheel 
in beschouwing neemt. Het provinciaal planologisch beleid 
van de provincies zou veel meer bepalend moeten worden 
bij de planvorming voor ruilverkavelingen.22 Op dezelfde 
jaarvergadering van de contactcommissie werd voorgesteld 
om de besluitvorming voor het al dan niet doorgaan van een 

ruilverkaveling zou worden overgelaten aan een publiekrech-
telijk orgaan met gekozen vertegenwoordigers, bijvoorbeeld 
Provinciale Staten.23 Hiervoor kon in Den Haag geen meer-
derheid worden georganiseerd. Daardoor konden de land-
bouwbelangen in de ruilverkaveling voorop blijven staan.
 
Buiten spel gezet
In de praktijk van de ruilverkavelingen daarentegen was ook 
een tegengestelde beweging te herkennen. In de veertiger en 
vijftiger jaren waren de dorpen deel van de ruilverkavelings-
gebieden, maar in de zestiger jaren werden de bebouwde 
kommen bewust buiten de ‘ruilverkavelingsblokken’ gehou-
den. Ze staan sindsdien als enclaves op de kaarten aange-
geven. De reden hiervoor was dat er daarmee voor werd 
gezorgd dat de dorpelingen geen stemrecht hadden over het 
ruilverkavelingsplan. 

Kapwoede
In veel ruilverkavelingsgebieden liep de strijd tussen ‘de 
landbouw’ en ‘de natuur’ hoog op. Op de landschapsplannen 
stonden vaak behalve nieuwe beplantingen ook het behoud 
van allerlei landschapselementen aangegeven. Dat bleek 
echter geen enkele garantie dat die elementen ook werkelijk 
werden aangelegd of gespaard. Integendeel: uit een vertrou-
welijk rapport van de Cultuurtechnische Dienst dat onder het 
ministerie van Landbouw en Visserij (L&V) ressorteerde blijkt 
dat zelfs leden van de ruilverkavelingscommissie zelf actief 
betrokken waren bij “grootschalige houtvellingen” van 1305 
dikke eikenbomen, 15 bossages en 7130 meter aan houtwal-
len in ruilverkaveling Beneden-Dinkel.24 Van der Goes van Na-
ters stelde in 1964 in de Tweede Kamer daarover vragen aan 
de ministers van L&V, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.25 De Commissie van 
Onderzoek die het vertrouwelijke rapport opstelde kwam tot 
de conclusie dat de “massale houtkap door een samenspel 
van faktoren is veroorzaakt” en dat de aanwezigheid van 
“een loonzager met motorzaag van grote betekenis was”. 
Het bleek dat de betrokkenen wellicht inderdaad geneigd 
waren “wat licht over de landschappelijke problemen heen 
te lopen”, maar in de pers was de houtkap “sterk overdreven 
voorgesteld” en met goede voornemens als een gedrags-
lijn zou het ook in andere vergelijkbare gebieden wel goed 
komen. “Politiek en sociaal gezien kan echter bezwaarlijk 
worden aanvaard dat bepaalde gebieden uit landschappelijke 
overwegingenvan ruilverkaveling werden uitgesloten”. 
Tot besluit werd gesteld dat de nabijgelegen ruilverkaveling 
Agelo-Reutum door zou moeten gaan en dat de plaatselij-
ke commissie weer overwegend uit agrariërs zou kunnen 
bestaan “mits een landschapsdeskundige als lid c.q. des-
kundige aan de commissie wordt toegevoegd”. Nog vele 
jaren bleven de verhalen over de in de mist hoorbare, maar 
onzichtbare motorzagen in Twente en de Achterhoek de 
ronde doen. 
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2.5. Stad en land (1966-1970)

De economie groeide tot 1973 ononderbroken door en 
daarmee kwam welvaart voor iedereen binnen bereik in de 
verzorgingsstaat. Er werd verondersteld dat de bevolking in 
het jaar 2000 wel eens tot 20 miljoen mensen kon zijn opge-
lopen en dat hoogbouw op grote schaal in de steden nodig 
zou worden.26 De Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening 
van Nederland uit 1966 ging niet in die voorspellingen mee. 
Of men bij het nieuwe ministerie voor Ruimtelijke Ordening de 
invloed van de anticonceptiepil beter inschatte is onduidelijk, 
maar in het toekomstbeeld van de notaopstellers werd juist 
uitgegaan van een trek van de grote steden in de Randstad 
en Brabant naar groeikernen daarbuiten. Lelystad en later ook 
Almere boden daarvoor de ruimte. Daarnaast werden heel 
gericht overlooplocaties aangewezen waar mensen in plaats 
van een kleine bovenwoning een gezonde doorzonwoning met 
tuin konden betrekken, met televisie, koelkast, wasmachine en 
een auto. Dorpen mochten alleen nog bouwen voor de natuur-
lijke aanwas, zodat de open ruimte in Nederland niet te veel 
aangetast zou raken. Met die ‘open ruimte’ doelde men op het 
cultuurlandschap. De opbouw van het cultuurlandschap vorm-
de een stevige onderlegger onder deze nota en werd mede 
vorm gegeven door Maas die speciaal daarvoor van Staatsbos-
beheer naar het ministerie was gehaald. 

Woonwijken
In de zestiger jaren nam het autobezit sterk toe en breidde het 
nationale wegennetwerk sterk uit. In de Atlas van de Verste-
delijking wordt gesteld dat de veranderingen in het versprei-
dingspatroon van de steden niet veel veranderde na 1950.27 
Het borduurde voort op het verspreidingspatroon van grotere 
steden dat er al lag. Dat neemt niet weg dat het bebouwde 
oppervlak rondom die steden wel sterk toenam vanaf 1950 
en er ook enkele nieuwe steden bijkwamen. Sommige steden 
dijden enorm uit en de vele kleinere steden en dorpen kregen 
hun eigen uitbreidingen. In die Atlas constateert men wel dat 
alle steden en dorpen meer dan in de eeuwen daarvoor op 
elkaar gingen lijken. Het overgrote deel van het toegenomen 
bebouwde oppervlak bestaat uit woonwijken. 
Alle dorpen mochten dan wel alleen nog voor de eigen natuur-
lijke aanwas van het inwoneraantal woningen en bedrijventer-
reinen bouwen, maar dat betekende in de praktijk dat vrijwel 
alle kleine kernen hun eigen uitbreidingswijkjes kregen. Die 
hadden wel degelijk hun uitstraling op het landschap, zeker 
omdat na verloop van tijd voor die nieuwbouwwijkjes en om de 
dorpskernen te ontlasten nieuwe wegen om de dorpen werden 
aangelegd. Ook de inrichting van het landschap diende naar de 
mening van een deel van de regering meer op de belangen en 
wensen van de stedeling te worden afgestemd. Het ministerie 
van L&V was echter nog steeds het meest invloedrijke minis-
terie als het om het platteland buiten de bebouwde omgeving 
ging. 

Landschapsbouw in een maakbaar land
Steenhuis en Hooijmeijer (2009) beschrijven hoe de Land-
schapsbouw zich in dit krachtenspel een zelfstandige rol 
probeerde toe te eigenen.28 In dat krachtenspel was het 
belangrijk dat de Natuurbescherming vanaf 1965 niet langer 
onder het Staatsbosbeheer ressorteerde, maar zelfstandig als 
‘hoofddirectie Natuurbescherming en Openluchtrecreatie’ bij 
het ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk 
verderging. Benthem had steeds door samen op te trekken 
met de natuurbeschermingbeweging en in overleg te blijven 
met de cultuurtechnici een legitimatie voor het werk van 
Landschapsverzorging gecreëerd. Dat zorgde ervoor dat Land-
schapsverzorging/Landschapsbouw een belangrijke stempel 
kon drukken op landschapsontwikkeling rond de Deltawerken, 
maar ook in grootse plannen voor ruilverkavelingen als Alte-
na-West en de landschapsontwikkeling van Noord-Drenthe met 
het landschapsreservaat voor het Stroomdallandschap voor de 
Drentse Aa als structurerend instrument. Steeds was hierbij 
het succes gekoppeld aan een maatschappelijk belang als de 
waterveiligheid, de recreatie, of de natuurbescherming. 

Een deel van Benthem’s medewerkers had zich echter juist te-
gen de sectorale natuurbescherming en recreatie afgezet. Het 
ging hen om het scheppen van ‘nieuw landschap’ vanuit een 
onafhankelijk landschapsarchitectonisch fundament. Zonder 
maatschappelijke ‘partners’ zou het echter lastig blijken om 
een structurerende invloed uit te oefenen vanuit die zelfstandi-
ge rol die Landschapsbouw wenste te vervullen.
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Paradise lost (1971-1976)

Het idee van een maakbaar land was inmiddels tot uiting 
gekomen in het feit dat Landschapsverzorging bij Staatsbos-
beheer zichzelf voortaan Landschapsbouw noemde. Uit die 
naam spreekt zelfvertrouwen op basis waarvan de land-
schapsarchitectuur zichzelf een centrale rol in de ruimtelijke 
planvorming toedichtte. Inmiddels waren de landschaps-
plannen namelijk uitgestegen boven de beplantingsplannen 
van de beginperiode. De landschapsplannen structureerden 
vanuit een integrale benadering de inrichting, maar ook de 
zonering van functies in een gebied. Dit maakbare landschap 
van dit maakbare land moest vormgegeven worden voor 
een nieuwe moderne stedelijke samenleving. De landschaps-
planning was een wetenschappelijk onderbouwde methodiek 
geworden waarin de ontwerpers zich opstelden als integrator 
van alle verschillende sectorale belangen. Imke van Helle-
mondt beschrijft in haar dissertatie de opkomst en ideevor-
ming achter deze ‘paradijs-methode’. De maatschappelijke 
werkelijkheid haalde evenwel een dergelijke rol onderuit. De 
top-down planning en visievorming door een kleine groep 
deskundigen was, zeker na het symbolische jaar 1968, 
steeds minder vanzelfspekend. 

Eigenstandig 
De ruimtelijke planvorming werd steeds meer een proces 
waarin vele mondige burgers en belangengroepen ook een 
stem opeisten. Met de Derde Nota Ruimtelijke Ordening 
van 1976, was er een uitgebreid beleidsinstrumentarium 
en extra subsidiegeld gekomen, maar was de ruimtelijke 
planvorming ook deel geworden van een ingewikkeld sys-
teem van procedures voor inspraak en overlegstructuren. 
Dat kwam tegemoet aan de eisen van een emanciperende 
samenleving, maar werkte vaak ook verlammend voor de 
planprocessen. Ook het ruilverkavelingsproces werd ingewik-
kelder opgetuigd, waarbij voortaan aparte ‘adviezen’ voor de 
natuurbescherming, de recreatie, de landbouw en de land-
schapsbouw. 
Steenhuis c.s. (2009) beschrijven de grootse plannen van de 
afdeling Landschapsarchitectuur onder leiding van Nico de 
Jonge, om uit te groeien tot een “zelfstandige ontwerpafde-
ling van nationale allure”, met een eigen onderzoekspoot ter 
ondersteuning van de groep ontwerpers die stonden voor 
“structuur en ontwerp”. Daarbij stootte men het ontwerpwerk 
dat direct aan de uitvoering van plannen was gekoppeld af. 
Dat werk zouden de particuliere bureaus moeten doen, zoals 
Bijhouwer rond 1948 al voorstelde. Landschapsbouw bij de 
Rijksoverheid zou zich moeten richten op de wetenschappe-
lijk onderbouwde verkenning van ontwerpvraagstukken die 
met de ontwikkeling van Nederland samenhingen. Echter, 
nadat Benthem in 1976 met pensioen was gegaan, zou in 
het volgend decennium blijken dat er voor een eigenstandige 
visionaire regierol van de landschapsarchitectuur binnen de 
overheid moeilijk draagvlak te vinden was. 

Eén boom en nieuwe bossen
De ruilverkavelingsmachine stoempte in de zeventiger jaren 
door al werd er wel op bezuinigd. Ook het idee dat een boer 
ook een vergoeding kon krijgen voor het beheren van natuur, 
naast zijn puur agrarische inkomsten werd meer gemeen-
goed.29 De Ruilverkavelingswet van 1954 was inmiddels 
achterhaald en werd in een reeks tussenstappen en deelno-
ta’s - volledig in stiujl met de overlegmaatschappij - vevangen 
door de Landinrichtingwet. Voortaan kregen recreatie en 
natuurbescherming via allerlei inspraakprocessen meer aan-
dacht volgens de wettelijke procedures. Ondertussen gingen 
er nog steeds verhalen rond over een in de mist onzichtbare 
man met een motorzaag. Zowel de natuurbeschermers als 
de boeren werden activistischer.

Ondertussen lukte het de natuurbescherming binnen de 
overheid een stevige onderhandelingspositie te bestendigen 
en uit te bouwen. In provincies als Drenthe bleef landschaps-
bouw wel met de natuurbescherming samen optrekken. Dat 
leverde strijd op in de vergaderingen met de plaatselijke 
ruilverkavelingscommissies, waar een boer het volgende 
voorstel deed: “meneer de voorzitter, laten we alle bomen 
kappen op één na en daar hangen we de man van het land-
schapsplan aan het eind van de ruilverkaveling aan op.”30 De 
maatschappelijke steun, met name via het provinciebestuur 
en de natuurbescherming zorgde ervoor dat die landschaps-
plannen in Drenthe en Groningen ondanks deze vijandigheid 
wel tot uitvoering zijn gekomen. 

Vooral in de Randstad vond landschapsbouw nog een steeds 
sterker wordende ‘partner’. Door de sterke groei van de 
steden was er een steeds groter wordende vraag naar recre-
atiegebieden. Daarvoor moesten bossen worden ontworpen 
en aangelegd. Binnen de ruilverkavelingen werden de eerste 
stappen richting een ‘Randstadgroenstructuur’ gezet. Daarbij 
kreeg het begrip ‘bos’ een betekenisvolle uitwerking doordat 
ook het samenspel met het landschap buiten die bossen 
subtiel onderdeel uitmaakte van de landschapsplannen.

In enkele grote stappen is hiervoor een indruk gegeven van 
tendenzen in de tijdgeest en organisatie van de ruimtelijke 
planvorming in de tijdspanne waarin de landschapsplannen in 
de Staatsbosbeheercollectie zijn ontworpen. In de regiostu-
dies bleek dat in de ontwikkeling van de landschapsplannen 
in de loop van die tijd periodes zijn te onderscheiden die glo-
baal synchroon lopen met de hiervoor geschetste tendensen.
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.3. Parkwegen in Groningen

Inleiding

Het eerste tafereel dat we in dit deel van het onderzoek 
bespreken is het landschap van Groningen.31 Eind 2016 gaf de 
provincie Groningen opdracht om een verkenning te verrichten 
naar de landschapsplannen voor ruilverkavelingen in die provin-
cie. Zou daar nog iets van terug te vinden zijn? En kun je daar 
dan ontwerpprincipes in onderscheiden die in deze tijd wellicht 
bruikbaar zijn? 

Dit deelonderzoek vond plaats in een vroege verkennende fase 
van het promotieonderzoek. Het onderzoeksmodel was nog 
in ontwikkeling. Anders dan in de vier regiostudies die hierna 
worden behandeld 

De rapportage van deze verkenning had de vorm van een log-
boek met notities bij het vergelijken van de plankaarten met de 
huidige situatie van het landschap. Daarnaast werden ‘onder-
weg’ ook analyserende bevindingen genoteerd..32 

Zo viel het op dat in de directe omgeving van de stad Gronin-
gen amper ruilverkavelingen tot uitvoering zijn gekomen. Was 
de verhouding tussen agrariërs en ‘stadjers’ onder de grondei-
genaren zo in het voordeel van de ‘stadjers’ dat er voor een 
puur op landbouw gerichte ruilverkaveling geen draagvlak was? 
Wilde de stad die gronden reserveren voor eigen groei? Over 
ruilverkaveling Noordlaarder Made (iets meer dan 166 ha) werd 
in 1926 gestemd en in 1927 vastgesteld. Deze liep echter stuk 
op de tegenwerking van één van de grondeigenaren. Ezinge 
(889 ha), Sauwerd (1108 ha) en wellicht ook Holm (799 ha) en 
Marum (793 ha) zijn nooit gestemd of afgestemd. Glimmer-
polder werd in 1943 gestemd en in 1953 vastgesteld. Daar 
is wel een landschapsplan voor gemaakt en dat is uitgevoerd, 
wellicht met de aanleg van het Noord-Willemskanaal - en niet 
de landbouw - als belangrijkste aanleiding. 
De stad Groningen is in de tweede helft van de twintigste eeuw 
sterk gegroeid en de stedelingen hebben het Reitdiepgebied 
en het wierdenlandschap rond Fransum beschermd tegen de in 
hun ogen verwoesting van de ruilverkavelingen. De stad bracht 
evenwel zijn eigen ontwikkelingen en schaalvergrotingen.

Onderzoeksopzet met vier deelgebieden

Binnen het Groningse landschap is een grote variatie te herken-
nen. De oudste wierdenlandschappen verschillen wezenlijk van 
de latere aanlandingen aan de Waddenzee en de lange smalle 
kavels in de ‘wouden’ staan in groot contrast met de polders 
van het Oldambt. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
de gebiedsindeling van landschapstypen in het boek ‘Golden 
Raand’ van Meindert Schroor en Jan Meijering uit 2007. In het 
onderzoek werden de landschapsplannen - geclusterd per in 
Golden Raand onderscheiden landschapstype - één voor één 
onderzocht. De clusters liggen globaal in een boog om de stad 
Groningen heen, te beginnen met het landschap van de wou-
den in het westen, via het landschap van wierden, kwelderwal-
len en aanlandingspolders in het noorden naar het landschap 
van het Oldambt in het oosten. Ten zuidoosten van Groningen 
liggen dan nog de Duurswoldse laandorpen dichtbij en verder 
weg: Reiderland en Westerwolde. Daartussen liggen nog de 
Veenkoloniën. Ieder landschapstype bleek een eigen aanpak 
in de landschapsplannen te hebben die steeds op het eigen 
karakter van die landschapstypen voortbouwde. 

Eerst werd geïnventariseerd welke ruilverkavelingen daar 
tussen 1946 en 1976 zijn uitgevoerd. Dit gebeurde op basis 
van de ‘Atlas van Nederland bevattende gegevens betreffende 
de ruilverkaveling; atlas met ingetekende ruilverkavelingen, en 
met 1 blad bladwijzer/verklaring’. In het vervolg van dit rapport 
wordt deze aangeduid als de Atlas Ruilverkavelingen. Hieruit 
werden ook steeds enkele basisgegevens overgenomen zoals 
grootte van het ruilverkavelingsblok, datum van stemming 
en datum waarop de uitvoering van de plannen werd vastge-
steld.33 Het grootste deel van de provincie Groningen is deel 
geweest van een ruilverkaveling. 

Als volgende stap werden de landschapsplannen van die ruil-
verkavelingen opgevraagd bij de afdeling Speciale Collecties 
van de bibliotheek van Wageningen University & Research. Het 
bleken er 26 te zijn, waarbij van sommige ruilverkavelingen 
meerdere plankaarten in de collectie waren opgenomen.34 
Van het overgrote deel van de ruilverkavelingen in Groningen 
werden de landschapsplannen aangetroffen in de Staatsbosbe-
heercollectie.  

Deze landschapsplannen werden geanalyseerd en vergeleken 
met de huidige situatie in het landschap. Dit onderzoek was 
slechts een eerste globale verkenning en die werd onder �inke 
tijdsdruk uitgevoerd. Veldbezoek was daardoor amper moge-
lijk, maar ook via Google Streetview was waar te nemen dat de 
landschapsplannen in het actuele landschap herkenbaar zijn.

 

Zie het onderzoeksrapport: 
Blerck, H.J.J.C.M. van, 2016. 
Struweellanen, parkways en weidsheid; wat is er nog te 
vinden van de landschapsplannen van ruilverkavelingen in 
Groningen. 
Schokland en water, Rhenen.
Opgesteld in opdracht van Provincie Groningen. 
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Zuidelijk Westerkwartier

Binnen het landschap van het Zuidelijk Westerkwartier was er 
ten tijde van de voorbereiding van de ruilverkavelingen een 
verschil tussen de zeer besloten elzensingellandschappen op 
de diverse oost-westlopende keileem- en dekzandplateaus en 
de met laagveen gevulde brede beekdalen en smeltwaterdalen 
daartussen met resten van petgaten waar men eeuwenlang op 
kleine schaal turf had gestoken. In de Staatsbosbeheercollec-
tie bevinden zich landschapsplannen van drie ruilverkavelingen 
in dit gebied: R133 Tolberter Petten, R134 Lucaswolde en 
R145 Zuidpolder. Alle drie deze ruilverkavelingen werden al 
vanaf de veertiger jaren voorbereid, maar de landschapsplan-
nen werden volgens de jaarverslagen van Staatsbosbeheer in 
1953 en 1955 opgeleverd. De uiteindelijke stemming vond pas 
in 1961 en voor Zuidpolder zelfs pas in 1965 plaats. Is hier de 
invloed van de ‘stadjers’ te bespeuren? 

Er is waarschijnlijk gestreden voor het behoud van de vele 
elzensingels op de randen van de vele smalle kavels die ‘de 
wolden’ vanouds kenmerkten. Van Zuidpolder bevindt zich 
een kaart waarop alle toen aanwezige elzensingels met groen 
staan ingetekend. Doordat de verkaveling �ink grootschaliger 
zou worden, zouden vele van de elzensingels sneuvelen.35 Op 
het landschapsplan staan ze ook allemaal nog aangegeven 
binnen een met blauw omkaderd gebied “met te sparen of 
nieuw aan te planten kavelgrensbeplantingen”. Verder staan 
op de landschapsplannen ook nieuw aan te brengen beplan-
tingen aangegeven. Deze staan langs de wegen, waarvan 
ook een aantal nieuwe wegen en verbeteringen van de oude 
weggetjes die door deze wolden liepen. Op de tracés van die 
nieuwe wegen door de wolden zijn op de oudste versies van 
het landschapsplan met rondjes de plekken aangegeven waar 
die nieuwe weg een lichte knik zou moeten maken om die 
wegen de oude verkavelingsrichtingen en de richting van de te 
behouden kavelgrensbeplantingen te laten volgen. Zo voegden 
die nieuwe wegen zich in het oude landschap.
De wegbeplantingen bestaan uit schietwilg in de lagere delen. 
In de wolden werden eiken voorgesteld in de bermen van de 
wegen dicht bij de historische bewoningslinten, als een soort 
boerenlanen. Daarnaast werd er es en populier verder van de 
linten vandaan aangeplant. Als accent zijn linden voorgesteld in 
het buurtschap Kuzemerbalk. Verder is langs vrijwel alle wegen 
door de wouden, bestaande en nieuwe struik- en singelbeplan-
ting op het landschapsplan opgenomen. Zo zijn struweellaan-
tjes ontstaan waardoor de weggebruiker ook tegenwoordig 
nog - van knikje naar knikje in de weg - een besloten groene 
tocht door de wolden kan ervaren. In de lagere delen met de 
petgaten werd die beplanting langs de wegen niet voorgesteld. 
Daar was het landschap open. 

De beplanting van de wegbermen was relatief ‘zeker’ te reali-
seren terwijl de omkadering van het gebied met te behouden 
kavelgrensbeplantingen meer het karakter van een ‘bezwering’ 
had. Met die nieuwe wegbeplantingen werd toch de besloten-
heid van de wouden redelijk veiliggesteld en het contrast met 
de laagveenzones eveneens. Uiteindelijk blijkt nu dat die com-
binatie van nieuwe beplantingen en de bezwering toch redelijk 
goed heeft gewerkt. De bezwering is niet meer zichtbaar op 
het uiteindelijke landschapsplan van 1962, maar door vast-
houdendheid van De Vroome en later ook Veenstra in stand 
gehouden. Het gebied heeft ook heden ten dage nog een 
sterke  beslotenheid door vele elzensingels op kavelranden en 
de struweellaantjes en boerenlanen van de ruilverkaveling. 

In het landschap van Zuidelijke Westerkwartier zal een �etser 
wel verschillende zones kunnen herkennen: de lagere delen 
met de petgaten naast de zeer besloten delen met de vele sin-
gelbeplantingen. Een voetganger zal ook de speciale boombe-
plantingen in de woonlinten herkennen, hoewel de linden die in 
Kuzemerbalk zijn voorgesteld daar tegenwoordig niet te vinden 
zijn. De meeste andere beplantingen die op het landschaps-
plan staan aangegeven wel. Als geheel hebben de landschaps-
plannen bijgedragen dat dit tegenwoordig een zeer besloten 
landschap is dat daarmee afsteekt tegen de landschappen in 
de omgeving, met name dat van het wierdenlandschap.
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Afbeelding 4.3. Boven: Een sfeerbeeld van 
de wolden, ook wel wouden genoemd.

Afbeelding 4.4. Rechts: Inventarisatie van 
bestaande singels in ruilverkavelingsgebied 
Zuidpolder.
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Landschap van wierden, kwelderwallen en 
aanlandingspolders

In contrast met de beslotenheid van de het zuidelijk Wester-
kwartier staat de openheid die ook heden ten dage nog te 
ervaren is in het typische terpenlandschap van Groningen, 
hoewel men in Groningen voor de term ‘terp’ vaker het woord 
‘wierde’ gebruikt. Dit deelgebied omvat het Noordelijk Wes-
terkwartier (Middag-Humsterland), Noordwest-Hunsingo, 
het Hogeland en Noordoost-Fivelingo. In totaal zijn er in de 
registratie van de CD voor dit gebied twaalf ruilverkavelingen 
opgenomen. Eén daarvan, Olingerpolder, is niet doorgegaan en 
van Usquert en Uithuizermeeden ontbreken landschapsplannen 
in de collectie. 

In hoofdstuk 3 zagen we al in de expeditie naar het terpen-
landschap dat in de vroegste landschapsplannen juist amper 
wegbeplantingen in het ontwerp zijn opgenomen. De nieuw 
ontworpen beplantingen concentreerden zich bij de erven 
en historische plekken. Dat is in het actuele landschap nog 

goed zichtbaar. Daardoor manifesteren de losse erven en de 
groepen erven op de wierden zich als ‘eilanden van groen in 
de weidsheid’. Dat blijkt ook in de latere ontwerpen het geval 
in Noordelijk Westerkwartier en Fivelingo (met Godlinze en 
Stedum-Loppersum) en dat is tegenwoordig ook nog goed te 
zien. Wel zijn er later, waarschijnlijk rond de eeuwwisseling, 
langs wegen pluksgewijs beplantingen in de wegbermen aan-
gebracht. Die plukken zijn veelal zo iel dat ze het beeld van de 
eilanden van groen in de weidsheid niet tenietdoen. In de grote 
jonge zeekleipolders in het noorden liggen de grote erven weer 
als groene eilanden in de weidsheid tussen de dijken.

In het landschap van De Marne en het Hogeland is te zien dat 
dit principe op een iets grotere schaal, namelijk voor hele dor-
pen is toegepast. In dit landschap liggen veel van de wierden 
niet als losse eilandjes in de weidsheid, maar maken ze deel uit 
van linten van dorpen en erven. Ze liggen op gebogen kwelder-
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Afbeelding 4.6. Het centrale deel van het landschapsplan voor de ruilverka-
veling Delt-Oudeweer met drie foto's op locatie. De voorgestelde beplantin-
gen bestaat voornamelijk uit boomweides en bosstroken om de wierde-
dorpen en bosjes langs de Rasquerder Mar. Deze mare die voortkomt uit 
een oude geul waarlangs vroeger de zee hier het land in- en uitliep wordt 
zo traceerbaar vanaf de wegen langs de erven (foto onder). De erfbeplan-
tingen werden buiten het landschapsplan aangepakt. De bosstroken bij 
de dorpen zorgden in de decennia daarna dat de nieuwbouw als vanzelf 
landschappelijk werden ingepast. Je zou het kunnen zien als aanzetten tot 
dorpsbossen. Om de wierde van Tinallinge (foto’s boven) zijn deze beplan-
tingen in detail uitgewerkt met boomweides, vista’s over het omliggende 
landschap, subtiele dorpsentrees en een omhaagd dorpsparkje. 

Afbeelding 4.5. Foto op pagina links is gemomen ten oosten van Tinallnge 
waar de erven als eilanden van groen in de weidsheid liggen.
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Afbeelding 4.7. Landschapsplan ruilverkaveling De Marne. De erven op de oude wierden en de dorpen op de kwelderwallen zijn via het 
landschapsplan beplant. Daardoor zijn deze woonplekken geborgen plekken in de weidsheid. Bron: Special Collections Wageningen 
University & Research.
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wallen die lang geleden door het getij in de Waddenzee zijn 
afgezet. Op die kwelderwallen wierpen mensen extra verho-
gingen op waardoor reeksen van wierdedorpen ontstonden. 
Vanaf de 12e eeuw werden deze waaiers van wierden verbon-
den met dijken. Aan de buitenkant ging de aanslibbing van 
kwelders in de Waddenzee verder. In de loop der eeuwen 
zijn er zo een aantal waaiers van hogere wallen afgezet en 
daartussen liggen de lagere gronden. Die worden ontwaterd 
via waterlopen die vaak maren worden genoemd. Op de 
landschapsplannen zien we dat de wierden en dorpen met 
nieuwe beplantingen werden ‘omarmd’. De maren werden in 
de weidsheid gemarkeerd met kleine bosjes.

Bij dorpen als Rasquert en Ba�o is goed te zien dat de 
bosstroken ruim om de dorpen heen zijn ontworpen. Daar-
door bleef er voor het dorp ruimte om tussen de wierde en 
de bosstrook uit te breiden, zonder dat het beeld vanuit het 
weidse landschap bepaald zou worden door nieuwbouw en 
bedrijvigheid. Doordat de wierden in waaiers op de kwel-
derwallen liggen, rijgen de erf- en dorpsbeplantingen zich 
aaneen tot smalle besloten bewoningslinten.  Op de plannen 

voor De Marne en Delt-Oudeweer zijn deze ontwerpprincipes 
goed te herkennen. Als we het huidige landschap bestuderen 
dan vallen de gelijkenissen op in type beplantingen met die 
in de ruilverkavelingen Usquert en Uithuizermeeden waarvan 
geen landschapsplannen in de Collectie zijn gevonden. 

Nader onderzoek zal waarschijnlijk uitwijzen dat de land-
schapsplannen dan ook vergelijkbaar zijn.

In ruilverkaveling De Marne zijn stevige bos- en beplantings-
stroken langs het dal van het Reitdiep ontworpen. Zo zijn bij 
een dorp als Zoutkamp de recreatieve ontwikkelingen met 
bossen omarmd. Een vergelijkbare tactiek is te zien bij de 
kleine wierden in Opwierde-Amsweer en Weiwerd-Geefsmeer, 
maar daar om de industrie buiten de sfeer van de wierden 
te houden. Zo werden ontwikkelingen, die de tafereel-com-
positie van het primordiale wierdenlandschap dreigden te 
verstoren, met beplantingen uitgekapseld, of juist ingekap-
seld. Ook hier zien we dat de tafereel-compositie op alle drie 
de niveaus is vormgegeven.

Afbeelding 4.8. Schouwerzijlsterweg bij Maarhuizen, deel van het beplantingslint langs het dal van het Reitdiep.
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Afbeelding 4.9. Parkweg door het woonlint van Scheemda.
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Duurswold, Oldambt en Reiderland

Ook in het oostelijke Groningse landschap zijn de landschaps-
plannen composities met smalle besloten stroken in contrast 
met grote weidse gebieden. Daarbij werd speciale aandacht 
besteed aan de beplanting van de entrees van de dorpen 
vanuit de openheid van de zeekleipolders. In de Duurswoldse 
wegdorpen werden de lanen vernieuwd en met beplantingen 
aangevuld. In legenda staat: “door beplanting te accentueren 
bewoningslijn”. Deze eenheid is aangegeven voor de volgende 
linten: de bogen van Ruischerbrug naar Harkstede en van Hark-
stede naar Scharmer, Kolham en Froombosch overgaand in 
het lint van Slochteren. Vanuit Harkstede is er nog het lint naar 
Lageland. De linten omgeven een lager gebied en daar zijn de 
wegen volgens het landschapsplan beplant. Een daarvan is 
Borgweg genoemd.

In het Oldambt vinden we nog steeds een uitgestrekte open-
heid met groene erven in die weidsheid, maar ook dorpen die 
op de groei groen ingekapseld zijn. Ze zijn onderling verbon-
den door kilometers met soms parkachtige beplantingen. Ook 
hier dus weer die lange linten door de Groningse openheid als 
langgerekte parken, niet alleen voor de herenboeren, maar 
ook voor de gewone man.

In Reiderland zien we tegenwoordig nog de ontworpen losse 
bosjes langs de Aa in de openheid van de zeekleipolders. Ook 
hier valt weer een gevoelige tracering van nieuwe waterlopen 
op. Net zoals die van een boerderijstraat door de openheid die 
vormgegeven is als een ‘parkweg’. De � etser zal de zonering 
in beslotenheid en openheid kunnen ervaren. Een wandelaar 
de aaneenschakeling van parkachtige beplante plekken met 
uitzicht op de openheid, waarbij de overgangen tussen de 
besloten linten en de openheid met zorg zijn vormgegeven.

Afbeelding 4.10. Landschapsplan voor ruilverkaveling Nieuw-Scheemda. Dit is een goed voorbeeld van de compositie van een parkachtig woonlint door de enorme 
open ruimte van vaak meer dan vijf kilometer doorsnede. Verder dan je kunt kijken liggen de met oude en nieuwe beplantingen besloten gebieden achter Zuidbroek 
en Midwolda. Bron: Special Collections Wageningen University & Research.
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Westerwolde

In de Westerwoldse ruilverkavelingen is een vergelijking met 
het Drentse esdorpenlandschap prominent. Het is te zien 
als Drenthe in het klein, met meestal kleinere essen, relatief 
kleine smalle beekdalen en heide- en hoogveen-ontginningen. 
Mensen pasten er hun ordening van de natuurlijke gegeven-
heden op aan. De dorpen zijn niet echt vergelijkbaar met 
de typisch Drentse esdorpen. Ze zijn veelal uitgestrekt tot 
linten die de hoornvormige essen langs de beken verbinden. 
Dit mozaïek is zo kleinschalig dat het moeilijk was om hier 
net als in Drenthe duidelijke omrandingen van essen en 
beekdalen te ontwerpen. Hier en daar werd een reservaat 
of monument veiliggesteld tijdens de ruilverkaveling. Daarbij 
werd vaak een parkeerplaats kleinschalig in het landschaps-
plan opgenomen. 

Zelfs de veenkoloniën zijn hier kleinschaliger met relatief klei-
ne ‘kamers’ binnen het patroon van boerenlaantjes en stru-
weelsingellanen. Dat werd in de ruilverkaveling gerealiseerd 
en verwijst naar de vroegere markegrenzen en kleinschalige 
verkaveling vanaf de dorpen. In deze streek zien we bosjes, 
singels en bomen langs dalen en essen, een lindenlaan in 
het losse dorpslint, allemaal zoals het op het landschaps-

plan staat. De schaal van het landschap is kleiner dan in de 
hiervoor besproken landschapstypen, maar ook hier is er een 
contrast met de openheid in het veld met struweelsingellaan-
tjes en boerenlanen er middendoor die grote groene kamers 
van maken van die velden maken. 

De ecologen laten sinds begin jaren negentig in het kader van 
de Ecologische hoofdstructuur (EHS) de beken in Westerwol-
de weer meanderen en schilderen met de bijl - wellicht on-
wetend dat veel van die beplantingen van de ruilverkaveling 
stammen en deel zijn van een ontwerp - bij het realiseren van 
nieuw aangelegde ‘natuurlijk’ stromende beekdalen. Hebben 
zij hier een verwijzing naar een primordiaal natuurlandschap 
willen vormgegeven en is die verkozen boven de in de 
ruilverkaveling vormgegeven verbeelding van het primordiale 
cultuurlandschap?  

Verder valt op dat het Westerwoldse begrensd wordt door 
kanalen en dat daar grootse boslanen langs zijn ontworpen 
op de landschapsplannen. Die landschapsplannen van de ver-
schillende ruilverkavelingen sluiten op elkaar aan, als waren 
ze samen in één keer ontworpen.
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Afbeelding 4.12. Landschapsplan voor ruilverkaveling Vlagtwedder Essen, met op pagina hiernaast afbeelding 
4.11. de legenda van dit ontwerp uitvergroot. Bron: Special Collections Wageningen University & Research.
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Conclusie, Gronings tafereel als geheel

Als we de verschillende delen van het Groningse tafereel in 
samenhang bezien dan valt op dat er per regio of landschaps-
type één ontwerpconcept in de serie landschapsplannen 
te herkennen is en dat is ook voor 90% nog letterlijk in het 
actuele landschap waar te nemen, zowel op lokale als op 
regionale schaal. Dit vocabularium voor landschapsplannen 
bleek veelal tot op detailniveau uitgewerkt en uitgevoerd. Er 
is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan het aanplanten van 
bomen en struweel om een entree van een dorp heel precies 
vorm te geven.
Basis van de landschapsarchitectonische compositie die 
met de beplantingen in de landschapsplannen is ontworpen, 
is steeds het contrast tussen openheid en beslotenheid. Dit 
werkt in verschillende delen van het landschap anders uit en is 
consequent toegepast. Het vocabularium werd verder ver�jnd. 
Ruilverkavelingen in vergelijkbare landschappen kregen een 

vergelijkbare aanpak. Het lijkt alsof het ontwerp doorloopt over 
de grenzen van de ruilverkavelingen heen. 
De composities van taferelen zijn op het niveau van de wan-
delaar verder uitgewerkt met het thema binnen-buiten. Daarbij 
werd voortgebouwd op de aanpak die we in de expeditie naar 
het terpenlandschap analyseerden. We zagen dat die aanpak 
voor het eerst werd toegepast in het landschapsplan voor 
Balmahuizen. Op het niveau van de �etser zijn de randen van 
de open ruimtes steeds met beplantingen - of landschapsele-
menten zoals dijken - afgezoomd. Daarom is er veel aandacht 
voor dorpsranden, erfbeplantingen en de omzoming, inkapse-
ling en uitkapseling van elementen in de open ruimte en aan de 
randen ervan. Grootschalige of stedelijke stenige elementen 
komen daardoor nooit ‘koud’ in het landschap te liggen en het 
grote verhaal van de historische - primordiale - opbouw van het 
cultuurlandschap blijft in grote lijnen leesbaar. 

Afbeelding 4.13. Boerderijen met erfbeplanting als eilanden in lage mist bij Usquert. 
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In de provincie Groningen heeft de reeks ruilverkavelingen zo een aantal ge-
biedseigen parkwegen opgeleverd. Die bepalen tegenwoordig onopvallend 
de leefomgeving van veel Groningers. Ze verschillen wel in uitwerking voor 
de verschillende landschapstypen. Vanouds hadden de herenboeren hun 
slingertuinen. De ruilverkavelingen leverden - in de geest van de sociaal-de-
mocratische samenleving van de Wederopbouw - slingerende parken voor 
de gewone man op.

Op bijgaande kaart is een overzicht en ordening gegeven van de vele 
elementen in het huidige Groningse landschap die het resultaat zijn van de 
landschapsplannen bij de ruilverkavelingen. Wat kunnen we tegenwoordig 
met deze landschappen van de ruilverkaveling? Wat kunnen we leren van 
de ontwerpbenadering van die pioniers en hoe bouwen we verder aan het 
landschap dat hun werk heeft opgeleverd? 

De discussie naar aanleiding van dit onderzoek moet niet alleen gaan over 
wat bomen en struiken. Als voorzet gaf ik de opdrachtgevers mee dat het 
in wezen gaat het om een afspiegeling van de tijd van de Wederopbouw na 
de oorlog. Het gemoderniseerde landschap van de ruilverkaveling leverde 
niet alleen een bruikbaar landschap voor de boeren op, maar ook voor de 
moderne samenleving van ‘burgers en buitenlui’ in de dorpen! De positieve, 
vooruitstrevende, opbouwende en holistische benadering van de ontwer-
pers van toen klinkt nu helder door in ons actuele cultuurlandschap. 

Conclusie van deze regioistudie is dat het landschap van de provincie 
verrijkt is met negen nieuwe ‘parkways voor de gewone man’. Dat kan 
opgepakt worden als een structurerende bijdrage aan het omgevingsbeleid 
van de provincie.

In de kantlijn bij het Gronings tafereel

Afbeelding 4.14. Verschillende typen parkwegen die in het kader van de Groningse ruilverkavelingen zijn ontworpen en gerealiseerd.
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.4. Zwierend naar de delta, tafereel Rivierenland

Inleiding

In de dertig jaar dat ik als zelfstandig landschapsarchitect 
heb gewerkt droeg ik bij aan landschapsontwikkelingsplan-
nen (LOP’s) voor het grootste deel van de gemeenten in de 
Achterhoek en een �ink aantal voor het rivierengebied. Toen 
ik op zoek was naar overheden die zouden willen participe-
ren in mijn promotieonderzoek heb ik daar natuurlijk ook 
geïnformeerd. Dat resulteerde erin dat ik een voorstel mocht 
presenteren in het regionaal landschapsoverleg Rivieren-
land-Oost. Dat is een overleg waar de gemeenteambtenaren 
met landschap in hun takenpakket ervaringen uitwisselen en 
zo mogelijk samenwerken.36 Ook een medewerker van de 
provincie was bij het overleg betrokken.37 Onze presentatie 
zorgde ervoor dat men om een offerte vroeg en na enig over-
leg kregen we in februari 2018 een gezamenlijke opdracht 
van de Provincie Gelderland en tien Gelderse gemeenten.38 

In het onderzoek is naast het Gelderse ook het Brabantse 
deel van het centrale rivierengebied betrokken om tot een 
completer beeld te komen. 

Basisdata en methodiek

Startpunt voor dit deelonderzoek vormden de kaarten van 
landschapsplannen voor 24 ruilverkavelingen in het centrale 
rivierengebied van Nederland. De hele reeks landschaps-
plannen werd op chronologische volgorde bestudeerd. Via 
archiefonderzoek werden de basisgegevens van de ruilver-
kavelingen op een rij gezet.39 Daarnaast werd aanvullend 
literatuuronderzoek gedaan.40 

Voor dit deelonderzoek zijn al de landschapsplannen voor 
ruilverkavelingen in deze regio gegeorefereerd. In de loop 
van het onderzoek was al duidelijk geworden dat de vroege 
landschapsplannen waren afgestemd op een indeling in enke-
le landschapseenheden die bodemkundig, geomorfologisch 
en cultuurhistorisch van elkaar waren onderscheiden. In het 
centrale rivierenlandschap zijn dat de uiterwaarden, de dijk 
en oude dijkdorpen, de oeverwallen en stroomruggen en de 
komkleigebieden. Om te onderzoeken of deze indeling inder-
daad in alle - ook de latere - landschapsplannen te herkennen 
is, zijn voor alle plannen de beplantingen per landschapseen-
heid apart genoteerd in een grote overzichtstabel. Dit was 
een uitbreiding van de basistabel met gegevens over de 
ruilverkaveling.

Aan dezelfde tabel zijn enkele kolommen toegevoegd waarin 
aangegeven werd of de elementen die op het landschaps-
plan staan in het actuele landschap herkenbaar zijn. Ook het 
sortiment en beheerwijze werd apart in de tabel genoteerd, 
zowel volgens het plan en in het actuele landschap. Hiertoe 
werd Google Streetview ingezet in combinatie met enkele 
terreinbezoeken. Per landschapseenheid werd bij iedere 
ruilverkaveling de herkenbaarheid van de elementen van het 
landschapsplan op een schaal van 1 tot 5 beoordeeld. 

Om de visueel-ruimtelijke compositie van de ontworpen 
taferelen te analyseren werd ook de maat van de ruimtes 
die door de bestaande en nieuw ontworpen beplantingen 
ontstonden genoteerd. Daarnaast werden opmerkingen over 
de architectonische compositie genoteerd. Door analyse van 
al die gegevens werd een ontwikkeling in de landschapsplan-
nen herkenbaar.

Delen van de basisdatatabel zijn ter illustratie opgenomen 
in de volgende paragrafen. Voor de volledige tabel wordt 
verwezen naar de bijlagen.
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Afbeelding 4.15. Deze regiostudie naar de landschapsplannen in het centrale rivierengebied betreft in totaal 26 ruilverkavelingen waarvan negen in 
Noord-Brabant en zeventien in Gelderland. Op bovenstaand kaartbeeld zijn de kaarten gegeorefereerd weergegeven.

Zie het onderzoeksrapport: 
Blerck, H.J.J.C.M. van i.s.m. L.A. Timmerman, 2019. 
Geef het rivierenlandschap speling voor de volgende vooruitgang!. Land-
schapsplannen bij ruilverkavelingen in rivierenland (1945-1975) als inspiratie 
voor transformatie naar het landschap van de toekomst. 
Schokland en water, Rhenen.
Opgesteld in opdracht van Provincie Gelderland en de gemeenten Nederbe-
tuwe, Buren. Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, West Maas en 
Waal, Maasdriel en  Zaltbommel.
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Vier periodes

In de ontwikkeling van het ontwerpconcept voor de het ri-
vierenlandschap blijken vier fasen te onderscheiden. In iedere 
periode is een andere samenhangende compositie van de 
beplantingen herkenbaar. In alle perioden zijn de bodemkaart 
en de geomorfologische opbouw van het gebied sturend 
geweest. In alle plannen is een onderscheid te herkennen 
tussen de ontwerpvoorstellen voor (1) de dijken met daar-
langs de dijkdorpen en uiterwaarden, (2) de oeverwallen en 
stroomruggen en (3) de kommen. Het grootste verschil zit 
in de aanpak van de kommen. In de eerste fase waren de 
dorpen en de kades van de oude dorpspolders sturend. In de 
tweede fase is de kom zo veel mogelijk als één grote open 
ruimte behandeld. In de derde fase werd de kom geleed door 

lange bomenrijen die veelal de richting van de rivieren bena-
drukken. In de laatste fase is een serie bosjes in de kom aan-
gebracht, vaak als baken in de openheid, soms - met name 
ten zuiden van Culemborg - als maatregel om de idylle van de 
grienden en eendenkooien van De Regulieren, zoals het kom-
gebied in de Culemborgerwaard heet, niet te laten verstoren 
door infrastructurele ingrepen of dorpsuitbreidingen.

In hoofdstuk 3 kwamen de landschapsplannen uit de eerste 
twee perioden in de expeditie naar het stroomruggenland-
schap al aan de orde. We zullen die ook hier kort behande-
len, maar meer aandacht besteden aan de landschapsplan-
nen uit de volgende twee periodes.

Afbeelding 4.16. In deze regiostudie naar de landschapsplannen in het centrale rivierengebied blijkt dat er in de ontwikkeling van het ontwerpcon-
cept voor de landschapsplannen vier periodes zijn te onderscheiden.
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Typen kaarten van landschapsplannen in Staatsbosbeheercollectie:
O = Ondergrond (soms met bestaande beplantingen)
V = Verkennend ontwerp
P = Presentatietekening (m.n. vóór wet 1954)
S = Schetsontwerp in voorbereidingsperiode na ‘54
L = Kaart bij de Stemming (dus na ‘54)
U = (deel-)kaart die dienst deed bij uitvoering

Tabel 5A. Basisgegevens van de ruilverkavelingen in het 
rivierengebied in de eerste periode. Deze tabel is voor 
alle ruilverkavelinen van alle vier de periodes opgesteld.
Daarin zijn ook gegevens over de relatie tussen de be-
plantingen en de landschapsarchitectonische compositie 
opgenomen. Ook zijn gegevens over de herkenbaarheid 
in het huidige landschap opgenomen. 
Zie voor de gehele tabel het onderzoeksrapport dat in 
opdracht van gemeenten en provincie is vervaardigd.
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Periode 1. Zoeken met Overdijkink en Bijhouwer 
(1947-1951)

Horizon
Zoals in het vorige hoofdstuk met de expeditie naar ‘het 
stroomruggenlandschap’  is beschreven ging het in de eerste 
periode om de introductie van moderne landbouw op de 
oeverwallen en om bestrijding van armoede. De kom werd 
ontgonnen, maar er werden nog geen boerderijen naartoe 
verplaatst. Nieuwe boerderijen werden aan de rand van het 
oude dorp gebouwd.41 Het betreft zeven ruilverkavelingen in 
het Gelders rivierengebied. 
In de expeditie naar het stroomruggenlandschap kwam naar 
voren dat Benthem – waarschijnlijk in samenspraak met 
Overdijkink – en mogelijk Bijhouwer’s leerling/collega Van 
Koolwijk Jr de ontwerpers in deze periode waren. Vanaf 1949 
werd ook de Jonge ingeschakeld, wellicht aanvankelijk als 
assistent van Van Koolwijk en begeleid door Bijhouwer. 

Compositie
In de expeditie naar het stroomruggenlandschap zagen 
we ook dat de beplantingen voor de dorpen op vrijwel alle 
landschapsplannen gedetailleerd zijn uitgewerkt. De manier 
waarop de oude Maasmeander tussen Ammerzoden en Well 
als basis voor de landschappelijke inpassing van die dorpen 
is gebruikt is een voorbeeld van de manier waarop daarbij 
voortgebouwd wordt op het historische landschap. Op de 
legenda staat de typerende boog met weides langs de oude 
Maasmeander aangegeven als een gebied “waarbinnen enige 
kavelgrensbeplanting dient aangebracht te worden”. Zo’n ge-
biedsaanduidingen is tekenend voor de aanpak van Benthem 
die we ook in andere vroege landschapsplannen tegenkwa-
men. In het ontwerp voor de meander van Ammerzoden 
staat binnen dat gebied een waaier van groene kronkellijnen 
die in de legenda geduid wordt als “ontworpen struikbeplan-
ting”. Langs de rand van het klooster bij Well zijn ze in ieder 
geval gekomen en op enkele kavelgrenzen in de boog zijn er 
ook nog. 

In de vroege Gelderse plannen sluit de beplanting aan op de 
bodem doordat de keuze van het soort bomen en struiken 
aansluit op plantensociologische indeling zoals die bij de 
afdeling van Overdijkink al gebruikelijk was. Deze beplanting 
geeft daarnaast ook geborgenheid aan de dorpen. Zoals 
we tijdens de expeditie zagen is de ontworpen beplanting in 
Ochten-Dodewaard, Kesteren-Opheusden en Maurikse Wete-
ring een bijna letterlijke afspiegeling van de bodemkaart. De 
keuze voor de soort beplanting is gekoppeld aan een bepaal-
de bodemsoort. Zo staan er bijvoorbeeld op de oeverwallen 
notenbomen en knotwilgen, terwijl er in de kom populieren 
staan. Op het stuk tussen Ommeren en Maurik staan bij het 
kruisen van de stroomrug van Ommeren in de noordelijke 

berm nog steeds de notenbomen van het landschapsplan. 
Zo zijn ook in Kesteren-Opheusden nog fragmenten van 
deze gedifferentieerde beplantingsplannen aan te treffen. 
Waarschijnlijk besefte men al snel dat een grote afwisseling 
van beplantingen in de berm van een weg in de loop der tijd 
moeilijk is te handhaven. Wegen worden verbreed, er wor-
den in- en uitritten aangelegd en soms gaan bomen dood of 
worden ze omvergereden. Door de beplanting niet in detail, 
maar in grote lijnen aan de bodemkaart te koppelen bleken 
wegen in de praktijk juist beter de opbouw van het landschap 
uit te drukken. Door het toepassen van een differentiatie in 
het sortiment werd ook een differentiatie in sfeer bereikt. 
Men koos ervoor om de bodemkaart gestileerd te spiegelen 
in de wegbeplantingen. Wegen werden meer als één geheel 
gezien en voor een verandering in de beplanting ervan moest 
een goede duidelijke aanleiding zijn, meer dan alleen een lijn 
op de bodemkaart. 

In Hedel-Ammerzoden is het nieuwe landbouwgebied van de 
kom ruimtelijk in ‘kamers’ opgedeeld van 500 meter diep en 
500 tot 1000 meter breed. In deze ruilverkaveling werden er 
nog geen nieuwe boerderijen in dit tot dan toe onbewoonde 
en moerassige deel van het landschap gebouwd. Die bebou-
wing is er later wel gekomen. De beplantingen van de wegen 
en daardoor de kamers zijn er ook nog. In het beplantings-
plan voor ruilverkaveling Brakel en Ochten-Dodewaard is de 
aanpak van de kom tegengesteld aan die van het ontwerp 
voor Hedel-Ammerzoden. In Brakel en Ochten-Dodewaard 
zijn de wegen van de kom juist vrijwel allemaal onbeplant 
op het landschapsplan. Hier zijn juist alleen de kruispunten 
ingeplant. De populieren en essen zijn in driehoeksverband 
geplant. Er werd blijkbaar niet genoeg bermbreedte ter 
beschikking gesteld om een dubbele rij bomen te kunnen 
planten.42 

Verhalen
Je zou de beplanting van de wegen door het nieuwe land-
bouwland van de kom ook als een symbolische “vlag op 
de maan” kunnen zien: als een trots gebaar van het begin 
van kolonisatie van deze woeste gronden. De kamers met 
wanden van wegbeplanting zijn veroverd land. Die trots is 
ook a�eesbaar in het landschapsplan van ruilverkaveling Och-
ten-Dodewaard (R63) dat samen met Opheusden-Kesteren 
eigenlijk één ontwerp is. In dat ontwerp is een speciale plek 
met een nieuw bosje ingeruimd voor een monument voor “de 
eerste ruilverkaveling van de Betuwe”. Dat monument staat 
nog steeds �er overeind langs de Bonegraafseweg, die op 
de overgang van het oude land van de oeverwallen en het 
nieuwe land van de kommen loopt.
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Tabel 5B en 5C. Twee delen van de basistabel die in heet deelonderzoek is vervaardigd. Zie voor de gehele tabel 
het onderzoeksrapport dat in opdracht van gemeenten en provincie is vervaardigd. 
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De lange rijen populieren en essen geven een weidse sfeer 
van de komkleipolder, terwijl de afwisseling van noten, wil-
gen, linden op de oeverwallen bij de dorpen aan de dijk juist 
geborgenheid opleveren. Die is er tegenwoordig nog steeds, 
zeker op de plekken aan de dijk bij de oude kernen van de 
dorpen. Echteld-Lienden (R132) is, af te lezen aan het R-num-
mer, van iets later datum.43 In de collectie bevindt zich één 
kaart vol met handgeschreven aantekeningen bij vrijwel alle 
elementen op het landschapsplan.44 Het is dus waarschijnlijk 
een vroeg ontwerp waarmee men het overleg in is gegaan.45

Door het gebied zou een nieuwe snelweg en het Amster-
dam-Rijnkanaal moeten worden ingepast.  Dat verklaart dat 
het uiteindelijke plan pas in 1963 is vastgesteld. Het plan 
voor wegen en waterlopen was daarom waarschijnlijk pas 
laat de� nitief en Landschapsverzorging probeerde dat plan in 
die periode ook nog te beïnvloeden.  
Wat er op deze oude plankaart is aangegeven doet sterk 
denken aan de manier waarop in Maurikse Wetering met de 
oeverwallen is omgegaan. Duidelijk is vooral dat de ontwer-
per ‘stoeit’ met de inpassing van de snelweg, de spoorlijn 
en het kanaal. Net als in Mauriksche Wetering wordt er in dit 
ontwerp voor gekozen om die bovenlokale lijnen door het 
landschap ook lijnvormig met beplanting te accentueren. 

Van Bommelerwaard-Oost zijn in de collectie alleen uitvoe-
ringskaarten aanwezig. Daaraan is af te lezen dat dit plan wat 
aanpak van oeverwallen en stroomruggen betreft aansluit 
op de andere plannen in deze vroegste periode. De essen 
en linden langs de wegen op de stroomrug tussen Bruchem 
en Kerkwijk vormen daarvan een goed voorbeeld, dat heden 
ten dage nog terug te vinden is. Ook de huidige beplantingen 
buitendijks langs de Hoenzadrielsdijk kunnen uitgegroeide 
populieren en wilgen bevatten van het landschapsplan.

In hoofdstuk 2 zagen we al dat op het landschapsplan voor 
Mauriksche Wetering dat de wetering zelf een welhaast park-
achtige aankleding heeft gekregen. Ook een rivierduin ten 
zuiden van het Rijswijkse Veld (bij het Kroeghoutje) heeft een 
speciale beplanting gekregen. Naast deze speciale elemen-
ten zijn ook enkele oude kades van de dorpspolders in de 
beplanting gezet. In dit ontwerp is dus voor een parkachtige 
benadering van de kom gekozen. Die benadering blijkt ook 
op langere termijn mooie resultaten op te leveren, maar is 
wel kwetsbaar. Het vereist eigenlijk ook een parkachtig be-
heer waarbij in de loop der tijd de ontwikkeling van het park 
steeds bijgestuurd wordt. Wat moet er bijvoorbeeld gebeu-
ren met een kathedraal van populieren langs de wetering als 
de populieren kaprijk zijn? 
Ondertussen is dit al de derde ontwerpbenadering voor de 
kom in deze periode. We bespraken eerder al de kamers 
van Hedel-Ammerzoden en de beplanting van kruispunten en 
deeltrajecten in de kom van Brakel en Ochten-Dodewaard. 
Hieruit blijkt dat met deze drie verschillende benaderingswij-
zen in deze fase het vocabularium van de ontwerpers nog 
niet eenduidig is uitgekristalliseerd. In het Brabantse rivieren-
gebied ontwikkelde men rond 1950 nog een andere benade-
ring. Die komt in de volgende fase - in tijd deels overlappend 
met de hierboven besproken peiode - aan bod.



Landschapsplan Nederland  Hoofdstuk 4 Taferelen in één landschap 336

Tabel 5D. Basisgegevens van de ruilverkavelingen in het 
rivierengebied in de tweede periode. 
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Periode 2. De grote open kom in Brabant 
(1949-1976)

Horizon
Nadat in de winter van 1925/1926 voor de zoveelste keer 
een enorme waterramp het Land van Maas en Waal trof, gaf 
de Minister van Waterstaat aan dr. C.W. Lely de opdracht een 
onderzoek in te stellen omtrent de mogelijkheid tot verbete-
ring van de Maas.46 Te hoge waterstanden zouden daardoor 
voortaan voorkomen moeten worden. Het plan was in 1926 
klaar. De Regering en Provinciale Staten van Noord-Brabant 
gingen snel tot uitvoering van het plan over. Over een lengte 
van 90 km werden de Maasdijken verbeterd en in 1938 was 
zowel de Maaskanalisatie als de dijkverzwaring voltooid. In 
1940 verleende de Minister van Waterstaat vergunning voor 
de dichting van de Beerse Overlaat en in 1942 was die klus 
geklaard. “Nu is de Maaskant eindelijk verlost van de water-
wolf, die meer dan 450 jaar het land heeft geteisterd. Het kan 
eindelijk in cultuur worden gebracht.”47 Daarmee werd een 
reeks van zes ruilverkavelingen in Brabant mogelijk die het 
grootste deel van de Beersche Overlaat omvatte. Die gron-
den dienden tot 1942 als overloopgebied wanneer de Maas 
vanuit Noord-Limburg overstroomde. Door de kanalisatie 
van de Maas was deze overloop niet meer nodig. De ruil-
verkavelingsblokken bestonden uit die kommen met aan de 

noordkant de oeverwal langs de Maas en aan de zuidkant de 
overgang naar het Brabantse zandlandschap.  De grote kom 
werd ontgonnen en de oeverwallen gemoderniseerd. Nieuwe 
boerderijen werden ook toen nog aan de rand van de dorpen 
gebouwd en nog niet in de kom. 

Het waterschap zag in deze ingrijpende ontwikkeling aan-
leiding om in overleg met Staatsbosbeheer - lees Benthem 
- tot de opstelling van een landschapsplan te komen voor 
het gehele circa 13.000 ha grote gebied.48 Dat plan gaf als 
structuurplan richting aan de landschapsplannen voor de 
afzonderlijke ruilverkavelingen. In 1950 schrijft Benthem: 
“Veel overleg met verschillende instanties is nog nodig (...) 
maar intussen is die goedkeuring voor enkele onderdelen 
reeds verkregen en werd in de afgelopen winter met een 
uitgebreide wegbeplanting in het oostelijk deel begonnen.”49

Vooral vanuit de Wageningse Landbouwhogeschool kwam 
steeds betere basisinformatie beschikbaar als basis voor de 
plannen. De bodemkaart bijvoorbeeld werd door prof. Edel-
man en zijn staf aangeleverd, meestal op een gedetailleerd 
schaalniveau van 1:10.000. Ook in het Maaskantgebied ging 
de ruilverkaveling gepaard met streekverbetering.

Afbeelding 4.17. Plan voor de Maasverbeteringswerken uit 1926. Het schuin gearceerde gebied was de 'overlaat': land dat bij hoge Maasstanden 
overstroomde en in feite een extra Maasarm werd. Met de Maasverbeteringswerken werd daar een eind aan gemaakt.
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Afbeelding 4.18. De weidsheid van de kom 
in het Maaskantgebied is ook tegenwoordig 
indrukwekkend.

Afbeelding 4.19. Structuurplan voor het 
Maaskantgebied dat structurerend heeft 
gewerkt voor de landschapsplannen voor de 
zes ruilverkavelingen in dit gebied.
Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR 
Library, Special Collections.
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Compositie
Het gebied omvatte zes ruilverkavelingen die allemaal aan 
het eind van de veertiger en vijftiger jaren werden voorbereid 
en uitgevoerd. Voor Benthem moesten de landschapsplan-
nen voor al die ruilverkavelingen deel zijn van één ontwerp. 
Vandaar dat hij door De Jonge één structuurplan liet maken 
voor het hele Maaskantgebied. Centraal daarin staat de grote 
open kom, met alleen enkele eendenkooien. Het structuur-
plan laat het contrast tussen open en besloten uitermate 
helder zien.50 Aan de noordrand van deze grote open ruimte 
werd de oeverwal langs de Maas met beplantingen langs de 
wegen, ook in de dorpen, verdicht en hetzelfde gebeurde aan 
de zuidrand waar de dorpen op de rand van het Brabantse 
zand waren gelegen. In die tijd werden er nog geen boerderij-
en in de kom gebouwd.  

Voor Nico de Jonge was de weidsheid van zowel land als zee 
essentieel voor het landschap van de delta. En die weids-
heid zal hij hier hebben herkend in die “schier onafzienbare 
vlakten” tussen de smalle oeverwal langs de Maas en het 
Brabantse zand ten oosten van Den Bosch. Dit gebied is ge-
vormd door de eeuwenlange botsing van water van rivieren 
vanuit het zuid-oosten en het water van de zee dat met vloed 
het land in stroomde en het rivierwater oostwaarts opstuw-
de. Daarbinnen bevochten mensen steeds hun waarden met 
dijken, weteringen en overlaten. In de expeditie naar het 
stroomruggenlandschap bespraken we dat voor De Jonge de 
delta waarschijnlijk hier al begon. Dit overlaatgebied was de 
prelude van weidsheid en waard. Het refereert aan het beeld 
dat men toen had van het primordiale cultuurlandschap van 
vliedbergen, gorzen en platen. Die visie zal hij ook ingebracht 
hebben in de ‘plannen- en kaartenfabriek ’ aan de Maliestraat.

Het structuurplan was lijdend voor de tafereel-compositie 
in de landschapsplannen voor alle zes ruilverkavelingen. 
Maaskant-West (R87) was de eerste van de ruilverkavelin-
gen waarvan het landschapsplan een vertaling was van het 
structuurplan. De groene lijnen op het structuurplan zijn op 
de landschapsplannen vertaald naar stippellijnen van verschil-
lende kleur om de verschillende soorten boombeplantingen 
langs de wegen te duiden. De westelijke helft van de ruilver-
kaveling wordt aan drie kanten begrensd door een dijk: in 
het noorden langs de Maas, in het westen en zuiden lopen 
de Aa en Dieze die vroeger vaker het land van De Vlierd en 
het Bossche Broek overstroomden. Vandaar dat daar ook al 
eeuwen een dijk lag. Deze dijk, de wielen die eraan liggen en 
de eerste wegen binnendijks hebben op het landschapsplan 
een beplanting gekregen. Langs de Maasdijk zijn het knotwil-
gen. Bij de Diezedijk zijn het populieren waarbij onderscheid 
is gemaakt tussen de Marilandica en de Serotina. Langs de 
zuidelijke dijk, als uitloper van de rij dorpen op de rand van 
het Brabantse zand, zijn eiken voorgesteld. De wegen op de 
oeverwal langs de Maas kregen ook knotwilgen, soms met 
onderbeplanting van elzenstruiken. De weg die op de over-

gang naar de kom loopt heeft naast de knotwilgen ook essen 
in de berm. In het zuiden langs het zand zijn essen geprojec-
teerd met een onderbeplanting van els. Die beplanting loopt 
door in de dorpskern van Rosmalen.
Tussen de oeverwal en het zand hebben de wegen geen be-
planting en dat principe loopt door naar het oosten waar de 
kom zich enorm verbreed in de aanliggende ruilverkavelingen 
Laag Hemaal en Lith (R103), en Huizenbeemd (R102).51 

Verhalen 
De ervaring van oneindigheid in de kom van het Maaskant-
gebied was voor de ontwerpers blijkbaar zo essentieel dat 
ze op een ontwerpconcept overstapten waarin de openheid 
van de kommen contrasteerde met de beslotenheid op de 
oeverwallen en op het Brabantse zand. 
De grootste kommen in de eerste periode waren het Rijs-
wijkse veld in Ruilverkaveling Maurikse Wetering en de kom 
tussen de Waal en de Afgedamde Maas in ruilverkaling Bra-
kel. Die hadden een doorsnede van 2-2,5 kilometer, terwijl 
het Maaskantgebied een kom van meer dan vijf kilometer van 
Noord naar zuid en meer dan twaalf kilometer van zuidwest 
naar noord-oost heeft. Daardoor kon men daar echte weids-
heid ervaren. Omdat in deze periode geen nieuwe boerde-
rijen in die ontginningen werden gepland, was er ook geen 
functionele aanleiding om binnen die grote nieuwe landbouw-
ruimte elementen aan te brengen. 

Nico de Jonge had vanaf 1956 de Flevopolders en Zeeland 
als werkgebied. Frans Maas was de eerste student die als 
landschapsarchitect in Wageningen bij Bijhouwer was afge-
studeerd en hij werd in 1957 consulent Landschapsverzor-
ging in Noord-Brabant. Zo heeft Maas de landschapsplannen 
van Land van Megen (R121) en Land van Ravenstein (R186) 
uitgewerkt. 
De oeverwal en de zuidrand met zandlandschap is in deze 
ruilverkavelingen in vergelijking met Maaskant-West breder 
en de kom is bovendien een stuk smaller. Hier is het sorti-
ment op de oeverwallen en het zand rijker ingevuld. We zien 
hier ook linde toegepast worden in de dorpen en de wegen 
kregen vaak een mix van soorten als bermbeplanting, bijvoor-
beeld om en om een knotwilg of knot-es en een gewone 
schietwilg of populier. De tafereel-compositie op het niveau 
van de wandelaar is daardoor wat kleurrijker. In vergelijking 
met de eerdere landschapsplannen zijn de knotwilgen aan de 
dijk deels vervangen door plukken populieren. 
Maas heeft het visueel-ruimtelijk concept van het contrast 
tussen open kom en besloten oeverwallen en zand ook in de 
latere ruilverkavelingen van het Brabantse rivierkleigebied 
doorgezet. Die tafereel-compositie op het niveau van de 
�etser is nu nog te herkennen in Land van Raamsdonk (R61), 
Heusden en Altena (R232), Heusden-Vlijmen (R235) en het 
noordelijk deel van Zuiderafwateringskanaal (R323).
De boerderijen in het Brabantse rivierengebieden werden 
ook later zoveel mogelijk gekoppeld aan de oeverwallen of 
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de stroomruggen. Ruilverkaveling Heusden en Altena is open, 
ondanks dat erfbeplanting in de kommen was gepland en is 
gerealiseerd. Het landschapsontwerp lijkt klein en dicht, maar 
is groot en open. In het midden-oosten van het landschapsplan 
is een centrale open ruimte. De oeverwal is verdicht.52

In het midden van het landschapsplan Heusden-Vlijmen wordt 
de beplanting van west naar oost dichter. Je gaat dan ook van 
polder naar zand. Op het zand zien we op het landschapsplan 
dichte kavelgrensbeplanting. Dit bouwde voort op het slagen-
landschap dat er voor de ruilverkaveling lag. Voorbij Drunen 
is het landschap dichter, geslotener.53 Langs het kanaal in het 
zuiden van de ruilverkaveling is het landschap weids gehouden 
- ook in de naastgelegen ruilverkaveling Zuiderafwateringska-
naal - want ook dit was een overlaatgebied (Baardwijkse Over-
laat). Dit resulteerde weer in een grote ruimte, met alleen op 
de kruispunten beplanting. Dit accentueren van punten in het 
landschap was mogelijk omdat de ruimte groot genoeg was. 
Toen Maas de inventarisatie uitvoerde in het veld, voorafgaand 
aan het ontwerp voor ruilverkaveling Zuiderafwateringskanaal, 
vond hij in het noordelijk deel van het blok slechts één boom in 
het veld. De weidsheid van dit landschap is de essentie ervan. 
Zeker omdat het een sterk contrast vormt met het besloten 
landschap van het Brabantse zand - met het beeld van ‘het 
woud waarin mensen open plekken hebben gehakt’ als primor-
diaal cultuurlandschap. 

Tijdens de ruilverkaveling Maaskant-west werd ook een nieuw 
dorp gesticht. Het werd genoemd naar het dorp Empel dat 
vanouds iets noordelijker aan de dijk lag. Ook de beplanting 
van dat dorp is in hoofdlijnen op het landschapsplan opgeno-
men.54 Sindsdien is Empel enorm gegroeid en deel geworden 
van de stad Den Bosch. Meer dan de helft van de kom in ruil-
verkaveling Maaskant-West is inmiddels verstedelijkt. Opmer-
kelijk is dat het landbouwland weliswaar is volgebouwd, maar 
dat de beplantingen van het landschapsplan grotendeels zijn 
gebleven en nu een belangrijke bijdrage aan de groenstructuur 
van Empel vormen. De zuidelijke dijk met wielen is structure-
rend in park De Heinis en de populieren langs de westelijke dijk 
bepalen �er het landschapsbeeld van Ertveld en Dieskant. De 
beplanting langs de Maasdijk is met de dijkverzwaring verdwe-
nen, maar de beplantingen op de oeverwal en in de dorpen is 
er nog. De dorpen Gewande, Het Wild, Maren en Maren-Kessel 
danken er hun dorpse groene intimiteit aan. Die staat nog 
steeds in groot contrast met de weidsheid van de Maasui-
terwaarden en van de kom, ondanks dat daar dus tientallen 
boerderijen in zijn gekomen.

Wat is weidsheid?55

We zullen in de het vervolg van deze paragraaf zien dat in 
het Gelderse rivierengebied het idee van de open kom in de 
landschapsplannen is vervangen door een andere ontwerpbe-
nadering. In het Brabantse deel van het rivierengebied hebben 
De Jonge en Maas wel aan het concept van de weidsheid in 
de kom vastgehouden. In het kader van ruilverkaveling Midden 
Maasland werden in het Maaskantgebied in de jaren zeventig 
toch nieuwe boerderijen in de kom gebouwd. Hendrikx, opvol-
ger van Maas, heeft op het landschapsplan naast de erfbeplan-
tingen wel enkele beplantingen opgenomen bij kruispunten van 
wegen en waterlopen. De kom van de Maaskant is echter zo 
groot dat deze beplantingen de weidsheid niet verstoren. Zo is 
voor het hele Brabantse rivierkleigebied met één visueel-ruim-
telijk concept gewerkt dat tegenwoordig vrijwel overal nog 
goed herkenbaar is. 

Ga maar eens midden in die weidsheid staan. Er zijn plekken 
waar je bijna alle kanten op de horizon kunt zien. Als het dan 
gaat waaien en echt hard regenen, dan kun je bedenken dat je 
op een klein stukje land staat in een woeste delta waarin de 
rivieren en de zee keihard botsen. Het is tegenwoordig moeilijk 
te beseffen, maar tot hieraan toe kwam de invloed van de zee 
met haar getij, zeker met stormvloed. In bleek in 1953 maar 
weer al te overduidelijk.
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Periode 3: Catalogus voor kolonisatie in de 
Gelderse kommen (1953-1965)

Horizon
In het Gelderse deel van het rivierengebied is het concept 
met het compositieschema rond de open kom wel uitgepro-
beerd, maar uiteindelijk losgelaten. Dat wordt zichtbaar in de 
landschapsplannen die in de loop van de jaren vijftig werden 
voorbereid. Dat werd mede bepaald door de tijdgeest in dit 
gebied in deze periode. Die wordt weergegeven door Ger-
rie Andela in ‘Kneedbaar landschap, kneedbaar volk’ in het 
hoofdstuk ‘Ruilverkaveling nieuwe stijl’.56 Beschreven wordt 
dat er ook buiten landbouwkringen aandacht kwam voor de 
problematiek van de komgronden. Dat leverde niet alleen 
� nanciële middelen op. Een speciale commissie werd in 1947 
opgericht om zich te buigen over het vraagstuk van de slecht 
geëxploiteerde graslanden. Op de ‘komgrondendag’ die in 
1951 werd georganiseerd door de Stichting Nederlandsche 
Landbouwgemeenschap, waar ook Mansholt aanwezig was 
werd benadrukt dat het geld dat aan de drooglegging van 
IJsselmeerpolders werd besteed niet in verhouding stond tot 
het geld dat nodig zou zijn om van de komgronden vrucht-
baar land te maken. De minister ging overstag, op voorwaar-
de dat de bevolking en allerlei instanties ook medewerking 
en een � nanciële bijdrage zouden leveren. Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland installeerde in 1951 de Komgondencom-
missie (1951) die voortvarend te werk ging.57

In het boekwerk ‘Verkommerd land ’ brengt ir L.J.A. de Jonge 

(1955) de kennis en bijdragen vanuit verschillende discipli-
nes samen in een meeslepend verhaal waarin verslag wordt 
gedaan van een integraal plan om “een oude landstreek” naar 
”een nieuwe welvaart” te leiden.58 De eerste zin van de ver-
antwoording waarmee het boek begint is veelzeggend: “Dit 
boek is een brok gemeenschappelijke arbeid, en als zodanig 
is het inderdaad een symbool van wat de oplossing van het 
komgrondenvraagstuk behoeft: samenwerking en nog eens 
samenwerking. Want het probleem van de komgronden is 
een probleem niet van enkelen, maar van velen, eigenlijk van 
het hele Nederlandse volk, dat geen enkele hectare grond 
ongebruikt mag en kan laten.” 
In dit boek wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed 
aan de ruilverkavelingen. Ook hier is de toon voortvarend:
“Zolang de geïsoleerde ligging van honderden percelen in het 
rivierengebied - het isolement is het gevolg van een totaal 
onvoldoend wegennet - niet wordt opgeheven, kan er weinig 
worden gedaan aan de opvoering van de productiviteit van 
de komgronden. Met andere woorden: het gebied moet eerst 
worden ontsloten! Verder moet, (...), de waterbeheersing 
(dus zowel ontwatering als waterinlaat) belangrijk worden 
verbeterd. Tenslotte moet ook - zoveel mogelijk althans - de 
meestal versnipperde ligging van de bij één bedrijf behoren-
de gronden opgeheven worden. Dat alles kan bereikt worden 
door een ruilverkaveling.”59

Tabel 5E. Basisgegevens van de ruilverkavelingen in het 
rivierengebied in de derde periode. 
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Afbeelding 4.20. De kaart van de Eerste Nederlandsche Bosstatistiek voor en deel van Maas en Waal. Ervan uit-
gaande dat er behoorlijk precies gewerkt werd, kan men concluderen dat ook hier het komkleigebied in contrast 
met de oeverwallen en het Brabante zandlandschap in het zuiden, een uitgestrekt leeg land was. In vergelijking 
met Maaskantgebied liggen in Maas en Waal meer eendenkooien met hakhout en grienden in de kom. Daarnaast 
zijn er in het gebied meer wegen beplant en staat er ook � ink wat beplanting langs de grote wetering. Vrijwel alle 
beplanting bestaat uit populieren.
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Compositie
In de Gelderse ruilverkavelingen werd in de loop van de 
vijftiger jaren besloten dat er wel nieuwe boerderijen in de 
kom gebouwd zouden worden. De kommen zouden zo geko-
loniseerd worden en de boeren die in die nieuwe boerderijen 
gingen wonen werden ‘kolonisten’ genoemd.60 De ontwerpers 
werden gedwongen na te denken over een nieuw woonmilieu 
in die kom. De eerste ruilverkaveling waarin dat ter hand 
werd genomen was ruilverkaveling Maas en Waal West die 
we ook al bespraken tijdens de expeditie naar het stroomrug-
landschap in hoofdstuk 3. De kom in dit gebied was welis-
waar nog niet de helft zo groot als die in de Maaskant- en 
er lagen ook een �inke serie eendenkooien in - toch was de 
open ruimte aanzienlijk. Zichtlijnen van 5 kilometer waren 
zeker mogelijk.

Toonkamer van nieuwe erven in de kom 
Zoals we in hoofdstuk 3 al bespraken was men er niet in één 
keer uit. Het is zelfs zo dat er meerdere mogelijkheden voor 
het inpassen van de nieuwe erven in de kom naast elkaar zijn 
toegepast. Dit landschapsplan lijkt daarmee een catalogus 
voor die mogelijkheden om nieuwe erven in de kom te ver-
ankeren. In het oosten is op het landschapsplan een stevige 
boerderijstraat ingetekend en die is tegenwoordig ook tot 
een besloten boerderijstraat uitgegroeid. Hier was de kom 
door de aanwezigheid van enkele grienden en een eenden-
kooi binnen enkele honderden meters toch al meer besloten. 
Verder naar het westen wordt voor een iets ander tafe-
reel-compositie gekozen. Hier is de wegbeplanting wegge-
laten en liggen de erven met hun erfbeplanting op ongeveer 
100 meter van elkaar om en om aan de noord- en zuidkant 
van de weg. Deze erven liggen in de openheid. Hier liggen 
ook geen bossen in de kom. Opvallend is dat op het land-
schapsplan nog verder naar het westen zelfs geen erfbeplan-
ting om de erven is ingetekend. Het kan zijn dat die boerde-
rijen nog leeg stonden. Andela meldt dat boeren in het begin 
huiverig waren om naar de kom te verhuizen en dat er in de 
eerste jaren daardoor enkele boerderijen ‘over’ waren.61 Nog 
verder naar het westen liggen nog enkele erven helemaal 
alleen in de openheid, doordat ze meer dan 100 meter van 
elkaar liggen en er geen beplanting langs de weg is ontwor-
pen. 
 

Verhalen
De westelijke helft van de Papesteeg/Liesbroekstraat ligt 
midden in de grootste open ruimte in deze ruilverkaveling. 
Die is ongeveer 4 kilometer van oost naar west en 1600 
meter noord-zuid. Het is de grootste open ruimte in dit 
ruilverkavelingsgebied. De andere ruimtes die door de weg-
beplantingen en reeksen bossen worden omkaderd worden 
naar de oeverwal toe steeds smaller. Veel van de ruimtes 
zijn 800 meter diep en in oost-westelijke richting 1600 tot 
2000 meter breed. Nog dichter bij de oeverwal worden de 
ruimtes 400 meter diep en blijven in oost-west richting 1600 
tot 2000 meter. Het landschap wordt met de combinatie van 
oude en nieuwe beplantingen dus een aaneenschakeling van 
langwerpige ruimtes met een lengterichting die de richting 
van de rivieren volgt. De beplantingen bestaan overwegend 
uit populieren en essen - zonder struiken eronder - die trans-
parante schermen vormen. Als lakens aan meerder waslijnen 
in de wind. Het landschap krijgt richting. De kom gaat stro-
men, golven met de rivieren mee.

Alles stroomt door de kom
Andela verzucht: “…in weerwil van het streven naar hand-
having van de ‘fraaie open ruimten’ verdween het weidse 
aanzien van de komgronden.”62  Als je de vergelijking maakt 
met de kom van het Maaskantgebied dan lijkt het concept 
van de weidse open kom tot aan de horizon in Maas en Waal 
West inderdaad compleet mislukt. De ruimtes tussen de 
boerderijstraten en de wegbeplantingen zijn weliswaar van 
enig formaat, maar ze zijn nog niet half zo groot als die in de 
Maaskant. Je kunt dit plan echter ook anders interpreteren. 
Is hier bewust voor een heel ander visueel-ruimtelijk concept 
gekozen? 
Voor de ruilverkaveling waren alleen in deze kom enkele 
noord-zuidwegen beplant. Die wegen staan met bestaande 
beplanting aangegeven op het landschapsplan. Als je door 
je oogharen naar het landschapsplan kijkt en je denkt die 
oude noord-zuidbeplantingen deels weg dan ontstaat er een 
compositie van vooral oost-west gerichte wegbeplantingen 
die 800 tot 1600 meter van elkaar liggen. Daartussen lang-
gerekte oost-westruimtes, slechts om de 1,5 tot 3 kilometer 
onderbroken door een noord-zuidbeplanting. In het midden 
van de kom is die afstand zelfs meer dan 5 kilometer. Dat is 
niet zomaar een afstand! Dat is de afstand van de horizon die 
een mens op ooghoogte kan zien. Die horizon zag je in de 
Maaskant naar alle kanten. In Maas en Waal West zie je die 
alleen in de richting van de rivieren. 

De stroom als archetype
Interpreteren we dit ontwerp met de snelheid van de mo-
torrijder dan is hier niet vormgegeven aan het archetype 
van het weidse wad, maar aan de archetypische stroom. 
Alles stroomt in het land van Maas en Waal. En vanaf toen in 
alle landschapsplannen voor het Gelders rivierenland. Deze 
visueel-ruimtelijke compositie van taferelen zien we dan ook 
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terug in de volgende ruilverkaveling in het Gelders rivierenge-
bied: Tielerwaard-West (R159). Op het oudste landschapsplan 
van Tielerwaard-West in de collectie spat dit concept van de 
kaart. De verdichting op de oeverwallen langs Waal en Linge 
tekenen zich duidelijk af.63 In dit landschapsplan is het ontwerp 
voor de oeverwallen tot in de dorpen gedetailleerd uitgewerkt. 
Op latere landschapsplannen van deze ruilverkaveling, die 
tijdens de uitvoeringsfase zijn gemaakt, is die detaillering niet 
meer te vinden. Daarop is de legenda veel abstracter. Toch zijn 
veel van de beplantingen van het oude plan tegenwoordig wel 
in het veld te vinden. 

Langs de zuidelijke rand van de kom loopt een langzaam knik-
kende weg, een achterstraat. In de ruilverkavelingen werd die 
achterstraat opgewaardeerd om een groot deel van het ver-
keer over de dijken een alternatieve doorgaande route te bie-
den. Op de legenda zien we dat langs die achterstraten vaak 
essen worden voorgesteld, net zoals in de ruilverkavelingen uit 
eerdere periodes. Op het plan van Tielerwaard-West wisselt de 
beplanting steeds wanneer de achterstraat over een andere 
bodemsoort loopt langs de achterkanten van de dorpen.

Tussen de oeverwallen van Linge en Waal ligt de grootste kom 
van het Gelders rivierengebied. En - meet het maar na - daar 

zijn ze weer, nog veel duidelijker dan in Maas en Waal-West: de 
langgerekte ruimtes van oost naar west. De ruimtes dicht bij 
de oeverwal zijn ongeveer 800 meter diep en verder naar het 
midden van de kom zijn ze ongeveer 1600 meter. Op de kaart 
valt de oost-west-richting nog meer op, doordat veel van die 
wegen met een rode lijn zijn aangezet. Op de legenda staat 
aangegeven dat daarmee bedoeld wordt dat de bermen langs 
deze wegen verbreed moeten zijn “t.b.v. beplanting”. Tussen 
haakjes staat er bij: 4 m. Dat tekent de tijd. Er moest in die tijd 
gevochten worden voor iedere vierkante meter grond die aan 
het landschapsplan besteed kon worden. Al dat nieuwe land 
in de komgebieden zou zo veel mogelijk landbouwgrond op 
moeten leveren.64

Wat minder opvallend op de tekening zijn de geel gemarkeerde 
wegen. Het zijn drie noord-zuidlopende wegen. Daar wordt 
een bermbreedte van 8 meter voor beplantingen voorgesteld. 
Het zijn belangrijke verbindingen tussen de dorpen aan beide 
kanten van de Tielerwaard. De afstand tussen die noord-zuid-
wegen en de randen van de kom in het oosten en westen is 
van oost naar west ongeveer 6, 3, 6, 3 en 4 kilometer. Dat is 
dus nog een slag groter dan in Maas en Waal-West.

Afbeelding 4.21. Eenzijdige struweelbeplanting langs de Goorstraat met uitzicht op de achterkant van Beneden Leeuwen op de oeverwal. 
Deel van het ruilverkavelingsgebied Maas en Waal West. 
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Midden door de kom loopt de snelweg A15 door grootste 
van die langgerekte ruimtes als een nieuwe droge wetering. 
De A15 zou later in het uitvoeringstraject van de ruilverka-
veling door de afdeling Verkeerswegen van het Staatsbos-
beheer landschappelijk worden ingepast.65 Een motorrijder 
ervaart hier de open ruimte met aan beide zijden de lange 
schermen van populieren. Zwierende populieren in de hoofd-
richting van de delta.

De zwierende populieren richting de zee.
Dit ontwerp-concept blijft in de landschapsplannen voor 
Overbetuwe-Zuid en Rijk van Nijmegen Noord bepalend. De 
kaarten in de collectie zijn evenwel uitvoeringskaarten. Het 
kan zijn dat niet het gehele landschapsplan erop is aangege-
ven. De kommen in deze twee ruilverkavelingen zijn smal. In 

de Betuwe lopen tussen de oeverwallen ook een aantal brede 
stroomruggen door de kom en in Rijk van Nijmegen liggen 
grote rivierduinen. Toch zijn ook hier de oost-west beplante 
wegen de blikvangers. Wel moet gezegd worden dat in Over-
betuwe-Zuid het landschapsplan vooral gericht lijkt te zijn op 
het inpassen van de A15. De oost-westschermen ten noorden 
en zuiden van de snelweg kun je evengoed beschouwen als 
afschermingen van de dorpen en verspreide bebouwing op 
de oeverwallen en stroomruggen. 

Afbeelding 4.22. Voorlopig landschapsplan voor Tielerwaard - West. Met de rode lijnen werd aangegeven dat daar extra brede bermen gewenst 
waren om beplantingen aan te brengen.161 Bron: Wageningen UR Library Special Collections.
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Periode 4: Inpassing grootschaligheid

Horizon
In de jaren vijftig werden een aantal ontwikkelingen in gang ge-
zet waarvan de gevolgen voor het landschap in de loop van de 
jaren zestig zichtbaar werden. De geboortegolf na de oorlog 
maakte het noodzakelijk dat er nieuwbouwwijken werden ge-
bouwd, ook tegen de historische kernen in het rivierengebied. 
Belangrijk was het beleid om binnen, maar ook buiten de ker-
nen krotten op te ruimen. Op de oeverwallen en in de kommen 
werden oude boerderijen afgebroken en met name in de kom 
werden veel nieuwe boerderijen gebouwd. In totaal werd het 
aantal boerderijen evenwel minder. Stoppende boeren, maar 
ook andere bewoners van het landelijk gebied werden ontmoe-
digd om daar te blijven wonen.66 Er kwamen voor hen nieuwe 
woningen in de nieuwbouwwijken ter beschikking. Die hadden 
weliswaar een tuin in plaats van een erf, maar ze waren wel 
uitgerust met moderne voorzieningen. Naast de nieuwbouw-
wijken kregen veel kernen ook hun eigen bedrijventerrein aan 
de rand van het dorp. Zo groeiden de kleine dorpen tegen de 
dijk uit tot grote kernen die de hele breedte van de oeverwal 
in gebruik namen. Tussen de kernen bleven de oeverwallen 
vooral voor akkerbouw, boomteelt en fruitteelt in gebruik. De 
hoogstamboomgaarden verdwenen grotendeels en werden 
vervangen door laagstamfruitteelt met strakke snelgroeiende 
hagen van elzen, maar ook van coniferen.

Een andere ontwikkeling was de aanleg van infrastructuur. Aan-
vankelijk was de impact van nieuwe rijkswegen midden door de 
komgebieden en dwars door de oeverwallen nog niet zo groot. 
Er reed in die tijd veel minder verkeer.67 Het ging ook om nieu-
we provinciale wegen die vaak op de overgang van oeverwal 
naar kom kwamen te liggen. Soms waren het opwaarderingen 
van oudere wegen. Opvallend is dat in elke waard steeds één 
van de oeverwallen zo’n provinciale weg heeft gekregen die 
de nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen ontsluit. Daar is die 
weg een nieuwe dorpsrand gaan vormen op de overgang van 
de kom. Zo kreeg de scheiding tussen landelijk en stedelijk 
gebied in het rivierengebied gestalte in de ruimtelijke ordening. 

Tabel 5F. Basisgegevens van de ruilverkavelingen in het 
rivierengebied in de vierde periode. 
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Compositie
In deze periode proberen de ontwerpers van de landschaps-
plannen met de landschappelijke gevolgen van de nieuw-
bouw en de nieuwe infrastructuur om te gaan. Deze nieuwe 
elementen in het landschap ‘pasten niet’ bij het historische 
landschap en dienden landschappelijk ingepast te worden. De 
nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en de viaducten, op- en 
afritten van de snelwegen waren van een schaal die zo groot 
was dat ze niet achter een bomenrij verstopt konden worden. 
Daarvoor was een sterker middel nodig: bosjes en bosstro-
ken. 

Bosjes en singels
Zet de landschapsplannen van Bommelerwaard-West, Over-
betuwe Noord en Meidijk maar eens naast elkaar. Wat opvalt 
zijn de bosjes verspreid op de plantekeningen. Die stonden 
er bij landschapsplannen van de vorige periodes niet op. 
Waar zijn die voor bedoeld? Zijn het gewoon overhoeken, of 
liggen ze eigenlijk wel precies goed om een effect te berei-
ken? Langs de Middelsteeg in de Bommelerwaard, bijvoor-
beeld, waan je je in een onbebouwd gebied. Door de bosjes 
zie je de dorpen en bedrijven niet! Is dit het stille meester-
schap van Rob Wandemaker - die na een leerperiode bij Maas 
in Brabant - in de tijd van Tielerwaard-West het Gelderse 

team van Landschapsverzorging kwam versterken? Hij werd 
waarschijnlijk stilletjes de belangrijkste ontwerper van de 
landschapsplannen in het rivierengebied. Zeker in deze vierde 
periode stelde hij de landschapsplannen op in de voorberei-
dingsfase en werkte ze uit in de uitvoeringsfase.

In het geval van de nieuwe wegen speelde ook de veiligheid 
op die wegen een rol. De weggebruiker moest goed kunnen 
zien hoe het tracé van de weg verliep.68 Bij de knikken in de 
nieuwe wegen en grotere waterlopen werden kleinere bossen 
ontworpen. Vaak populierenbosjes. Automobilisten reden van 
bosje naar bosje en konden zich zo goed oriënteren.69 Op 
het landschapsplan van Bommelerwaard-West staan op de 
oeverwallen stroken met nieuwe struikbeplantingen aange-
geven. Dat doet denken aan het principe van de dorpshof
dat door De Vroome veel is toegepast in Drenthe, Groningen 
en Overijssel. Daarmee werden kavels om de dorpskernen 
met beplanting omrand en deze hoven konden dan in de 
toekomst worden volgebouwd richting die beplanting die dan 
meteen een landschappelijke dorpsrand vormden. Zo werden 
dorpen op de groei in het landschap verankerd. Zaltbommel 
is later inderdaad met woonwijken naar het westen uitgebreid 
tot aan die beplanting.

Afbeelding 4.23. Landschapsplan Meidijk (Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections).
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De besloten kom
Ruilverkaveling Lek en Linge lijkt nu een a-typisch rivierenland-
schap, omdat de kom in dit gebied bestaat uit een waaier aan 
kleine polders zoals de Rhenoysche Polder en de Regulieren 
waarin relatief veel grienden en eendenkooien liggen. Die 
waren er in andere ruilverkavelingen ook best wel, maar daarin 
zijn er vaak � ink wat van ‘opgeruimd”. Een groot deel van het 
gebied tussen de Linge en de Lek bij Culemborg bestaat uit 
het grote landgoed Mariënwaard. Dat omvat de noordelijke oe-
verwal van de Linge en een groot deel van de kom ten noorden 
daarvan. Dit landgoed is buiten de ruilverkaveling gehouden. 
Die ligt er als het ware omheen gekruld. De grienden en kooien 
op het landgoed bleven, maar ook in het ruilverkavelingsgebied 
zelf zijn die behouden. Op de legenda staat als arcering de 
eenheid ”gebieden met bijzonder landschappelijke betekenis” 
vermeld. Op het landschapsplan zijn dat drie gebieden met 
tientallen grienden en kooien. Daarnaast zijn een aantal kleine-
re “te handhaven natuurterreinen” opgenomen. Eén daarvan is 
een deel van de zone langs de Diefdijk. Deze dijk is de fysie-
ke grens tussen het rivierkleilandschap en het laagveen van 
Vijfheerenlanden. Ook maakt deze oude dijk deel uit van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Al die gebieden zijn inderdaad behouden en tegenwoordig 
loopt het ruilverkavelde landschap vrijwel ongemerkt over in 
het landgoed en in het oosten naar de “koninklijke” terreinen bij 
Buren en in het westen naar de zone langs de Diefdijk.  
Toch is Culemborg best ver uitgebreid met woonwijken en 
industrieterreinen. En er loopt een snelweg (A2) en een nieuwe 
provinciale weg door het gebied. Verder is de oude Rijksstraat-
weg tussen Geldermalsen en Culemborg een redelijk drukke 
verkeersader en zuidelijke toegang tot Culemborg.

Die zuidelijke toegang heeft allure gekregen doordat de strook 
tussen deze weg en De Meer (waarin de Bisschopsgraaf 
uitkomt) � ink in het bos is gezet. Dat heeft een parkachtige 
zone vanuit De Regulieren tot aan de bebouwde kom opgele-
verd. Die zone sluit - buiten het ruilverkavelingsblok - verder 
noordwaarts aan op een groene naar het oude centrum van 
Culemborg. Zo loopt de sfeer van de Regulieren tot aan de 
stadsgracht. Zo zal de ontwerper het bedoeld hebben en de 
ontwerper van het groen binnen de bebouwde kom zal dat ook 
gezien hebben. Koester dat, Culemborg! 

De provinciale weg N320 loopt tegenwoordig langs de zui-
delijke rand van de bebouwde kom van Culemborg. Op het 
landschapsplan is in de noordelijke berm - naast een laanbe-
planting - een beplanting van struiken opgenomen uit te voeren 
door derden: de Provincie. De landschappelijke inpassing van 
Provinciale wegen werd dus in het kader van de ruilverkave-
ling ook - mede - door de ontwerpers van het landschapsplan 
verzorgd.70 Net als bij Meidijk is hier weer een driehoekig bosje 
voorgesteld in de belangrijkste knikken van de weg. Zo kon 
de nieuwe scheve richting van de weg ruimtelijk aangesloten 
worden op de oude verkavelingsrichtingen.

De bestaande bossen in één van de ”gebieden met bijzonder 
landschappelijke betekenis” ten oosten van de A2 houden ook 
de snelweg buiten beeld. Maar het inpassingsplan voor de 
Provinciale weg gaat verder. Ook in de omgeving van de weg - 
in een zone van een kilometer aan beide kanten - zijn bosjes en 
singels op het ontwerp gezet. Zo wordt ervoor gezorgd dat je 
die weg in het omgevende landschap amper ervaart. 

Afbeelding 4.24. Fragment van het landschapsplan voor ruilverkaveling Lek en Linge. Een bovenlokale verbindingsweg is in het landschapsplan ingepast door 
direct aan de weg bij knikken in het tracé bosjes aan te brengen, maar ook in de zone langs de weg. Hierdoor is deze weg en de uitbreiding van Culemborg in 
een groot deel van het landschap amper zichtbaar. Het verhaal van het landschap van de kom met de Regulieren en Mariënwaard blijft de beleving van dit land-
schap bepalen. Zie ook de aandacht voor de Diefdijk aan de linkerkant van het fragment en de manier waarop de Bisschopgraaf beplant is zodat de - ongeveer 
zuid-noordlopende - oude Rijksstraatweg als een parkweg Culemborg binnengaat .(Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.)
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Verhalen
Wat de ontwerpers niet konden voorzien was de enorme 
schaalvergroting van het grondgebruik op de oeverwallen 
tussen de dorpen. In de Bommelerwaard zijn daar enorme 
kassencomplexen en schuren gebouwd. Vaker hebben daar 
de singels voor moeten wijken. Maar op veel plekken zijn ze 
tussen die agrarisch-industriële bebouwing en de woonwijken 
blijven liggen. Deze dorpshofsingels schermen nu niet alleen 
meer de uitbreidingen van de dorpen naar de oeverwal af. 
Tegenwoordig vormen ze ook andersom een afscherming 
van de nieuwbouwwijken van de vaak helverlichte kassen. 
De singels en boombeplantingen op de oeverwallen vor-
men ook vanuit de komkleigebieden een afscherming van 
dorpsuitbreidingen en industrialisering van de agrarische be-
drijven op de oeverwallen. Die afscherming wordt in dit land-
schapsplan nog versterkt doordat er op strategische plekken 
weer kleine bossen zijn opgenomen in het landschapsplan. 

Parkwegen
Er zijn in dit landschapsplan nog twee thema’s te onder-
scheiden die we kennen van andere landschapsplannen. Ten 
eerste het thema ‘wetering als snoer van groene parels’ dat 

we eerder zagen in ruilverkaveling Mauriksche Wetering. Ten 
tweede het thema ‘parkweg’ dat in de zestiger jaren in veel 
delen van Nederland in de landschapssplannen werd toege-
past. We zagen het hiervoor ook in Groningen.
Door de kom lopen twee belangrijke waterlopen: in het 
zuidwesten de Drielsche Wetering en midden door de kom 
een wetering van in totaal zes kilometer die bestaat uit de 
Bommelsche Zuidwetering en de Capreton.71 Beide water-
lopen komen in het westen in de Afgedamde Maas uit. Op 
het landschapsplan zijn ze als N.W.C.-terreinen met succes 
behouden.72 Aan die langgerekte terreinen zijn een reeks 
grienden en eendenkooien als ‘landschappelijk belangrijke 
objecten’ via dit landschapsplan behouden. Daar hebben de 
ontwerpers met de nieuwe bosjes nog enkele groene parels 
aan toegevoegd. Langs de weteringen liggen wegen. Daar-
langs zijn in het ontwerp nog stroken met bomen en struwe-
len toegevoegd. Zo zijn deze weteringen als echte parkwegen
ingericht en ze vormen zowel voor wandelaars, � etsers als 
motorrijders een prachtige route. Langs de parkwegen liggen 
oost-westgerichte ruimtes van 500-1000 meter diep en 2 tot 
3 km lang.

Afbeelding 4.25. Landschapsplan Bommelerwaard West. (Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections).
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In de kantlijn bij het rivierenlandtafereel

Afbeelding 4.26. In ruilverkaveling Meidijk werd voortgebouwd op het landschapsplan voor ruilverkaveling Brakel van twee 
decennia eerder. Op de overgang van oeverwal naar kom werd een strook struweel langs een pad en waterloop gelegd. 
Verstedelijking en kassencomplexen worden zo in het landschap ingepast. Dit is een voorbeeld voor actuele uitdagingen waarbij 
combinaties van klimaatadaptatie, biodiversiteit en recreatie worden ontwikkeld.
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Die ruimtematen in de kom lopen ook door in ruilverkaveling 
Meidijk die direct ten westen van Bommelerwaard-West is 
gelegen en waarover vier jaar later is gestemd. De uitvoering 
zal dus grotendeels overlappend zijn geweest. Interessant 
is dat ruilverkaveling Meidijk de hele ruilverkaveling Brakel 
omvat. Deze is in periode 1 besproken als één van de eerste 
ruilverkavelingen in het rivierengebied. Beplantingen van dat 
oude landschapsplan staan ruim 20 jaar later aangegeven 
als “te handhaven”. De pluksgewijze beplanting in de kom is 
langs enkele wegen nog te vinden. Ze zijn evenwel zo klein 
dat ze de ervaring van de langgerekte open ruimtes in de 
kom niet verstoren.

De Van Heemstraweg loopt in deze ruilverkaveling midden 
door de kom. Bij de knikken van deze weg zijn twee nieuwe 
bosjes in het landschapsplan opgenomen. Ze zijn net als 
in Bommelerwaard-West zo gesitueerd dat ze het zicht op 
deze drukke weg afschermen. In het zuidoosten worden het 
schilderachtige dorpslint aan de Vleugeldijk en de uiterwaar-
den langs de afgedamde Maas van de drukte van de weg 
gevrijwaard. In het midden van de kom is het - in combinatie 
met de wegbeplanting - de bedoeling om de Van Heemst-
raweg zo onzichtbaar mogelijk te maken vanuit het gebied 
langs de Kaveling Nieuwen. Dat is een oude (zee)dijk met een 
hele reeks wielen. Dit gebied is deel geworden van een groot 
gebied met de Buitenpolder het Munnikenland en de polder 
en vestingwerken rond slot Loevestein. Die zijn op het land-
schapsplan aangegeven als te handhaven natuurterreinen. 
Dit natuurterrein maakt deel uit van een gordel van natuur-
terreinen in de uiterwaarden die ook deel uitmaakt van het 
landschapsplan van Bommelerwaard-West. Ook hieraan kun 
je zien dat de landschapsplannen van beide ruilverkavelingen 
vanuit één concept zijn ontworpen.

De landschapsplannen voor Overbetuwe Noord (R560) en 
Avezaath Ophemert (R636) zijn op een vergelijkbare wijze 
opgezet. Wel zijn de kommen in Avezaath Ophemert een stuk 
kleiner, maar ook hier is met de strategische plaatsing van 
bosjes en singels gewerkt.73 In Overbetuwe Noord is aanvan-
kelijk een hele reeks nieuwe bosjes ontworpen, gekoppeld 
aan een nieuw aan te leggen provinciale weg. Die weg is niet 
doorgegaan, maar de opzet van het plan is overeind geble-
ven.

Conclusie, het tafereel als geheel

Overzien we het gehele tafereel van het centrale rivierenland-
schap dan blijken er weliswaar vier perioden te onderschei-
den, maar samen hebben de 24 landschapsplannen toch een 
samenhangend vocabularium opgeleverd. Daarin is voor het 
Brabantse en Gelderse deel wel een eigen concept uitge-
werkt. Maar het Brabantse rivierengebied ís ook anders van 
karakter dan het Gelderse. In het vocabularium op het niveau 
van de motorrijder verbeelden ze ieder een ander primordiaal 
cultuurlandschap

In het Brabantse staat de vroeger moerassige overgang van 
het zand in het zuiden naar de grote delta in het noord-wes-
ten centraal. De weidsheid van de - vanouds - onbewoonde 
komgebieden staat in groot contrast met de verdichte ran-
den van oeverwallen en - vooral - het Brabantse zand. 

Het Gelderse deel is puur een stromenland, aan het eind van 
het stroomgebied van de grote rivieren vanuit de bergen 
naar de zee. De eerste ordening door mensen in dit land-
schap vond langs de stromen plaats. In het Gelderse is dat 
uitgedrukt in een schakeling van langgerekte ruimtes van 
oost naar west. Daarbij zijn de ruimtes dichter bij de dorpen 
smaller en midden in de kom juist kilometers breed en met 
lange populierenrijen zwierend naar het westen met de stro-
men mee. Verspreid liggen er in dat lange landschap kleinere 
slim geplaatste bosjes, zoals vroeger de eendenkooien en 
grienden, die er voor zorgen dat de grootschaligheid van 
bebouwingsconcentraties de visueel-ruimtelijke compositie 
van dit landschap niet gaat overheersen. 

Zou dit concept ook in deze tijd uitkomst kunnen bieden? 
Maken we met dit vocabularium nieuwe tafereel-composities 
die de nieuwe bedrijvigheid inkapselen, of geven we grote 
delen van het rivierenlandschap over aan de verdozing? Moet 
dan echt alles op alles gaan lijken?
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Afbeelding 4.27. Op bovenstaand kaartbeeld zijn de land-
schapsplannen voor ruilverkavelingen in Drenthe gegeorefe-
reerd weergegeven.
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.5. Gestileerd esdorpenlandschap, tafereel Drenthe

Inleiding

Na mijn afstuderen in 1985 in Wageningen mocht ik als 
erkend gewetensbezwaarde tegen de militaire dienst ander-
half jaar in ‘vervangende dienst’. Ik probeerde een betrekking 
te vinden aansluitend op mijn activiteiten in de straatfesti-
valcultuur. Toen dat niet lukte ben ik op onderzoeksinstituut 
De Dorschkamp, één van de instituten die later opgingen 
in Wageningen Universiteit en Research, gaan praten met 
Rien van de Berg. Die was daar coördinator van de afdeling 
landschapsbouw en wilde dat er onderzoek zou worden 
gedaan naar de historie van de Landschapsbouw bij Staats-
bosbeheer. Hij had daar vroeger zelf ook gewerkt en had ook 
samengewerkt met Harry de Vroome en dat ik direct met 
een onderzoek naar zijn werk en opvattingen kon beginnen. 
Een paar weken later was ik met de trein op weg naar Assen 
om De Vroome te ontmoeten. Hij had gezegd dat ik hem zou 
kunnen herkennen aan een opgerolde kaart onder zijn arm. 
Die kaart had hij niet bij zich, maar we vonden elkaar toch 
meteen, letterlijk en �guurlijk. In de auto op weg van het 
station naar zijn huis begon hij meteen met vertellen “over 
de geschiedenis van Assen in het landschap, over de Drentse 
Hoofdvaart en waar die vandaan kwam. Hij had veel te ver-
tellen” en ik heb de twee jaar daarna goed geluisterd.74 Onze 
gesprekken, ook tijdens onze dagenlange excursies nam ik 
op met een cassette-recorder en die schreef ik woord voor 
woord uit. Ik bestudeerde de landschapsplannen, las zijn ge-
schriften en verwerkte dat tot hoofdstukken, waarop hij altijd 
uitputtend reageerde. Steeds ook met nieuwe ideeën voor 
aanvullend veldwerk. Het rapport werd door de Dorschkamp 
als wetenschappelijke publicatie uitgegeven.75

Daarmee was mijn bemoeienis met het werk van De Vroome 
niet voorbij. Ik verwerkte het in het lesmateriaal voor cur-
sussen die ik voor Hogeschool Larenstein gaf. Ik vertelde 
over de indeling in landschapseenheden die historisch waren 
geinspireerd, maar in het actuele landschap een vernieuw-
de ruimtelijk-visuele uitdrukking kregen. De dorpen kregen 
bomen en brinken, de essen een omranding met bos en de 
beekdalen een randbeplanting van houtwallen of singels en 
dwarswallen vanaf die beekdalranden richting de beek. De 
vierde landschapseenheid bestond uit de velden, vaak pas 
echt ontgonnen in de ruilverkavelingen. In de vroegste ruil-
verkavelingen deelde De Vroome die op met singels en later 
wilde hij door juist de weidsheid van het vroegere veld laten 
ervaren. Ik schreef er artikelen over in vaktijdschriften en in 
1995 werd het Dorschkamp-rapport opnieuw uitgegeven. 
Daarbij maakte ik een extra hoofdstuk met koppeling naar 
de actualiteit van dat moment. Daarin stond de Ecologische 
Hoofdstructuur centraal en ik vond dat ik moest benadrukken 
dat er in Drenthe toen al een halve eeuw aan zo’n hoofdstruc-
tuur was gewerkt, maar dan op een meer integrale, holis-
tische manier, waarin natuur, cultuurhistorie, landgebruik, 
recreatie en woningbouw samen opgingen. 

In de afgelopen dertig jaar heb ik tientallen lezingen en work-
shops over het werk van De Vroome gegeven. Zo werd ik 
eind 2015 door Saskia van Dijk gevraagd om deel te nemen 
aan een kennisbijeenkomst over de jonge ontginningen en 
ruilverkavelingen in de Provincie Drenthe. Die bijeenkomst 
was onderdeel van een vooronderzoek dat Anne Wolff van 
het Kenniscentrum Landschap van de RUG in opdracht van 
de Provincie uitvoerde.76 Provincie en gemeenten waren bij 
het maken van cultuurhistorische waardenkaarten tegen een 
kennislacune over deze periode aangelopen, terwijl men 
wel wist dat bijna de helft van Drenthe pas ruim na 1850 in 
cultuur is gebracht, én dat ook waardevolle landschappen 
zoals bijvoorbeeld het stroomdallandschap van de Drentsche 
Aa, mede vormgegeven zijn in het kader van de ruilverka-
velingen.77 Hoe zou je die moeten onderzoeken zodat de 
kennis daarover ingezet kan worden in het erfgoedbeleid als 
onderdeel van het omgevingsbeleid?
Die bijeenkomst was enthousiasmerend en mede hierdoor 
ben ik aan dit promotieonderzoek bij Theo Spek begonnen. 

Vrijwel aan het begin van het promotieonderzoek was ik 
erachter gekomen dat de Staatsbosbeheercollectie op de 
Universiteitsbibliotheek van Wageningen te bestuderen was. 
Ik had extra aandacht voor de oudste plannen en daar kwam 
ik vele esdorpruilverkavelingen van De Vroome tegen. Ik be-
zocht ze in het veld en legde verslag van mijn verkenningen 
in korte �lmpjes, die ik als ‘vliegensvlogjes’ op mijn onder-
zoekswebsite plaatste. Het vooronderzoek van Anne Wolff 
was inmiddels afgerond en toen ik in de zomer van 2017 met 
Saskia van Dijk en Sterre Brummel de resultaten van mijn 
verkenningen had besproken mocht ik een offerte maken 
voor een onderzoek naar alle landschapsplannen voor ruilver-
kavelingen in Drenthe die zich in de Staatsbosbeheercollectie 
bevinden. Inmiddels was ik met Lisa Timmerman gestart met 
het onderzoek voor rivierenland en de eerste bevindingen 
werden in die offerte meegenomen.

In dit deelonderzoek zijn alle 52 landschapsplannen in Staatsbosbeheercollectie 
voor ruilverkavelingen in de provincie Drenthe gegeorefereerd. Op de montage 
op nevenstaande pagina is te zien dat ze samen een groot deel van de provincie 
beslaan. 
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Basisdata en methodiek

De Provincie zorgde er voor dat alle plankaarten voor de 47 
ruilverkavelingen in Drenthe kaarten uit de Staatsbosbeheer-
collectie digitaal bij Wageningen UR Library werden aange-
schaft. Meteen zorgde de Provincie zelf voor het georefe-
reren ervan in een GIS.78 De set ge-georefereerde kaarten 
vormde de eerste bron van dit onderzoek. 
Met behulp van een GIS zijn verbanden opgespoord tussen 
het landschapsplan, de bodem en geomorfologie, de cultuur-
historie en uitgangssituatie kort vóór de ruilverkaveling in dat 
gebied. 

Van alle landschapsplannen zijn de beplantingen per land-
schapseenheid apart genoteerd in een grote overzichtstabel. 
Dit was een uitbreiding van de basistabel met gegevens over 
de ruilverkaveling.
Aan dezelfde tabel zijn enkele kolommen toegevoegd waarin 
aangegeven werd of de elementen die op het landschapsplan 
staan in het actuele landschap herkenbaar zijn. 
Ook het sortiment en beheerwijze werd apart in de tabel ge-
noteerd, zowel volgens het plan en in het actuele landschap. 
Hiertoe werd Google Streetview ingezet in combinatie met 
enkele terreinbezoeken. 
Per landschapseenheid werd bij iedere ruilverkaveling de 
herkenbaarheid van de elementen van het landschapsplan op 
een schaal van 1 tot 5 beoordeeld. 
Om de architectonische compositie van de ontworpen tafere-
len te analyseren werd ook de maat van de ruimtes die door 
de bestaande en nieuw ontworpen beplantingen ontstonden 
genoteerd. 
Daarnaast werden opmerkingen over de compositie geno-
teerd. Door analyse van al die gegevens werd een ontwikke-
ling in de landschapsplannen herkenbaar.

Delen van de basisdatatabel zijn ter illustratie opgenomen 
in de volgende paragrafen. Voor de volledige tabel wordt 
verwezen naar de bijlagen.

Zie het onderzoeksrapport: 
Blerck, H.J.J.C.M. van i.s.m. L.A. Timmerman, 2018. 
Brinken, hoven, essen en randen, singels en wallen. Land-
schapsplannen in Drenthe (1945-1977). 
Schokland en water, Rhenen.
Opgesteld in opdracht van Provincie Drenthe. 

Vier periodes

Ook in de Drentse deelstudie blijkt dat in de ontwikkeling 
van het landschapsplan vier perioden zijn te onderscheiden. 
Dat betekent niet dat in ieder daarvan een nieuw concept 
werd ontwikkeld. Het is eerder zo dat het concept in iedere 
opeenvolgende periode een uitbreiding kreeg. De aanpak 
van de dorpen en hun essen kwam in deel 2 al in de expedi-
tie naar het esdorpenlandschap aan de orde. In de tweede 
periode kwamen daar de ontginningen van velden en venen 
bij. Ongeveer vanaf 1960 moesten er landschapsplannen ge-
maakt worden waarbij de beekdalen een belangrijk deel van 
de ruilverkavelingsblokken werden. De landschapsplannen 
in de derde periode van 1959 tot 1965 kenmerken zich met 
name door een zoektocht naar middelen om de beken en de 
beekdalstelsels leesbaar te houden in het landschap. In 1965 
- vanaf ruilverkaveling Vries - is vervolgens een planconcept 
ontwikkeld voor het gehele Drentse landschap, inclusief de 
beekdalen. Dat werd toegepast in negen ruilverkavelingen die 
in die vierde periode werden voorbereid. In het vervolg van 
de beschrijving van ‘tafereel Drenthe’ zullen de vier perioden 
nader omschreven worden. Na een korte schets van de 
context waarin de landschapsplannen gemaakt werden komt 
steeds aan bod hoe de ontwerpmiddelen in die periode zijn 
toegepast. Tot besluit wordt weer het tafereel als geheel 
besproken.
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Afbeelding 4.28. Ook in deze regiostudie naar de landschapsplannen in Drenthe blijkt dat er in de ontwikkeling van het 
ontwerpconcept voor de landschapsplannen vier periodes zijn te onderscheiden.
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Tabel 6A. Fragment van de basisdatatabel met gegevens van de landschapsplannen uit de eerste periode. Voor volledige tabel wordt verwezen naar de onder-
zoeksrapportage die voor dit onderzoek op verzoek van de Provincie Drenthe is opgesteld.
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Periode 1: Dorpen en hun essen (1948-1952)

Horizon
Het betreft hier in deze periode vrijwel alleen esdorp-verkave-
lingen. De oude bouwlanden rond de dorpen (essen) kregen 
in het kader van de ruilverkaveling een veel grootschaliger 
verkaveling. De vele, lange, smalle percelen die vroeger met 
een os of paard werden geploegd werden vervangen door 
grote brede percelen waar de boer kon werken met moderne 
werktuigen achter een trekker. In deze verkavelingen bleven 
de boeren in de dorpen gevestigd. Van uitplaatsing van 
boerderijen uit het dorp naar de es was vrijwel zeker geen 
sprake in deze periode. De gronden buiten het dorp en de es 
hadden in deze tijd veelal nog het karakter van woeste grond 
en waren extensief in gebruik. Op de kaartbladen van Bos 
van Toen is dat goed te zien. Ook blijkt daarop de hoeveel-
heid beplantingen in het landschap klein te zijn. Op foto’s uit 
die tijd is het aantal bomen ook gering.79 Vaak ziet men om 
de akkers plat land tot aan de horizon.

De ruilverkavelingswet van 1954 was nog niet aangenomen 
en een landschapsplan was nog niet verplicht. Het mogen 
aanleveren en laten uitvoeren ervan was veelal op diplomatie 
gebaseerd. Vaak was het plan van wegen en waterlopen al 
grotendeels gereed. De beplantingen van het landschapsplan 
waren soms zelfs een toevoeging achteraf. Er hoefde niet 
over gestemd te worden. Wellicht dat een afspraak met het 
bestuur van de Plaatselijke Commissie van de ruilverkaveling 
voldoende was om de beplantingen nog in het eerstvolgende 
plantseizoen aan te laten leggen. Getuige de gedetailleerde 
weergave van de beplantingen, maar ook de instructies 
voor het planten, was de bemoeienis van de ontwerpers van 
Landschapsverzorging tot en met het daadwerkelijk planten 
van de beplantingen groot. Deze situatie maakte dat de 
landschapsplannen uit deze periode weliswaar geen wettelij-
ke status hadden, maar toch allemaal letterlijk zijn uitgevoerd 
en nu grotendeels als volgroeide beplantingspatronen en 
landschapscomposities terug te vinden zijn. Ondanks het 
ontbreken van een echte wettelijke basis blijken deze plannen 
dus juist zeer succesvol.

Compositie
Op de landschapsplannen is te zien dat het visueel-ruimtelijk 
concept voor de dorpen en hun essen vanaf het begin snel 
ontwikkeld is en daarna jarenlang min of meer gelijk is ge-
bleven. De overgang van dorpen naar het landschap waar ze 
deel van uitmaakten stond daarin centraal. Het dorp was een 
knooppunt van routes tussen erven, brinken en dorpsakkers, 
dorpsmades en dorpsveldjes door. In het dorp vond men 
vanouds brinken, dreven en driften. In de landschapsplannen 
is daarop voortgebouwd. De dorpen werden meer besloten 
gemaakt door veel nieuwe beplantingen. Bestaande brinken 
werden met nieuwe bomen aangevuld en lege brinken kregen 
een nieuwe beplanting, ook werden op sommige plekken 
nieuwe brinken ontworpen. Verder werden langs de wegen in 
de dorpen ook vaak nieuwe beplantingen aangebracht om de 
beslotenheid en kleinschaligheid te versterken. 

Dorpen hebben voornamelijk boombeplantingen in gras en 
hier en daar heggen, bijvoorbeeld in Uffelte en Eursinge (mei-
doornheggen). Soms werd op speciale plekken ook de linde 
toegepast in de dorpen, maar overwegend zijn eiken toege-
past. De linden van Elp zijn bijzonder, hoewel er in dat dorp 
ook voor de ruilverkaveling al behoorlijk wat lindes stonden. 
Later zijn ook nieuwe lindenbrinken ontworpen zoals in Norg 
en Anloo.

De wegen naar en langs het veld zijn logischerwijs driften 
met één of meerdere rijen bomen overgaand in singels of 
houtwallen met eik, berk en lijsterbes. De wegen naar de es 
zijn dreven van bomen in de grasbermen tegenover de erven. 
Ze vormen een entree van het dorp. De wegen naar het dal 
lopen tussen smallere houtwallen met eik en els.
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Afbeelding 4.29. Landschapsplan Ruilverkaveling Zweeloër Essen, De essen van vijf dorpen kregen een omranding van hun essen met beplantingen. Ook in de 
dorpen zelf zijn nieuwe beplantingen als aanvulling op de bestaande ontworpen. (Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.). 
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Dorpshoven
Zoals in de expeditie naar het esdorpenlandschap in hoofd-
stuk 3 aan de orde kwam is in de loop van deze eerste pe-
riode het ‘dorpshoven‘-concept ontwikkeld om de overgang 
tussen dorp en ooml;iggend landschap ‘op de groei’ vorm te 
geven. Dat houdt in dat de onbebouwde kavels om de rand 
van het dorp met beplantingen werden omkaderd en zo bij 
de beslotenheid van het dorp betrokken. Aan de randen van 
de dorpen werden de overgangen naar de es ingevuld als 
dorpsakkers omgeven door eikensingels aan de kant van 
de es. Soms ook meidoornhagen. De overgangen naar het 
beekdal werden dorpsweitjes omgeven door meidoornhagen 
en eiken-elzensingels. De overgang naar de velden werden 
dorpsbosjes of dorpsvelden. Soms zijn ze omgeven door 
berken-eikensingels of meidoornhagen. Deze dorpshoven 
zouden later de uitbreidingsruimte voor de dorpen te bieden 
waarbij die dorpsuitbreidingen als vanzelf in het landschap 
pasten.

De essen werden als grote open ruimte bij het dorp ver-
sterkt door het behouden, aanbrengen en versterken van de 
beplantingen om de es heen. Deze lagen veelal langs wegen 
die voor een deel nieuw waren als onderdeel van het nieuwe 
plan van wegen en waterlopen. Er werd zo veel mogelijk 
gestreefd naar een aaneensluitende omranding, maar soms 
was de rand van de es hakkelig of was om andere redenen 
zo’n aaneengesloten geheel niet mogelijk. Dan werd de com-
positie met wat zwaardere boselementen aangezet zodat de 
es als ruimtelijke eenheid ervaarbaar bleef. Losse historische 
bosjes en veentjes kunnen als enclave in die open ruimte 
liggen.80

De compositie met een schakeling van taferelen van beslo-
ten dorpen en open omrande es is tegenwoordig veelal nog 
goed in het landschap terug te vinden. Het gaat om zo’n 25 
esruimtes en 25 dorpsbeplantingen in deze periode.

Verhalen
Hoewel de verkaveling van de essen natuurlijk ingrijpend 
is gewijzigd, was de indruk dat de dorpen en hun essen er 
landschappelijk op vooruitgingen. 

Bij het kiezen voor waar de rand van de es lag werd zo veel 
mogelijk de historische situatie aangehouden, maar soms 
volgde het verkavelingsplan en het plan van wegen en water-
lopen die historische situatie niet. Dan werd die omranding 
gestileerd. Het ging er daarbij om dat de es toch tot een 
visueel-ruimtelijke eenheid gemaakt werd met een volledige 
omranding met beplanting. 
Wegen over de es zijn zonder beplanting gebleven. Uitzon-
dering vormen de plukken eiken op T-splitsingen langs oude 
weg over de es tussen Noord- en Zuidsleen. Wegen langs 
de rand van de es op de overgang naar de velden zijn veelal 
eenzijdig beplante wegen waardoor de weggebruiker voelt 
dat hij weliswaar over de rand, maar nog wel binnen de 
esruimte is. Bij afsplitsingen van de weg naar het veld is de 
route aangeplant als corridor. Als de weg langs de rand van 
de es op de overgang naar een beekdal loopt dan is de route 
vaak vormgegeven als een corridor tussen houtwallen aan de 
lage kant van de overgang. Als de weg omhooggaat en weer 
over de rand van de es loopt verandert de route weer in een 
eenzijdige beplante weg met uitzicht over de es.

Afbeelding 4.30. Tot in de vijftiger jaren werd de ploeg nog door een paard of 
os gebruikt voor het bewerken van de akkers op de es. 
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Gees bijvoorbeeld

Gees kreeg - vergelijkbaar met de andere 25 dorpen binnen de ruilverkavelin-
gen van de eerste periode - nieuwe bomen in het dorp. Soms was het volledig 
nieuwe beplanting en soms een aanvulling op de bestaande bomen op de 
brinken en langs de dreven (boven). Daarnaast kreeg Gees een speciale be-
planting bij de entrees van de dorpen op de overgang naar de es, soms met 
een eenzijdige struweelsingel of haag, soms met een eenzijdige boombeplan-
ting vanaf het eerste huis. Ook dit zien we bij de andere dorpen.

Dorpshoven
In de dorpen is altijd de meeste dynamiek. Door om het dorp een ‘gordel’ 
van dorpshoven te ontwerpen kon deze dynamiek opgevangen worden. Een 
dorpshof is een met beplanting omgeven perceel dat eigenlijk deel uitmaakt 
van de es, het beekdal, of het veld dat tegen het dorp aanligt, maar deel 
is geworden van het dorp. Het zorgt voor een dorpse kleinschaligheid met 
groene kamers in de dorpsrand. Hiernaast zijn twee gelijksoortige situaties 
met aan de rechterkant van de weg achter de bermbeplanting een dorpshof. 
Op de onderste foto is te zien dat zo’n dorpshof een latere uitbreiding van een 
dorp kan opvangen zonder dat de overgang naar het omliggende landschap 
wordt verstoord.
De dorpshoven werden als concept ook gebruikt om overhoeken ontstaan 
door de aanleg van een nieuwe weg over de es bij het dorp te betrekken 
en zo meteen die weg in de landschappelijke structuur in te passen (Slener 
Esschen, Hooghaler en Laaghaler Essen).

Esomranding
Afbeelding 4.32. 4.33. en 4.34. De es, zoals hier bij Gees, werd als grote 
ruimte bij het dorp open gehouden en de wegen over de es kregen in het 
ontwerp van het landschapsplan geen beplanting in de bermen. De randen 
van de es werden met beplanting omrand. Soms kreeg de weg langs die 
rand een eenzijdige singelbeplanting, soms was er slechts ruimte voor een 
eenzijdige boombeplanting. Soms lagen er voor de ruilverkaveling al bossen 
of veentjes op de rand van es, op de overgang naar het veld (rechtsonder). 
Die bossen werden gespaard of aangevuld met nieuwe bossen. Ook al sluiten 
ze niet overal op elkaar aan, ze zijn zo ontworpen dat ze vanuit het landschap 
wel een visuele omranding van de esruimte vormen.

Afbeelding 4.31. Voorbeeld van een dorpshof bij Gees. De beplanting om de dorpshof 
was via het landschapsplan al gerealiseerd. Daardoor lag die al klaar als landschappelij-
ke inpassing van de latere dorpsuitbreiding.
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Periode 2. Plus ontginning van de velden

Horizon
Er was voor de natuurvorser aanvankelijk nog veel woeste 
grond die buiten de ruilverkavelingen bleef. Dat is echter in 
de loop van de tweede periode niet langer het geval. In deze 
periode (1952-1962) werden namelijk ook de extensief ge-
bruikte velden in de ruilverkavelingsblokken opgenomen. Het 
betrof ontginningen van droge en natte heidevelden en van 
hoogvenen. Er werd een � inke schaalvergroting doorgevoerd 
die ook tot uiting kwam in de grootte van de ruilverkavelings-
blokken. Die varieerden van enkele honderden hectares naar 
enkele duizenden. 

De arme zandgronden konden met kunstmest en met een 
nieuw patroon van wegen en waterlopen geschikt worden 
gemaakt voor moderne landbouw. De velden met hoogveen 
werden ook zonder pardon omgevormd tot landbouwgebied. 
Het Bunnerveen in Noord-Drenthe was een hoogveen dat 
alleen nog maar vanaf de randen lokaal was ontveend. Het 
hoogveen langs de Drentsche Hoofdvaart in ruilverkaveling 
Smilde had een veenkoloniale geschiedenis. Het maakte 
vroeger deel uit van het veen waar nu het Fochteloërveen 
nog van rest. Buiten de ruilverkaveling om heeft men (ook 

vanuit Staatsbosbeheer) gestreden voor het behoud van dat 
Fochteloërveen. Tot de ontginningsstop in 1955 lagen ook 
alle hoogvenen nog onder vuur. Peize-Bunne was de laatste 
hoogveen-ontginning van Nederland. Ook Steenwijksmoer 
en Nijeveen-Kolderveen waren twee ruilverkavelingen van 
middeleeuwse veen-ontginningsgebieden. 

In een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden uit 
1947 (rechts) blijkt dat De Vroome al voordat hij in dienst 
van Staatsbosbeheer kwam wees op het gevaar van verstui-
ving van de velden als daarin te veel beplantingen zouden 
verdwijnen en tegelijkertijd de grondwaterstand � ink omlaag 
zou gaan. Drenthe, met zijn woeste gronden, was voor de 
ruilverkavelingen een heel natte provincie. De zandgronden 
van de vochtige heidegronden, maar zeker ook de ontgonnen 
hoogvenen, zouden bij een droge bovenlaag � ink kunnen 
gaan verstuiven. Hij appelleerde aan het feit dat men zich 
ook vanuit landbouwkundige overwegingen zorgen zou moe-
ten maken over de verstuiving van het land als er niet genoeg 
beplanting in de vorm van houtwallen en singels aangeplant 
zou worden.

Tabel 6B. Fragment van de basisdatatabel met gegevens van de landschapsplannen uit de tweede periode. Voor volledige tabel wordt verwezen 
naar de onderzoeksrapportage die voor dit onderzoek op verzoek van de Provincie Drenthe is opgesteld.
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5.5. Periode 2. Plus ontginning van de velden

Horizon
Hoewel de verkaveling van de essen natuurlijk ingrijpend 
is gewijzigd, was de indruk dat de dorpen en hun essen er 
landschappelijk op vooruitgingen. En er was voor de natuur-
vorser nog zo veel woeste grond die buiten de ruilverkave-
lingen bleef. Dat is echter in de loop van de tweede periode 
niet langer het geval. Er werd een � inke schaalvergroting 
doorgevoerd die ook tot uiting kwam in de grootte van de 
ruilverkavelingsblokken. Die varieerden van enkele honderden 
hectares naar enkele duizenden. In deze periode (1952-1962) 
werden namelijk ook de extensief gebruikte velden in de 
ruilverkavelingsblokken opgenomen. Het betrof ontginningen 
van droge en natte heidevelden en van hoogvenen. 

De arme zandgronden konden met kunstmest en met een 
nieuw patroon van wegen en waterlopen geschikt worden 
gemaakt voor moderne landbouw. De velden met hoogveen 
werden ook zonder pardon omgevormd tot landbouwgebied. 
Het Bunnerveen in Noord-Drenthe was een hoogveen dat 
alleen nog maar vanaf de randen lokaal was ontveend. Het 
hoogveen langs de Drentsche Hoofdvaart in ruilverkaveling 
Smilde had een veenkoloniale geschiedenis. Het maakte 
vroeger deel uit van het veen waar nu het Fochteloërveen 
nog van rest. Buiten de ruilverkaveling om heeft men (ook 
vanuit Staatsbosbeheer) gestreden voor het behoud van dat 
Fochteloërveen. Tot de ontginningsstop in 1955 lagen ook 
alle hoogvenen nog onder vuur. Peize-Bunne was de laatste 
hoogveen-ontginning van Nederland. Ook Steenwijksmoer 
en Nijeveen-Kolderveen waren twee ruilverkavelingen van 
middeleeuwse veenontginningsgebieden. 

In een ingezonden brief in het Dagblad van het Noorden uit 
1947 (rechts) blijkt dat De Vroome al voordat hij in dienst 
van Staatsbosbeheer kwam wees op het gevaar van verstui-
ving van de velden als daarin te veel beplantingen zouden 
verdwijnen en tegelijkertijd de grondwaterstand � ink omlaag 
zou gaan. Drenthe met zijn woeste gronden was voor de 
ruilverkavelingen een heel natte provincie. De zandgronden 
van de vochtige heidegronden, maar zeker ook de ontgonnen 
hoogvenen, zouden bij een droge bovenlaag � ink kunnen 
gaan verstuiven.  Hij appelleerde aan het feit dat men zich 
ook vanuit landbouwkundige overwegingen zorgen zou moe-
ten maken over de verstuiving van het land als er niet genoeg 
beplanting in de vorm van houtwallen, maar ook singels, 
aanwezig zou zijn.

Architectonische analyse dorpen en essen
De bestaande beplantingen om de es zijn aangevuld met 
boombeplanting van eik, maar vooral van struik- en singel-
beplantingen voornamelijk bestaande uit eik. In de esdorpen 
is weer boombeplanting van eik en soms linde toegepast. 
Daarmee zijn ook nu weer brinken en dreven versterkt of aan-

gebracht. Ook zijn zo dorpshoven en entrees van de dorpen 
vanuit het omliggende landschap ontworpen en aangelegd. 

Voor de lintdorpen in de veenontginningen en veenkoloniën 
is ook eik en linde toegepast. En ook hier zijn dorpsentrees 
en dorpshoven aangebracht. In ruilverkaveling Smilde zijn 
dezelfde principes op een geometrische manier toegepast en 
nog steeds aanwezig in grote delen van het actuele land-
schap. Langs de achterkanten van de erven aan het lint langs 
de Drentse Hoofdvaart was op de eerste landschapsplannen 
ook beplanting aangegeven. Die is nu niet direct herkenbaar, 
behalve in de dorpskernen, bijvoorbeeld de linden in Bovens-
milde achterlangs het woonlint. Meppelerdiep is afwijkend. 
Daar is in de buurtschappen en uitbreiding van Meppel ook 
es en wilg aangebracht. 

Architectonische analyse veldontginingen 
De ruilverkavelingen uit deze periode kennen wat betreft de 
veldontginningen een voorloper in ruilverkaveling Odoorn uit 
de eerste periode. Het beplantingsplan voor het veld bestond 
daar nog uit plukjes beplanting bij kruispunten van nieuwe 
wegen. De vijf ruilverkavelingen met heideveldontginningen in 
de tweede periode geven een ander beeld. In die landschaps-
plannen zijn de ontginningen opgedeeld in grote rechthoeki-
ge, bijna vierkante, kamers met zijden van 600-800 meter. 
Het lijkt erop dat op de landschapsplannen van de laatste 
twee ruilverkavelingen van deze periode - Grollo-Schoonloo 
en Exloërveen - de velden open zijn gehouden. Dus van pluk-
jes, naar kamers, naar open, wat de heidevelden betreft. Ook 
in ruilverkaveling Borger is het onderscheid tussen veld en 
beekdal veelal onherkenbaar in de visueel-ruimtelijke compo-
sitie. Dat het uitdrukken van het verschil tussen de beekdalen 
en de heidevelden een probleem was bij het opstellen van het 
landschapsplan komt in de derde periode volop aan de orde.

Naast de veldontginningen vonden ook hoogveen- en potklei-
verkavelingen plaats. Ook hier zorgde het landschapsplan 
voor ‘kamers’ met oude en nieuwe beplantingen, veelal 
singels en struikbeplantingen, maar de kamers zijn van een 
kleiner formaat. Nog kleiner zijn de kamers van Peize-Bun-
ne. Op de potklei bij Peize en Lieveren is al eeuwenlang een 
kleinschalige verkaveling aanwezig. In verband met de voor 
wind zeer gevoelige hopteelt zijn die kavels veelal omgeven 
door houtwallen. Die kleinschaligheid is in ruilverkaveling 
Peize Bunne voor zover mogelijk via het landschapsplan 
behouden. Door in die gebieden nieuwe beplantingen langs 
de deels nieuwe wegen op te nemen is die kleinschaligheid 
ook ondersteund.

Wegdorpen door veenontginningen
Nijeveen-Kolderveen en Steenwijksmoer zijn typische middel-
eeuwse veenontginningen langs wegdorpen.  Dwars op de 
dorpen lagen smalle lange kavels met elzensingels langs de 
slootranden. Van beide ruilverkavelingen is een oude schets 

Afbeelding 4.35. In het kader van de Eerste Nederlandsche Bosstatistiek hebben medewerkers van Staatsbosbeheer geïnventariseerd waar in het landschap 
beplantingen stonden. Men inventariseerde aan de hand van nevenstaande legenda-indeling en gaf de beplantingen aan op de toen recente topogra� sche kaart. 
De gegevens voor bovenstaande kaart werden op 1 mei 1941 aangeleverd door H.A. Wijnand. Ervan uitgaande dat de heer Wijnand behoorlijk precies gewerkt 
heeft, kan men concluderen dat ook Drenthe een leeg land was. De toen aanwezige bomen in de dorpen staan er op, maar minder dan heden ten dage en de 
omrandingen van essen waren er maar zeer ten dele. Zie die lege velden en kale beekdalen.
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Compositie
Architectonische analyse dorpen en essen
De bestaande beplantingen om de es zijn aangevuld met 
boombeplanting van eik, maar vooral met struik- en singel-
beplantingen, voornamelijk bestaande uit eik. In de esdorpen 
is weer boombeplanting van eik en soms linde toegepast. 
Daarmee zijn ook nu weer brinken en dreven versterkt of aan-
gebracht. Ook zijn zo dorpshoven en entrees van de dorpen 
vanuit het omliggende landschap ontworpen en aangelegd. 

Voor de lintdorpen in de veen-ontginningen en veenkoloniën 
is ook eik en linde toegepast. En ook hier zijn dorpsentrees 
en dorpshoven aangebracht. In ruilverkaveling Smilde zijn 
dezelfde principes op een geometrische manier toegepast en 
nog steeds aanwezig in grote delen van het actuele land-
schap. Langs de achterkanten van de erven aan het lint langs 
de Drentse Hoofdvaart was op de eerste landschapsplannen 
ook beplanting aangegeven. Die is nu niet direct herkenbaar, 
behalve in de dorpskernen, bijvoorbeeld de linden in Bovens-
milde achterlangs het woonlint. Meppelerdiep is afwijkend. 
Daar is in de buurtschappen en uitbreiding van Meppel ook 
es en wilg aangebracht. 

Architectonische analyse veld-ontginingen 
De ruilverkavelingen uit deze periode kennen wat betreft de 
veld-ontginningen een voorloper in ruilverkaveling Odoorn uit 
de eerste periode. Het beplantingsplan voor het veld bestond 
daar nog uit plukjes beplanting bij kruispunten van nieuwe 
wegen. De vijf ruilverkavelingen met heideveld-ontginningen 
in de tweede periode geven een ander beeld. In die land-
schapsplannen zijn de ontginningen opgedeeld in grote recht-
hoekige, bijna vierkante, kamers met zijden van 600-800 me-
ter. Het lijkt erop dat op de landschapsplannen van de laatste 
twee ruilverkavelingen van deze periode - Grollo-Schoonloo 
en Exloërveen - de velden open zijn gehouden. Dus van pluk-
jes, naar kamers, naar open, wat de heidevelden betreft. Ook 
in ruilverkaveling Borger is het onderscheid tussen veld en 
beekdal veelal onherkenbaar in de visueel-ruimtelijke compo-
sitie. Dat het uitdrukken van het verschil tussen de beekdalen 
en de heidevelden een probleem was bij het opstellen van 
het landschapsplan komt in de derde periode volop aan de 
orde. Het Aalder en Mepper Veld is een voorbeeld van een 
landschapsplan voor een heideveld-ontginning. De composi-
tie bestaat uit met nieuwe singels, struik- en boombeplantin-
gen begrensde ruimtes van 500 meter diep en 500 meter 
- of een veelvoud daarvan - breed. Zo zijn er vele kilometers 
nieuwe singels in de ontginningen terecht gekomen.

Op de potklei bij Peize en Lieveren is al eeuwenlang een klein-
schalige verkaveling aanwezig. Eeuwenlang werd hier hop 
verbouwd voor het bier in de stad Groningen. Daarvoor is 

die potklei zeer geschikt. In verband met de voor wind zeer 
gevoelige hopteelt zijn die kavels veelal omgeven door hout-
wallen. Die kleinschaligheid is in ruilverkaveling Peize Bunne 
voor zover mogelijk via het landschapsplan behouden. Door 
in die gebieden nieuwe beplantingen langs de deels nieuwe 
wegen op te nemen is die kleinschaligheid ook ondersteund. 
Ook hier zorgde het landschapsplan voor ‘kamers’ met oude 
en nieuwe beplantingen, veelal singels en struikbeplantingen, 
maar de kamers zijn van een kleiner formaat. 

Wegdorpen door veenontginningen
Het esdorpenlandschap van Drenthe gaat naar het zuidwes-
ten over in een laagveenlandschap. Nijeveen-Kolderveen en 
Steenwijksmoer zijn typische middeleeuwse veenontginnin-
gen langs wegdorpen.  Dwars op de dorpen lagen smalle 
lange kavels met elzensingels langs de slootranden. Van 
beide ruilverkavelingen is een oude schets en een schets 
van de uitvoeringsfase in de collectie aanwezig. Op de 
eerste schetsen ziet men nog - net als bijvoorbeeld in het 
landschapsplannen voor Leusden en Vriezenveen - beplanting 
langs de achterkant van de erven van het dorpslint staan 
afgebeeld. Ook is op die oudere schetsen een groot gebied 
om de dorpen aangegeven waar kavelgrensbeplantingen 
behouden en aangebracht zouden moeten worden. Op latere 
kaarten is die beplanting van de achterkant van de erven niet 
meer opgenomen. Ook het stimuleren van kavelgrensbeplan-
ting was er niet meer bij. De middelen om die beplanting af 
te dwingen of te realiseren waren (blijkbaar) niet voorhanden. 
Wat na de ruilverkaveling restte was openheid in gebieden 
waar vroeger de beplanting van veel slootkanten en de erf-
beplantingen voor een kleinschalig slagenlandschap zorgden. 
De lange wegen met stevige beplantingen dwars op de linten 
kregen een afstand van elkaar van 800-1200 meter.81 Het 
leverde een landschap op van grote kamers met wanden van 
singel- en boombeplantingen. Vaak liggen ze langs de wegen, 
soms langs kavelgrenzen. De singels dwars op de dorpslin-
ten geven veelal de overgang van het ene dorpsgebied naar 
het volgende dorpsgebied aan het lint aan. Waren dat ook 
markegrenzen?82 Daarmee zou in de visueel-ruimtelijke com-
positie toch iets van de historie uitgedrukt zijn. 

Op de overgang tussen de veenontginning en de hogere 
zandgronden zijn op het landschapsplan nieuwe bospartijen 
opgenoen. Deze sluiten aan op de nieuwe verkaveling van de 
veenontginning met geometrische blokvormige randen en 
op de velden van de zandgronden hebben de bossen een vel 
lossere rand.
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Verhalen
Ruilverkaveling Smilde vond plaats in een veenkoloniaal land-
schap. Daar is aansluitend op de verkaveling van de wijken 
en vaartstructuur een landschap van kamers - met een diepte 
van 1000 meter en een breedte dwars op de vaart van 2000 
of 3000 meter - gemaakt door beplantingen langs de (deels 
verdwenen) wijken aan te brengen. Hierdoor is een grootscha-
lig landschap ontstaan met toch beslotenheid bij de erven en 
kernen en van daaruit weidse vergezichten tot aan de bossen 
langs de rand van het Fochteloërveen en de bossen op de 
overgang naar de hogere zandgebieden in oosten en zuidwes-
ten.

De herkenbaarheid van de beplantingen van de landschaps-
plannen uit deze periode is heden ten dage groot. Dat bete-
kent dat de beplantingen volgens plan zijn uitgevoerd en nog 
steeds grotendeels aanwezig zijn. De tafereel-composities die 
met die beplantingen werden ontworpen zijn daardoor overal 
herkenbaar. Wel is op veel plaatsen in de ruilverkavelingsgebie-
den Borger en Grollo-Schoonloo vaak de struweelbeplanting 
verwijderd en groeit daar nu veelal een bomenrij. Dat geldt 
soms bij een esomranding, maar vaker nog op de veld-ont-
gininnngen. Hierdoor is het karakter van de veldontginingen 
meer ‘gecultiveerd’ en minder ‘woest’.

Afbeelding 4.36. In veen-ontginningen komen de maten van de ruimtes voort uit het plan van wegen en waterlopen. Vaak is getracht om veel meer kavelgrensbe-
plantingen te handhaven of nieuw aan te brengen om de beslotenheid van dit slagenlandschap ook na de ruilverkaveling te behouden. Dit is veelal niet gelukt. Het 
sprak de meeste grondeigenaren niet aan om voor die beplantingen vierkante meters nieuwe landbouwgrond op te offeren. Ruilverkaveling Nijeveen-Kolderveen 
is een ander voorbeeld.162 Bron kaart: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Periode 3. Strijd om de beekdalen

Horizon
Ondertussen bleef de landbouw overheersend in de strijd 
om de ruimte in het landelijk gebied. Sterker nog, die ruimte 
werd als geheel door de landbouw geclaimd. Het werd grond 
van de boeren. Burgers kregen de ruimte binnen de be-
bouwde kom. De bebouwde kommen van de grotere dorpen 
waar de burgers al lang de meerderheid vormden werden 
voortaan buiten de ruilverkavelingsblokken gehouden. Dat 
betekende echter ook dat die mensen geen stem hadden in 
de opstelling van de ruilverkavelingsplannen. Gezien vanuit 
het deel van ‘de landbouw’ dat vooruit wilde met de moder-
nisering van de agrarische bedrijvigheid zouden die mensen 
het proces alleen maar onnodig lastig kunnen maken. De 
tegenstelling tussen stedelijk en landelijk gebied werd steeds 
verder uitvergroot. 
Het areaal aan grond dat voor moderne landbouw produc-
tief moest zijn diende groter te worden. In de maatschappij 
groeide wel de tegenzin. We zijn in de zestiger jaren beland 
en toen werd ‘welzijn’ naast ‘welvaart’ een belangrijk thema. 
Recreatie wordt steeds belangrijker als grondgebruiksvorm 
en het landschap moest daar ruimte voor bieden. 
In deze derde periode is de ruilverkavelingswet van 1954 
standaard-procedure geworden en de ‘uitstraling’ van de 
landschapsplankaarten wordt steeds zakelijker. Stond in 
sommige van de ontwerpen uit de eerste periode iedere 
boom apart ingetekend, in deze periode wordt de cartogra�e 
een stuk abstracter. Dat dient bij de interpretatie van die 
kaarten in ogenschouw genomen te worden.

In de derde periode werden ook de beekdalen prominent 
in de ruilverkavelingsplannen betrokken. In de plannen voor 
wegen en waterlopen werden de beekdalen evenwel behan-
deld als deel van de veld-ontginningen. Wat kon men via 
het landschapsplan doen om de beekdalen toch een eigen 
karakter te geven in het gemoderniseerde landschap? Ten 
eerste trachtte men de gebieden die door de Natuurwe-
tenschappelijke Commissie (NWC) als belangrijk naar voren 
werden geschoven als reservaatjes te behouden. Op de 
legenda staat vanaf ruilverkaveling Vledder steeds ook een 
eenheid opgenomen die bedoeld is om bepaalde delen van 
beekdalen met veel houtwallen te sparen. Het behoud ervan 
met reservaten is over het algemeen goed gelukt. Het ging 
echter slechts om delen van de stroomdalsystemen: stukken 
in het veld waar sprake was van stroeten (kwelplekken waar 
vroeger waarschijnlijk ook wat meer en hogere beplanting 
stond) en stukken van de middenlopen in de buurt van 
dorpen die veelal al een randbeplanting van houtwallen en 
insteekwallen naar de beek toe hadden. In de rest van de 
beekdalen werden de beken genormaliseerd - rechtgetrokken 
- en deel van de veld-ontginningen. 

Het stichten van de reservaten en de aandacht voor een 
mooi landschap kan ook gezien worden als onderdeel van 

de modernisering van Drenthe naar een provincie waar een 
mooi woonmilieu als economische vestigingsvoorwaarde 
werd gezien. Om de tijd goed te begrijpen is het goed om 
te beseffen dat deze reservaten vaak landschapsreservaten 
werden genoemd en dat recreatieve voorzieningen juist 
belangrijk waren voor het politieke draagvlak daarvoor. De 
tijd van natuur om de natuur (‘nature pour nature’) die met 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als overheidsbeleid in 
1990 begon, was nog lang niet aangebroken. 
Grote delen van de beekdalen die verder weg van de dorpen 
lagen waren ook vóór de ruilverkaveling lang niet overal 
duidelijk met beplantingen of houtwallen afgegrensd van de 
heidevelden. Natuurlijk was de vegetatie in de beekdalen 
anders dan op de heidevelden, maar eigenlijk waren die beek-
dalen net zo goed deel van de woeste gronden. De beken 
kronkelden door het veld, maar werden in het kader van de 
ruilverkavelingen rechtgetrokken en deel van het moderne 
patroon van wegen en waterlopen. De gronden in de dalen en 
de velden werden er als één geheel mee ontwaterd.
Op de landschapsplannen is te zien dat er ook buiten de re-
servaten getracht werd om toch de dalen als aparte ruimtes 
‘leesbaar’ te houden in het landschap. Daarvoor was echter 
een subtiel patroon van houtwallen, singels en struwelen 
nodig. Die konden wel ontworpen worden en op de kaart van 
het landschapsplan gezet worden. Die kaart van het land-
schapsplan kon zelfs vastgesteld worden als deel van het be-
sluit om de ruilverkaveling uit te gaan voeren (de stemming). 
Bij de uitwerking van het plan van toedeling was er echter 
geen enkele garantie dat die elementen ook werden verwe-
zenlijkt, omdat zich veelal niemand meldde om die elementen 
in eigendom en beheer te nemen. De boeren wilden alleen 
productieve kavels in hun nieuwe eigendom.

De provincie grijpt in
Niet alleen de natuurbeschermingsbeweging, maar ook bij de 
provincie Drenthe zag men de eenvormigheid van het ruilver-
kavelde landschap met lede ogen aan. Landschapsverzorging 
kreeg met ongekende steun van het provinciaal bestuur 
voor elkaar dat de elementen van het landschapsplan meer 
zekerheid van realisatie kregen en dat er een eigenaar zou 
zijn die het beheer en onderhoud op zich zou nemen. Com-
missaris van de Koningin Gaarlandt nodigde de directie van 
Staatsbosbeheer uit om het provinciaal bestuur te overtuigen 
dat zij die eigenaar namens de gemeenschap zou moeten 
zijn.83 Realisatie van het landschapsplan en alle elementen 
erop waren immers het belang van de gemeenschap. Ten 
tijde van ruilverkaveling Sleenerstroom was het zover dat die 
toezegging van de directie van Staatsbosbeheer er daadwer-
kelijk ook kwam. Er bleef alleen als voorwaarde bij dat die 
elementen een bepaalde minimum oppervlakte en breedte 
moesten hebben.84 Staatsbosbeheer was er tenslotte voor 
beheer van bos.
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Compositie
In deze periode kristalliseerde het visueel ruimtelijk ontwerp-
concept voor de beekdalen in Drenthe uit. Op de landschaps-
plannen kregen ze naast de essen een eigen kleuring op de 
plankaart, zoals op de plankaart voor Peizermade. Daarop 
zijn de essen donker ingekleurd en de beekdalen met een iets 
lichtere tint. Op dit landschapsplan staat een uitgebreide legen-
da die een afspiegeling is van de kennis van de landschaps-
structuur die men in de planvorming wilde betrekken, als een 
schreeuw om aandacht voor dat landschap.

In navolging van de plannen van Benthem voor beekdalen in 
Brabant zijn op de oudste plannen nog losse plukjes wilgen 
langs de genormaliseerde (maar nog steeds wel een beet-
je slingerende) beeklopen ontworpen. In de loop van deze 
periode werd dit alleen nog maar toegepast in de bovenlopen 
van de beken. Zo werden de bovenlopen onderdeel van de 
veld-ontginningen. Ze worden ge� ankeerd door kleine bosjes, 
herinnerend aan de stroeten.85  De benedenlopen zijn - zoals 
hiernaast op een fragment van het landschapsplan van Pei-
zermade in het noorden is te zien - ontworpen als brede open 
weides met hier en daar bosjes. Die konden tijdens de toede-
lingsfase hun de� nitieve plek krijgen. 

Afbeelding 4.37. Op het landschapslan voor Peizermade zijn naast de essen ook de beekdalen met een eigen kleur op de plankaart aangegeven. 
Deze landschapseenheden kregen een eigen karakteristiek in de compositie. Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Verhalen
In deze derde periode lukt het wel in veel ruilverkavelingen 
om een aantal delen van deze kleinschalige beekdalen als 
reservaat te behouden. Soms werd ook de slingerende beek 
ongemoeid gelaten wel of niet met een omleidingskanaal in 
het dal om de waterstand te regelen. Een voorbeeld hiervan 
is het Lieverensche Diep in ruilverkaveling Peizermade. Daar 
is het beekje blijven slingeren, maar er is wel een ‘omlei-
dingskanaal’ langs de oostrand van het dal aangelegd om de 
grondwaterstand te reguleren. In de loop van deze periode 
is voor de middenlopen de tafereel-compositie ontstaan van 
beplantingen langs de rand van het beekdal en insteekwallen 
vanaf de rand naar de beek. Daarbij werd voortgebouwd op 
de manier waarop vanouds delen van de beekdalen dicht bij 
de dorpen als weide werd gebruikt voor vee. De houtwallen 
langs de rand van het dal en de insteekwallen en sloten lever-
den veekeringen om grazige kavels. Op het landschapsplan 
van Peizermade werden ook veel nieuwe beplantingen langs 
de dalrand ontworpen. Tevens werden nieuwe insteekwallen 
op het landschapsplan gezet.

De worsteling met de middelen om het landschapsplan ook 
werkelijk te realiseren spiegelt zich in de legenda’s van de 
ruilverkavelingen uit deze periode. Op de legenda van het 
landschapsplan van Sleenerstroom staat ook “ontworpen 
beplanting welke uitgevoerd kan worden indien de grondaan-
koop door derden wordt ge� nancierd”. 
Aan de oostkant van dat dal staan op het landschapsplan 
ontworpen beplantingen van grotere breedte en oppervlakte 
aangegeven.86 Dat heeft te maken met de voorwaarde van 
een minimum-oppervlak en breedte die Staatsbosbeheer 
stelde aan het in eigendom nemen van elementen op het 
landschapsplan.87 Het waren robuuste elementen waarvoor 
het Staatsbosbeheer zich garant stelde. De plompe tafe-
reel-compositie die daardoor ontworpen moest worden staat 
in schril contrast met de veel kleinschaliger tafereel-com-
positie van houtwallen langs het dal en insteekwallen naar 
de beek toe die in de vierde periode wel gerealiseerd kon 
worden. 

Vledder bijvoorbeeld
Afbeelding 4.38. 

Uit de legenda van deze landschapsplannen blijkt dat het niet alleen om 
de natuurwetenschappelijke waarde van de beekdalen gaat, maar ook 
om de betekenis van de reeksen met houtwallen, die het dal insteken, 
voor de landschaps-archiectonische compositie. In ruilverkaveling 
Vledder zijn er een � ink aantal gespaard gebleven en er zijn er een � ink 
aantal bij gekomen, in lijn met het landschapsplan. Opvallend is dat in 
dit ontwerp de dorpsrand van Vledder via ‘ontworpen houtwallen’ met 
het houtwallengebied is verbonden. Op deze manier werd het dorpsho-
ven-concept weer toegepast, aansluitend op de andere ontworpen 
dorpsbeplantingen van brinken en dreven in het dorp. Die beplantingen 
boden later een ‘ruime groene jas’ voor Vledder om in uit te breiden. 

Vledder is ook een voorbeeld van een manier waarop via de land-
schapsplannen van ruilverkavelingen uit deze periode gezocht werd 
naar middelen om de beekdalen leesbaar te houden in het landschap. 
De bestaande ‘houtwalgebieden van grote landschappelijke betekenis’ 
op de rand van het dal van het Vledder Diep werden op de kaart gezet. 
De juridische kracht van zo’n arcering op de kaart was echter ongewis. 
Toch is ook hier in de toedelingsfase wel rekening met de houtwallen 
gehouden en er zijn ook enkele ‘ontworpen houtwallen’ gerealiseerd. 
De beplantingen aan de overkant van het dal zijn later in ruilverkaveling 
Diever veiliggesteld en/of aangelegd.
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Afbeelding 4.39. Schets voor een landschapsstructuurplan voor het Stroomdallandschap van de Drentse A. In donkergroen zijn vele bossen, singels 
en houtwallen op dit plan aangegeven als nieuw ontworpen beplantingen. Deze zijn integraal ook op de landschapsplannen voor de ruilverkavelingen 
in dit gebied opgenomen en zo ook gerealiseerd. Met dit plan is niet alleen landschap behouden, maar vooral ook een landschapsarchitectonische 
compositie gecreëerd.
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Periode 4. Totaal-concept 

Horizon
Het is goed om te beseffen dat het landschap van Drenthe 
ook in de zestiger jaren nog een stuk kaler was dan tegen-
woordig en dat de landbouw nog volop in een omschakeling 
was naar een bedrijfsvoering waarin de woeste gronden, 
maar bijvoorbeeld ook de brinken, geen functie meer vervul-
den. De “typisch Drentse” heidevelden, veentjes, hunebed-
den, brinken met dobben hadden toen bij velen ook nog niet 
het aanzien dat ze nu voor ons hebben. Maar de waardering 
daarvoor en het besef dat het verloren ging werd wel steeds 
groter, zeker ook bij het Provinciaal Bestuur. De Provinciale 
Planologische Dienst (PPD) en andere instanties zochten naar 
planologische en juridische middelen ter bescherming van dit 
natuur- en landschapsschoon. Het was nog maar de vraag 
of de ruilverkavelingsplannen met die elementen rekening 
zouden houden. 
Binnen Staatsbosbeheer was men in de praktijk bezig om die 
bescherming in concrete landschapsplannen vorm te geven. 
Ruilverkaveling Vries was in dat verband een mijlpaal, omdat 
daarin, synchroon met de instelling van het landschapsreser-
vaat van de Drentsche Aa, voor het eerst een landschapsplan 
kon worden opgesteld dat als geheel verzekerd was van een 
duurzame toekomst. In deze vierde periode kwamen name-
lijk twee nieuwe belangrijke pijlers onder de slagkracht van 
de landschapsplannen van de Drentse ruilverkavelingen te 
staan.88 

De eerste pijler was de toezegging van de directie van 
Staatsbosbeheer om de voorwaarde te laten vallen dat 
elementen een minimumgrootte moesten hebben om door 
Staatsbosbeheer in eigendom te kunnen worden genomen.89 
Met die toezegging was het in principe zeker dat alle ele-
menten die bij stemming op het landschapsplan stonden 
ook daadwerkelijk gerealiseerd zouden worden. Ook kleinere 
of smallere beplantingen die niet aan een weg gekoppeld 
konden worden, maar wel essentieel waren in de landschaps-
plannen om beekdalenranden en insteekwallen, es-omrandin-
gen, of dorpsranden vorm te geven. Dat betekende overigens 
niet - en dit is een hardnekkig misverstand - dat het land-
schapsplan precies zo uitgevoerd moest worden zoals het op 
het plan bij stemming stond.90 In het stemmingsrapport van 
Vries staat bijvoorbeeld opgenomen: “Verdergaande ontwik-
kelingen op het gebied van gemeentelijke bestemmingsplan-
nen zullen tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling nauw-
lettend worden gevolgd teneinde bij het uitvoeren der werken 
en het op te stellen plan van kaveltoedeling daarmede alsnog 
rekening te kunnen houden.” De CCC (lees: Staatsbosbeheer) 
gaf zo aan een rol bij die dorpsuitbreidingen te willen spelen. 
Het geeft ook aan dat de planopstellers zich bewust waren 
van het feit dat de uitvoering van het plan een proces was 
waarbinnen nog zaken geregeld, gewijzigd, of uitgewerkt 
zouden kunnen worden. De opstellers van het landschaps-
plan hadden voortaan een sterkere onderhandelingspositie 

doordat men bij de de�nitieve toedeling van de gronden aan 
de verschillende eigenaren ‘eigen’ hectares kon ruilen. Op 
die manier was het aangeven van een aantal hectares bij een 
dorpsrand op het stemmingsplan een strategie. Het vormde 
een basis om later die hectares in te zetten om het ontwerp 
van het landschapsplan gedetailleerd uit te werken, �exibel 
inspelend op en samenwerkend met andere eigenaren.

De tweede nieuwe pijler onder de landschapsplannen in de 
vierde periode was de samenwerking met de Provincie als 
het ging om het werken aan een landschap met ruimte voor 
natuur- en landschapsschoon, recreatie en cultuurhistorie. 
Dat zou het moderne Drenthe moeten worden: een heden-
daagse Provincie waar het mooi wonen en goed werken is, 
en waar respect voor de historisch gegroeide eigen identiteit 
was. Daarin paste ook de instelling in 1965 van het reser-
vaat van het stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Dat 
betekende een ongehoorde omslag in de Drentse omgang 
met het landelijke gebied, waarop heftig werd gereageerd, 
met name door de landbouwvertegenwoordigers die voor 
een voldongen feit werden gesteld.91 

De instelling van het landschapsreservaat had direct invloed 
op de landschapsplannen van de ruilverkavelingen Vries, 
Anloo, Rolde en Gieten-Gasselte, omdat het reservaat het 
landschap van die ruilverkavelingen dooraderde. Het land-
schapsreservaat vormde op zich al het grootste deel van 
het landschapsplan voor die ruilverkavelingen. Het reservaat 
omvatte in ieder geval de beekdalen, maar ook enkele velden 
en het kwam tot in de dorpsranden. Daarnaast versterkte 
het ook de omrandingen van veel essen. Anderzijds werd het 
door de landschapsplannen van de ruilverkavelingen mogelijk 
om in het nieuwe reservaat kilometers nieuwe houtwallen en 
singels aan te leggen in het kader van die ruilverkavelingen. 

Bij vergelijking van het landschapsplan van Vries met de hier-
naast afgebeelde ‘Schets voor een Landschapsstructuurplan 
voor Stroomdallandschap Drentsche A’ blijkt namelijk dat 
deze overlappen en voor dat overlappende deel ook identiek 
zijn. Vries was dus de eerste stap in het plan ter realisatie 
van dit landschapsreservaat. De provincie steunde dit plan 
en Staatsbosbeheer had kort hiervoor de garantie gegeven 
dat alle elementen die op het landschapsplan stonden door 
Staatsbosbeheer in eigendom genomen zouden worden, als 
voor die elementen geen andere gegadigde was. Zo versterk-
ten beide pijlers elkaar.

Compositie
De aanpak van de dorpen met hun boombeplantingen, de 
essen met hun omrandingen, de beekdalen met randbeplan-
tingen en insteekwallen en de open veldontginningen met 
parkwegen die in de vorige periodes werd ontwikkeld wordt 
in deze vierde periode vervolmaakt.
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Afbeelding 4.40. In het kader van dit deelonderzoek zijn voor de Drentse landschapsplannen alle elementen op die plannen apart gedigitaliseerd en 
opgenomen n een GISbestand. Zo konden de elementen onder andere aan landschapseenheden worden gekoppeld en werd duidelijk hoe nieuwe en 
bestaande beplantingen samen die landschapseenheden in heet landschap a�eesbaar maken.
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Verhalen
Op het landschapsplan van ruilverkaveling Vries en op het 
daarmee overlappende deel van de Schets bij het Gedachten-
plan staan dezelfde te behouden, maar vooral ook ontwor-
pen, singels, bosjes en houtwallen. Deze zijn in grote lijnen 
ook allemaal gerealiseerd, soms in iets gewijzigde vorm. 
Op de landschapsplannen van de ruilverkavelingen Rolde en 
Anloo waarbinnen ook delen van het Drentsche Aa-reservaat 
waren geprojecteerd is het ontwerp voor het landschapsplan 
niet meer ingetekend, maar als geheel aangeduid als “te 
ontwikkelen landschapsreservaat”. Het ligt evenwel voor de 
hand om de schets bij het Gedachtenplan als invulling van het 
ontwerp binnen dat reservaat op te vatten.

Op de pagina hiernaast zijn alle beplantingselementen van de 
ruilverkavelingen Peize-Bunne, Peizermade en Vries opgeno-
men in één kaartbeeld. Deze zijn in het kader van dit onder-
zoek ieder apart gedigitaliseeerd en in GIS is opgenomen of 
beplantingen in de ruilverkaveling gehandhaafd zouden moe-
ten worden, of dat het nieuw ontworpen beplantingen zijn. 
Alle beplantingen zijn te koppelen aan de eenheden dorp, es, 
beekdal of veldontginning.

Dorpen, essen, velden en dalen
In 1965 - vanaf ruilverkaveling Vries - is een succesvol 
planconcept ontwikkeld voor het gehele Drentse landschap, 
inclusief beekdalstelsels. Dat werd toegepast in negen ruil-
verkavelingen die in deze periode werden voorbereid, maar 
met terugwerkende kracht ook in alle nog in uitvoering zijnde 
ruilverkavelingen. In alle plannen is het concept te herken-
nen hoewel het zich in de loop van de periode ver�jnde en 
wellicht ook vereenvoudigde.92 
De latere landschapsplannen uit deze vierde periode zijn 
redelijk abstract, nadat die van Vries en ook Westerbork juist 
zeer gedetailleerd zijn. Vries geeft een soort handleiding bij 
de interpretatie van de elementen op de latere landschaps-
plannen. Uit vergelijking van de huidige situatie met de land-
schapsplankaarten blijkt dat in de toedelingsfase met name 
de dorpsranden vaak een stevige ver�jning van het ontwerp 
hebben gekregen. Dat geldt in mindere mate ook voor de 
andere landschapseenheden. 

Hoewel in deze periode de bebouwde kommen van de 
grotere dorpen vaak buiten het ruilverkavelingsblok werden 
gehouden is in alle dorpen en buurtschappen de beplantings-
structuur van de openbare ruimte wel degelijk aangevuld.93 In 
deze periode was het mogelijk geworden om ook de beplan-
tingen om de dorpshoven een stevig formaat te geven. De 
verschillende typen dorpshof (akker, weide, veld) kregen een 
gedetailleerde uitwerking. Zo blijkt uit de aangelegde situatie. 
Daarbij waren ook de dorpsentrees betrokken. 

De essen kregen ook in deze periode een stevige omranding 
en kleine bossen en oude veentjes werden weer gespaard. 

De kamers van de veld-ontginningen waren in sommige 
situaties groter, hoewel er juist daar ook veel beplantingen 
zijn aangebracht om grootschalige infrastructuurlijnen uit het 
zicht te halen. Dat had wel tot gevolg dat de kamers minder 
vierkant waren. De nieuwe wegen over het veld volgden vaak 
de randen van beekdalen of verbonden verschillende ge-
spaarde natuurterreinen en nieuwe bosjes. Die nieuwe wegen 
zijn met zorg getraceerd en beplant. Vergelijk het maar eens 
de oostrand van het dal van de Sleenerstroom uit de vorige 
periode. 

De beekdalen in deze periode hebben allemaal een aanpak 
gekregen volgens het landschapsontwerpconcept. Daardoor 
tekenen de beekdalen zich heden ten dage veel prominenter 
af in het landschap dan vóór de ruilverkavelingen, toen ze 
nog grotendeels vrij in het veld lagen. In vergelijking met de 
ontwerpen voor de beekdalen in de vorige periode waren 
met name de middenlopen van de beekdalen kleinschaliger 
in het landschap aanwezig door het gericht aanbrengen van 
bosjes, houtwallen en singels. 
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Persoonlijk archief
Toen ik in 2016 met deze studie begon hoorde ik dat Stichting Het Drents 
Landschap het persoonlijk archief van De Vroome beheerde. Ik ben in de 
tachtiger jaren vele keren bij Harry en zijn echtgenote Hennie thuis geweest. 
Ik heb met eigen ogen gezien dat tegen alle muren van hun huis boekenkas-
ten stonden. Op zijn werkkamer stond en lag het helemaal vol met stapels 
rapporten, archiefdozen en nog meer boeken.94 Het kwam mij dus ook wel 
vreemd voor toen men bij het Drents Landschap vertelde dat ik van harte 
welkom was om het archief in te zien, maar dat ik me er niet te veel van 
moest voorstellen. Het was maar één archiefdoosje.

Lisa en ik zijn op een middag naar Assen getogen en het was inderdaad 
maar één doosje met een stapeltje papieren. Boven op het stapeltje in die 
doos lag een schrijven van de archivaris die het archief in 2011 had opge-
maakt. Die schreef dat het persoonlijk werkarchief in 2007 door de familie 
in bewaring was gegeven. “Bij de overdracht bleek al gauw dat het archief 
zeker geen compleet beeld levert van alles waar Harry bij betrokken was. 
Het bevat een greep uit aspecten van onderwerpen die Harry kennelijk zelf 
het bewaren waard vond. Het is dan ook met recht een persoonlijk archief 
te noemen.”

We vonden er enkele formulieren uit de oorlogstijd, waaronder een “Aus-
weis” waarop staat dat hij “in der Landwirtschaft (...) tätig ist” om aan te 
geven dat hij niet voor de “Arbeitseinsatz” opgepakt mocht worden. Briefjes 
van familie waarin de inbeslagname van hun radio aan de orde komt. Enkele 
stukken van Frederiksoord, zoals de oproep voor het examen in 1944, maar 
ook een cryptische brief van de waarnemend directeur aan de vader van 
De Vroome. Tussen de regels door kun je lezen dat die al een tijd niet op 
school was geweest en dat dat te maken had met een ‘foute’ leerkracht.  
Zijn ouders moesten doorgeven aan “uw jongen” dat die leraar ontslagen 
was en dat de heer Pannekoek was aangesteld.

We vonden het door hemzelf rond 1945 ontworpen briefpaper met in 
het logo: ”H.W. de Vroome, tuinarchitectuur, specialiteit in natuurtuinen”, 
verder ook krantenknipsels van zijn ingezonden brieven voor de krant uit 
1946. Voorts een onjuist geformuleerde aanstellingsbrief tot consulent bij 
Staatsbosbeheer uit 1965. Heel persoonlijk is ook een brief van zijn oude 
bondgenoot Victor Westhoff, die zich opwindt over “nitwits” en “hun onzin 
over ‘nieuwe natuur’”.
Er zitten ook enkele notities, lezingen en plantoelichtingen in, die betrekking 
hebben op zijn activiteiten na zijn pensionering: over de oprichting van Na-
tionaal park Drents Friese woud, over de werkgroep M.E.R. Laaghalen, over 
boerenerven en over Veenhuizen, een tuinontwerp en een “memorandum 
met betrekking tot de ontmanteling van het Staatsbosbeheer” uit 1987.

Groene paus
Dat er ook knipsels, toespraken en correspondentie rond de toekenning 
van de Oudemans legpenning in 1983 en de Heimans en Thijsseprijs in 
1992 bij zitten is logisch en knipsels rond zijn afscheid bij Staatsbosbeheer 
ook. Over de Culturele Prijs van de Provincie Drenthe die hij in 1976 kreeg 
uitgereikt vonden we niets in dit persoonlijk archief. Wel zit er een brief 
van de Provincie onder in het stapeltje en een krantenknipsel met de kop: 
“Groene paus vecht bebossingsplan aan”. Het gaat over een nieuw bos 
van 10 hectaren in de Zeijermaden, tussen Vries en Zeijen. Dat speelde in 
1996 en de journalist schrijft over “strijdbaarbaarheid” van De Vroome die, 
“de zeventig dik gepasseerd”, op een zitting van de gemeentecommissie 
zijn bezwaarschrift toelichtte. Hij had er begrip voor dat door de overheid 
nieuwe bossen werden gestimuleerd met stevige subsidies, maar niet op 
deze plek in het madelandschap. 

We zagen in het onderzoek van 1987 en onderhavige studie hoe De Vroome 
met een combinatie van oude en nieuwe beplantingen de randen van de 
beekdalen in het landschapsplan had versterkt. In het landschap tussen de 
met bos omrande es van Vries en die van Zeijen, komen verschillende klei-
nere beekdalen samen. In zijn tafereel-compositie liet hij hier alle beplanting 
achterwege. Het werd als een grote open beekdalvlakte van 3 kilometer 
doorsnee ontworpen in contrast met de beslotenheid bij de dorpen. In de 
zestiger jaren had hij ervoor gezorgd dat een beplanting van populieren 
langs de Hooidijk, die midden door de Zeijermaden loopt, niet zou worden 
herplant. Hij had de burgemeester gebeld over die “monumentale, gave 
open ruimte” en die nam het verzoek ter harte: “Meneer De Vroome als 
u dat zegt, dan planten we die bomen wel ergens anders.” In die jaren 
trok hij met Gaarlandt op tegen zijn eigen directie voor de realisatie van 
landschapsplannen en met de provincie zorgde hij ervoor dat het land-
schapsreservaat van de Drentse Aa er kwam. Er werd naar hem geluisterd 
en hij voorzag in samenspraak met velen het landschap van Drenthe van 
een nieuw ontwerp. 

Uit het ‘groene paus’-knipsel van 1996 blijkt dat De Vroome twintig jaar 
later dat gezag niet meer had. Men ging niet in op de onjuistheden die 
hij - terecht - constateerde in de motivering van het gemeentebestuur.95

De gemeente verzocht de commissie bovendien om het bezwaar van De 
Vroome niet ontvankelijk te verklaren, omdat hij geen belanghebbende zou 
zijn. Dat bestreed hij: “Ik ben er juist sterk bij betrokken als ontwerper van 
het landschapsplan van ruilverkaveling Vries.” Hij vertelde de commissie dat 
dat landschapsontwerp in de landelijke vakpers “als schoolvoorbeeld” wordt 
genoemd.96

Dat De Vroome’s ontwerp voor het Drentse landschap ook als artistiek 
artefact beschouwd kan worden werd echter niet onderkend. Dat er daarbij 
regels voor intellectueel eigendomsrecht gelden al helemaal niet.97 Terwijl 
het plaatsen van een bos midden in deze landschapsarchitectonische 
compositie vergeleken kan worden met het plakken van een reclamefolder 
op een meesterwerk als de Nachtwacht. De Vroome probeerde ook nog bij 
de provincie begrip voor zijn standpunt te krijgen. Die stuurde een ambtelijk 
antwoord. 

In de kantlijn bij het Drentse tafereel

Afbeelding 4.41. Op Google Maps is het later toegevoegde 
bos te zien, binnen de rode markering. 
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Middeleeuwse schilder
Eindigt dit dan als een triest detail in het grote tafereel? De Vroome 
vertelde me dat hij zijn werk vergeleek met dat van een middel-
eeuwse schilder. Die signeerden hun werk ook niet. Aan het begin 
van deze deelstudie vroeg ik me af of de conclusies die ik in mijn 
onderzoeksrapport van 1987 trok in deze studie dertig jaar later 
overeind zouden blijven. Jazeker. In het onderzoek dat we in 2018 
en 2019 uitvoerden kwam weer naar voren de landschapsplannen 
vanuit één ontwerpconcept zijn opgesteld en zijn gerealiseerd. In 
het laatste onderzoek blijkt zelfs dat de landschapsplannen in het 
actuele landschap nog steeds terug te vinden zijn, ook in de ruilver-
kavelingsgebieden die in 1987 niet waren onderzocht. Het is zelfs 
zo dat de beplantingen van de landschapsplannen, zoals we zagen, 
voor een groot deel nieuw zijn ontworpen, maar heden ten dage 
als historische beplantingen worden ervaren. De eerste gezel van 
Benthem heeft in deze provincie een artistiek meesterwerk afgele-
verd. En ondanks dat er langs de A28 de laatste tijd verschillende 
‘geen-gezicht’-locaties zijn ontwikkeld, is de ontworpen beplantings-
structuur van de natuurlijke delen van het Drentse landschap, maar 
ook in het agrarisch cultuurlandschap nog steeds een eenheid en 
beeldbepalend. 

Dat bosje in de Zeijermaden kan wellicht binnenkort een keer 
geoogst worden en omgezet worden in heischraal nat grasland. 
Net zoals vuil en modieuze overschilderingen van een oud schilderij 
worden verwijderd bij een restauratie. Het lichtje in de ogen komt 
dan ook weer tevoorschijn.

Afbeelding 4.42. Antwoord van Provincie op het bezwaar van 
De Vroome.

Afbeelding 4.43. Bestaande en in kader van landschapsplan 
Vries nieuw aangebrachte beplantingen. De bestaande zijn 
groen en de nieuwe in zwart aangegeven. Ze vormen samen 
een landschapsarchitectonische compositie. Daarin is de 
karakteristiek van de beekdalen en beekdalvlakte (blauw), de 
essen (geel), de velden (paars) en dorpen met dorpshoven 
(licht oranje) ervaarbaar gemaakt.
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Conclusie, tafereel Drenthe als geheel

De op de Drentse landschapsplannen aangegeven beplantin-
gen zijn grotendeels volgens plan gerealiseerd en nog steeds 
aanwezig. Ook de op het plan aangegeven beheervorm is nog 
grotendeels hetzelfde. Uit de inventarisatie en analyse met 
behulp van een GIS blijkt dat de landschapsplannen wellicht uit 
veel kleine verspreid liggende elementen bestonden, maar dat 
ze allemaal pasten binnen een en hetzelde ontwerpconcept 
en daardoor een samenhangende structuur vormden. Er was 
dus samenhang in de tafereel-compositie in ruimte en tijd. 
Alle landschapsplannen van de verschillende ruilverkavelingen 
sluiten ook onderling op elkaar aan, omdat steeds hetzelfde 
ontwerpconcept is toegepast. Verder is gekozen voor een 
eenvoudig en gebiedseigen sortiment en voor een realistisch 
beheer. Dat helpt ook. De kracht zit hem in de consequentheid 
waarmee het concept is toegepast.

De �jnmazigheid van de landschapsplannen vertaalt zich ook in 
een �jnmazig patroon van routes door het landschap. Alle we-
gen kunnen ook als recreatieve route gebruikt worden, omdat 
met de tracering van de nieuwe wegen en met aanbrengen van 
nieuwe beplantingen als aanvulling op de bestaande wegen en 
beplantingen routes zijn ontstaan die de opbouw van het histo-
risch gegroeide landschap volgen en verbeelden. Het concept 
met de typerende tafereel-composities voor dorp, es, beekdal 
en veld-ontginning op het niveau van de �etser zijn steeds 
gerealiseerd. De beleving van de karakteristieken van dorp, es, 
beekdal en veld werd langs routes door die eenheden steeds 
vertaald naar de speci�eke eigenschappen van de plek. De 
plannen kenmerken zich door een subtiliteit die rekening houdt 
met deze detaillering en de beleving van de tafereel-composi-
ties op het niveau van de wandelaar. Dan gaat het om de plan-
tafstanden in bomenrijen, de breedte van singels de plaatsing 
van bomen op een brink, waarbij een halve meter naar links of 
rechts uitmaakt. Op een enkele kaart - namelijk Westerborker 
Essen - staat zelfs aangegeven hoeveel spaden diep er gespit 
moet worden in de bermen waar de bomen zouden worden 
geplant. De te behouden karakteristieken en de als waardevol 
bestempelde landschapselementen, plekken of gebiedjes 
worden als ‘gebeurtenis’ aan de route behandeld.

Het planconcept voor het totaalontwerp voor het vernieuwde 
Drentse esdorpenlandschap kwam in de loop van vier perio-
des tot wasdom. In dat totaal-ontwerp zijn de losse snippers 
natuur- en landschapsschoon weer in één ruimtelijke structuur 
gebracht. Daarin konden ook archeologische, aardkundige en 
cultuurhistorische elementen en relicten worden opgenomen. 
De bestaande natuurterreinen vormden de basis voor die 
structuur en werden, ver voor het begrip ecologische infra-
structuur in zwang kwam, door het aanbrengen van nieuwe 
beplantingen en natuurstroken met elkaar verbonden.

Dat ontwerp omvat dus de vele nieuwe singels en houtwal-
len in het stroomdallandschap van de Drentse Aa, maar ook 
in en langs de dalen van andere beken. De stevig beplante 
erven in de openheid van de ontginningen, als verwijzing naar 
de openheid van de vroegere heidevelden, zijn er essentieel 
onderdeel van. Die erfbeplantingen staan weliswaar niet op het 
landschapsplan, maar met een speciale subsidieregeling, de 
Landschapsverzorgings- of LVZ-subsidie, werden die erfbeplan-
tingen wel synchroon met de uitvoering van het landschaps-
plan in de ruilverkaveling door Staatsbosbeheer ontworpen, 
meebetaald en geregeld.

Ook de gespaarde en nieuwe bossen om de essen horen erbij. 
Het ontwerp hield zeker niet op bij de bebouwde kommen, 
maar omvat ook beplanting van wegen in vele dorpen en de 
aangevulde brinkbeplantingen en nieuw ingerichte brinken. 
Alleen in ruilverkaveling Vries zijn dat er al vijf en dat ontwerp 
omvat ook een detail als de boomweide langs de westelijke 
dorpsrand van het dorp Vries.
Het bij het dorp betrekken van de dorpsakkers langs de es, 
de dorpsmaden langs het beekdal en de dorpsvelden bij de 
velden door deze met beplantingen te omranden zorgt voor 
een buffer naar de echte es, het beekdal en het veld. Dit is een 
belangrijk visueel-ruimtelijk compositiemiddel dat in aanzet al 
aanwezig is in het traditionele dorp met gaarden en goorns. 
We duiden het in dit onderzoek met de term “dorpshoven’. 
Door de dorpsakkers langs de es, de dorpsmaden langs het 
beekdal en de dorpsvelden langs de velden met beplantingen 
te omranden, vormden deze dorpshoven een buffer naar de 
echte es, beekdal en veld. De dorpshoven zorgden bij de dor-
pen voor een ruime ‘jas’ waarbinnen het dorp kon groeien zon-
der de visueel-ruimtelijke compositie van dorp in het landschap 
verstoord werd. Het landschapsplan bood een visueel-ruimtelij-
ke compositie ‘op de groei’. 

Analyse van de plankaarten leert dat het de ontwerper ging 
om het leesbaar houden van de historisch gegroeide opbouw 
van het landschap. Daarvoor werd een landschapsarchitecto-
nisch vocabularium ontwikkeld dat toegepast werd om op de 
drie niveaus in herkenbaar typerende tafereel-composities uit 
te werken. Daarin staan de dorpen centraal. Daar woonden de 
mensen. Vanuit de dorpen zijn de routes ontworpen waarlangs 
de mensen het landschap kunnen ervaren in een decor van 
bomen, struiken, hagen en singels. Die vormen samen een vi-
sueel-ruimtelijke compositie waarin de karakteristieken van de 
dorpen, essen, beekdalen en velden als eenheden zichtbaar, 
ervaarbaar en bereikbaar zijn gemaakt op het niveau van de 
�etser. Zo kreeg de openbare ruimte van de dorpen gestalte 
als deel van de modernisering van het dorpsleven. 
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Via de reeks landschapsplannen zijn in het Drentse esdorpen-
landschap zoveel nieuwe beplantingen aangebracht dat Dren-
the in enkele decennia veranderde van een grotendeels kaal 
en weids landschap in een besloten landschap. Tegenwoordig 
ervaart een motorrijder hier een landschap van dat op arche-
typisch niveau te verbinden is met een aaneenschakeling van 

open plekken in het bos. Het werd zelfs zo dicht beplant dat 
De Vroome in de vierde periode besloot om zo veel mogelijk 
beplantingen in de veld-ontginningen achterwege te laten. 
Het primordiale cultuurlandschap van de open plekken in het 
woud werd vervangen door een stilering van het esdorpen-
landschap met zijn weidse onbarmhartige heidevelden.

Afbeelding 4.44. Michiel Pothoff in actie in 2020 bij het maken van de herfotogra�e van beeld 14 van 
61 van Canon van het Nederlandse landschap: het stroomdallandschap van de Drentse Aa.
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Afbeelding 4.45. Op onderstaand kaartbeeld zijn de landschapsplannen 
voor ruilverkavelingen in Noord-Brabant gegeorefereerd weergegeven.
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.6. Parklandschap. Tafereel Brabants zand

Inleiding

In het deelonderzoek naar de landschapsplannen voor 
Brabants zand komt de betekenis van het landschap voor 
de stedeling nadrukkelijker naar voren. In DE KIEM zagen we 
dat Benthem in zijn betogen voor het Bossche Broek ook 
de betekenis van het landschap voor de stedeling betrok.98 
Deze benadering horen we integraal terug in een rede die 
hij in 1947 hield voor de Brabantse afdeling van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten.99 Hij start met het prijzen 
van het landschap in deze provincie en de sfeer van haar 
hoofdstad. Van deze stad uit was het dat “ik gedurende mijn 
negenjarig verblijf in het Zuiden de rijkdom en de schoonheid 
van het Brabantse land heb leren kennen en bewonderen”. 
Hij had ervaren dat “de liefde en de belangstelling voor het 
landschap gelukkig nog door talloos velen uit Uw bevolking 
wordt gedragen”. Hij had echter ook de “gevaren onderkend 
die dit gemeenschapsbezit ook hier sinds de laatste decen-
nia allerwegen gaan bedreigen” en die al tot aantastingen 
hadden geleid.

Benthem stelt verder dat de landschappelijke ontwikkeling 
“thans in de leidende kringen van overheid en volk wordt er-
kend als een groot maatschappelijk vraagstuk”. Het kan niet 
los gezien worden van “de belangen van stedelijke en ruim-
telijke ontwikkeling, van de recreatie, de volksgezondheid, 
het verkeer, de landbouw, de bosbouw, het toerisme, het 
vreemdelingenverkeer, de wetenschap, de volksopvoeding 
en vele andere materiële en culturele zaken meer, die in onze 
gecompliceerde samenleving een rol van betekenis zijn gaan 
vervullen”. Hiermee zet Benthem zijn betoog over de verzor-
ging van het Brabantse landschap in een brede context.100 In 
een tijd dat de agrarische samenleving moderniseerde, en 
de bevolking van de steden groeide, wees hij bovendien op 
meer dan alleen het functionele aspect van het landschap. 
Het ging ook om liefde en belangstelling, om het genieten 
van het landschap. 

Is dat een stedelijke blik op het landschap? Is het de blik 
van de natuurbeschermer die zich sinds het begin van de 
twintigste eeuw om het landschap begon te bekommeren op 
een manier zoals landgoedeigenaren dat al eeuwen deden? 
Klinkt hier bijvoorbeeld Cleyndert’s lezing bij de jaarverga-
dering van Natuurmonumenten in 1939 door? Is het de blik 
van de adel die al eeuwen tuinen en parken lieten inrichten 
als een aaneenschakeling van ervaringen langs routes door 
ruimtes van verschillende grootte? Tijdens de eerste en 
vierde expeditie in de FABRIEK bestudeerden we de ontwer-
pen die Benthem maakte voor de Brabantse landschappen 
in de beginperiode van 1946 tot 1948. We onderkenden de 
transformatie-aspecten, de compositie-elementen en het 
compositie-schema in die landschapsplannen. We interpre-
teerden dat in die tafereel-composities het oude landschap 
in de transformatie naar het nieuwe landschap doorklinkt 
doordat de indeling in landschappelijke eenheden (dorpen, 
akkers, beemden, beeklopen en velden) de hoofdopzet van 
het plan bepalen. Ieder van deze karakteristieke landschap-
pelijke eenheden gaf hij in zijn ontwerpen een eigen set van 
relicten, compositie-elementen en wijze waarop die compo-
sitie-elementen samen een compositie-schema vormen. We 
zagen dat de beleving van het landschap in de ontwerpen 
werd bepaald door steeds bewust met de tracering en be-
planting van de wegen een aaneenschakeling van uitzichten, 
doorzichten en afschermingen van het zicht op het landschap 
te componeren. 

Zo werd met deze compositie van samenhangende tafere-
len een routebeleving ontworpen die erop gericht is om de 
verschillende eenheden en speciale karakteristieken van het 
landschap te tonen. Dat is vergelijkbaar met de wijze waarop 
in de Engelse landschapsstijl de routing door een park werd 
ontworpen. Onderweg kon men genieten van licht en donker, 
warm en koel, water en weide, bos en uitzichten. De routes 
leiden langs verwijzingen naar natuur in al zijn vormen - van 
lie�ijk tot ongenaakbaar - en in Benthem’s geval juist ook 
langs de variatie die de synthese van de cultuur van mensen 
met die grootse natuur in de loop der geschiedenis oplever-
de.  

Provincie Noord-Brabant gaf opdracht 
om alle landschapsplannen voor de 85 
ruilverkavelingen in die provincie in dit 
onderzoek te betrekken. Dat betreft 
voor een groot deel plannen voor het 
zandgebied. Alle landschapsplannen zijn 
voor dit onderzoek gegeorefereerd en op 
onderstaande opname vanuit GIS in één 
kaartbeeld gepresenteerd.
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Basisdata en methodiek

Dit deelonderzoek van alle landschapsplannen voor het 
Brabantse oudehoevenlandschap en het veld-ontginnningsland-
schap in de Staatsbosbeheercollectie.101 Startpunt voor deze 
case study vormen weer de kaarten met landschapsplannen 
voor 85 ruilverkavelingen in het Brabantse zandgebied. Ook 
deze keer zijn al die landschapsplannen gegeorefereerd zodat 
ze gekoppeld konden worden aan een reeks bestanden in een 
GIS-systeem. 
Via archiefonderzoek werden de basisgegevens van de ruil-
verkavelingen op een rij gezet.102 Daarnaast werd aanvullend 
literatuuronderzoek gedaan.103 In het actuele landschap kon de 
herkenbaarheid van de landschapsplannen worden onderzocht. 

Zie het onderzoeksrapport: 
Blerck, H.J.J.C.M. van i.s.m. L.A. Timmerman, 2019. 
Brabant’s groene maatpak; vertellen, verstellen, voorstel-
len. Landschapsplannen bij ruilverkavelingen (1943-1977). 
Schokland en water, Rhenen.
Opgesteld in opdracht van Provincie Noord-Brabant.

In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat men werkte met een 
indeling in beemden en beekdalen, akkercomplexen, dorpen en 
veld- en veen-ontginningen, jonge en oude. Om te onderzoeken 
of en hoe deze indeling in alle – ook de latere - landschapsplan-
nen te herkennen is, zijn voor alle plannen de beplantingen per 
landschapseenheid apart genoteerd in een grote overzichtsta-
bel. Aan dezelfde tabel zijn weer enkele kolommen toegevoegd 
waarin aangegeven werd of de elementen die op het land-
schapsplan staan in het actuele landschap herkenbaar zijn. 
Per landschapseenheid werd ook in deze regiostudie bij iedere 
ruilverkaveling de herkenbaarheid van de elementen van het 
landschapsplan op een schaal van 1 tot 5 beoordeeld. Om 
de visueel-ruimtelijke compositie van de ontworpen taferelen 
te analyseren werd ook de maat van de ruimtes die door de 
bestaande en nieuw ontworpen beplantingen ontstonden ge-
noteerd. Daarnaast werden opmerkingen over de architectoni-
sche compositie genoteerd. Door analyse van al die gegevens 
werd een ontwikkeling in de landschapsplannen herkenbaar. 
Delen van de basisdatatabel zijn ter illustratie opgenomen in 
de volgende paragrafen. Voor de volledige tabel wordt verwe-
zen naar de bijlagen.

Afbeelding 4.46. Voorblad van de Atlas van Nederland bevatten-
de gegevens betreffende de ruilverkaveling; atlas met ingeteken-
de ruilverkavelingen, en met 1 blad bladwijzer/verklaring’
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Vier periodes

Uit dit deelonderzoek blijkt dat in de ontwikkeling van het 
ontwerpconcept ook hier vier periodes zijn te onderscheiden-
waarbij het ontwerpconcept niet van begin af aan eenduidig 
was, maar zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Daarbij 
werd dit concept in een latere periode principieel aangepast 
of aangevuld. Van iedere periode wordt in dit tafereel de 
tijdgeest geschetst en de architectonische analyse van de 
landschapsplannen gepresenteerd. Daarna komen steeds 
ook de architecturale aspecten aan de orde. Tot slot wordt 
weer het tafereel als geheel geïnterpreteerd. Wat hebben de 
ontwerpers in het landschap willen uitdrukken? Wat kunnen 
we daarvan nu nog a� ezen in het landschap?

De eerste periode kwam in de FABRIEK al nadrukkelijk in 
beeld. In de tweede periode zien we dat Benthem nog steeds 
sterke bemoeienis heeft met Bossche Broek in het kader van 
de ruilverkaveling die in de vijftiger jaren toch tot uitvoering 
kwam. We zien ook dat hij daar het stokje overgeeft aan 
Frans Maas. Die werkte de benadering van Benthem uit en 
verdiepte die tot een omvattend ontwerpconcept voor Bra-
bant in de derde periode. Zijn opvolger Sjef Hendrikx bouwde 
daar in de vierde periode op voort.
In 1965 verliet Maas Landschapsverzorging om een belangrij-
ke bijdrage te gaan leveren aan de opstelling van de Tweede 
Nota voor de Ruimtelijke Ordening van Nederland.104

Afbeelding 4.47. Indeling van alle Brabantse landschapsplannen over de vier in dit deelonderzoek onderscheiden periodes
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Lijnen uit negentiende eeuw (1944-1947)

Horizon
De tijdgeest van deze periode is sterk bepaald door de Twee-
de Wereldoorlog en de daaruit voortkomende drijfveer voor 
wederopbouw na de bevrijding. Het is goed om te beseffen 
dat de modernisering van de landbouw én de opkomst van 
de natuur- en landschapsbescherming onderdelen zijn van 
een al langer lopend proces.105 Om de productiviteit van de 
landbouw te verhogen werd in 1924 de eerste ruilverkave-
lingswet aangenomen. Er was een enorme grondhonger bij 
steeds meer boeren. 

Ontginningen en ruilverkavelingen
De turfwinning in de Peel liep op z’n eind, maar de ontginning 
van de velden werd  stevig doorgezet in de jaren dertig. In 
1938 verscheen een rapport van Ir. J.Th. Westhoff, Rijks-In-
specteur voor de Werkverschaf� ng over de “directe mogelijk-
heden der werkverschaf� ng bij de werkloosheidsbestrijding”. 
Daarin werd nog een hele reeks ontginningen voorgesteld, 
inclusief die van de Biesbosch.106 Daardoor groeide de tegen-
stand van de Natuurbeschermingsbeweging. Bij Staatsbosbe-
heer werd mede als uitvloeisel daarvan Benthem in 1943 als 
landschapsadviseur in Brabant aangesteld. 

Vóór 1947 werden in Brabant 23 kleine ruilverkavelingen uit-
gevoerd. Voor elf ruilverkavelingen uit deze periode maakte 
Benthem een landschapsplan, waarvan er negen in de col-
lectie zijn teruggevonden. Sommige van die ruilverkavelingen 
waren toen al uitgevoerd. Opvallend is dat het vrijwel steeds 
gaat om akkers en beemden in het historische kranses-
dorpen en oudehoevenlandschap rond Eindhoven en op de 

westelijke rand van de Peel.107 Het betreft verkavelingen van 
oude akkercomplexen en beemdontginningen dicht bij de 
dorpen Beek, Lieshout, Someren en Asten. Soms gaat het 
ook om velden van heide en hoogveen als laatste fase van de 
Peelontginningen: ruilverkavelingen Deurne, Sluis 13 en De 
Leek. Sommige turfvaarten verloren daarbij ook hun functie. 
In het kader ruilverkaveling Sluis 13 werd bijvoorbeeld het 
Peelkanaal - dat van Griendtsveen naar de Zuid-Willemsvaart 
liep - omgevormd tot Jan Smitslaan.108

Herstel oorlogsschade
De Peel had daarnaast vanouds een militair-strategische 
functie als groot, moeilijk toegankelijk terrein waardoor een 
vijandige legermacht kon worden opgehouden.109  In de Twee-
de Wereldoorlog bleek die militaire betekenis - ondanks dat al 
veel van de Peel-wildernis ontgonnen was - nog altijd actueel. 
Zowel in 1940 als in 1944 is hier veel strijd gevoerd en dat 
had veel oorlogsschade tot gevolg.110 De genoemde ruilver-
kavelingen kunnen dan ook worden gezien als een combinatie 
van het herstel van die oorlogsschade en de laatste fase van 
de Peelontginningen. 

De oorlog zorgde voor een ontginningspauze, maar “de 
grondhonger van de landbouw” was nog lang niet gestild. 
Werkend vanuit Den Bosch zocht Benthem naar een manier 
om natuur en landschap een plek te geven in de praktijk van 
de ruilverkavelingen en ontginningen. Dat leidde tot de intro-
ductie van het landschapsplan in maart 1946.

Pagina links: afbeelding 4.49 en 4.50. Land-
schapsplan en herzien landschapsplan voor 
ruilverkaveling Sluis 13.

Afbeelding 4.51. Oude turfvaarten verloren hun 
functie. In het kader ruilverkaveling Sluis 13 
werd het Peelkanaal - dat van Griendtsveen naar 
de Zuid-Willemsvaart liep - omgevormd tot Jan 
Smitslaan.163 In de Staatsbosbeheercollectie 
zitten van deze ruilverkaveling twee landschaps-
plannen. Op de ene staat de vaart er nog op. 
Op het tweede “herzien ontwerp” is de vaart 
verdwenen.Deze werd op het landschapsplan 
stevig in de eiken gezet. De noordelijke berm 
van deze weg is een stuk breder, als herinne-
ring aan de vroegere vaart.
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Afbeelding 4.52. Bijlage 1. van de Welvaartsnota toont 
de wijze waarop de Provincie de landbouwsector 
gecontroleerd wilde hervormen, bijvoorbeeld door 
instelling van winterscholen.

Compositie
Tijdens de expedities in de FABRIEK zagen we dat in deze 
beginperiode op het zand werd gezocht naar een manier om 
via het landschapsplan de verschillende eenheden binnen het 
Brabantse oudehoevenlandschap ervaarbaar te houden. Voor 
de akkers zagen we twee varianten. Ten eerste de omranding 
met eiken en onderbeplanting van struiken en ten tweede 
struikbeplantingen langs wegen over de akkers, soms ter ver-
vanging van steilranden van geëgaliseerde holle wegen.In de 
heide-ontginningen werden veldkamers ontworpen, omgeven 
door boom- en struikbeplantingen langs de (nieuwe) wegen. 
Voor de beemden zagen we ook twee varianten: kleinschalig-
heid door kavelgrensbeplantingen en veldkamers net als bij de 
ontginningen, maar dan met populieren.

Verhalen
Doordat de verschillende landschapseenheden (dorpen, ak-
kers, beekdalen/beemden en veld-ontginningen) ieder een ei-
gen aanpak kregen en doordat die onderling duidelijk verschil-
de, ontstond een compositie van het vernieuwde landschap 
waarin het oude nog wel te herkennen was. Behoudens de 
kavelgrensbeplantingen zijn de landschapsplannen in deze pe-
riode volledig uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn in veel 
gevallen tegenwoordig nog in het landschap terug te vinden. 
In de eerste periode valt op dat er met een verschil in sorti-
mentskeuze in detail op de bodemkaart is ingespeeld. Dat is 
bijvoorbeeld goed te zien aan het verschil in beplantingen van 
de wegen om de akkers en in de beemd-ontginningen. Ook 
heeft men toen door het voorstellen van vele kavelgrensbe-
plantingen in de beemden daar een kleinschalig beekdal willen 
behouden of herstellen.
Door de lange tijd die sindsdien verlopen is, waarin allerlei 
ingrepen - zoals de uitbreidingen van Someren richting de 
Zuid Willemsvaart - in het landschap plaatsvonden, is er ook 
veel weer van verdwenen. Toch is er vaak op detailniveau nog 
veel terug te vinden, zo ook in het dal van de Aa bij Someren 
waardoor ook de Zuid-Willemsvaart loopt. 
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Op zoek naar een ontwerpconcept 
(1948-1956)

Horizon
Op het Brabantse zand werd in deze periode voor alle ruilver-
kavelingen een landschapsplan gemaakt. Er vonden in die tijd 
ook nog de laatste heide-ontginningen plaats, maar vooral 
de normalisatie van de beken en de ontginning van de natte 
gronden erlangs kwamen in de jaren vijftig centraal te staan. 
Na de Tweede Wereldoorlog stond de provincie Noord-Bra-
bant voor ingrijpende vernieuwingsopgaven. Naast de zo 
noodzakelijke wederopbouw van de steden en het platteland, 
was sprake van een snelgroeiende bevolking en een even 
zo snelle uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouwsec-
tor, traditioneel een stevige steunpilaar van de Brabantse 
economie. 

Duidelijk was dat nieuwe werkgelegenheid moest worden 
gecreëerd voor de boerenzonen die in de landbouw geen 
emplooi meer konden vinden. De industrie bood daarvoor 
de beste kansen. In het onder leiding van commissaris van 
de koningin Jan Eduard de Quay opgestelde Welvaartsplan 
(1947-1949) stond de noodzakelijk geachte industrialisering 
van Noord-Brabant centraal, meer in het bijzonder de wijze 
waarop deze ruimtelijk en maatschappelijk in goede banen 
kon worden geleid. Hoewel het plan oplossingen creëerde 
voor het arbeidsoverschot in de landbouw, werd aan de ont-
wikkelingen in de landbouwsector zelf nauwelijks aandacht 
besteed. Deze kwamen aan bod in het ‘Agrarisch Welvaarts-
plan’ (1955), dat in het teken stond van een gebalanceerde 
en beheerste groei van de landbouwsector. Het provincie-
bestuur wilde enerzijds ruimte geven aan en anderzijds met 
zorg begeleiden van de ook in die sector snel om zich heen 
grijpende modernisering, mechanisering, schaalvergroting en 
specialisatie. 

De problematiek van het zogenaamde ‘kleine-boerenvraag-
stuk’ stond daarbij centraal. De kern ervan was terug te voe-
ren op het gegeven dat een te groot aantal boeren in Brabant 
afhankelijk was van een te klein areaal, resulterend in een 
lage arbeidsproductiviteit. Het opvoeren van de arbeidspro-
ductiviteit zette de toon voor de ontwikkelingen en het beleid 
na 1955, onder meer via (ingrijpende) ruilverkavelingen, mo-
dernisering van de bedrijfsvoering en streekverbeteringspro-
jecten.111 “De kern van het landbouwvraagstuk op de zand-
gronden is gelegen in de wanverhouding tussen het aantal 
agrarische beroepspersonen en de beschikbare oppervlakte 
cultuurgrond. Deze wanverhouding komt tot uitdrukking in 

een te geringe oppervlakte cultuurgrond per werker op vele 
bedrijven, in het bijzonder op de kleine bedrijven, welke zeer 
talrijk zijn op de zandgronden. Er is een arbeidsoverschot, 
dat het gemiddelde inkomen per werker drukt.” 112

In dit citaat komt tot uitdrukking hoe men in landbouwkrin-
gen, zowel binnen als buiten de regering, in die tijd dacht 
over de noodzaak om meer en productievere landbouwgrond 
te creëeren. Deze ‘landbouw-lobby’ - zoals we dat tegenwoor-
dig zouden noemen - was machtig met een eigen ministerie, 
een Cultuurtechnische Commissie en grote invloed in de 
politiek. 

De ontwerpers van de afdeling Landschapsverzorging 
hadden te kampen met deze geöliede ontginningsmachine. 
Benthem nam zijn medewerkers mee in een benadering die 
gebaseerd was op overleg met de ingenieurs van de Cultuur-
technische Dienst en de landmeters van het Kadaster.113 Ken-
merkend was dat men met ingrepen als ruilverkavelingen en 
heide-ontginningen meedacht. Dat was vaak niet makkelijk. 
“Dan stond je daar met tranen in je ogen als de eerste schop 
de grond inging voor weer een heide-ontginning. Maar je 
moest mee.”, zo zei Frans Maas decennia later.114 Het overleg 
leverde overigens ook - zeker bij sommige medewerkers van 
de CD - begrip op voor het standpunt en de benadering van 
landschapsverzorging.
Gespreide suburbanisatie
In tegenstelling tot het Drentse esdorpenlandschap, met zijn 
concentratie van bebouwing in de dorpen, ligt de bebouwing 
in het Brabantse oude-hoevenlandschap veel meer verspreid. 
Een dorp bestond in Brabant vaker uit zwermen van hoeven 
om en tussen akkercomplexen. Het afbakenen van het dorp 
en de akker als landschapseenheden was daardoor veel las-
tiger dan in Drenthe.115 De beken liggen veelal niet in duidelijk 
begrensde beekdalen, maar in grotere kleinschalig verkavel-
de natte gebieden: de beemden. 
In de geest van het integrale Welvaartsplan vond een gesprei-
de suburbanisatie plaats. Dat betekende dat alle dorpen op 
het zand hun eigen dorpsuitbreidingen kregen. Dat maakte 
het steeds moeilijker om duidelijke begrenzingen van de land-
schapseenheden als uitgangspunt voor het landschapsplan te 
nemen. Dat lukte in Drenthe juist wel, omdat daar de dorpen 
geconcentreerd bleven en een duidelijk aparte eenheid naast 
de beekdalen en essen bleef vormen. In Brabant vloeide alles 
veel meer in elkaar over en de gespreide suburbanisatie 
versterkte dat nog eens.
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Compositie
In de reeks landschapsplannen van Benthem en Maas is die 
zoektocht naar een heldere indeling goed zichtbaar. In de 
opeenvolging van plannen zie je hoe er steeds op een andere 
manier geprobeerd wordt om met een compositie van beplan-
tingselementen de landschapseenheden herkenbaar te maken 
en houden in het landschap van na de ruilverkaveling. Dat was 
geen gemakkelijke opgave. De publicaties van Bijhouwer en 
Keuning over het oudehoevenlandschap en het kampenland-
schap boden weinig houvast. Verder speelde mee dat men ook 
de jongere heide-ontginningen in het ontwerpconcept moest 
inpassen. Frans Maas heeft bij het landschapsplan voor Dorp 
en Eind de door hem onderscheiden landschapseenheden 
aangegeven op de plankaart, maar daarmee worden ze nog 
niet in het echte landschap zichtbaar. Bovendien worden de 
eenheden van het oudehoeven- en het kampenlandschap door 
elkaar heen gehusseld. Pas in de volgende periode wordt het 
planconcept afgestemd op de speci� eke opbouw van het Bra-
bantse landschap. Die zou juist niet op het aanzetten van de 
grenzen van landschapseenheden worden gebaseerd, maar op 
de diffuse overgangen in het Brabantse zandlandschap. 

Dikke singels in de ontginningen
In ruilverkaveling Groote Peel werd een duidelijk onderscheid 
gemaakt op het landschapsplan tussen het landschap bij 
het dorp en de hoeven in het westen en de ontginning in het 
oosten. Maas heeft het landschapsplan een heldere opzet 
gegeven met een duidelijk andere aanpak voor de verschillen-
de landschapseenheden, bij de erven veel boombeplanting met 
hoofdrollen voor de linde en de eik. Op de overgang naar de 
ontginning zijn ook populieren voorgesteld. Daarnaast is op 
speciale plekken struikbeplanting voorgesteld als een soort 
hagen die de erfbeplantingen verbinden. Op lage plekken zijn 
soms ook wat knotwilgen in de buurt van de erven op het 
landschapsplan geplaatst.
Tegenover de kleinschalige gevarieerde aanpak bij de erven 
stond de strakke en grootschaliger aanpak van de ontginnin-
gen. In de ontginningen zijn geen boombeplantingen meer 
ontworpen, maar alleen singels voorgesteld. Ook nu is er weer 
onderscheid gemaakt in meerdere typen singels. Liefst zouden 
die zeker 8 meter breed zijn  zodat het ‘dikke singels’ werden 
die goed te beheren zouden zijn. De ruimtes die door de sin-
gels werden omsloten zijn relatief groot binnen dit landschap, 

Afbeelding 4.53. Frans Maas heeft bij het landschapsplan voor Dorp en Eind de landschapseenheden expliciet gemaakt door ze in de ondergrond van de 
plankaart op te nemen. Hij onderscheidt daarop eenheden van die twee verschillende landschapstypen door elkaar heen. Pas in de volgende periode wordt 
het planconcept afgestemd op de speci� eke opbouw van het Brabantse landschap
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namelijk enkele honderden meters breed en een kilometer 
lang.116 De legenda was weer zeer gedetailleerd en dat 
maakte dit landschapsplan bijna een bestektekening voor de 
uitvoering. Ook de aan te brengen knikpunten in de wegtra-
cés stonden expliciet in de legenda aangegeven.

De aanzet tot de Brabantse parkbeek
Er werd veel aandacht gegeven aan de vormgeving van de 
beeklopen. Die werden in de ruilverkaveling genormaliseerd 
en verloren daardoor hun schilderachtige kronkelige verloop. 
De ontwerpers van landschapsverzorging zagen dit met lede 
ogen aan. Toch zetten zij zich ertoe om voor die nieuwe be-
ken te streven naar een landschapsontwerp waarbinnen ook 
de nieuwe beken bij zouden dragen aan de schoonheid van 
het landschap. Daarbij werd met de cultuurtechnici overlegd 
over de tracering van de beek en over de beplantingen langs 
die beek. Zo gaf aan waar het bestaande beloop van de beek 
gevolgd zou moeten worden, of aan welke kant van de beek 
de verbreding zou moeten worden uitgevoerd, of waar men 
rekening moest houden met bestaande beplanting en waar 
nieuwe beplanting zou moeten worden aangebracht.

Afbeelding 4.54. Landschapsplan Groote Peel met dikke singels in de ontginningen. Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.

Afbeelding 4.56. Links een beekloop met - schematisch - het 
patroon van beplantingen volgens het ontwerpconcept van De 
Vroome in Drenthe en rechts een duiding van het ontwerpconcept 
dat Maas voor de Brabantse ‘parkbeek’ ontwikkelde en toepaste. 
Het ontbreken van duidelijke begrenzingen van het dal van de 
parkbeek maakt juist een aansluiting mogelijk op het diffuus 
geschakeerde landschap met hoeven aan de oude bouwlanden.
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Afbeelding 4.55. Fragment van éen van de vijf kaarten van het landschapsplan voor Essche Stroom, voorbeeld van een ontwerp voor een ‘parkbeek’ waarin voor 
‘vloeiende (en geen rechte) trace’s worden gekozen, waar mogelijk geen of slechts lage kaden langs de lopen worden aangelegd en plaatselijk oude meanders 
worden gespaard’. Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Verhalen
Uit publicaties van Frans Maas, die het team van Land-
schapsverzorging rond 1956 kwam versterken, blijkt dat hij 
de Brabantse beken als belangrijk onderdeel zag van het 
vormgeven van het moderne Brabantse ‘parklandschap’.117 
“Een groot gedeelte van het toekomstige parklandschap van 
Nederland is gesitueerd in die delen van de zandgebieden 
waar vele beken en riviertjes de hoofdlijnen van de land-
schapsstructuur vormen (Twente, Achterhoek, delen van 
Drenthe, Zuid-Limburg, Midden-Brabant).’’ Die aandacht voor 
de beken is goed a�eesbaar in de ruilverkaveling Essche 
Stroom. Typerend voor de benadering die uit het citaat van 
Maas spreekt, is dat men zich realiseert dat er veel verloren 
gaat, maar toch daar overheen stapt en creatief opbouwend 
aan een nieuw landschap en schoonheid daarvan wil werken. 
’Landschappelijk behoeven de genormaliseerde beken be-
paald niet onder te doen voor de oude lopen, mits vloeiende 
(en geen rechte) trace’s worden gekozen, waar mogelijk geen 
of slechts lage kaden langs de lopen worden aangelegd en 
plaatselijk oude meanders worden gespaard’ ’.118

Deze aanpak - die duidelijk voortbouwt op die van beken in 
eerdere landschapsplannen - is zeer goed herkenbaar op de 
vijf kaarten van het landschapsplan voor Ruilverkaveling Es-
sche Stroom.119 ’Bij de uitvoering van de normalisaties dient 
derhalve zeer veel aandacht geschonken te worden aan de 
keuze van een nieuw tracé dat goed in het landschap past en 
niet te veel bestaande beplanting doet verdwijnen.”120 Over 
de verwerking van de grond die vrijkomt bij het verbreden 
van de genormaliseerde beeklopen merkte Maas op dat die 
niet verwerkt mocht worden in de lage drasse weide langs 
de beek, want die zouden dan hun waarde als vogelterreinen 
verliezen. Over de kades langs de beekloop van Essche 
Stroom is niets op de kaarten terug te vinden. Maar de te 
sparen meanders en het vloeiend tracé van de beek is zeker 
herkenbaar. 
Verder staat uitdrukkelijk vermeld dat alle bestaande beplan-
tingen dienden te worden gehandhaafd. Er is ook nieuwe be-
planting voorgesteld op het landschapsplan. Naast een dras-
se weide is een rijtje knotwilgen ontworpen en zijn er nog op 
een aantal plekken gedetailleerde beplantingen bedacht. Het 
gaat met name om buitenbochten, kleine afsnijdingen van 
meanders (waar kleine bosjes zijn voorgesteld) en langs we-
gen het beekdal in. De oude dijken van voor de normalisatie 
lagen verder van de beek en die zijn als natuurwetenschap-
pelijke terreinen veelal via het landschapsplan gespaard. Er 
is ook een drasse weide die niet verhoogd mocht worden op 
het landschapsplan aangegeven, gelegen in een binnenbocht 
van de nieuwe beek. 
Langs de genormaliseerde beek zijn wel nieuwe kades geko-
men, maar we kunnen binnen de kaders van dit onderzoek 
niet achterhalen hoe hoog die zijn geworden en of ze inder-
daad laag gehouden zijn. 

Uit deze plantekeningen blijkt dat - na Benthem - ook Maas 
veel aandacht gaf aan het ontwerp van de nieuwe beken. 
Ze gingen een structurerend onderdeel uitmaken van het 
ontwerpconcept voor het Brabantse parklandschap. In het 
landschapsarchitectonisch vocabularium werd gewerkt met 
de principes waarmee men in de Engelse landschapsstijl 
langs routes reeksen van taferelen componeerde.   
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Afbeelding 4.56. Ook de beleving van de verschillende typen landschap in het plangebied, ieder met hun eigen geschiedenis en de relicten daarvan, was belang-
rijk. Daartoe werd het contrast versterkt door de vanouds bewoonde delen van het landschap met beplantingen te verdichten en de tot in de vijftiger jaren moeras-
sige beekdalvlakten en rivierkommen om de stad - die in de ruilverkaveling werden ontwaterd - juist zo veel mogelijk open te houden. Maas, die de planvorming in 
1957 van Benthem overnam, stelde zijn tafereel-composities nauwkeurig samen met losse punt-elementen in de open ruimte.

In de kantlijn bij het Brabantsezandtafereel

Bossche Broek revisited
Zoals we in KIEM hebben besproken was Benthem al in de 
oorlog als ‘actievoerder’ begaan met het lot van het land-
schap om Den Bosch. In de vijftiger jaren werd ruilverkaveling 
Bossche Broek alsnog uitgevoerd.121 Naast de natuurweten-
schappelijke waarden was voor Benthem de historie van dit 
landschap uitermate belangrijk.122 Via het landschapsplan wilde 
hij juist die historie leesbaar houden. Dat moest gebeuren via 
de visueel-ruimtelijke opbouw, ofwel de tafereel-compositie 
van het landschap. Allereerst betreft dat het tafereel van de 
historische ligging van de oude stad in het weidse moeras 
eromheen en het vrije zicht vanuit die weidsheid op de skyline 
van de historische stad met de Sint-Jan. 

Historisch uitzicht voor de stedeling
In het oosten van het landschapsplan lag een historisch 
landbouwlandschap van de dorpen Den Dungen en Maaskant. 

Dit gebied is besloten en dat is met extra beplantingen langs 
de dijk en wegen versterkt. De ringdijk is met veel moeite 
gespaard en opgewaardeerd. Er is door Benthem en later ook 
Maas gevochten voor behoud van de dijk. De landgoederenzo-
ne ten zuidwesten van de snelweg werd behouden en verder 
verdicht. Zichtlijnen vanuit het zuidelijke deel ten zuiden van de 
A2 werden opengehouden zodat vanuit die landgoederenzone 
de Sint-Jan te zien zou blijven.123

Dat de beleving van het landschap belangrijk was blijkt uit 
de legenda van één van de kaarten in de collectie met een 
plankaart waarin speci� ek aandacht is voor het verkeer en de 
toeristische hoofdstructuur binnen het landschapsplan. Hieruit 
blijkt het groeiende belang dat werd gehecht aan recreatie 
voor de stedeling. Landschapsverzorging vond daarin een 
motivatie voor de voorstellen op het landschapsplan. 
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Afbeelding 4.57. Hierboven een fragment van het landschapsplan voor ruilverkaveling Het Bossche Broek. 
De dikke blauwe lijn geeft de grens tussen het met beplantingen te verdichten gebied en het open te hou-
den gebied aan. De kronkelende lijn daaronder is de oude dijk om Den Dungen en Maaskantje. Voor een 
deel is deze groen gekleurd als “te beschermen natuurgebied’. Net als de wegen binnen de ringdijk zijn op 
het landschapsplan ook nieuwe en te behouden beplantingen aangegeven.
Op een vergelijkbare manier is ook de Koestraat langs de Pettelaer en de Patersberg behouden (links).

Afbeelding 4.58. Linksonder: zicht over Bossche en Dungense Broek op de stad vanaf de oude dijk.
Afbeelding 4.59. Rechtsonder: bewerking van de kaart van het landschapsplan waarbij de te verdichten 
delen geel zijn gekleurd en het open landschap van het Bossche en Dungense Broek blauw. Het contrast 
tussen de open gebieden en besloten gebieden vormt de basis van dit landsschapsplan.
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Afbeelding 4.60. Analyse van de 
architectonische compositie van het 
landschapsplan voor ruilverkaveling 
Zaligheden-West.

Hiernaast zijn in vier lagen de compositie-
elementen per landschapseenheid 
benoemt.

In het kaartbeeld onder is aangegeven 
hoe die vier lagen samen het compositie-
schema vormen.
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Brabants ontwerpconcept krijgt vorm 

(1957-1965)

Horizon
Op het zand begonnen de dorpen te groeien en de onder-
scheiding tussen bebouwde kom en het landschap begon 
zich eveneens meer af te tekenen. Tegelijk groeide de vraag 
van mensen in de dorpen en steden naar Brabant’s bos, 
beemd en heide. Het scheppen van recreatiemogelijkheden 
voor de stedeling in ‘natuur en landschap’ werd een be-
langrijk argument. Staatsbosbeheer werd namens de Staat 
steeds belangrijker als beheerder van de robuuste structu-
ren die daarvoor in de ruilverkavelingen op de landschaps-
plankaart werden gezet.

De dorpskernen begonnen in deze tijd wel uit te breiden 
met na-oorlogse woonwijkjes, maar deze werden (inclusief 
de ruimte voor toekomstige uitbreidingen die men voorzag) 
buiten het ruilverkavelingsblok gehouden.124 

Compositie 
De kampen en hoeven en resten van de kransesdorpen 
kregen een mozaïek van boombeplantingen. Die vormden 
een �exibel vlechtwerk tussen de veldontginningen met dikke 
singels, de beemdontginningen met peppels en de over de 
akkercomplexen uitbreidende dorpen door. Verder waren er 
de Brabantse parkbeken die als parelsnoeren het landschap 
aaneenregen. 

Door de combinatie van de compositie-elementen voor de 
vier landschapseenheden ontstond uiteindelijk de totale 
compositie. Daarbij bleken deze onderling goed op elkaar 
afgestemd. Dit is de tafereel-compositie die Maas op het 
niveveau van de �etser uitwerkte. Door de routes door deze 
compositie op de schaal van de plek uit te detailleren werd 
ook dat niveau van de wandelaar door deze tafereelcomposi-
tie heengeweven.125 De aaneenschakeling van relatief kleine 
ruimtes met verspreide beplantingen vormden samen voor 
degene die er op hogere snelheid  doorheen beweegt, de 
motorriijder, één groen woud. Samen vormden de composi-
ties op de drie schaalniveaus een ontwerp-concept voor de 
compositie van het Brabantse zandlandschap als geheel. 

Verhalen
In deze periode is het ontwerpconcept voor de Brabant-
se zandlandschappen uitgekristalliseerd. Bij Bos en Eind 
gebruikte Frans Maas eenheden van twee verschillende 
landschapstypen door elkaar heen: het esdorpenlandschap 
en het oudehoevenlandschap. Maas probeerde de beschrij-
vingen van Bijhouwer van het esdorpenlandschap en het 
oudehoevenlandschap in elkaar te schuiven. Dat bleek te 
wringen. Een beter inzicht in de speci�eke opbouw van het 
Brabantse landschap zorgde ervoor dat hij zijn concept juist 
daarop kon afstemmen. In de indeling van Zaligheden West is 
het onderscheid tussen de ‘oude hoge bouwlanden’ van het 
esdorpenlandschap en de ‘jonge hoge bouwlanden’ van het 
oudehoevenlandschap in de legenda niet meer gemaakt. Die 
is vervangen door één legenda-eenheid ‘oude bouwlanden’. 
De hoeven liggen langs de randen van de oude bouwlanden 
en maken onderdeel uit van die landschapseenheid. De dor-
pen staan niet als aparte landschapseenheid op de kaart. Dat 
sluit aan op de gevarieerde ijle waaier-, krans-, en lintvormige 
schakering van hoeven in het Brabantse landschap. Maas 
ging verder met zijn benadering van de beek als ‘parkbeek’ 
die als een parelsnoer een reeks bosjes, natte percelen en 
bruggen of duikers verbond. 

De derde landschapseenheid op de legenda heeft betrekking 
op de vroegere velden met heide, vennen en stuifzanden. 
Deze woeste gronden werden voor een groot deel ook nog in 
het kader van de ruilverkavelingen ontgonnen, als slotstuk op 
de grote golf van ontginningen uit de eerste helft van de twin-
tigste eeuw. Daar werden ook nieuwe boerderijen geplaatst. 
Op de legenda worden ze ‘jonge ontginningen’ genoemd. 
Daar kwamen de dikke singels in een compositie zoals we 
die in de vorige periode al in de Grote Peel tegenkwamen. 
De stukken woeste grond die niet werden ontgonnen in de 
ruilverkaveling vallen op de legenda onder de noemer ‘stuif-
zanden, humusarme en andere beboste gronden’. Ook deze 
‘te behouden terrein van natuurwetenschappelijke waarde 
werden onderdeel van het planconcept voor het Brabantse 
parklandschap.
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Afbeelding 4.61. Middendeel van het landschapsplan voor de Ruilverkaveling 
Bakel (boven) en de legenda van dit landschapsplan (rechts). Een band van 
bestaande bossen en natuurterreinen wordt aangevuld met nieuw bos, aan te 
leggen heide en andere nieuwe (!) natuurterreinen. Op meerdere plekken scha-
kelt een ‘recreatie zone met landschappelijke voorzieningen’ de andere delen 
van deze band aan elkaar.
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Hoofdstructuur van landschapsparken 
(1963-1976)

Horizon
Op het Brabantse zand zijn in de late zestiger en zeventi-
ger jaren nog elf ruilverkavelingen tot uitvoering gekomen 
waarvan in de Staatsbosbeheercollectie plankaarten zijn 
opgenomen: vier in de Kempen en Meijerij, vier in de Baronie 
en nog vier om de Peel en op overgang naar de Maas in het 
noord-oosten. Verder is ook ruilverkaveling Sint-Oedenrode in 
voorbereiding genomen. Wellicht is het een teken van de tijd 
dat het tot 1987 duurde voordat over de plannen voor deze 
laatstgenoemde ‘ruilverkaveling’ is gestemd.126 Dat was toen 
echter geen ruilverkaveling volgens de Ruilverkavelingswet 
van 1954, want die wet was inmiddels rond 1980 vervangen 
door de Landinrichtingswet. 

In deze periode zorgden verstedelijking in de vorm van vele 
verspreide dorps- en stadsuitbreidingen met woonwijken 
en bedrijventerreinen en de aanleg van bovenlokale infra-
structuur tot grootschalige ingrepen in het landschap. Het 
gevoel dat die natuur en landschap ‘opslokten’ groeide. Ook 
cultuurhistorie kwam in die jaren duidelijker op de agenda. In 
de eerdere periodes leidde een inhoudelijk ‘gevecht’ tussen 
cultuurtechnici en landschapsverzorgers ‘binnenskamers’ tot 
een plan, maar de planvorming werd steeds meer bege-
leid door een botsing van belangengroepen. Grootschalige 
zonering van het landschap in delen waar landbouw, natuur 
en recreatie ieder hun eigen ruimte kregen toebedeeld werd 
steeds meer de basis voor de landschapsplannen. Dat leidde 
enerzijds tot de verwerkelijking van grote landschapsparkzo-
nes, maar anderzijds ook tot een steeds grotere controverse 
tussen landbouw en natuur. 

Compositie
De landschapsplannen van de ruilverkavelingen Oir-
schot-Best, Strijper Aa-Budel, Bakel en Schaft in Oost-Bra-
bant bouwden helder voort op het concept dat in de derde 
periode uitkristalliseerde en dat aan de hand van Zalighe-
den-West hiervoor is besproken. Maas en later Hendrikx 
voegden daar wel een extra laag aan toe: de landschapspark-
zones. 

Landschapsparken
Op het landschapsplan voor Strijper Aa- Budel staat de 
eenheid ‘te verwerven als parkgebied’ zelfs expliciet als 
eenheid op de legenda. Deze gebieden sluiten aan op grote 
bospercelen en heidevelden buiten het ruilverkavelingsblok, 
onder andere Weerter- en Budelerbergen en Leenderbos. ook 
op het hier afgebeelde fragment van het landschapsplan voor 
Oirschot-Best vormt een landschapsparkzone een verbin-
ding tussen bestaande grotere natuurgebieden buiten het 
ruilverkavelingsgebied. Met het opnemen van deze zones op 
de landschapsplannen sloot men enerzijds aan op de grote 
schaal van veel ingrepen in het landschap, anderzijds ook op 
een bovenlokaal netwerk van bos-, heide- en beemdreserva-
ten buiten de ruilverkavelingsblokken. De ruilverkavelingen 
werden gebruikt om dit netwerk te versterken met nieuwe 
natuur- en recreatiegebieden, naast het behoud van bestaan-
de natuurgebieden. In dit netwerk werd voortgebouwd op 
het historisch landschap. Cultuurhistorisch belangwekkende 
elementen en patronen werden erin opgenomen. 

Afbeelding 4.62, 4.63 en 4.64. Op de pagina hiernaast staat een fragment 
van het landschapsplan voor Oirschot-Best. De gearceerde delen vormen 
samen een te behouden en te ontwikkelen landschapsparkzone tussen De 
Mortelen en De Campina.



Landschapsplan Nederland  Hoofdstuk 4 Taferelen in één landschap 394

Afbeelding 4.65. Landschapsplan ruilverkaveling Midden-Maasland zoals opge-
nomen in de dissertatie van Sjef Hendrikx van 1977. Dit landschapsplan is uitge-
breid wetenschapelijk vanuit diverse disciplines onderbouwd en tekenend voor 
de verwetenschappelijking van de vakuitoefening van de landschapsarchitecten.

Afbeelding 4.66. Dit deel van de legenda van een deeluitwerking van dit land-
schapsplan laat zien welke soorten ingrijpende voorstellen met dit landschaps-
plan werden gedaan.
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Verhalen
De laag van landschapsparkzones verankerde de individuele 
landschapsplannen in een regionaal verband. Dat zorgde 
ervoor dat ieder van die landschapsplannen de grenzen van de 
ruilverkavelingsgebieden overschreed. Maas ontwikkelde het 
concept van een netwerk van landschapsparken dat de hele 
provincie omvatte. In ruilverkavelingen als Astense A en De 
Leygraaf speelde al het idee van doorlopende zones waarin 
verschillende bossen, stuifzanden, heidevelden en andere res-
ten woeste grond gecombineerd met nieuwe recreatieve terrei-
nen met elkaar werden verbonden. Juist in deze vierde periode 
werd dit concept van een hoofdstructuur van landschapspar-
ken binnen het Brabantse landschap verder uitgewerkt in de 
verschillende ruilverkavelingen, maar ook daarbuiten.127

In het landschapsplan voor Oirschot-Best werd de middelste 
zone als natte bosrijke zone gehandhaafd en versterkt. Daarbij 
zag Maas deze zone als een deel van een band tussen De 
Kampina in het westen en het bosrijke gebied van De Scheek-
en en ‘t Velderbosch.

Verwetenschappelijking
Ook in de landschapsplannen voor de ruilverkavelingen rond 
de Peel en op de overgang naar de Maas is duidelijk gewerkt 
aan een bijdrage aan de hoofdstructuur van landschapsparken. 
Dat geldt met name voor de ontwikkeling van De Maashorst 
en voor een groen netwerk op de westelijke Peelrand. In de 
loop van de zeventiger jaren veranderde het landschapsplan 
steeds meer in de richting van een studie met een uitgebreide 
wetenschappelijke basis. Door middel van allerlei deelstudies 
met deelkaarten werd een onderbouwing voor het landschaps-
plan geleverd. Een representatief voorbeeld is Ruilverkave-
ling Midden-Maasland van de hand van J.A. Hendrikx.128 In 
de Staatsbosbeheercollectie zit een reeks van kaarten met 
daarop o.a. vegetatiekartering, bodemgeschiktheid, historisch 
grondgebruik, oude cultuurlandschappen, archeologie, huidig 
grondgebruik en beheervormen. Hendrikx baseerde zich mede 
op een uitgebreide studie die hij zelf als promotie-onderzoek 
uitvoerde.

Het landschapsplan met die uitgebreide wetenschappelijk 
gefundeerde onderbouwing werd strategisch ingezet in het 
planproces waarin steeds meer partijen hun rol in speelden, 
die ieder ook weer hun eigen wetenschappelijke rapporten 
maakten. In dat krachtenveld werd strategisch gemanoeu-
vreerd en onderhandeld. De consulent Landschapsbouw nam 
daarin niet zozeer een sectorale belangenbehartigende rol, 
maar eerder een bemiddelende rol tussen de verschillende 
belangen. Het landschapsplan voor Midden-Maasland heeft de 
basis gelegd voor landschapspark De Maashorst. 

Extra dikke singels als nieuw element 
Het ruilverkavelingsgebied Midden-Maasland was groot en 
bestond uit drie zeer verschillende deelgebieden. In het 
noord-westen ligt het gebied dat deel uitmaakt van het Maas-
kantgebied. Het werd hiervoor als voorbeeld van een land-
schapsplan in Brabants Rivierenland toegelicht. Het oosten ligt 
op de uitlopers van de horsten die deel uitmaken van de Peel. 
Dat is het deelgebied waar in de ruilverkaveling de basis werd 
gelegd voor het natuurpark ‘de Maashorst’. 
Daartussen ligt een gebied tussen Nistelrode, Heesch, Nuland 
en Loosbroek dat bestond uit broeklanden en heidevelden dat 
grotendeels in de ruilverkaveling werd ontgonnen. Dat derde 
deel van het landschapsplan is weer opgebouwd met de com-
positie-elementen en het compositie-schema zoals we dat uit 
de derde periode kennen, met veel singels in de ontginningen. 
Deze singels zijn in de huidige situatie duidelijk te herkennen. 
Zelfs grootschalige agrarische bedrijfsgebouwen vallen hier 
amper op. Verspreid over het Brabantse zand is het patroon, 
dat al die nieuwe singels vormen, ook een onopvallende 
maar wezenlijke toevoeging aan het Brabantse landschap die 
typerend is voor de wederopbouw in deze provincie. Vaak zijn 
in deze nieuwe ruilverkavelingssingels ook oude zandwegen 
bewaard gebleven en het patroon bood allerlei mogelijkheden 
voor toekomstig gebruik van Brabant’s parklandschap. 

Natuurgebied met een open karakter
Het is opmerkelijk hoeveel er veranderd was ten opzichte van 
1946 toen het landschapsplan voor Lieshoutsche Beemden 
en Beeksche Akker door Benthem werd ontworpen. Harry 
de Vroome maakte rond 1950 nog landschapsplannen voor 
de ontgonnen gemeenteheiden in de Kempen en Frans Maas 
deed dat dat zelfs nog aan het eind van de vijftiger jaren. In 
1926 werd De Schaijksche Heide nog ontgonnen en nog geen 
have eeuw later wordt die heide in het kader van een ruilver-
kaveling weer teruggebracht. In 1974 wordt namelijk het plan 
voor de Ruilverkaveling Midden-Maasland aangenomen en het 
landschapsplan van Sjef Hendrikx zal in de jaren daarna als 
onderdeel van die ruilverkaveling worden uitgevoerd. Dit land-
schapsplan geeft aan waar bestaande bossen zullen worden 
omgevormd tot natuurgebied met een open karakter. Opzien-
barender nog is de legenda-eenheid ‘op landbouwgebied te 
ontwikkelen natuurgebied met een open karakter’. 

Begon Benthem zijn werk in een tijd van grondhonger voor de 
landbouw, werkverschaf�ng en ontginning van woeste gron-
den, hij eindigde zijn loopbaan in een tijd dat de woeste gron-
den als park teruggebracht worden in het landschap. Minder 
dan een halve eeuw nadat hier de laatste ontginningen van de 
heidevelden plaatsvonden zou zo de weidsheid van de vroege-
re Schaijksche Heide teruggebracht worden om de suburbane 
stedeling ervan te laten genieten. 
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Brabants zand, tafereel als geheel

Op het Tafereel Brabants zand zagen we dat vanaf het begin 
werd gezocht naar een manier om via het landschapsplan 
verschillende eenheden binnen het kransesdorp- en oudehoe-
venlandschap ervaarbaar te houden. De beste manier was niet 
meteen helder. Dat kan zeker te maken hebben met het feit dat 
de kenmerken van het speci�ek Brabantse zandlandschap niet 
beschreven waren. De typologiën van Keuning en van Bijhou-
wer lijken eerder op het landschap van Twente of Drenthe 
betrekking te hebben dan op het Brabantse. De akkers wilde 
men visueel-ruimtelijk verduidelijken door een omranding van 
eiken in struikbeplanting om een open akkercomplex. Maar 
soms werd ervoor gekozen om die open akker op te delen 
met struikbeplantingen langs wegen over de akkers. Dat 
zou gebeurd kunnen zijn ter vervanging van steilranden van 
geëgaliseerde holle wegen. In de vijftiger jaren stapte men 
over op hagen bij erven en vooral boombeplantingen langs de 
wegen tussen die erven. Doordat die erven en wegen om de 
akkercomplexen lagen, werden die akkers meteen ook in het 
landschap verduidelijkt. 

In het begin had men twee varianten om - in contrast met de 
akkers - kleinschaligheid en beslotenheid te behouden in de 
beemden. Dat probeerde men door het planten van populie-
ren in de bermen, of door in de beemden te stimuleren dat 
kavelgrensbeplantingen werden behouden of nieuw aange-
plant. Omdat die kavelgrenzen veelal in particulier bezit van 
boeren waren lukte dit maar zeer ten dele. Door de beemden 
werd vaak ook een genormaliseerde beekloop aangelegd. In 
een enkel geval in de Brabantse landschapsplannen koos de 
ontwerper ervoor om een beekdal met randbeplantingen te 
creëren. Vrijwel alle Brabantse beken zijn evenwel met plukken 
beplanting langs de nieuwe curves in de beekloop in het land-
schap verduidelijkt. Dat concept werd in de loop de vijftiger 
jaren uitgewerkt tot de typisch Brabantse ‘parkbeek’ met 
‘clumps’ en zichtlijnen tussen landschap, dorp en stad. Van het 
begin af aan heeft Benthem en later ook Maas zich intensief 
bemoeid met de tracering van de beken en met de situering 
van vergravingen en het voorkomen van ophogingen van lage 
binnenbochten. Daarbij werden elementen van het oude land-
schap - zoals oude meanders, beplantingen, moerasbosjes, 

kades en bruggen - opgenomen in een vernieuwde compositie.  
In het begin werden op de nattere heide-ontginningen veel po-
pulieren en ook wel essen langs de wegen voorgesteld. Later 
concentreerde men zich op het aanbrengen van een patroon 
van ‘dikke singels’.129 Die singels werden vaker voorgesteld 
waar vóór de ontginning zandwegen lagen. Die zijn daardoor 
vaak behouden gebleven als pad binnen die singel. Het patroon 
van singels leverde ruimtes op van enkele honderden meters 
breed en 400 tot 800 meter lang. Deze ‘veldkamers’ zijn 
gemiddeld groter op de overgang naar de Peel dan in de heide-
veld-ontginningen. Rond de Peel is de lengterichting van die 
veldkamers loodrecht op de Peelrandbreuk.

Resten woeste grond zowel van de drogere heidevelden als 
van oude broekgebieden en bosjes aan beken heeft men via 
het landschapsplan proberen te sparen. Ze gingen in de loop 
van de vijftiger jaren een belangrijk onderdeel vormen van de 
visueel-ruimtelijke compositie in het betreffende ruilverkave-
lingsgebied. Daarenboven werden deze terreinen onderling 
verbonden en versterkt met nieuwe bossen of te ontwikkelen 
natuurterreinen. Die zones liet men aansluiten op de grotere 
natuurgebieden buiten de ruilverkavelingsgebieden. Dit net-
werk van natuurparkzones combineerde verschillende functies. 
Het was zowel natuurwetenschappelijk, recreatief, als bos-
bouwkundig van belang voor de maatschappij. Zo voegen de 
ontwerpers het ontwerpelement landschapsparkzones toe aan 
het ontwerp-concept.

In de loop van de tijd wordt het ontwerpconcept voor steeds 
meer onderdelen uitgewerkt, tot er in de zestiger jaren een 
ontwerpconcept was ontwikkeld dat aangeduid kan worden 
als ‘parklandschap Brabant’. Karakteristiek is dat ook in het 
vernieuwde landschap harde grenzen veelal ontbreken. Daarbij 
worden niet zoals in Drenthe de overgangen tussen de land-
schapseenheden met beplantingen aangezet, maar leverde de 
ruimte die opengelaten wordt in de diffuse overgangen juist 
de verbinding tussen de landschapseenheden op. Het concept 
‘parklandschap’ was niet alleen gericht op de landbouw en ook 
niet alleen op de natuur, of alleen op recreatie, of industrie, of 
wonen. Het bood een duidelijke robuuste hoofdstructuur voor 
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de lange termijn met ruimte voor �exibiliteit in detaillering en 
gebruik in de loop der tijd. Het denken over het Brabantse 
landschap als een ‘park-landschap’ neemt Frans Maas in 
1965 mee naar Den Haag als hij door Eo Wijers, directeur 
van de directie Stadsgewesten van de Rijksplanologische 
Dienst, gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan de 
opstelling van de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening 
van Nederland, die in 1966 verscheen.130

Het zijn mooie momenten in onze culturele ontwikkeling 
als mensen met speciale kwaliteiten elkaar op het juiste 
moment tegenkomen. Uit deze ontmoeting ontstond op een 
zolderkamer in Den Haag in enkele weken een landsdekken-
de kaart, geheel met de hand getekend.131 Ze bespraken de 
ontwikkeling van het hele land en het landschap was daarbij 
een leidraad. Daarmee was het gedachtengoed dat we in DE 
KIEM onderzochten en we door de interactie van een kleine 
groep ontwerpers in DE FABRIEK tot een vormentaal zagen 
groeien, in twee decennia deel geworden van één van de 
meest vernieuwende en invloedrijke overheidsnota’s voor het 
ruimtelijk beleid uit de geschiedenis. Maas vertelde dat hij 
daar dagen en ook avonden aan doorwerkte, met vele topo-
gra�sche kaarten en rollen calquepapier en tekenmaterialen 
om zich heen.132 Af en toe liep hij naar het raam keek uit en 
over de stad. Kon hij daar de duinen zien, de binnenduinrand, 
de polders? 
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.7. Strijden voor weidsheid. Tafereel Zuidwest Nederland

Inleiding

Zeeland, het land dat gewonnen is op de zee in een eeuwen-
lange strijd, bestond tweeduizend jaar geleden uit een groot 
veengebied achter de duinen, waar rivierarmen westwaarts 
doorheen stroomden, uitmondend in de zee en waar de zee 
via die rivierarmen met vloed juist weer naar het oosten in 
stroomde. Met springtij, als het zoet water van rivieren en 
het zoute van de zee tegen elkaar stormden werden steeds 
grote stukken van het veen stukgeslagen. Via kreken sleurde 
het water steeds weer land mee naar zee. De zee zette ech-
ter ook zand af in die kreken en er vloeide klei over het veen. 
De kreken verzandden en mensen gingen erop wonen. Sinds 
achthonderd jaar bouwden mensen dijken om stukken van 
dat oude land. Zo maakten ze omdijkte eilanden waar, binnen 
de kringen van dijken (en in het westen de duinenrij), het veen 
en de klei inklonken en de zandige voormalige kreekbeddin-
gen hoger kwamen te liggen in het land. Zo ontstonden de 
oude polders met poelgronden en bewoonde kreekruggen 
binnen de oudste dijken: het ‘oudland’. Tegen de dijken om 
het oudland spoelde de zee weer nieuw land aan, afgedekt 
met vruchtbare zeeklei. Steeds weer wachtten de Zeeuwen 
af tot ze er een nieuwe dijk omheen konden leggen en van 
de zee weer land terug konden nemen. Zo scharrelden ze 
steeds weer stukken land bij elkaar: ‘nieuwland’ – en steeds 
weer brak de zee diepe gaten in de dijken en schuurde nieu-
we kreken in het land. 
De Werkgroep voor de Cultuurlandschappen van de Con-
tact-Commissie had moeite om het oudland en het nieuwland 
als één landschapstype te zien. Dat was in het voorjaar van 
1944, een paar maanden voordat de dijken van Walcheren 
werden gebombardeerd om de bezetters te verdrijven. Ook 
de andere delen van het Zuidwestelijk zeekleipolderland-

schap hadden zwaar te lijden onder het oorlogsgeweld. 
Na de oorlog werden voor dit landschap een hele reeks 
landschapsplannen gemaakt, eerst om de oorlogsschade te 
herstellen, maar zeker ook om het grondgebruik te moderni-
seren. 

Voor veel mensen begint de geschiedenis van het moderne 
Zeeuwse landschap bij de Deltawerken na de Watersnood-
ramp van 1953. Met de herdenking van 75 jaar bevrijding 
realiseerden velen zich echter dat er minder dan tien jaar 
daarvoor ook al een watersnoodramp plaatsvond, door de 
bommen in die laatste oorlogsjaren. Nog minder mensen 
weten dat er vóór het Deltaplan al een uitgebreid weder-
opbouw-programma voor het herstel van dit landschap is 
opgesteld en uitgevoerd. Eerder bespraken we Benthem’s 
bemoeienis met het Reconstructieplan voor Walcheren uit 
1946, waarvoor hij al in 1945 een voorzet had opgesteld.133

In de herinnering van mensen en ook in de geschiedschrijving 
blijkt het onderscheid tussen de wederopbouwactiviteiten na 
de oorlog en de ingrepen in het kader van de Deltawerken na 
1953 niet altijd even duidelijk. Zoals bij herinneringen schui-
ven die in elkaar en wordt de tijdlijn vaker verwrongen en 
door elkaar gehusseld. 

Ook in de geschiedschrijving van de landschapsarchitectuur 
blijkt de tijdlijn van gebeurtenissen niet altijd helder. In de 
literatuur over de landschapsplannen in het zeekleilandschap 
van Zuidwest-Nederland zit namelijk een overeenkomstig 
soort onduidelijkheid. Dat geldt met name voor de datering 
van de ontwerptekeningen en de rol van Nico de Jonge.134

Links: Afbeelding 4.67. Overstroomd gebied in 1944 en 1945. 
Rechts: Afbeelding 4.68. Kaart die de slachtoffers en het ondergelopen land 
laat zien na de watersnoodramp van 1953.  Bron: De ramp. Amsterdam
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Basisdata en methodiek

Startpunt voor dit deelonderzoek vormen weer de kaarten met 
landschapsplannen voor de ruilverkavelingen die deel uitmaken 
van de Staatsbosbeheercollectie. Het zeekleipoldergebied 
in het zuidwesten van Nederland omvat vrijwel heel Zeeland, 
maar ook delen van Zuid-Holland en het noordwesten van 
Brabant. Het Brabantse deel maakte deel uit van een studie 
naar alle Brabantse plannen in opdracht van de Provincie 
Noord-Brabant. De onderzoeksresultaten van dat onderzoek 
zijn aangevuld met die van een kleiner onderzoek in opdracht 
van Kavelruilbureau Zeeland waar we een cursus ‘Landschap 
en Kavelruil’ mochten verzorgen in september 2018. 

De landschapsplannen in het Brabantse deel zijn gegeore-
fereerd zodat ze gekoppeld konden worden aan een reeks 
bestanden in een GIS. Voor de overige plannen is ook gebruik 
gemaakt van GIS, naast analoge kaartstudie. Via archiefonder-
zoek werden de basisgegevens van de ruilverkavelingen op 
een rij gezet.135 Daarnaast werd aanvullend literatuuronderzoek 
gedaan.136 In het actuele landschap kon de herkenbaarheid 
van de landschapsplannen worden onderzocht. Hiertoe werd 
gebruik gemaakt van veldbezoeken, maar ook van Google 
Streetview. 

In DE FABRIEK zagen we bij de expeditie naar de zeekleipol-
ders dat Benthem en De Jonge in hun benadering onderscheid 
maakten tussen het oudland en het nieuwland en dat de pol-
derdijken en de kreken verschillende rollen in de tafereel-com-
posities kregen. 

Zie het onderzoeksrapport: 
Blerck, H.J.J.C.M. van i.s.m. L.A. Timmerman, 2019. 
Brabant’s groene maatpak; vertellen, verstellen, voorstel-
len. Landschapsplannen bij ruilverkavelingen (1943-1977). 
Schokland en water, Rhenen.
Opgesteld in opdracht van Provincie Noord-Brabant. 

Vier periodes

Mede op basis van de bevindingen in de hiervoor beschreven 
deelonderzoeken konden ook de plannen binnen dit tafereel 
weer geordend worden in periodes. In de hiervoor beschre-
ven taferelen waren dat er steeds vier. In het tafereel van de 
zuidwestelijke zeekleipolders zijn evenwel tijdens de eerste 
periode ook landschapsplannen gemaakt voor de reconstruc-
tie van Walcheren en de ‘herverkavelingen’ voor Schouwen, 
Noord-Beveland en Tholen. Ook Zuid-Beveland is waarschijnlijk 
één van de herverkavelingen geweest die onder een speciale 
wet vielen. De landschapsplannen daarvoor zijn (op Zuid-Beve-
land na) niet in de Staatsbosbeheercollectie aangetroffen. Op 
nevenstaande kaart met de ruilverkavelingsblokken uit de ver-
schillende periodes zijn de ‘herverkavelingen’ waarvoor geen 
plan in die collectie zit met roze als periode 0 aangegeven.

In de literatuur is in de loop der tijd een aaneenschakeling van 
minder scherpe dateringen van landschapsplannen voor Wal-
cheren en ander Zeeuwsche eilanden geslopen, waarbij men 
ook nog eens niet of onduidelijk onderling naar elkaar verwijst. 
Voordat we nader ingaan op de vier periodes volgt eerst een 
poging tot reconstructie van de tijdlijn van deze ontwerpen.
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Afbeelding 4.69. Ook in deze regiostudie naar de landschapsplannen in de zuidwestelijke zeekleipolders blijkt dat er in de ontwikkeling van het 
ontwerpconcept voor de landschapsplannen vier periodes zijn te onderscheiden. De eerste periopde overlapt deels met een periode waarin in het kader 
van het herstel van oorlogsschade een reeks herverkavelingen werden uitgevoerd.
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Verwarring aan de horizon

Ik dien u als onderzoeker-interpreet vooraf te melden 
dat de hiervoor vermelde onduidelijkheid in de tijdlijn 
over de chronologie van ontwerptekeningen deel is van 
mijn eigen horizon.164 Ik heb de tijd waarin die ondui-
delijkheid ontstond meegemaakt. Ik heb herinneringen 
aan gebeurtenissen, aan mensen en wat ze zeiden, 
of in hun lichaamstaal uitdrukten. Ik werd in die jaren 
tot landschapsarchitect opgeleid als student aan de 
vakgroep Landschapsarchitectuur aan de Landbouw-
hogeschool in Wageningen. Het was de tijd van de 
grote tentoonstelling De Stijl; 1917-1931 in het Stedelijk 
Museum en Rijksmuseum Kröller-Müller. De internati-
onale prijsvraag Parc de la Vilette vond plaats en het 
post-modernisme gaf te denken, en doen. 
Ook kregen we college van Nico de Jonge in Wagenin-
gen die sinds 1977 een lectoraat bij onze vakgroep 
vervulde. Ik vond zijn verhalen prachtig, maar als linkse 
studenten vonden we hem een vreemde oude man, die 
afgaf op de organisatoren van de grote demonstraties 
in 1981 en 1983 tegen de neutronenbom en tegen 
kernwapens. Met honderdduizenden liepen wij juist 
vol overtuiging mee in die vredesbeweging. We waren 
onwetend over zijn rol in de geschiedenis van het vak 
dat wij aan het ontdekken waren. We maakten grappen 
over die oude man met grote hond die hij meenam 
naar de Hucht om slechts een enkele student te bege-
leiden.165 We hadden de indruk dat hij binnen de staf 
van de vakgroep omringd werd met con�icten. Toen ik 
afstudeerde in 1985 en De Jonge als vervanger voor 
de zieke hoogleraar Vroom optrad bij onze buluitrei-
king, deed me dat niet zo veel. 
Later dat jaar startte ik met het onderzoek naar het 
werk en opvattingen van De Vroome. Ik deelde een 
kamer op onderzoeksinstituut De Dorschkamp met Rik 
de Visser. Die was daar eind 1985 begonnen aan een 
onderzoek naar de geschiedenis van landschapsbouw 
in ruilverkavelingen.166 We werkten onder verantwoor-
delijkheid van Rien van den Berg, de coördinator 
Landschapsbouw bij dat instituut. Die had enkele jaren 
eerder meegewerkt aan een beschouwing gewijd aan 
de ontwikkeling van de landschapsbouw bij het Staats-
bosbeheer.167  Van den Berg was toen nog hoofd van 
de Afdeling Landschapsarchitectuur bij het Staatsbos-
beheer. 

Geschiedschrijving
In het eerste Intermezzo kwam al aan de orde dat de 
afdeling Landschapsarchitectuur van het Staatsbosbe-
heer in Utrecht in 1984 de mogelijkheid onderzocht om 
de ontwerpen, die zeer verspreid over de organisatie 
aanwezig waren, tot een collectie te vormen.168 Men 
begon met de catalogisering van het eigen ‘tekenin-
genarchief’ en was van plan om de plannen die vanaf 
1984 gemaakt zouden worden voortaan ook volgens 

dezelfde catalogisering te archiveren.169 Men noemde 
die nieuwe plannen de ‘tweede-generatie-plannen’. 
Daarmee doelde men er waarschijnlijk op dat de 
plannen in het tekeningenarchief - die dus van voor 
1984 stammen - plannen van de eerste generatie 
waren. Opvallend is dat de serie van 572 van deze 
‘eerste generatie-plannen’ die men in de jaren daarna 
catalogiseerde alleen ontwerpen omvat uit de periode 
van 1960 tot 1975 en geen oudere plannen.170 Het zijn 
allemaal ontwerpen, waaronder veel krijtschetsen, van 
Nico de Jonge en de groep ontwerpers om hem heen 
in de tijd dat hij als hoofd van de centrale afdeling 
Landschapsarchitectuur in Utrecht werkte. 

Dit onderzoek naar de Staatsbosbeheercollectie toont 
dat er in de periode van 1946 tot 1960 toch ook heel 
wat ontwerpen zijn gemaakt. Die zijn bovendien groten-
deels ook uitgevoerd. 

In 1985 werd er een tentoonstelling georganiseerd 
waarin enkele fraaie krijttekeningen van De Jonge, 
Brandes en anderen waren opgenomen.171 Er waren 
op deze tentoonstelling geen oude landschapsplannen 
voor ruilverkavelingen en amper ontwerpen van de 
provinciale afdelingen te zien. Die waren er wel, daar 
lag het niet aan. Ik heb immers zelf in die tijd de kasten 
met landschapsplannen voor ruilverkavelingen gezien  
die later de Staatsbosbeheercollectie in beheer bij de 
WUR Library zouden vormen. Waarom werden die niet 
opgenomen in de catalogisering van het ‘tekeningenar-
chief’? Hoorden die niet bij de eerste generatie? Had 
men wel een idee van hetgeen er was gemaakt in de 
periode voorafgaand aan deze ‘eerste generatie-plan-
nen’? Was het vermoeden dat er iets over het hoofd 
gezien was ook de reden voor Rien van den Berg om 
mij in 1985 op het spoor van De Vroome te zetten? 

In 1987 had ik mijn rapport over werk en opvattin-
gen van De Vroome afgerond en merkte ik hoe erop 
gereageerd werd in de kring van vakgenoten, waarvan 
velen bij Staatsbosbeheer werkten of hadden gewerkt. 
De meesten van hen begonnen hun carriëre overigens 
pas vanaf 1965 of later. Ik merkte dat voor die mensen 
de twee en een halve decennia daarvoor amper 
bekend waren en afgedaan werd met “wat boompjes 
langs de weg”. Ook al werd in mijn rapport over werk 
en opvattingen van De Vroome duidelijk onderbouwd 
dat de tegenstelling tussen de artiest De Jonge en de 
behoudzuchtige De Vroome niet op feiten berustte, de 
mythe rond de tegenpolen De Jonge en De Vroome 
werd in stand gehouden.172 

Verwarring in het geheugen
Niet alleen bij Staatsbosbeheer, maar ook bij andere 
instituten in de ontwikkeling van het landschap – de 
cultuurtechniek en de natuurbescherming - wilde men 
in die tijd aan geschiedschrijving doen. Dat heeft 

waardevolle studies en publicaties opgeleverd, maar 
aangaande de landschapsplannen ook onduidelijkhe-
den en dat geldt voor het Zeeuwsche zeekleipolder-
landschap in het bijzonder. De wijze waarop Walcheren 
is behandeld is daarvoor tekenend. 
Voor de cultuurtechniek verscheen in 1985 het boek 
Veranderend Nederland naar aanleiding van het 
vijftigjarig bestaan van de Cultuurtechnische Dienst en 
haar opvolger Landinrichtingsdienst.173 Belangrijk voor 
de natuurbescherming was ‘Ruimte voor natuur’ waarin 
directeur van Natuurmonumenten, Hans Gorter, 80 jaar 
na de oprichting van deze vereniging verslag doet. In 
beide publicaties wordt Walcheren behandeld en daar 
begint ook de verwarring over over de tijdlijn.
 

In de kantlijn bij het tafereel van de zeekleipolders in het zuidwesten
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Walcheren
Laten we even recapituleren. In april 1945, nog geen 
jaar na het verschijnen van het ‘rondschrijven’ met de 
landschapstypologie van de werkgroep, was Benthem 
benoemd tot lid van de Agrarische Commissie voor 
Zeeland. In die functie stelde hij samen met waar-
nemend Houtvester Reinders binnen twee maanden 
een rapport op als bijdrage aan “het herstelplan voor 
Walcheren”. Daarin zijn al richtlijnen opgenomen voor 
de landschapsverzorging en voor de nieuw aan te bren-
gen beplantingen. Er wordt ingegaan op de benodigde 
breedte van de bermen en er wordt geadviseerd om 
de nieuw aan te leggen landschappelijke groenstruc-
tuur zo veel mogelijk te koppelen aan gronden die 
in overheidseigendom zouden komen. In 1944 was 
Benthem al tot de conclusie gekomen dat beplantingen 
op perceelsgrenzen weinig zekerheid op voortbestaan 
hadden.

Eind juli 1945 werd hij ook benoemd in de ‘snelcom-
missie’ die dat herstelplan voor Walcheren diende op 
te stellen. Het voorlopig rapport bood daarvoor een 
richtinggevende integrale visie en concrete maatrege-
len.174 In haar rapport stelt de Snelcommissie dat men 
“het nieuwe Walcheren een uitgesproken Walchers 
karakter” heeft willen geven. Als bijlage is behalve 
de kaart met het Reconstructieplan, ook een grote 
kaart van de Topogra�sche Dienst opgenomen van de 
‘toestand voor de inundatie’. Verder is een blad met 
wegpro�elen bijgevoegd. Die zijn een illustratie van de 
gedetailleerde wijze waarop Benthem het plan samen 
met cultuurtechnici in het veld heeft ontwikkeld. 

Een losse kaart van het  landschapsplan voor Walche-
ren is niet in het rapport van de Snelcommissie opge-
nomen. Het plan is in tekst toegelicht en in het rapport 
staat dat het landschapsplan in het op een grote kaart 
weergegeven reconstructieplan is verwerkt.175 Er is een 
duidelijk onderscheid aangegeven voor de beplantin-
gen op de hogere ruggen en de binnenduinrand met-
veel geboomte en de meer open struikbeplantingen 
langs wegen in de kommen.

Landschapsplan Walcheren bestaat niet
Ook in de Staatsbosbeheercollectie is een apart 
landschapsplan voor de reconstructie van Walcheren 
niet aangetroffen.176 Wel werd in het persoonlijk archief 
van Benthem een door hem opgesteld ‘documenta-
tierapport’ over Landschapsverzorging aangetroffen. 
Het is in het Engels gesteld en was bedoeld voor de, 
in augustus 1949 in Lake Success in de VS gehouden, 
International Technical Conference on Protection of 
Nature.177 Bij dit rapport zijn drie kaarten gevoegd die 
tijdens de conferentie als bijlage bij het rapport konden 
worden uitgedeeld.178 Het betreft ten eerste een kaart 
met het beplantingsplan voor de Noordoostpolder en 

daarnaast twee kaarten van Walcheren - één van de 
situatie voor de inundatie en één met het gereconstru-
eerde landschap erna. Alle drie de kaarten hebben een 
Engelstalige titel en legenda. Die voor de NOP heeft 
naast een Engelse ook een Franse titel en legenda. De 
kaarten van Walcheren zijn twee kaartjes van 25 bij 
25 cm - ongeveer op schaal 1:75000 - en de ‘toekom-
stige begroeing’ is grotendeels een uitwerking van de 
zonering op de plankaart van het Reconstructieplan 
van 1946. 
In zijn dubbel-artikel van 1950 heeft Benthem beide 
kaartjes van Walcheren vereenvoudigd in zwart-wit 
opgenomen met de ‘situatie van de begroeiing van 
vóór de inundatie van 1944’ en de ‘toekomstige 
begroeiing’.179  

Groeneveld (1985) heeft twee vergelijkbare kaartjes 
opgenomen bij zijn bespreking van Walcheren als voor-
beeld van de “nieuwe wegen’ die men op het platteland 
moest inslaan na de oorlog, want “pionierswerk op 
Walcheren is belangrijk geweest voor de verbetering 
van de inrichting van andere delen van het Nederlandse 
platteland”. Het wegenpatroon is in vergelijking met de  
hiervoor beschreven kaarten op enkele plekken aange-
past aan de uiteindelijk uitgevoerde herverkaveling. 

Wellicht heeft Groeneveld deze kaartjes via Benthem 
gekregen, want hij citeert hem ook. Wellicht heeft men 
op de tekenkamer voor deze gelegenheid, maar wel-
licht ook al eerder, de kaartjes bewerkt door de duinen 
en de zee met geel en blauw krijt in te kleuren. Wellicht 
dat dat voor sommigen aanleiding was om te denken 
dat deze kaartjes in de zestiger jaren zijn gemaakt 
tijdens de krijttekenperiode. Het kan ook zijn dat men 
veronderstelde dat dergelijke krijttekeningen al vóór 
1950 werden gemaakt. Ook Gorter (1986) neemt deze 
twee kaartjes op. Zowel Groeneveld als Gorter vermel-
den niet wanneer deze kaartjes gemaakt zijn. 

Overzicht
In de decennia rond de eeuwwisseling volgde een 
reeks publicaties op basis van onderzoek naar de 
geschiedenis van de planvorming voor het landschap. 
Dat zorgde niet altijd voor meer duidelijkheid over 
de herkomst van plankaarten en de datering ervan, 
integendeel.

In 1992 duiken dezelfde kaartjes van Walcheren op in 
twee publicaties van respectievelijk Han Lörzing die de 
versie van 1950 gebruikte - zij het met andere legenda 
en noordpijl -  en Meto Vroom met de ingekleurde ver-
sie uit Groeneveld (1985). Beiden beogen een overzicht 
te geven van de Nederlandse landschapsarchitectuur 
in de twintigste eeuw. Bij Vroom ligt de focus op de 
periode na 1945. In Vroom (1992) wordt bij de bespre-
king van “het landschapsplan voor de herverkaveling 

van Walcheren” geen onderscheid gemaakt tussen het 
Reconstructieplan van 1946 en het vermeende land-
schapsplan dat in de jaren daarna op basis daarvan is 
gemaakt. Behalve de eerdergenoemde kaarten met be-
planting vóór de inundatie in 1944 en het landschaps-
plan, toont Vroom de wegpro�elen uit ‘Het Nieuwe 
Walcheren’ (1946). Verder is een krijtschets met het 
ontwerp voor het kreekbos bij Veere opgenomen.180 
Vroom schrijft het plan toe aan Benthem en De Jonge 
en vermeld wordt dat de ontwerpen in de periode van 
1945 tot 1955 zijn gemaakt. Hier begint de tijdlijn echt 
onduidelijk te worden. Steenhuis beschrijft immers 
dat de techniek van de krijttekening om ontwerpen te 
maken en presenteren pas in het begin van de zestiger 
jaren door Ellen Brandes werd geïntroduceerd toen zij 
bij Landschapsverzorging ging werken.181

Krijttekening
Is de krijttekening voor het Veersche Bos dan ach-
teraf gemaakt? Om samen met Brandes de nieuwe 
tekentechniek uit te proberen? Of als presentatiete-
kening om bestuurders en beslissers te overtuigen 
van de meerwaarde van het landschapsontwerp? Op 
de topogra�sche kaart van 1962 is dit bos-ontwerp 
ten noorden van de vesting van Veere voor het eerst 
opgenomen. Het is dan dus al aangelegd. Wanneer is 
het dan ontworpen? Dat moet jaren eerder zijn. 

De Herverkaveling Walcheren was in 1958 of�cieel 
afgesloten, maar de uitvoering van het Deltaplan 
kwam toen op gang.182 Op het Reconstructieplan uit 
1946 staan wel al schematisch bossen aangegeven, 
maar het uitgevoerde plan is duidelijk een ingrijpende 
ontwerp-uitwerking. Is het Veersche Bos in het kader 
van de herinrichting aangelegd, of toch pas na 1958 
in kader van de Deltawerken? Neen. De krijtschets met 
het ontwerp voor de kreekbebossingen bij Veere is 
achteraf gemaakt, nadat het al was uitgevoerd.

Op de volgende topogra�sche kaart die in 1972 werd 
gepubliceerd staan ook buitendijks in het Veersche 
Meer nog veel meer nieuwe bossen aangegeven die 
duidelijk gebaseerd zijn op de beroemde krijtschetsen. 
Die zijn echter deel van het Deltaplantraject. Voor de 
geschiedschrijving is het van belang om die twee uit 
elkaar te houden en juist te dateren.
Als de krijtschetsen voor het Veersche Meer ook voor 
het overtuigen van bestuurdeers en cultuurtechnici 
bij Rijkswaterstaat, zijn gebruikt was het natuurlijk wel 
handig dat men in het reeds in het kader van de Herin-
richting van Walcheren aangelegde Veerse Bos kon 
laten zien wat dergelijke landschapsontwerpen voor 
kwaliteit opleveren. Als de bestuurders en de technici 
na een bezoek aan het bos even mee de dijk opliepen 
en met de zeewind in hun haar over de aanstonds 
getemde zeearm uitkeken waren weinig woorden meer 
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Afbeelding 4.70. De bovenste twee kaartjes van Walcheren werden aangetrofffen bij het rapport dat 
Benthem opstelde voor de in augustus 1949 te Lake Success in de VS gehouden, International Technical 
Conference on Protection of Nature. De onderste twee kaartjes waren opgenomen als illustraties bij het 
artikel ‘Het werk van Staatsbosbeheer voor de verzorging van ons landschap’ in het tijdschrift Natuur 
en Landschap, van juli 1950, Links de beplantingen zoals die vóór de inundatie in 1944 op het eiland te 
vinden was en rechts de beoogde ‘toekomstige beplanting’. 
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nodig om ook buitendijks dergelijke kloeke bospartijen 
te zien verrijzen. 

Correctie nodig
Lörzing (1992) neemt ook de kaartjes en de krijtschets 
van het Veersche Bos op. Hij wijst als ontwerpers 
van de ‘herinrichting’ Benthem en Bijhouwer aan met 
als datering het jaar 1946. Daarnaast noemt hij De 
Jonge als ontwerper van het Veersche Bos en dat zou 
gemaakt zijn in 1948 en uitgevoerd “rond 1950”. Ook 
Andela (2000) nam de schets van het kreekbos op 
en vermeldt er in het bijschrift wel bij dat die schets 
in 1960 is gemaakt. Ook vermeldt Andela (2000) dat 
het Reconstructieplan in 1948 werd uitgewerkt in een 
landschapsplan door Nico de Jonge onder supervisie 
van Benthem. De ingekleurde versie van de twee kaart-
jes van Walcheren uit Groeneveld (1985) zijn daarbij 
afgebeeld, met het jaartal 1946 erbij. Hierdoor kan de 
indruk ontstaan dat deze tekeningen al in het rapport 
van het Reconstructieplan stonden, wat niet het geval 
is.183 

Weer een aantal jaar later volgen twee publicaties 
waarin Steenhuis en Andela ieder een aanvulling 
geven op hun eerdere onderzoek. Beide nemen weer 
de ingekleurde versie van de begroeiingskaartjes op. 
Steenhuis vermeldt hierbij Groeneveld (1985) als bron. 
Andela (2008) stelt in het bijschrift dat de kaartjes 
getekend zijn door Nico de Jonge. Over het kaartje 
met ‘beplanting na de inundatie’ is het bijschrift niet 
eenduidig als het aangeduid wordt als: “De nieuwe 
‘Tuin van Zeeland’ getekend volgens het Plan van de 
Snelcommissie, 1946”. Dat jaartal moet slaan op het 
Reconstructieplan van de Snelcommissie, maar daarin 
is het kaartje niet opgenomen. Het is jammer dat deze 
datering niet helemaal correct is, omdat de publicaties 
zelf standaardwerken in de geschiedschrijving van het 
vakgebied vormen, waaraan ook dit onderzoek veel 
heeft kunnen ontlenen.

Barok na de renaissance
Steenhuis (2007) bevat ook afbeeldingen van de 
vogelvluchttekeningen uit ‘Het Nieuwe Walcheren’. Het 
zijn tekeningen in de tekenstijl van Bijhouwer, maar in 
het rapport van de Snelcommissie is niet aangegeven 
wie deze tekeningen heeft gemaakt. Andela (2008) 
geeft nog een aanvulling als ze vertelt dat De Jonge 
zich naar eigen zeggen bij het ontwerpen liet inspireren 
door de beroemde achttiende-eeuwse kaarten van Hat-
tinga, waarop tal van buitenplaatsen en lanenstelsels 
staan afgebeeld. Dit staat echter op dezelfde pagina 
als de krijtschets van het ontwerp van De Jonge voor 
de kreek bij Veere, waarbij weer vermeld staat dat die 
uit 1960 stamt. Had De Jonge het toen over de periode 
vóór 1953, of de periode tussen de ramp van 1953 
en de afsluiting van de herverkaveling van Walcheren? 

Of doelde hij met name op de periode dat hij aan de 
plannen in het kader van de Deltawerken ging werken 
in 1956 overlopend in de tijd dat hij als hoofd van de 
centrale afdeling samenwerkte met Brandes, Bijlsma, 
De Boer, Wiegersma en Hosper? Liepen in zijn eigen 
herinnering die periodes ook door elkaar?

Aanbeveling voor nader onderzoek
Behalve het kaartje uit 1949 voor de IUPN Conferentie 
in Lake Success is er ook in de hiervoor behandelde 
publicaties en in dit onderzoek geen landschapsplan 
voor heel Walcheren opgedoken. Wellicht is er behalve 
de presentatiekaartjes met toekomstige begroeiing 
van 1949 en 1950 nooit één groot landschapsplan 
getekend. 
Steenhuis (2007) heeft wel een ontwerptekening 
opgenomen waarvan ze in het bijschrift aangeeft dat 
het een uitwerking van een ‘recreatieweg’, zoals die 
in het Reconstructieplan staat aangegeven, betreft. 
Deze kaart is gedateerd op 1949 en heeft als titel in de 
stempel staan: Landschapsplan Walcheren, detailplan 
XXXIX.184 Er zijn dus vóórdat deze kaart in 1949 werd 
getekend nog minstens 38 andere van deze detailplan-
nen gemaakt. Het is aannemelijk dat De Jonge in lijn 
met zijn COL-werk voor alle details een apart ontwerp 
maakte.185 Het Veersche Bos hoorde daar hoogstwaar-
schijnlijk ook bij. Dat werk liep dus zeker tot in 1949 
door, maar waarschijnlijk tot halverwege de vijftiger 
jaren. Het kan een verklaring zijn van het feit dat er van 
de vroege landschapsplannen voor ruilverkavelingen in 
de Staatsbosbeheercollectie een relatief beperkt aantal 
aan De Jonge kunnen worden toegeschreven. 

Waarschijnlijk had Bijhouwer als COL-supervisor ook 
contact met ‘technische hulp’ De Jonge en ‘Walche-
ren-supervisor’ Benthem. Bijhouwer heeft De Jonge 
tussen eind 1946 en 1949 (en later?) wellicht bij het 
opstellen van tientallen detailplannen begeleid. De hier 
besproken publicaties vermelden dit echter niet en wel-
licht zal nooit meer achterhaald kunnen worden hoe de 
wisselwerking tussen Benthem, Verhagen, De Jonge en 
Bijhouwer in de periode van 1944 tot 1950 is geweest. 
Het kunnen ook alleen Benthem en De Jonge zijn ge-
weest, waarbij De Jonge - lerend in de praktijk - steeds 
meer van het detail-ontwerpwerk deed en Benthem zijn 
visie van 1945-1946 scherp hield en de presentatie van 
de plannen - zeker op schrift maar ook met getekende 
kaarten- verzorgde. 

Ontmythologisering
Wellicht dat studie van het materiaal over herinrichting 
van Walcheren in het Zeeuwsch Archief nader uitsluitsel 
kan geven, ook over hoe de planvorming na 1950 is 
verlopen. Voor De Jonge lag hier een hoofdrol, dat 
is duidelijk, maar hoe de detailplan-tekeningen die 
de Jonge vervaardigde - waarvan er één uit 1949 in 

Steenhuis (2007) is afgebeeld - zich verhouden tot de 
krijttekeningenperiode aan het begin van de zestiger 
jaren is nog onduidelijk. De Staatsbosbeheercollectie 
die in dit onderzoek wordt bestudeerd geeft daar geen 
uitsluitsel over. 

Wat wel blijkt uit het voorgaande is de verwarring in 
de datering van de verschillende ontwerpen. Die wordt 
deels veroorzaakt door - en draagt bij aan - mytholo-
gisering.186 Deze tijdlijn-reconstructie heeft naar wij 
hopen iets daarvan weggenomen, vóórdat we verslag 
doen van het onderzoek naar de landschapsplannen 
voor ruilverkavelingen die deel uitmaken van het tafe-
reel Zeekleipolders van Zuidwest-Nederland. 
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Periode 1. Pionieren
(1945-1953)

Horizon
In DE FABRIEK zagen we dat er in de beginperiode verschil-
lende ontwerpconcepten voor de zeekleipolders in het noor-
den en in het zuidwesten van het land werden ontwikkeld. In 
het noorden werkte men vanuit het ontwerpschema ’eilanden 
van groen in de open ruimte’ waarin het primordiale land-
schap van de terpen en wierden op de kwelders de inspiratie-
bron werd herkend.
In het zuidwesten zijn uit de beginperiode een aantal land-
schapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie terug te 
vinden. Waarschijnlijk zijn de meeste van die plannen in het 
kader van de Commissie voor Overleg Landschapsherstel 
(COL) gemaakt en daardoor in andere archieven terecht 
gekomen.137 In die paar landschapsplannen is wel een 
aanpak te herkennen die tekenend zal zijn geweest voor die 
COL-plannen. In DE FABRIEK zagen we dat het oudland een 
andere aanpak kreeg dan het nieuwland. Ook is aan de sterk 
verschillende versies van landschapsplannen voor Eede en 
Kruiningen te zien dat die aanpak lang niet altijd is uitgekris-
talliseerd. Benthem en De Jonge waren nog volop zoeken-
de.138

In 1946 schrijft Benthem over de polder van Tholen dat het 
een voorbeeld is van een polder met een veel eenvoudiger 
structuur dan dat van het oudland achter de duinen van Wal-
cheren en Schouwen. In deze nieuwlandpolders zal “met het 
aanbrengen van de eertijds zo rijke beplantingen op dijken 
en erven (...) zeker het voornaamste werk tot landschappe-
lijke wederopbouw verricht zijn”.139 In zijn artikel van 1950 
heeft Benthem een Structuurplan voor de zeekleipolders van 
West-Brabant opgenomen.140 Ook hier is weer een contrast 
als ordeningsprincipe gebruikt. Er werd voorgesteld om de 
“oude, grillig verlopende polderdijken van een boombeplan-
ting te voorzien.” In contrast daarmee zouden de “kaarsrech-
te ‘dambord’-wegen” die in de polders tussen de bouwlanden 
lopen juist onbeplant moeten blijven. 

Compositie en verhalen
Dat is niet alleen voor het landbouwbedrijf gunstig, maar 
het levert ook een helder gecomponeerde ruimtelijk-visuele 
opbouw van het landschap op. Dat zien we duidelijk op het 
landschapsplan in ruilverkaveling De Kleine Boompolder, dat 
we DE FABRIEK ook al hebben besproken. De bestaande 
boombeplanting van de dijken om deze polder zijn op basis 
van het landschapsplan in 1952 aangevuld met nieuwe po-
pulierenbeplantingen. Het is een fraai ingekleurd landschaps-
plan, zoals deze in deze beginperiode werden gemaakt, maar 
totaal anders dan de krijtschetsen uit de zestiger jaren. 

Het landschapsplan voor Walcheren vinden we dus niet in de 
Staatsbosbeheercollectie, maar daar bevindt zich wel een 

landschapsplan voor een deel van een ander Zeeuws eiland. 
Het betreft ruilverkaveling Schelphoek, ook al in DE FABRIEK 
besproken. Deze ruilverkaveling omvat het gehele eiland 
Schouwen, op de duinen na. Het landschapsplan was volgens 
het jaarverslag van Staatsbosbeheer gereed in 1950. Heeft 
Mien Ruijs als supervisor voor COL-gebied Schouwen zich 
hier rond 1948 nog mee bemoeid? Of hebben Benthem en 
De Jonge dit plan opgesteld met dezelfde taakverdeling als 
bij Walcheren, Tholen en Zuid-Beveland? De compositie van 
het landschapsplan is in ieder geval sterk vergelijkbaar en ge-
baseerd op het contrast tussen een met nieuwe beplantingen 
verdichte binnenduinrandzone tegenover een open polderge-
bied, zonder nieuwe beplantingen. De beplantingen van de 
dorpen bestaan uit verschillende soorten bomen en tussen 
de dorpen zijn ’Zeeuwse hagen’ ontworpen: geschoren struik-
beplantingen langs de wegen. De beplantingen bleken moei-
lijk aan te slaan, doordat het met zout water overstroomd 
was. Het is dus de vraag of veel van dit landschapsplan al 
vorm kreeg, voordat de watersnoodramp van 1953 toesloeg. 
Toen moest de uitvoering van de landschapslannen in de 
overstroomde gebieden eigenlijk opnieuw beginnen, of zijn 
eer nieuwe landschapsplannen opgesteld?141 
In de collectie vinden we wel een landschapsplan voor 
Zuid-Beveland. Dat landschapsplan werd ook rond 1950 
gemaakt, niet voor een ruilverkaveling, maar voor een 
herverkaveling. Het is wellicht toch in de collectie terecht 
gekomen, omdat men er op heeft voortgebouwd in de 
latere ruilverkaveling De Poel Heinkenszand waarop we later 
terugkomen.142 Wat we zien op die plankaart is voorgesteld 
om alle dijken om kleine nieuwlandpolders – en dat zijn er 
veel in de Zak van Zuid-Beveland – te beplanten. Daarnaast 
zijn langs de oude wegen over de kreekruggen in het oudland 
met struikbeplantingen ontworpen. Het zijn de Zeeuwsche 
hagen die daar door een beheer van scheren en klepelen van 
de beplanting heden ten dage nog terug te vinden zijn. 

Ook in het plan voor Ruilverkaveling Westland in West-Bra-
bant is het door Benthem beschreven planconcept duidelijk 
te herkennen. In de transformatie van het landschap worden 
de oude dijken meegenomen in compositie van het nieuwe 
landschap. De dijken met beplantingen naast de open polder-
wegen zijn de compositie-elementen die samenkomen in een 
compositie-schema dat gebaseerd is op het patroon van de 
historisch gegroeide aaneenschakeling van polders.

Een uitzondering vormt het ontwerp voor Kromgat, dat bij de 
allereerste landschapsplannen hoort. Ruilverkaveling Krom-
gat ligt tussen Oosterhout en Raamsdonk in West-Brabant. 
Het zuidelijk deel ligt nog op het zand, maar de kreken die 
door het getij vroeger zo ver zuid-oostwaarts kwamen struc-
tureren het landschap ten noorden daarvan. De kreken heten 
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hier ‘gat’, zoals Kromgat. Op de inventarisatiekaart van de 
Eerste Nederlandsche Bosstatistiek is te zien dat er in het ge-
bied weinig boombeplantingen of bossen aanwezig waren. Het 
moet een weids land zijn geweest waar de populieren langs 
de spoorlijn en het kanaal in afstaken. In Kromgat vormden de 
kreken die door dijkdoorbraken in de loop der eeuwen waren 
ontstaan de belangrijkste compositie-elementen, terwijl in het 
later gemaakte structuurplan die kreken niet aan de orde ko-
men. In het noordelijk deel van ruilverkaveling Kromgat zijn de 
wegen langs de oude kreken beplant in de weidse open polder. 
Die vormen zo de visueel-ruimtelijke structuur en de compo-

sitie van taferelen in dit landschap. In 1953 is dit gebied ook 
overstroomd en is waarschijnlijk veel van de jonge beplanting 
verloren gegaan. In het huidige landschap is het landschaps-
plan in een iets andere versie te vinden. Dit bijgestelde ont-
werp is niet als plantekening in de Staatsbosbeheercollectie 
opgenomen. Het nieuwe ontwerp bouwt wel duidelijk voort op 
de visueel-ruimtelijke compositie van het plan dat rond 1948 
werd gemaakt. Zou dit een landschapsplan van Benthem zijn? 
De Jonge was in 1948 nog assistent van de COL-supervisors in 
de COL-gebieden. 

Afbeelding 4.71. Landschapsplan voor Herverkaveling Zak van Zuid Beveland geeft waarschijnlijk een indruk van de andere landschapsplannen die aan 
in de periode 1946 -1950 zijn gemaakt. Onderdeel van de Staatsbosbeheercollectie onder het archiefnummer van De Poel Heinkenszand. 
WUR Library, Special Collections.
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Afbeelding 4.72. Kromgat ten noorden van Oosterhout in 2019. Dit landschapsplan was in de eerste twee periodes het enige waarin kreken een rol speelden.  
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Periode 2. Opnieuw beginnen 
(1954-1959)

Voor grote delen van het zeekleipolderlandschap in Brabant, 
Holland en Zeeland moest het herstel en de herinrichting van 
het landschap na de Watersnoodramp van 1953 eigenlijk op-
nieuw beginnen. Op � lms van het overstroomde land in 1953 
zie je soms de pierige jonge wegbeplantingen van de land-
schapsplannen die tussen 1946 en 1952 waren uitgevoerd, 
boven het water uitsteken. Het zoute water zal een herplant 
nodig hebben gemaakt.
Voor Schouwen-Duiveland leverde Benthem in 1954 weer een 
bijdrage aan een reconstructieplan.143 Het had een verge-
lijkbare opzet als dat voor Walcheren uit 1946. Deze keer 
bestond het plangebied niet alleen uit oudland, maar ook uit 
nieuwland, met name op Duiveland. Benthem (1950) beschreef 
vier jaar vóór de ramp dat in die jongere polders de beplan-
ting van de dijken voldoende zou zijn. Zijn in de jaren daarna 
door De Jonge - die zoals vermeld sinds 1956 belast was met 
de landschappelijke vormgeving voor de Deltadienst van de 
Deltawerken - de detailplannen voor de COL-gebieden uit de 
la gehaald en opnieuw ingeplant? Of heeft hij de ontwerpen 
gewijzigd? Was zijn ontwerpbenadering nog hetzelfde? En is 
die ook hetzelfde als de krijttekening die rond 1961 door De 

Jonge en Brandes is gemaakt?144 Zijn die krijttekeningen van 
lang daarvoor uitgevoerde ontwerpen gemaakt om mensen te 
overtuigen van de waarde van landschapsplannen? De mede-
werkers van Landschapsverzorging konden na het tonen van 
de krijtschetsen mensen ook meenemen het landschap in, om 
te laten zien wat zo’n ontwerp zou opleveren. In ieder geval zijn 
veel boompjes en struiken van Schelphoek ook nu nog in en 
tussen de dorpen van Schouwen terug te vinden. En dat terwijl 
er ruim een halve eeuw later een groot plan voor een natuur 
en recreatiezone uitgevoerd is, op de overgang van de binnen-
duinrand naar de open polder.
In Zuid-Holland werd ruilverkaveling Oude Oostdijk in 1954 
gestemd. Het landschapsplan bouwt voort op de binnenduin-
randplannen voor Walcheren en Schouwen.145 Ook hier kunnen 
we heden ten dage daarom langs de struweelhagen � etsen. 
Ze werden mede ontworpen om de vernieuwde Goereeseweg 
in te passen. In de ruilverkavelingen Heinenoord en Grijsoord 
gaat het om nieuwlandpolders. Daar zijn de dijken beplant en 
in de polder is de beplanting beperkt tot de erven, geheel vol-
gens het structuurplan-concept. Ook in Walzoorden in oostelijk 
Zeeuwsch Vlaanderen zagen we die aanpak.

Afbeelding 4.73. Landschapsplan voor ruilverkaveling 
Oude Oostdijk, met struweelhagen langs de wegen in de 
binnenduinrand, maar ook om de nieuwe weg in het land-
schap en aan het dorp te schakelen. Bron: WUR Library, 
Special Collections.

Onder: 
Afbeelding 4.74. Streetviewbeeld van de nieuwe Goeree-
seweg.
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Periode 3. Hoofdrol voor de kreken 
(1960-1965)

Horizon
De watersnoodramp van 1953 was behalve voor het Delta-
plan ook voor de ruilverkaveling van de zeekleipolders een 
impuls. De maatschappij ging van de wederopbouw naar een 
periode van meer welvaart. Het scheppen van recreatiemo-
gelijkheden voor de stedeling in ‘natuur en landschap’ werd 
een belangrijk argument. Door de uitvoering van de Delta-
werken verschoof de invloed van de zee naar het westen, 
achter de duinranden, sluizen en waterkeringen. Het Haring-
vliet kwam achter een grote dam te liggen. West-Brabant 
werd veilig gemaakt. Het geloof in de ingenieurs was groot. 
Staatsbosbeheer werd namens de Staat steeds belangrijker 
als beheerder van robuuste structuren die daarvoor in de 
ruilverkavelingen op de landschapsplankaart werden gezet. 

Daartoe werd in het zeekleipolderlandschap een nieuw ont-
werpconcept geïntroduceerd. Het ontwerpconcept voor de 
zeekleipolders bestond in de tweede periode uit het beplan-
ten van de polderdijken in contrast met het juist onbeplant 
laten van de wegen door de polders. In die periode werd 
amper wat gedaan met de kreken die in de loop van de ge-
schiedenis ook in het Brabantse deel van het zeekleipolder-

landschap lagen.146 Dat veranderde fundamenteel in de derde 
periode. De ontginning van de Biesbosch werd afgeblazen. 
Het getij verdween uit het gebied, maar het natuurgebied 
met de killen, platen en gaten kon blijven voortbestaan. Frans 
Maas wordt in die tijd consulent Landschapsverzorging voor 
de provincie Noord-Brabant. Hij kende de Biesbosch goed 
van zijn studietijd. Hij deed daar weken waarnemingen in het 
natuurgebied. Een deel van de Biesbosch was in de eeuwen 
na de St. Elisabethsvloed weer ingepolderd en werd deel van 
het Land van Heusden en Altena en het polderland langs de 
Merwede. Eigenlijk hoorde ruilverkavelingsgebied Kromgat 
uit de eerste periode ook bij de Biesbosch. Door de aanleg 
van de Bergsche Maas aan het eind van de negentiende 
eeuw was dit deel echter ‘aan de overkant’ komen te liggen. 
Dat geldt ook voor ruilverkaveling Amerkant. 

Voor Maas was dit landschap niet alleen het land van dijken 
en polders, maar evenzeer van de kracht van het water dat 
via kreken, gaten en killen door de dijken het land steeds 
weer had verzwolgen. Op het landschapsplan van ruilverka-
veling Amerkant is goed te zien dat Frans Maas die aspecten 
juist weer een hoofdrol geeft. 

Afbeelding 4.75. De Brabantse zeekleipolders kwamen veilig achter een dijk op Delta-hoogte te liggen. Op de foto een beeld in de buurt van Lage Zwaluwe. De dijk 
ligt in de zon. Daarachter nog wat wilgenbos op de buitendijkse landen langs het Haringvliet. In deze tijd verdween daar door de Deltawerken het getij. De oude 
doorbraakkreken werden vaker weggeploegd. Maas nam ze juist juist als ruimtelijke drager voor de compositie van het landschapsplan. Drie van de vier bosjes 
voor de dijk op de foto, is geplande of behouden beplanting rond de wielen.
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Compositie en verhalen
Een reeks wielen, ontstaan door dijkdoorbraken worden op 
het landschapsplan aangegeven als “te sparen water’ en ze 
worden stevig in de beplanting gezet. Ze vormen samen met 
de erfbeplantingen groene ‘eilanden’ in de weidsheid van de 
polder. Ook de kreken (de Haven naar Lage Zwaluwe en Het 
Gat van den Ham) staan erop als te sparen water. Langs de 
kreken worden nieuwe beplantingen voorgesteld. 
Tevens hield Maas het beplanten van de dijken in ere. Hij ging 
daarbij zelfs verder doordat hij de dijken uit verschillende 
periodes van de geschiedenis een eigen type beplanting gaf. 
De erfbeplantingen krijgen ook aandacht. De legenda van 
de ontworpen beplantingen is gedetailleerd en bijna tot het 
niveau van een aanlegbestek uitgewerkt.147 
De maat van die elementen is van een andere orde dan 
hetgeen er gerealiseerd werd in het kader van ruilverkave-
ling Altena-West, waar het gaat om een gebied van 5 bij 8 
kilometer met vier noord-zuid slingerende banen van 100 tot 
250 meter breed. Die banen zijn ontworpen als afwisseling 
van bossen, weides, grienden en gaarden, met erven en een 
plan voor beplantingen en recreatie-voorzieningen dat ook de 
polders tussen de banen omvat.  Dit landschapsplan is een 

synthese van de composities van de landschapsplannen in 
eerdere periodes. 

Frans Maas zegt als motto te hebben gehanteerd: “robuust-
heid in de hoofdstructuur en ver�jning in de detaillering”. 
Ook dit ontwerp voor Altena-West is een voorbeeld van een 
compositie van taferelen op drie niveaus. De beleving van het 
landschap begint bij de dorpen op het niveau van de wande-
laar, doordat de kreekzones steeds de dorpsrand raken. De 
�etser rijdt van de dorpen door de polders en doorkruist de 
kreekzones. De motorrijder ervaart de kreken die het land 
insnijden als archetypisch concept voor de beleving van het 
primordiale cultuurlandschap dat een gevolg is van de strijd 
tussen mensen en het water in de delta. Het nieuw ontwor-
pen cultuurlandschap is een nieuwe synthese van natuur en 
cultuur in een maatschappij die gelooft in een vreedzaam 
samenleven met die nog onlangs zo gevaarlijke, maar door 
de ingenieurs getemde zee.
De Noordwaard is een vervolg op het landschapsplan voor 
Altena West.148 Het is eenvoudiger van opzet bij de invulling 
van de kreekbanen. Die zijn hier volledig bebost. Het bouwt 
verder helemaal voort op Altena-West. 

Afbeelding 4.76. Landschapsplan ruilverkaveling Amerkant. De kreken kregen in de derde periode in de landschaplannen van Maas weer een rol.
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De kreken

De natte zones langs de kreken

De oude polders

De oude hoge woonplekken

In de zone langs de kreken werden reeksen bossen 
met openingen erin ontworpen zodat langs de kreken 
verdichte stroken ontstaan.  

In de zone langs de kreek werden tussen de bossen 
weides en gaarden en grienden ontworpen die in 
gebruik genomen werden door de agrariërs. 

Erfbeplantingen op oude woonterpen en rond nieuwe 
erven. Beplantingen langs oude dijken en bij overgan-
gen van de vroegere kleine polders. 

Ook werden sommige weides ontworpen voor 
recreatieve doeleinden en voor parkeren. Recreanten 
kunnen hier het nieuwe cultuurlandschap en langs de 
kreken historie en kreeknatuur beleven.  

Afbeelding 4.77. Analyse van de land-
schapsarchitectonische compositie van 
het landschapsplan voor Altena-West.
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Afbeelding 4.78. Landschapsplan voor Altena-West. Bron: WUR Library, Special Collections.
Foto boven:: 4.79. doorkruisingen van de kreekbebossingen werden gerdetailleerd ontworpen.
Foto midden: 4.80. de vruchtbare grote akkers met de beboste kreken langs de randen.
Foto onder: 4.81. voorbeeld van een oude woonterp in ruilverkaveling Altena-West.  Die oude 
plekken kregen een belangrijke plaats in het ontwerp.
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De Biesbosch is de afgelopen decennia in het kader van na-
tuurontwikkeling en ontpoldering in de noordoostelijke land-
bouwpolders en rond het nieuwe Biesboschmuseum overigens 
weer � ink op de schop geweest. De stevige structuur die er 
met het landschapsplannen van Altena-West en de Noordwaard 
is gecreëerd bood daarbij een krachtig aanknopingspunt. Je 
kunt de recente toevoegingen als een verdere invulling van de 
door Maas benoemde “hoofdstructuur” zien. Die hoofdstruc-
tuur blijft.

Maas maakte het landschapsplan voor Amerkant aan het eind 
van de vijftiger jaren. Iets later herontdekte men op de Cen-
trale afdeling de kreken ook. Samen met Brandes tekende De 
Jonge met krijt de - in de vijftiger jaren uitgevoerde - plannen 
voor de kreek bij Veere opnieuw. 

Getuige het landschapsplan voor ruilverkaveling Stoppeldijk 
kregen de kreken ook in Zeeuwse ruilverkavelingen aandacht. 
In Stoppeldijk is, naast het behoud van de dijkbeplantingen 
en weidevogelgebieden, ook het behoud van stukken kreek, 
als reservaten, opgenomen. Beplanting langs van de kreken 
staat niet aangegeven. Op het landschapsplan voor Canisvliet 
is wel een bebossing langs kreken ontworpen, maar deze is 
niet uitgevoerd. Het landschapsplan lijkt wel een inzet in een 
onderhandelingsproces. Op het landschapsplan staat namelijk 
niet alleen aangegeven waar nieuwe beplantingen of reserva-
ten worden voorgesteld, maar ook waar in totaal “circa 100 
hectare natuurgebied” zou verdwijnen. De onderhandelingen 
zijn blijkbaar niet zo goed verlopen, want de ontworpen be-

bossingen langs de Canisvlietsche kreek en langs Molenkreek 
bij het dorp Westdorpe zijn niet doorgegaan. De Molenkreek 
is zelfs wegverkaveld. Wellicht zijn er ter compensatie enkele 
bosjes op de overgang naar oudere polders ten zuidwesten in 
de wacht gesleept.
Iets later in diezelfde periode werden ook de landschapsplan-
nen voor Noord-Beveland en Koewacht ontworpen met daarin 
behalve de dijkbeplantingen ook recreatieve zones langs kre-
ken met een afwisseling van bossen, weides en water. Vooral 
het ontwerp langs de kreek bij voormalig fort Sint-Jacob bij 
Axel heeft een indrukwekkend landschap opgeleverd. De com-
binatie van dijken, hoge populieren langs een meander van 2,4 
kilometer lang en 200 meter breed maakt tegenwoordig de 
Staats-Spaanse Linie herkenbaar in het open polderlandschap 
er omheen.149 150

Voor ruilverkavelingen in Zuid-Holland - Korendijk en Hoek-
sewaard-Noord - werden vergelijkbare landschapsplannen 
gemaakt.151

De kreek-landschapsplannen in Zeeland en Zuid-Holland waren 
nog bescheiden en blijkbaar niet altijd succesvol, maar in 
Amerkant werd het ontwerp wel uitgevoerd inclusief � inke 
nieuwe beplantingen. De maat van de ingrepen is vergelijkbaar 
met die van de bossen op Walcheren die als uitwerking van het 
Reconstructieplan van 1946 werden ontworpen. Het ontwerp 
voor de kreek bij Veere omvat een gebied van 1,5 bij 1,5 kilo-
meter en bestaat uit blokken van 100 bij 200 tot 300 bij 500 
meter. De strook van Zoutelande naar Vlissingen is 100-250 m 
breed en 5 kilometer lang. 

Afbeelding 4.82. Landschapsplan Noord-Beveland met een combinatie van dijkbeplantingen en bebossing van de kreek.. 
Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.
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Afbeelding 4.83. Landschapsplan Koewacht met dijkbeplantingen en bebossing van de 
kreken in samenhang met de Staats-Spaanse Linie. 
Bron: Staatsbosbeheercollectie, WUR Library, Special Collections.

Afbeelding 4.84. Op één van de andere kaarten van het landschapsplan voor Koewacht in 
de collectie staat aangegeven welke gronden aan Staatsbosbeheer zullen worden overge-
dragen. Binnen een paar jaar nadat het landschapsplan voor Canisvliet niet tot uitvoering 
kwam, was er nu blijkbaar een stevige positie voor het landschapsplan. Waarschijnlijk is 
dit niet alleen het gevolg van de kwaliteit van de ontwerpen. Het heeft ook een juridische 
oorzaak. In het tafereel van het esdorpenlandschap in Drenthe werd behandeld hoe De 
Vroome in Drenthe samen met commissaris van de Koningin Gaarlandt voor elkaar had 
gekregen dat landschapsplannen ook werkelijk gerealiseerd konden worden. Ze bedongen 
dat het Staatsbosbeheer alle elementen die op het landschapsplan stonden in eigendom, 
beheer en onderhoud genomen zou nemen, mocht tijdens de uitvoering van de ruilverka-
veling blijken dat er geen andere gegadigde voor die elementen. Deze overwinning leverde 
zekerheid voor de landschapsplannen in het hele land op.
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Periode 4. Nieuwe bossen, functionaliteit 
en grootschaligheid (1966-1975)

Horizon, compositie, verhalen
We bespraken hiervoor dat De Jonge zich in de zestiger 
jaren als ontwerper verder had ontwikkeld en een klein team 
van ontwerpers om zich heen had verzameld op de centrale 
afdeling in Utrecht. De samenwerking met Ellen Brandes heeft 
prachtige ontwerpen opgeleverd, niet alleen in de ruilverkave-
lingen Koewacht en Noord-Beveland, maar in vele projecten die 
in het kielzog van de Deltawerken tot uitvoering kwamen.

Op de schetsen die die groep ontwerpers voortbracht zien we 
stoere composities van vernieuwde landschappen. Door het 
sterke contrast tussen de zwarte vlakken waarmee de nieuwe 
bossen werden aangegeven en de met lichtgroen aangegeven 
kavels daartussen komen deze tekeningen zeer ruimtelijk over. 
Ze lijken wel driedimensionaal, zoals een maquette, waarbij die 
bossen hoger zijn dan het land ertussen en eromheen. De we-
gen zijn lichtjes rood ingetekend en dat zijn routes waarlangs 
je de ruimtelijke driedimensionale compositie kunt ervaren.152

Binnendijks staan stroken van 50-200 meter aan de dijk of 
langs kreek ingetekend. Buitendijks schetsten De Jonge en zijn 
team bebossingen op eilanden zoals de Schutteplaat, Mossel-

plaat en de Haringvreter. Ook werd buitendijks land zoals de 
Ruiterplaat en Schotsman voor recreanten ontsloten. 
Toch zien we in de landschapsplannen voor ruilverkavelingen 
ook een tegengestelde beweging zich aftekenen. Niet alleen 
de Deltawerken zorgden voor grootschalige ingrepen in het 
landschap. Ook de industriële activiteiten bij Antwerpen en 
Rotterdam hadden in de vierde periode grote invloed op het 
landschap. Daarnaast waren er de uitbreidingswijken bij dor-
pen en steden en nieuwe infrastructuur. In de weidsheid van 
de zeekleipolders zijn deze grootschalige ingrepen van verre 
zichtbaar. In deze periode lijken daar twee antwoorden op: 
• "Laat maar zien wat er gebeurt, dat is het moderne 

antwoord!” Concentreer je op enkele nieuwe bossen die de 
hedendaagse functies op grote schaal op kunnen vangen. 
Laat de landbouw daarnaast zich ontwikkelen ongehinderd 
door de historische opbouw of relicten. 

• “Maak een strategische compositie met bossen langs 
kreken en op slimme plekken in die open ruimte, zodat 
de ingrepen het polderpark-landschap - met oude 
dijken, erven en akkerbouw - visueel niet zullen gaan 
overheersen.”

Afbeelding 4.85. Landschapsplan voor de Ruilverkaveling Zonzeel met een uitgekiende compoitie van nieuwe bossen zijn snelweg en industriegebied 
Moerdijk in het hiostorisch landschap ingepst. Bron: WUR Library, Special Collections.
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Aan de kaarten voor de drie ruilverkavelingen in noord-
west-Brabant - alle drie in de tweede helft van de zestiger 
jaren voorbereid - zou men de eerste benadering - “laat 
maar zien!” - kunnen herkennen. De landschapsplannen voor 
Willemstad, Oud-Gastel-Oudenbosch en Kruisland-Wouw lijken 
zelfs geen ontwerptekeningen, maar eerder bestekkaarten 
voor de weg- en dijkbeplantingen. In Willemstad gaat het 
vooral om het behoud van bestaande bomen, die wellicht 
eerder op basis van ontwerpen van De Jonge in de vijftiger 
jaren geplant waren. 
Opvallend is één van de weinige nieuwe beplantingen: linden 
op de Nieuwlandsedijk en Manciadijk langs de Verlamde 
Vaart die vroeger Klundert met de Mark verbond.  Verder zijn 
niet veel beplantingen op de kaarten voorgesteld, op enkele 
beplantingen na bij taluds van de snelwegen en enkele wegen 
die op dorpen a�open. In de andere twee ruilverkavelingen 
is wel aandacht besteed aan de beplanting van de oudste 
dijk ten noorden van de rand van het zand. Deze dijk loopt 
daar langs de langgerekte polder met daarin de loop van de 
Dinkel. Die stond nog heel lang in open verbinding met de 
zee. Die dijk is dan ook in de loop der eeuwen verschillende 
keren doorgebroken, waardoor een reeks noord-zuid lopende 
kreken zijn ontstaan. Hoewel er in het huidige landschap wel 
enkele kreken beplant zijn, is er op deze landschapsplannen 
niets te vinden van ontwerpvoorstellen langs die kreken. Een 
smalle strook riet in de oever was in lijn met het structuur-
plan van 1950 blijkbaar nog steeds genoeg.

In andere landschapsplannen zien we ook dat de voorstellen 
voor het agrarische landschap minimaal zijn, maar dat er wel 
een nieuw element werd toegevoegd: grote bossen. Het zijn 
voorbeelden van de ‘polderpark ’-benadering. Scheldezoom 
(1965) en Zonzeel (1967) zijn plannen waarop te zien is dat 
het inpassen van grootschalige infrastructuur en bedrijven-
terreinen een vernieuwing van het ontwerpconcept voor de 
zeekleipolders noodzakelijk maakten. De ontwerpers gingen 
die uitdaging aan met een strategische compositie van nieu-
we boselementen.153 Daardoor zijn de grootschalige ingrepen 
in het landschap ingepast op een manier dat ze vanuit het 
historische zeekleipolderlandschap amper zichtbaar waren. 
Deels zijn die weer gekoppeld aan de kreken, maar vaak 
ook niet. In Zonzeel zijn ze gekoppeld aan de tracés van de 
snelwegen. De bossen en natuurgebieden zijn zo gesitueerd 
dat zij het in die tijd ontwikkelde industriegebied Moerdijk en 
de snelwegen vanuit de polders en vanuit de dorpen amper 
laten opvallen. Het lijken tamelijk willekeurige overhoekbe-
plantingen, maar bij nadere analyse vormen ze samen een 
uitgekiende visueel-ruimtelijke compositie met zichtlijnen in 
de traditie van de Engelse landschapsstijl die de karakte-
ristieke weidsheid van de zeekleipolders ervaarbaar heeft 
gehouden.
In Scheldezoom staan op het landschapsplan bossen gepro-
jecteerd in het zuidwesten langs de Kreekrak, het kanaal dat 

Rijn en Schelde verbindt. Deze bossen zijn niet gerealiseerd, 
waardoor de industrie in het havengebied van Antwerpen 
de horizon hier bepaalt. Bleken deze bossen niet haalbaar, 
ondanks de toezegging van Staatsbosbeheer garant te staan 
voor alle elementen op het landschapsplan? Of heeft men 
uiteindelijk toch voor de andere benadering gekozen?  Laat 
maar zien, dat industrielandschap van de nieuwe tijd!154 

Het extreem kiezen voor de zichtbaarheid van de nieuwe 
functies en grootschaligheid van het nieuwe landschap past 
bij de benadering die spreekt uit het landschapsplan voor De 
Poel-Heinkenszand. Dit landschapsplan wordt in de literatuur 
vaak besproken, zeker ook omdat hiervan ook een kloeke 
krijtschets is vervaardigd voor het plangebied als geheel en 
voor het Poelbos apart. Dit Poelbos is een opvallend element 
dat vanuit het omliggende landschap op het eerste gezicht 
gebiedsvreemd is, in de zin dat het niet verwijst naar een 
historisch element in het landschap. Bij nadere bestudering 
is het bos aan de zuid- en westkant wel verbonden met 
een oude kreekloop en via die kreek met het dorp ‘s Heer 
Arendskerke. Ook is het thema kreek in het ontwerp van het 
bos verwerkt. 
Het is echter vooral een bos met een eigen functionaliteit - 
recreatie - en een vorm die niet in de eerste plaats is gerela-
teerd is aan de geomorfologie van het oude landschap. Dat is 
nog sterker het geval bij het landschapsplan voor de aan de 
andere kant van Goes gelegen ruilverkaveling Kapelle-Wemel-
dinge. In beide landschapsplannen - en eigenlijk ook in dat 
voor Noord-Beveland - vormen de bossen een uitvergrote 
versie van de buitenplaatsen die op de kaarten van Hattinga 
te zien zijn. Volgens Steenhuis en Van Dooren (2003) werd De 
Jonge zeer door deze kaartbeelden geboeid.155 De oude bui-
tens met hun tuinen waren volgens die Hattinga-kaarten rond 
de enkele honderden meters breed en lang, terwijl de maat 
van het Poelbos in de orde van 750 meter lang en breed is. 
Het bos bij Kapelle is op het landschapsplan ongeveer even 
groot aangegeven. In de uitwerking werd het bos de helft 
smaller, maar in het ontwerp zijn ook enkele aanliggende wei-
des opgenomen. Die horen dus ook bij deze twintigste-eeuw-
se versie van de Zeeuwse buitenplaats, niet meer alleen voor 
het private genot van de welgestelden, maar als openbaar 
recreatiegebied voor iedereen. 

In de Staatsbeheercollectie zijn nog enkele landschaps-
plannen opgenomen die voor ruilverkavelingen in het zee-
kleipolderlandschap zijn gemaakt. Er zit nog een kaart van 
ruilverkaveling Wolphaartsdijk in de collectie, maar een 
landschapsplan lijkt er niet op aangegeven, of het moet 
wel heel ingetogen zijn. Zoiets geldt ook voor de ruilverka-
veling Voorne-Putten. Zijn het de ondergronden waarop de 
landschapsplannen hadden moeten worden ingetekend? Die 
ingetekende landschapsplannen zijn niet meer in de collectie 
aangetroffen. 
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Afbeelding 4.86. Landschapsplan voor de Ruilverka-
veling Kapelle-Wemeldinge (boven) 

Afbeelding 4.87. Landschapsplan van Scheldezoom 
(onder). In het eerste landschapsplan kiest men voor 
één geconcentreerd nieuw element met eigen functie 
in een modern functioneel landschap, terwijl men 
in Scheldezoom de landschappelijke opbouw met 
de kreken aanzet met bossen, misschien ook wel 
om het zicht op de Antwerpse haven weg te nemen. 
Bron: WUR Library, Special Collections.
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De zeekleipolders in het zuidwesten van 
het land, tafereel als geheel

De hiervoor besproken landschapsplannen werden groten-
deels wel uitgevoerd en ze kwamen tot wasdom. Ook in het 
landschap van de zuidwestelijke zeekleipolders zijn veel van 
de tafereel-composities nog in het huidige landschap her-
kenbaar. Er kan in deze tijd op worden voortgebouwd als het 
ontwerpconcept achter de landschapsplannen duidelijk is. In 
deze regiostudie werd de ontwikkeling van dat ontwerpcon-
cept onderzocht. 

Als we de hele serie van landschapsplannen in dit tafereel be-
schouwen, zien we dat in alle periodes de indeling in oudland 
en nieuwland is toegepast. Voor het oudland was het steeds 
de bedoeling om het verschil tussen de binnenduinrand, de 
hogere kreekruggen en de lagere poelgronden daartussen te 
benadrukken door de eerste twee te verdichten met nieuwe 
beplantingen en de lagere gronden vrij van beplanting te hou-
den. In de nieuwlandpolders was het concept zoals Benthem 
in het dubbel-artikel van 1950 beschreef leidend: stevige 
beplantingen op de dijken en rond de erven. Verder openheid 
in de polders, want de dijken waren voldoende om de trans-
formatie naar het nieuwe landschap te structureren. Hoewel 
op het reconstructieplan de bebossing van de kreek bij Veere 
is aangegeven, zagen we alleen in het ontwerp voor Kromgat 
dat de kreken een hoofdrol speelden in de transformatie van 
het oude naar het nieuwe landschap.

In de tweede periode werd de benadering van de beginperio-
de doorgezet, met ‘Zeeuwse hagen’ op de kreekruggen en in 
de binnenduinrand in contrast met het weidse nieuwland met 
beplante dijken en erven als belangrijkste compositie-elemen-
ten.

In de derde periode krijgen de kreken een hoofdrol in de land-
schapsplannen. In en om de Biesbosch zorgen ze voor een 
vernieuwde robuuste ruimtelijke hoofdstructuur die gepaard 
gaat aan ver�jning in de detaillering. Dit is - zij het met een 
beperkter maat - ook het geval bij een reeks landschaps-
plannen in Zeeland en Zuid-Holland. In Koewacht worden 
die park-kreken ook gebruikt om de cultuurhistorie van de 
Staats-Spaanse Linie in het landschap te bewaren. Onder-
tussen bleef de aandacht voor behoud en aanvulling van de 
dijkbeplantingen. 

In de vierde periode staat het bos als eigenzinnig compo-
sitie-element centraal. Bossen worden gebruikt om nieuwe 
grootschalige toevoegingen aan het landschap in te passen. 
De nieuwe infrastructuur en industrie wordt visueel-ruimte-
lijk ingekaderd, zodat in de beleving van het landschap de 
schaal van de oude polderdijken en dorpen ervaarbaar blijft. 
Het harmonisch volgen van compositie van het primordiale 
cultuurlandschap wordt vervangen door een compositie 
waarin nieuwe elementen juist afsteken tegen de primordiaal 
geïnspireerde delen van de composities.
Soms ontwierp men die bossen in deze periode ook als au-
tonome gebieden met een eigen functionaliteit, naast die van 
de landbouw, of de industrie, of de cultuurhistorische reser-
vaten. De nieuwe bossen rond Goes kunnen gezien worden 
als moderne buitenplaatsen met een duidelijk afgezonderde 
vorm afstekend tegen - of in interferentie met - het omliggend 
modern open agrarisch gebied. 

In de benaderingen van de derde en vierde periode kris-
talliseerden zich - deels gelijktijdig en overlappend - twee 
benaderingen van het cultuurlandschap van de zeekleipolders 
uit. Die waren al in de eerdere periodes te herkennen. 
 
In Kromgat zagen we dat de kreken een hoofdrol kregen. 
Die kun je als symbool van de woeste natuur zien die vroe-
ger door de dijken van de mensen heen brak. Door van 
die kreken parkachtige stroken te maken werd een nieuwe 
synthese bewerkstelligd van natuur en cultuur. In veel andere 
landschapsplannen uit de beginperiode lijken de kreken te 
worden genegeerd. De nadruk ligt op de dijken en de strakke 
polderverkaveling. De kracht van de natuur wordt buiten de 
polders gehouden. 
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Afbeelding 4.88. Voorbeeld van een dijk in Zuid-Beveland die onlangs een nieuwe beplanting heeft gekregen. Te zien is dat de plantafstand veel groter is dan 
de plantafstanden die door Landschapsverzoriging in de veertiger en vijftiger jaren is toegepast. Dit gebeurt langs vele dijken in Zeeland. Erger nog, soms 
blijft nieuwe beplanting achterwege. Vaak worden de nieuwe bomen ook verder van de weg afgeplaatst, zodat de weg verbreed kan worden. Deze ontwikke-
lingen zijn onrustbarend. Hiermee gaat een belangrijk deel van het na-oologse Zeeuwse landschap verloren. Het verdient aanbeveling om op korte termijn een 
groot onderzoek te starten waarin de dijkpro�elen met de beplantingen van Landschapsverzorging minitieus in kaart worden gebracht. Het gaat om plantaf-
stand, plaatsing ten opzichte van de dijkhelling, combinatie van boomsoorten en struwelen. Zeeland let op uw zaak!
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Ik stel mij bij het interpreteren van de landschapsplannen voor 
dat die twee benaderingen terug te voeren zijn op verschillen-
de visies. Ten eerste die van Benthem als bewonderaar van 
het cultuurlandschap als synthese van natuurlijke krachten en 
de invloed van mensen. Die wilde behalve de dijken dus ook de 
geschiedenis van doorbraken leesbaar houden. Maas volgde 
hem daarin en voegde daar een modern programma aan toe 
waarin nieuwe recreatie en natuur de compositie van het 
primordiale landschap volgden. Daarnaast is er de visie van de 
Zeeuw De Jonge die juist de overwinning op de zee wilde vie-
ren, als een kerstening van het woeste. In de laatste periode 
lukt het hem om een nieuwe oplossing te vinden. Daarin wordt 
ervoor gekozen om het nieuwe programma een eigen vorm 
te geven die contrasteert met het historisch cultuurlandschap 
door een eigen richting, maat, schaal en indeling. In de nieuwe 
compositie van het landschap interfereert het archetypische 
beeld van het primordiale cultuurlandschap met de eigengerei-
de stempel van De Jonge’s nieuwe barok.156  Bij nadere be-
schouwing blijken die eigengereide bossen op het niveau van 
de wandelaar in die bossen evenwel weer het verhaal van het 
oudland te vertellen, maar dan wel veilig ingekapseld. 
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.8. Veenweiden, bossen en verstedelijking

Inleiding

Deze laatste regiostudies is anders van opzet dan de vorige 
vier. In deze regiostudie bespreken we het landschapschaps-
plan voor slechts één ruilverkaveling. Het gaat om het land-
schap van de veenweiden in het westen van het land waar 
met name in de late zestiger en zeventiger jaren gereageerd 
moest worden op de druk van de verstelijking, die in de na-
bijheid van de Randstad eerder, grootschaliger en meer dan 
gemiddeld hoog was.
In de taferelen die hiervoor werden besproken zijn de sla-
genlandschappen en met name de veenweidelandschappen 
in het westen van het land onderbelicht..187 In de taferelen 
Groningen, Drenthe en Noord-Brabant komen ze slechts 
beperkt in beeld. In Brabant is amper meer iets van het sla-
genlandschap terug te vinden.188 In Zuidwest Drenthe en het 
Groningse Westerkwartier zagen we dat er een aantal vroege 
plannen waren waar de verkaveling vrijwel werd opgeruimd 
en de beplantingspatronen veel grootschaliger werden. In het 
Westerkwartier zagen we ook plannen uit de zestiger en ze-
ventiger jaren die veel sterker op het behoud en de vernieu-
wing van de vele kavelgrensbeplantingen gericht waren. Voor 
een groot deel ook met succes. 
In DE FABRIEK kwam de reeks ruilverkavelingen langs de 
Dedemsvaart in Noord-Overijssel aan de orde. We zagen 
daar, net als in de vroege landschapsplannen voor de 
ruilverkavelingen rond Staphorst en Veenendaal, dat er een 

compositie-schema werd uitgewerkt van kleine besloten 
ruimtes in de woonlinten naar steeds grotere ruimtes verder 
van het dorp af. 
Tijdens de expeditie naar het slagenlandschapin hoofdstuk3 
zagen we dat in het westen van het land in die vroege peri-
odes slechts enkele ruilverkavelingen zijn uitgevoerd. In die 
landschapsplannen werd voor ijlere beplantingen gekozen, 
vooral van knotwilgen, dwars op de dorpslinten langs de 
sloten en zijkades tot aan de eerste sloot evenwijdig aan 
het lint. In enkele veenweide-gebieden werd niet voor een 
geleidelijke schakering, maar juist voor een groot contrast 
gekozen tussen besloten dorpslinten en de weidsheid van de 
veenweidepolders. Dat contrast was daar vóór de ruilverka-
veling ook. Deze landschapsplannen zijn eigenlijjk allemaal 
opgesteld voor ruilverkavelingen in de veertiger en vijftier 
jaren en het betreft amper ruilverkavelingen uit het veenwei-
delandschap in het westen van het land. 

In dit hoofdstuk met regiostudies nemen we een paragraaf 
over de veenweides in het westen van het land op, omdat 
hier in de jaren zestig en zeventig bij uitstek op de druk van 
de verstedelijking in het landschap moest worden gerea-
geerd. Voorbeeld van een ruilverkaveling waar dat aan de 
orde was is ruilverkaveling Alblasserwaard. Dat landschaps-
plan wordt als daarom in deze laatste regiostudie besproken.

Afbeelding 4.89. Abelen langs De Hoogt, één van de vele beplantingen die Jan de Boer ontworpen heeft in 
de jaren zestig en zeventig in Zuid-Holland.
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Ruilverkaveling Alblasserwaard

Dit is de grootste ruilverkaveling van Nederland. Er kwamen 
nieuwe gemalen en waterlopen. Er werden 115 nieuwe boer-
derijen geplaatst en 128 kilometer nieuwe weg aangelegd 
waarvan enkele provinciale wegen. 
Evenwijdig aan de oude woonlinten langs oude veenstroompjes 
als de Alblas en de Giessen werden veel van de nieuwe wegen 
aangelegd met reeksen nieuwe boerderijen. Daarnaast werden 
extra oost-west en zuid-noord lopende wegen aangelegd en 
moest men rekening houden met een voor die tijd enorme uit-
breiding van bebouwing ten zuiden van de snelweg A15 tussen 
Rotterdam en Dordrecht. 

Horizon
Juist die snelle verstedelijking in de omgeving van de Alblas-
serwaard had een grote invloed en gaande het planproces 
kwamen daardoor vele hectares beschikbaar voor natuur en 
om recreatieve voorzieningen in te richten. Rond 1970 diende 
daarom het landschapsplan herzien te worden. In het de�nitie-

ve plan is voor enkele miljoenen guldens gestoken in de aanleg 
van 600 hectare natuur- en recreatiegebieden in de Alblasser-
waard. Dat had evenwel nog een grotere oppervlakte kunnen 
zijn. 

Bossen voor de stedeling
Benthem had in die tijd Rien van den Berg aangesteld als 
consulent voor Zuid-Holland.189 Benthem sprak met Van den 
Berg over de kansen om hier veel bos in de Randstad te reali-
seren.190 Dat sloot zeer aan bij de motivatie van Van den Berg 
om bij Staatsbosbeheer te gaan werken. Hij was gefascineerd 
én bezorgd over de wijze waarop de verstedelijking zich in 
het landschap manifesteerde.191 Grote bossen waren wel een 
mogelijkheid om recreatiemogelijkheden voor de stedelingen 
te realiseren. Van de andere kant zouden die bossen zonder 
koppeling aan het veenweidelandschap net zo goed tot het 
verdwijnen van de karakteristieken van het landschap van de 
Alblasserwaard leiden. 

Afbeelding 4.90. Landschapsplan voor de Ruilverkaveling Alblasserwaard. Bron: WUR Library, Special Collections.
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Van den Berg ging door op schetsen die onder leiding van 
zijn voorganger Gerard Swellengrebel (bosbouwer) door Ellen 
Brandes gemaakt waren. Adjunct-consulent Jan de Boer 
dacht íntensief mee, hij had lang in het gebied gewerkt. Van 
hem zijn veel van de wegbeplantingen, ook in andere ruilver-
kavelingen in deze provincie. 192

In het herziene landschapsplan werden lang niet alle gronden 
gebruikt die op het voorlopig plan aangegeven stonden als 
‘toe te wijzen aan openbare lichamen’. Met name bij Wijngaar-
den en Alblas en langs de Lage Boezem werden niet al die 
gronden als bosrijk recreatiegebied op het landschapsplan 
opgenomen. De eerste oorzaak daarvoor was dat gemeen-
tes vanwege hun orthodoxprotestantse inwoners geen 
recreanten op zondag in hun gebied wilden en daarom de 
claim op die recreatiegebieden loslieten. De tweede oorzaak 
lag besloten in het planproces. Staatsbosbeheer als verant-
woordelijke dienst voor het landschapsplan wilde wel bos 
aanleggen en gaan beheren. Het plan van toedeling van de 
ruilverkaveling werkte echter van het brede oostelijke deel 
naar het smalle westelijke deel. In het westen was de be-
schikbare grond overvraagd en kon Staatsbosbeheer niet al 
de ambities van het oorspronkelijke landschapsplan realise-
ren. “We hebben met de circa 150 ha bos het maximale eruit 
gehaald,” maar Van den Berg had eigenlijk meer bos gewild 
in het schiereiland van de Alblas: de Nes.

Compositie
Naast deze twee oorzaken was er ook een landschapsarchi-
tectonische reden om een minder grote oppervlakte bos in 
het herzien landschapsplan op te nemen. Van den Berg koos 

er voor - samenwerkend met en voortbordurend op schetsen 
van Ellen Brandes - om de bossen en andere elementen van 
het landschapsplan een maat en schaal te geven die aansloot 
op de verkaveling van het historische landschap en op het 
riviertje de Alblas. De oude slagenverkaveling is doorgezet 
in de opbouw van de bossen. Dat leverde lange zichtlijnen 
op en uitzichten over de weidse polder. Door de bospercelen 
per kavel een andere lengte te geven – en er dus gehakkelde 
bosranden ontstonden - benadrukten de bossen ook nog 
eens die verkaveling. Tegelijk zouden de bossen zo, gezien 
vanuit de polder, niet massaal overkomen. Door her en der 
ook een deel van de niet gebruikte hectares elders in de 
polder in te zetten konden ook daar op een vergelijkbare 
manier ‘Alblasserwaard-eigen’ bosjes worden ontwikkeld. 
Vaak konden hier de door het tracé van de nieuwe provinci-
ale wegen afgesneden kavels voor worden gebruikt.193 De 
N214 is daardoor een ware ‘parkway’ geworden. Ook daarin 
konden oude kades worden opgenomen. Dat zijn nu mooie 
wandelroutes.

In de ruilverkavelingscommissie onderhandelde Van den Berg 
als consulent over het herziene landschapsplan. In het wes-
ten moest ingeleverd worden, maar meer naar het oosten 
kon hij verspreid over het gebied nog 50 ha voor elementen 
van het landschapsplan in de wacht slepen. Ter ondersteu-
ning van dit onderhandelingsproces had Van den Berg “een 
� exibele vegenkaart” waarmee met de landmeters, in de fase 
van de� nitieve toedeling van de gronden, naar oplossingen 
gezocht kon worden. “De rol van de landmeters is in het 
algemeen steeds belangrijk geweest.”194

Afbeelding 8.91. Ontwerp Slingelandse Plassen van Ellen Brandes.
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Afbeelding 4.92. Rien van de Berg tijdens excursie op de - in de ruilverkaveling behouden - De Donk. Die werd met 
nieuwe beplantingen een eiland van groen in de weidsheid. 



427

Verhalen
Het herziene landschapsplan nam zo een minder grote op-
pervlakte in, maar kon wel in de details ruim opgezet wor-
den. Zo kon volgens Van den Berg “marge in het landschap” 
worden ingebouwd.195 De wegbeplantingen die schematisch 
op het landschapsplan staan aangegeven werden vaak 
gecombineerd met het behoud en beplanten van oude kades 
of waterlopen. 196  De tracering van de nieuwe wegen volgde 
vaker de loop van de oude achterkades van de dorpspolders. 
Vroeger waren dit de zones in het landschap die extensief in 
gebruik waren, omdat ze ver van de huiskavels lagen. In de 
nieuwe inrichting van het landschap werden het routes. De 
nieuwe wegen werden dus niet over de oude kades gelegd, 
maar ernaast. Die kades met de waterlopen erlangs zorgden 
ervoor dat de geschiedenis leesbaar behouden bleef en het 
landschap juist ook bij de nieuwe boerderijen enorm ver-
fraaid werd. Je ziet het tegenwoordig bijvoorbeeld langs de 
Broekseweg, de Torenweg, of de Kweldamweg: de combina-
tie van nieuwe wegen en erven met de subtiel beplantte oude 
achterkades heeft de uitstraling van ‘polderparkwegen’ op-
geleverd. Zie de rivierdijk bij Boven-Hardinxveld, met nieuwe 
beplantingen in de uiterwaarden, of de beplantingen op De 
Hoogt langs het weggetje naar het bosje bij de Slingelandse 
Plassen. De subtiele verspreide beplantingen in het kronke-
lende dijklint van Broek. De beplanting langs het laatste stuk 
van het weggetje naar De Donk.

Tussen het bos bleef de polder voelbaar
In de zuidwestpunt van de Alblasserwaard zijn de bossen 
minder groot dan volgens het oude plan mogelijk was, maar 
ze zijn wel zo gepositioneerd dat de verstedelijking langs de 
A15 en de uitbreidingswijken van Alblasserdam buiten beeld 
blijven in de polder en vanaf de oude woonlinten langs de 
Alblas. Doordat een voor een openbaar lichaam gereserveer-
de strook land bij Wijngaarden niet als bos is ontwikkeld, is 
vanuit het dorpslint tussen de knotwilgen door zicht op de 
weidsheid van de veenweides behouden. Door de gedetail-
leerde uitwerking van de wegbeplanting is daar toch een 
beslotenheid bewerkstelligd. 

Via een bruggetje schakelt het dorp Wijngaarden aan de 
nieuwe bossen. In die bocht is een natuurinformatiecentrum 
gevestigd. Van den Berg was daar tijdens een excursie in 
de zomer van 2019 opgetogen over. Hij vertelde me dat hij 
bij het ontwerpen van die bossen hoopte dat er een derge-
lijke bestemming op die plek zou komen. Dat zou een teken 
zijn dat het bos inderdaad deel zou zijn geworden van het 
landschap van de mensen. We wandelden door de bossen 
die een wereld op zichzelf vormen, maar waar door de lange 
zichtlijnen over de sloten tussen de bospercelen door steeds 
de polder voelbaar blijft.

Afbeelding 4.93. Beeld vanuit Google Earth van de strook bossen bij Wijngaarden. Het bos is verkaveld waarbij de oude slagenverkaveling leidend is. De bossen 
hebben allemaal een andere lengte waardoor een hakkelige bosrand is ontstaan die enerzijds de verkaveling ruimtelijk verduidelijkt en anderzijds het bos ijl in de 
polder de verankeren. Speciale aandacht was er voor de aansluiting op het dorpslint van Wijngaarden en van de parkway langs de N214. 
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
4.9. Van taferelen naar het geheel: een ‘Landschapsplan Nederland’

Inleiding

Van de ruilverkavelingen waarvan de voorbereiding in de zeven-
tiger jaren begon zijn amper landschapsplannen in de Staats-
bosbeheercollectie te vinden. Dat heeft van alles te maken 
met de veranderingen in de maatschappij. Na de grote verbou-
wing van het landschap tijdens de Wederopbouw, was er een 
volgende metamorfose in volle gang. Nederland verstedelijkte 
en industrialiseerde op grote schaal. De dichotomie tussen 
landelijk en stedelijk gebied werd stringent doorgevoerd in de 
ruimtelijke ordening. Het landelijk gebied werd van multifunctio-
neel platteland steeds meer sectorale gebruiksruimte voor de 
landbouw. 

De Visser (1997) beschrijft in zijn overzicht “Een halve eeuw 
landschapsbouw” dat er aan het einde van de zestiger jaren 
in de maatschappij meer en meer het besef doordrong dat 
er tijdens de wederopbouw veel kostbaar cultureel erfgoed 
en natuurschoon teloor was gegaan. We zagen in meerdere 
regiostudies dat de ontwerpers van de landschapsplannen - 
met het voordragen van reservaten en met stevige ruimtelijke 
composities - vanaf de zestiger jaren grootschalige ontwik-
kelingen in het nieuwe landschap trachtten in te passen. Nu, 
meer dan een halve eeuw later, kunnen we zien hoe de bossen 
en andere beplantingen die daarvoor werden ingezet vaak in-
derdaad die ontwikkelingen hebben ingepast. Het duurt echter 
een tijd voordat een wegbeplanting of een bos is opgegroeid 
tot het enig formaat heeft en de meeste mensen kunnen zich 
het effect van dergelijke beplantingen op lange termijn niet 
voorstellen. Vandaar dat het nieuwe niet werd gewaardeerd en 
de verontrusting over het oude dat verloren ging de overhand 
had.  

Het protest tegen grootschalige ingrepen in het landschap 
groeide. Daardoor groeide de steun voor natuur- en land-
schapsbehoud zo sterk dat ruilverkavelingen toch maar niet in 
voorbereiding werden genomen. Er werd steeds meer vanuit 
de deelbelangen van sectoren gedacht. De belangen van 
‘landbouw’ en ‘natuur en landschap’ in ruilverkavelingen die al 
in gang waren gezet leken steeds vaker onoverbrugbaar. 
De verdeeldheid in de maatschappij was zo sterk dat er een 
nieuwe wet werd voorbereid, de latere Landinrichtingswet, 
die de ordening van de verschillende belangen diende te 
regelen. In afwachting van die wet werden al vanaf 1975 door 
verschillende overheidsdiensten aparte deeladviezen voor de 
landbouwstructuur, de natuur- en landschapsbescherming, 
de openluchtrecreatie en de landschapsbouw opgesteld als 
start van een ruilverkavelingsproces. Dat zal de voornaamste 
reden zijn dat de Staatsbosbeheercollectie aan het begin van 
de zeventiger jaren amper meer werd uitgebreid met nieuwe 
landschapsplannen. Via het landschapsplan had men tot die tijd 
al de belangen van de natuur- en landschapsbescherming, de 

openluchtrecreatie en de landschapsbouw als basis genomen. 
Met de belangen van de landbouw was via een afstemming in 
het Plan voor wegen- en waterlopen al rekening gehouden. 
De nieuwe deeladviezen hadden een andere opzet. Ze werden 
niet langer met een plan voor wegen en waterlopen opgesteld, 
als op elkaar aansluitende plankaarten die op de uitvoering 
gericht waren. De nieuwe deeladviezen waren eerder een inzet 
voor de onderhandelingen met de andere sectorale deel-advie-
zen. 

De scheppende en integrerende benadering van de landschap-
sontwerpers kwam in een slecht daglicht te staan, omdat die 
vereenzelvigd werd met het afbreken van het waardevols dat 
verloren was gegaan. De landschapsverzorgers werden zo in 
het kamp van haar tegenstanders geplaatst. De landschaps-
plannen waren immers juist altijd op het verenigen van belan-
gen gericht. Dat probeerden de ontwerpers door het nieuwe 
met het oude te verbinden, of in ieder geval te redden wat er 
te redden viel. Hiervoor hebben we dat bij steeds behandeld 
onder het thema ‘transformatie-aspecten’. Voor de ontwerpers 
van Landschapsverzorging en Landschapsbouw was dat een 
vreemde gewaarwording. Men wilde niet in een sectorale be-
langenrol terecht komen waardoor men tegenover de belangen 
van de natuurbescherming en erfgoedbehoud kwam te staan, 
maar men wilde ook de eigen bijdrage aan de compositie van 
een vernieuwd landschap niet verloochenen. De Visser haalt 
het jaarverslag van 1972 van Staatsbosbeheer aan waarin 
gesteld werd dat een beleid dat “uitsluitend op conserveren 
gericht” was geen oplossing voor de landschappelijke proble-
men” van die tijd zou bieden. Er diende echter wel een nieuwe 
benadering en rol voor landschapsbouw te worden gezocht.157 

Het landschapsplan verdween als instrument van het toneel. 

Het instrument landschapsplan verdween dan wel, maar de 
benaderingswijze van de ontwerpers bleef en zou op nieuwe 
manieren ingezet worden. En de miljoenen bomen en struiken 
van de uitgevoerde landschapsplannen groeiden op.
 
Kunnen we op basis van de regiostudies die in dit hoofdstuk 
aan de orde kwamen concluderen dat er  tussen 1946 en 1976 
een landschaps-architectonisch vocabularium voor het maken 
van landschapsplannen voor de verschillende landschappelijke 
regio’s werd uitgewerkt en toegepast? Die vraag kan op basis 
van de regiostudies zeker bevestigend beantwoord worden.

Het thema binnen-buiten in dit vocabularium is in de verschil-
lende regio’s uitgewerkt in tafereel-composities op het niveau 
van de wandelaar, zij het dat men daarbij in sommige gebieden 
gedetailleerder te werk ging dan in andere.
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We zagen dat dit vocabularium werd uitgewerkt in tafe-
reel-composities op het niveau van de �etser door steeds de 
voor dat landschap typerende samenhangende landschapseen-
heden een eigen plaats in het compositie-schema te geven. 

Als we terugkeren naar de metafoor van het gigantische schil-
derij waaraan door verschillende kunstenaars samen werd ge-
werkt, dan is ieder van de regiostudies één van de ‘taferelen’ 
op het grote werk. Het grote werk bestaat uit de samenstelling 
van taferelen die een motorrijder kan onderscheiden in het 
grote geheel van het Nederlandse landschap en om de wijze 
waarop die tafereel-composities ook op de niveaus van �etser 
en wandelaar zijn uitgewerkt. 

    

Vocabularium 

We zagen in DE FABRIEK het landschaps-architectonisch 
vocabularium ontwikkeld worden en we zagen in dit hoofdstuk 
TAFERELEN dat dat vocabularium in verschillende landschap-
pelijke regio’s in tafereel-composities op drie niveaus verder 
werd uitgewerkt. 

We zagen de ontwikkeling van de landschapsplannen voor 
het oudehoevenlandschap en het heide-ontginningslandschap 
in Tafereel Brabants zand. Het esdorpenlandschap zagen we 
worden uitgewerkt in Tafereel Drenthe. Daar kwam ook het 
heide-ontginningslandschap aan de orde. Het stroomruggen-
landschap kwam aan bod in Tafereel rivierenland en de zeeklei-
polders zowel in Tafereel Groningen als in Tafereel Zuidwest 
Nederland. In Tafereel Groningen onderzochten we natuurlijk 
ook het terpenlandschap. 

Vaak zagen we in de TAFERELEN in dit hoofdstuk dat het 
vocabularium van verschillende landschapstypen aan elkaar 
werd gerelateerd in een compositorische samenhang, door 
contrasten of overgangen. Ook zagen we dat bepaalde land-
schapstypen in verschillende taferelen verschillende uitwerkin-
gen kregen. Dan leverden de landschapsplannen een ver�jning, 
aanvulling, of verbetering van de eerste grove indeling door de 
werkgroep op. 
We zagen in alle taferelen dat na een periode van verder uit-
proberen in de derde periode - de eerste helft van de zestiger 
jaren - een bloei optrad waarin men een werkend ontwerpcon-
cept had ontwikkeld. Dat moest echter al snel daarna in een 
vierde periode aangevuld worden om nieuwe grootschalige 
ontwikkelingen in het landschap op te nemen. Het composi-
tie-element ‘bos’ werd daarvoor op verschillende manieren 
ingezet als aanvulling op de tafereel-composities, met name 
op het niveau van de �etser. 
In alle taferelen die hiervoor werden besproken zagen we dat 
in de loop van de zestiger jaren nieuwe boselementen werden 
toegepast om nieuwe grootschalige ontwikkelingen in het 
landschap op te nemen. Soms door die in te kapselen met 
bos, soms door ze juist buiten het zicht te zetten, soms door 
nieuwe functies in zo’n bos te ‘huisvesten’ als nieuw eigenzin-
nig element in het landschap.  

In alle taferelen zagen we dat de ontwerpers voortbouwden op 
de karakteristiek van het landschap, maar het ging hen daarbij 
niet om het herstellen of behouden van een momentopname 
in de ontwikkeling van het landschap. Ze ontwikkelden juist 
een ontwerpbenadering die zich baseert op de biogra�e van 
het landschap. Bij de biogra�e van het landschap gaat het om 
de ontwikkeling van het landschap, waarbij in iedere tijd weer 
een nieuwe synthese ontstaat tussen natuur en cultuur. Met 
de landschapsplannen gaf men bewust vorm aan een nieuwe 
synthese en daaruit volgde deels ook een vernieuwde karakte-
ristiek.  
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Verhalen voor wandelaar, �etser, motorrijder

Alles overziend begint zich af te tekenen dat de ontwerpers 
een vocabularium ontwikkelden voor het vormgeven aan een 
bundel biogra�eën van cultuurlandschappen. Via de composi-
tie van de landschapsplannen klinken daarin de karakteristie-
ken van enkele primordiale landschappen door. 

Het blijkt in het via de deelonderzoeken onderzochte deel van 
Nederland te gaan om vijf grote verhalen in het dynamische 
cultuurlandschap vanaf het moment dat natuur en cultuur 
zich tot een cultuurlandschap gingen verweven: 

1.  landschap van open plekken uitgehakt in het woud;
2.  landschap van zijkades tussen stromen;
3.  landschap vanwierden op kwelders;
4.  landschap van bedijkingen in het estuarium;
5.  landschap van zomen langs het moeras.

Afbeelding 4.94. Primordiale cultuurlandschappen die in dit onderzoek naar voren kwamen: 1. open plek door mensen uitgehakt in het 
woud, 2. ontwatering van de rand van veenmoeras, 3. kades vanaf de ruggen langs de grote stromen, 4. terp op de kwelder, 5. dijk om de 
polder in zee.
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1. LANDSCHAP VAN OPEN PLEKKEN IN HET WOUD
Het gaat in dit verhaal om de beslotenheid van het landschap 
met stuwwallen en dekzanden gelegen boven de zeespiegel. 
Voor de wandelaar gaat het als het ware om een aaneenscha-
keling van open plekken in het bos waar je in en uit loopt. 
Voor de �etser wordt het onderscheid tussen concentraties 
van hoeven, de akkers, de beemden en de ontgonnen velden 
verduidelijkt. Op het niveau van de motorrijder gaat het om de 
beleving van een uitgestrekt ‘woud’, een besloten landschap 
boven de zeespiegel.

In TAFERELEN bespraken we twee varianten van dit woudland: 
het esdorpenlandschap van Drenthe en het Brabantse zand. 
Het blijkt dat het ontwerpconcept voor het Drentse deel van 
‘Woudland ’ een heel andere uitwerking kreeg dan het Brabant-
se.158 In Drenthe gaat het om een dorpenlandschap, omdat 
daar de bebouwing geconcentreerd is in de dorpen. Het zeer 
gedetailleerde ontwerpconcept voor de bomen in de dorpen 
en de omranding van de essen kwam in FABRIEK al naar voren. 
In het Drentse tafereel bleek dat dit ontwerpconcept werd 
uitgebreid met de typische Drentse beekdalen. In de latere 
periodes zien we hoe De Vroome de toekomstige uitbreidingen 
van dorpen met dorpshoven inkapselde. De toen aangelegde 
grote infrastructuurlijnen zijn tegenwoordig door een uitgekien-
de positionering van nieuwe bossen amper te ervaren op de 
verder weidse veldontginningen.159

We zagen in de FABRIEK hoe in Brabant in de beginperiode 
gezocht werd naar een ontwerpconcept voor het Brabantse 
’oude hoeven’-landschap en de jonge heide-ontginningen. In 
dit deelonderzoek werd onderzocht hoe deze zoektocht in de 
twee decennia daarna verder verliep.160 In tegenstelling tot de 
landschapsplannen in Drenthe ligt in de Brabantse landschaps-
plannen de nadruk niet op het aanzetten van de randen van 
de landschapseenheden, maar juist op een �uïde overgang 
daartussen.
Met nieuwe parkzones waarin bestaande natuurgebieden met 
nieuwe bossen aan elkaar geschakeld werden bracht Maas 
robuuste ‘groene’ structuren aan als tegenwicht tegen de 
verspreide ontwikkelingen in het Brabants mozaïek.

2: LANDSCHAP VAN ZIJKADES TUSSEN STROMEN
Voor de landschappen van de grote rivieren werden alle land-
schapsplannen voor het centrale rivierenland bestudeerd. Op 
het niveau van de wandelaar werd in deze landschapsplannen 
vormgegeven aan belevingsroutes en op het niveau van de 
�etser aan het onderscheid tussen rivier met uiterwaarden, 
de oeverwallen en stroomruggen en de komkleigebieden. Op 
het niveau van de motorrijder gaat het dan om de beleving van 
de langgerekte meanderende stromen van bron naar oceaan. 
Mensen hebben zich langs die stromen gevestigd en zich het 
land met de aanleg van zijkades toegeeigend. De oude dorps-
polders zijn er nog steeds op gebaseerd.

Binnen het verhaal van de landschappen van de grote rivieren, 
bleek een onderscheid tussen het Gelders en het Brabantse 
deel ontstaan. In het Brabantse deel werden de kommen zo 
veel mogelijk open en weids gehouden om een sterk contrast 
met het besloten landschap van ‘het woud’ op het Brabantse 
zand te bewerkstelligen. Alleen de eendenkooien staken af in 
de weidsheid, bijna tot aan de horizon. De oeverwallen langs 
de Maas tekenen zich af als een lang lint met subtiele beplan-
tingen bij in de dorpen en langs de dijk. 

De lange linten van populieren en essen door en langs de 
randen van de komkleipolders verbeelden de richting van de 
rivieren in het Gelderse deel. In de laatste periode werden 
deze linten aangevuld met een reeks van bosjes als ‘haltes’ in 
de langgerekte ruimte van oost naar west. Met die reeksen 
bosjes werden de snelweg met haar knooppunten tot een lint 
gemaakt waarmee een schakeling werd bewerkstelligd tussen 
de schaal van het oude rivierenlandschap en de grotere schaal 
van moderne ontwikkelingen. Met strategisch gepositioneerde 
bossen werden ook dorpsuitbreidingen en bedrijvigheid aan 
het zicht onttrokken. Het verhaal van het primordiale cultuur-
landschap bleef leesbaar.

3: LANDSCHAP VAN WIERDEN OP KWELDERS 
In contrast met de beslotenheid van het WOUD staat het ver-
haal van weidsheid in de landschappen van het West-Friese en 
het Noord-Nederlandse landschap. Daar ontstond het cultuur-
landschap in wisselwerking met de Zuiderzee en de Wadden-
zee. Binnen dit landschap is nog veel variatie te ontdekken. 
Het ‘klassieke’ terpenlandschap maakt er deel van uit, maar 
dat is ook weer onder te verdelen in verschillende typen. Daar-
naast maken de zeekleipolders van het Oldambt en de grote 
aandijkingspolders langs de Waddenzee er deel van uit. 
In TAFERELEN bleek dat er toch een overkoepelende ontwerp-
visie op dit Groningse Waddenland als geheel is ontwikkeld. 

We zagen dat voor de wandelaar vorm werd gegeven aan het 
thema binnen-buiten met door beplanting ‘geborgen’ plekken 
in de weidsheid aan te brengen. Die geborgen plekken werden 
aaneengeregen tot ‘parkwegen’ met doorzichten naar de weid-
se polders. Hoe jonger de polder hoe weidser. Die weidsheid 
kan doorlopen tot achter de horizon, soms aan alle kanten. 

In de loop van de zestiger jaren paste men het concept dorps-
bossen toe om de uitbreiding van de dorpen te verankeren in 
de weidsheid van het omliggende landschap. 
Voor de �etser gaat het om het verschil tussen terpenland, 
kwelderwallen en de aandijkingen. Fietsen door de weidsheid 
tegen de wind in naar de geborgenheid van de wierden en de 
dorpen met hun dorpsbosjes, naast elkaar in bogen op de 
kwelderwallen. De motorrijder ervaart hier de uitgestrekte 
weidsheid die doet denken aan kwelders, getijdekreken en 
wad. 
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4: LANDSCHAP VAN BEDIJKINGEN IN HET ESTUARIUM 
In het zuidwesten bevinden zich ook landschappen die zich 
beneden de zeespiegel, in wisselwerking met de zee ont-
wikkelden. Hier geen ‘waddenland’ maar een schakering van 
schiereilanden en echte eilanden met deels dichtgeslibde of 
ingepolderde zeearmen ertussen. Dat landschap bestaat uit 
weids water en een aaneenschakeling van oudland, nieuw-
land, dijken en kreken. 

We zagen dat voor de wandelaar vorm werd gegeven aan het 
thema binnen-buiten, zowel in het oudland als in de nieuw-
landpolders. In het oudland werden binnenduinranden en 
kreekruggen verdicht door singels en struweelhagen en in de 
nieuwlandpolders maakte men ‘geborgen’ erven in het weidse 
omdijkte land. 
Voor de �etser werd het verschil tussen Zeeuws oudland en 
de vele met dijken omgeven nieuwlandpolders benadrukt 
door de dijken te beplanten. Voor de �etser en wandelaar 
werd in het type beplanting de periode van aanleg van de 
dijken uitgedrukt: hoe ouder hoe afwisselender. Voor de mo-
torrijder begrenzen duinen en dijken de vele tonelen van de 
strijd tegen de zee. Met coulissen van dijken waar de polders 
klein zijn en populierendijken als schermen voor de horizon in 
de verte van de grote zeekleipolders. 
In de derde en vierde periode zagen we dat ook bossen 
werden aangelegd langs de kreken, met het Veerse bos als 
prelude in de vijftiger jaren. 

Rond de Biesbosch leidde dit tot een grootse compositie van 
brede multifunctionele parkstroken langs de kreken, gaten en 
killen, met daartussen productieve landbouwpolders met een 
verzorgde detaillering. Op enkele plekken werd de openbare 
recreatieruimte vormgegeven als een modern barok buiten, 
eigenzinnig in de polder.

5: LANDSCHAP VAN ZOMEN LANGS HET MOERAS
Op de overgang tussen de andere verhalen gaf men vorm 
aan het verhaal van de lotgevallen van de slagenlandschap-
pen. Die kwamen in de loop van de geschiedenis tot ontwik-
keling op de moerassige overgangen van hogere gronden 
naar het land onder de zeespiegel. Dat gebeurde in de ver-
schillende delen van het land net even anders, maar steeds 
zijn daar de thema’s ‘overgang’ en ‘rand’ de basis voor de 
composities. Juist deze slagenlandschappen blijken in de 
ruilverkavelingsperiode ingrijpend veranderd. Juist hier is de 
ontwatering onherkenbaar gewijzigd en zijn de lange smalle 
verkavelingen vaak vervangen door een grootschalige verka-
veling in vrijwel vierkante blokken van meer dan 500 meter. 
Heel af en toe zijn de vele lange slootrandbeplantingen ge-
spaard, slechts uitgedund, gestileerd en versterkt, zoals we 
zagen in delen van de wouden in het noorden. Toch is vaak 
door een schakering van grote naar kleine ruimtes toch iets 
van de sfeer van de oude slagenlandschappen ‘behouden’. 

Op het niveau van de wandelaar zorgde men met boombe-
plantingen voor beslotenheid in de lintdorpen. In de over-
gangszone langs de achterkanten van de erven in de linten 
werden nieuwe beplantingen aangebracht die deze zone 
opdelen in relatief kleine ruimtes. Die ruimtes worden verder 
van het dorp steeds groter. Een �etser merkt die overgang 
van besloten naar weids, net zoals vroeger de slagenland-
schappen vaak overgingen in weidse veengebieden of 
uitgestrekte natte woeste gronden. In de landschapsplannen 
werd een onderscheid gemaakt tussen het landschap van 
veenweides in de luwte achter de duinenrij en de lintdorpen 
van de verveningen en ontginningen van natte heiden in het 
oosten van het land. In het westen is die overgang smaller 
en bestaat de beplanting grotendeels uit knotwilgen terwijl 
de eik en es in het oosten dominant zijn. Voor de motorrijder 
vallen juist de lange besloten dorpen door de weidsheid op. 

Rond 1970 werd de roep om bos voor de stedelingen in de 
Randstad steeds luider. Zo konden die nieuwe bossen als 
een overgang van de stad naar het veenweidelandschap 
worden vormgegeven, functioneel voor de stedeling, maar 
met een rustige buitenkant met lange rechte randen en lange 
smalle bospercelen.  Het was een nieuwe invulling van de 
slagenverkaveling met verre doorzichten naar het aanlig-
gende landschap van het groene hart. Zo werden in deze 
landschapsplannen de voorlopers gerealiseerd van wat later 
de Randstadgroenstructuur zou gaan heten. 
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Afbeelding 4.95. Deze afbeelding bslaat zowel deze als de volgende pagina. Het betreft een collage van de axonometrische voorstellingen van de 
compositieschema’s die in de deelonderzoeken werden onderscheiden, steeds op dezelfde schaal. De verschillen in de grootte van de ruimtes en 
de karakteristieke schakering ervan werden toegepast om de variatie in het Nederlandse landschap uit te beelden en te versterken. 

WOUD

stroom rug woerd zijving wetering dam dijk kooi achterstraat

bos hei veld beemd akker mozaïek

dorp brink es beekdal stroet singel

WAARD
STROOM
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ZEE

moeras veen rand sloot steeg wijk slag meent eind horst

duinrand geest laan slik veen

kwelder mare wal wierde terp borg kooi

kreek rug dijk polder plaatWILDERNIS

WAD
WAARD
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CONTRAST 
&
CONFLICT

GEDEGEN & 
GRADIËNTEN

OVERLEG & 
OVERTUIGING

Afbeelding 4.96. De ontwikkeling van het geheel aan taferelen overziend zijn er accenten te herkennen die de ontwerpers binnen het gezamenlijk 
opgebouwde Landschapsplan Nederland hebben ingebracht. Het begint met de overtuiging en diplomatie van Benthem die een rijksdienst voor de 
schoonheid van het land wil. Dat idee krijgt, met de vakkundige inbreng van De Vroome, gedegen en tot in detail handen en voeten in subtiele over-
gangen van 'woudlanden' naar 'wadlanden'. De Jonge zoekt geen geleidelijke overgang, maar contrast en strijd voor de weidsheid van de 'waard' 
tegenover het Brabantse 'woudland'. Halverwege de ontwikkeling verbindt Maas deze drie accenten met robuuste structuren op regionale schaal.

ROBUUST & 
REGIONAAL
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Landschapsplan Nederland

We zijn in deze paragraaf voorlopig aan het eind van de inter-
pretatie van de landschapsplannen uit de ruilverkavelingsperio-
de gekomen. Als interpreet ben ik alleen maar meer onder de 
indruk geraakt van de ontwerpkwaliteit van de landschapsplan-
nen. Van de zoekende plannen uit de eerste periode - waarin 
wel gelijk al een reeks parels is gerealiseerd - via de visionaire 
ontwerpbenadering van de volgende twee periodes - tot de 
zowel subtiele als robuuste inpassingsbos-plannen van de 
laatste periode. 

Door de analyse van de compositie van de landschapsplan-
nen aan de hand van het voor dit onderzoek geconstrueerde 
onderzoeksmodel, hebben we een overzicht gekregen van de 
transformatie-aspecten, de compositie-elementen en compo-
sitieschema’s die zijn toegepast om een vocabularium op te 
bouwen voor het ontwerpen van landschapsplannen voor het 
gevarieerde Nederlandse cultuurlandschap. 

Het voortbouwen op de karakteristieken van enkele primordi-
ale landschappen bleek in de praktijk beter toepasbaar dan 
een reconstructie van de karakteristieken van de landschap-
stypologie die de werkgroep in 1944 opstelde. Zo trachtte 
men in veel gebieden met die beplantingen het continuüm van 
samenhangen in de biogra�e van het landschap leesbaar te 
maken voor mensen die zich door de openbare ruimte in het 
landschap bewegen. De ontwerpers van Landschapsverzorging 
stelden een indeling in verhalen van het landschap in de plaats 
van de typologie van cultuurlandschappen die de werkgroep in 
1944 opstelde. 
Men ontwikkelde daarvoor een landschapsarchitectonische 
compositie op drie schaalniveaus. Voor de wandelaar was 
daarbij het hoofd-thema: binnen-buiten. Op het schaalniveau 
van de �etser ging het om sets typerende beplantingen voor 
de geomorfologisch-cultuurhistorisch te onderscheiden land-
schapseenheden als dorp, es, beekdal en veld, of uiterwaard, 
stroomrug en kom. Op het schaalniveau van de motorrijder 
gaat het om de ervaring van archetypische ‘wierden op het 
wad’, ‘open plekken in het woud’, ‘zijvingen langs stromen’, ‘om-
dijkingen, kreken en zee-armen’ en ‘randen door het moeras’. 

De typologie in oude en jonge cultuurlandschappen (plus het 
Limburgs heuvellandschap) van de werkgroep had het cultuur-
landschap uiteengelegd op basis van karakteristieken uit ver-
schillende periodes van de geschiedenis. In de verhalenbundel 
van Landschapsverzorging werden ze in de praktijk gaande-
weg weer tot een geheel ontworpen op basis van de beleving 
van het landschap in de voortdurend moderniserende samen-
leving. Doordat die verhalen in hun visueel-ruimtelijke com-
positie op elkaar werden afgestemd ontwikkelde men deze 
verhalenbundel tot één geheel dat je zou kunnen interpreteren 
als een ‘Gesammtkunstwerk’ oftewel één cultureel artefact dat 
aangeduid kan worden als een ‘Landschapsplan Nederland’.

In DE FABRIEK leek al naar voren te komen dat dat de reeks 
landschapsplannen die in de beginperiode zijn geproduceerd 
een visueel-ruimtelijke composities opleverde die een verhalen-
bundel over het dynamische Nederlandse cultuurlandschap uit-
beeldde, beleefbaar en bereikbaar maakte. Die verhalen lijken 
het vernieuwende landschap van die tijd te verbinden met een 
ruimtelijk beeld van een primordiale fase van dat landschap. 
In voorgaande analyse van de TAFERELEN bleek dat deze 
verhalenbundel verder uitkristalliseerde in de steeds groter 
wordende plannen- en kaartenfabriek van Landschapsver-
zorging. We zagen ook dat een groot deel van de ontworpen 
tafereel-composities in het actuele landschap terug te vinden 
zijn, al dreigt een nivellering in het landschap door intensief ge-
bruik op allerlei manieren de verschillen tussen de vijf verhalen 
minder duidelijk leesbaar te maken. 

We kunnen concluderen dat er tussen 1946 en 1976 een 
landschapsarchitectonisch vocabularium voor het maken van 
landschapsplannen voor het Nederlandse landschap als geheel 
werd uitgewerkt en toegepast. Dat heeft tot een landschappe-
lijk patroon geleid dat een nieuwe laag aan de biogra�e van het 
landschap heeft toegevoegd. 

Als we tot besluit van dit hoofdstuk Benthemiaans nog een 
stap achteruitzetten voor een breder perspectief, dan kunnen 
we ons inleven in de ervaring van de vliegenier - liefst met zo’n 
witte pothelm met zwarte beschermbril in zo’n klein vliegtuig 
waarvan in de cockpit de ramen open kunnen. Die ervaart het 
landschap op een nog hoger schaalniveau: de verschillende 
landschappen binnen Noordwest-Europa, of tussen verschil-
lende delen van een continent, de bergkammen, de riviersys-
temen en de grote metropolen. Beeld je in dat het 1976 is en 
vlieg aan vanuit het oosten vanaf de Alpen, over de beboste 
middelgebergten, over Nederland. Zie het liggen, het hele land 
dooraderend, onopvallend, omdat de boompjes net geplant 
waren toen. 

Vlieg verder westwaarts - verplaats je naar het heden - en 
maak een grote boog terug boven de Noordzee. Vlieg weer 
oostwaarts, de branding voorbij, over dat land achter de dui-
nenrij. Zie het liggen daar beneden in onze delta: Landschaps-
plan Nederland.
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TAFERELEN IN ÉÉN LANDSCHAP
Eindnoten

1 Zie bijvoorbeeld Janssen, Joks, 2006.
2 Het is opvallend dat Cleyndert in die tijd zowel in de natuurbescher-
ming als in de wereld van stedebouwkundigen een trekkerrol vervulde. 
3 Woud, Auke van der, 2020. Het landschap de mensen; Nederland 
1850-1940. Prometheus, Amsterdam.
4  Het betreft de brochure ‘Ruilverkaveling, een nationaal belang’ die 
de Heidemaatschappij in 1939 uitgaf. Bron: Brief Gorter aan Cleyndert, 05 08 
1943. Nationaal archief. Den Haag. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij (LNV),  Dienst Staatsbosbeheer 1899-1950, inv nr.547. .
5  Of Benthem ook doelde op ingrepen als stadsuitbreidingen en 
activiteiten van de waterschappen is niet zeker, maar gezien zijn ervaring met 
het Bossche Broek wel voor de hand liggend. In zijn brief van 28 september 
1943 stelt Gorter dat informatie over de van Rijkswege gesubsidieerde 
werkverschaf�ngsprojecten via de Natuurbeschermingsbeschikking bekend 
zouden worden. Archief Contact-Commissie Natuur en landschapsbescher-
ming, Inv.nr. 559. 4.47 - Stukken betreffende de Werkgroep voor de cultuur-
landschappen, vanaf 1961 Werkgroep landelijke gebieden. 1943-1957, 1961-
1972. IISG, Amsterdam..
6 Ibidem. Van die tijd af was de Heide Maatschappij dus slechts één 
van de cultuurmaatschappijen die uitvoering gaven aan de ruilverkavelingen.
7 In 1947 bestond de Cultuurtechnische Dienst uit de Directie, met 
verschillende Consulenten en Ingenieurs in Algemene Dienst en een Centrale 
Tekenkamer. Verder waren er afdelingen voor o.a. de uitwerking en beoor-
deling van plannen en subsidieverlening. Ook was er een afdeling belast met 
het onderzoek van verschillende cultuurtechnische vraagstukken, zoals kwel, 
optimale grondwaterstand, waterbezwaar en waterbehoefte, verzilting en 
vooral met bodemkarteringen ten behoeve van ruilverkavelingen. 
In vrijwel elke provincie was een dependance van de CD gevestigd met aan 
het hoofd een Rijkscultuurconsulent. Deze had vooral tot taak het voeren van 
propaganda voor de verbetering van de cultuurtoestand van de bodem en het 
geven van onderwijs in cultuurtechnische vakken. In de loop van de vijftiger ja-
ren verschoof de nadruk op ontginning van woeste gronden naar verbetering 
van structuur en grond. In 1954 zag de Ruilverkavelingswet 1954 het licht, 
waardoor de verdere ontwikkeling van de ruilverkaveling in de richting van een 
algehele plattelandsreconstructie zijn wettelijke basis verkreeg.
8 Mond. med. H.W. De Vroome in 1986, over Spoordonk. Blerck, H. 
van (1987).
9 In de �lm :Het Groene Maatpak die Marjolein Hillege en ik in op-
dracht van het Staatsbosbeheer in 2017 maakten vertel ik dat Nooit meer 
honger een motivatie achter de ruilverkavelingen was. Na nadere studie en 
het lezen van boeken als “Het landschap, de mensen; Nederland 1850-1940” 
van Auke an der Woud moet ik concluderen dat ook ik in de propaganda ben 
getrapt. De slogan dat Nederland zelfvoorzienend diende te zijn als het om de 
voedselproductie gaat , werd als propaganda gebruikt om een grootschalig 
op de export gerichte landbouw op te bouwen en tot op de dag van vandaag 
uit te bouwen. De borden met “geen boeren, geen voedsel” in de weilanden 
tijdens de landbouwprotesten van 2019 en 2020 tappen nog steeds uit 
datzelfde vaatje.
10 Lans, Jos van der en Margriet P�ug, 2016. 
11 Marinke Steenhuis beschrijft in Maakbaar Landschap hoe deze afde-
ling Landschapsverzorging, zich binnen de organisatie van het Staatsbosbe-
heer na die beginperiode verder ontwikkelde. Steenhuis (2009) blz 176-239. 
In: Steenhuis, Marinke; Fransje Hooimeijer (2009). 
12 Lans, Jos van der en Margriet P�ug, 2016. Canon Volkshuisvesting. 
Vereniging Canon Sociaal Werk, Amsterdam.
13 Jonge, L.J.A. de; 1954. Verkommerd land. 
14 Andela (2000)  Kneedbaar landschap, kneedbaar volk
15 Lans, Jos van der en Margriet P�ug, 2016. Canon Volkshuisvesting. 
Vereniging Canon Sociaal Werk, Amsterdam.
16 Ibidem.
17 Lees bijvoorbeeld: Thissen, Paul, 1995. 
18 Gorter, HP, 1985. Blz. 206 -211.
19  Of is er aan de NOP die onder Overijssel viel door het consulent-
schap van die provincie gewerkt?
20 Lans, Jos van der en Margriet P�ug, 2016. Canon Volkshuisvesting. 
Vereniging Canon Sociaal Werk, Amsterdam.
21 Uit: de troonrede van 19 september 1961.
22 In: NRC van 27 januari 1965. p.7.
23 Ibidem.
24 Rapport inzake een aantal problemen die bij de uitvoering van de 
ruilverkaveling “Beneden Dinkel” zijn gerezen. Met aanbiedingsbrief van Ir. A. 
Rienks, Adjunct-directeur van de Cultuurtechnische Dienst waarin om strikte 
vertrouwelijkheid wordt verzocht. Het rapport kwam te voorschijn bij het orde-

nen van het persoonlijk archief van toenmalig Natuurbeschermingsconsulent 
Ir. A. Coops. Met dank aan zijn dochter Anneke.
25 De commissie bestond uit de adjunct-directeuren van de Cultuur-
technische Dienst en van het Staatsbosbeheer, alsmede uit Ir. Th. Quené, 
van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Alle hotemetoten werden bij de 
besprekingen betrokken, zo ook B&W van Denekamp en Ootmarsum. Voorts 
was ook de heer B.A.A. Engelbertink geraadpleegd. Die kwam ook al ter spra-
ke in Deel II tijdens de expeditie naar de heide-ontginningen in ruilverkaveling 
Rossumerveld en Lemseler Esch.
26 Abrahamse c.s., 2014). Atlas van de verstedelijking in Nederland.
Uitgeverij Thoth, Amsterdam. Blz. 236 -257.
27 Ibidem.
28 Steenhuis, Marinke en Froukje Hooimeijer, 2009. Maakbaar 
landschap, Nederlandse landschapsarchitectuur 1945-1970. NAi uitgevers, 
Rotterdam. p. 178-196.
29 Ibidem.
30 Blerck, H.J.J.C.M. van, 1987.
31  ‘Struweellanen, parkways en weidsheid; wat is er nog te vinden van 
de landschapsplannen van ruilverkavelingen in Groningen?’ (2017).
32  Het was nooit de bedoeling er in deze fase al één doorlopende 
tekst van te maken. Vaak waren de notities staccato en waarschijnlijk pas 
echt te begrijpen als u zelf via Streetview of in het veld de situatie bekijkt. 
33  Deze Atlas Ruilverkavelingen is gepubliceerd en jaarlijks bijgewerkt 
van 1960 tot 1973. Bekend is dat de basisgegevens van de periode voor 
1960 overgenomen zijn van eerdere versies van deze Atlas Ruilverkavelingen, 
zoals die in de Universiteitsbibliotheek van Groningen zijn gearchiveerd.
34  Volgens de basisgegevens hadden het er 28 kunnen zijn. Van 
ruilverkaveling Zijlroe werden geen kaarten aangetroffen en van ruilverkaveling 
Usquert ook niet. Nader onderzoek kan uitwijzen of die laatste wel tot uitvoe-
ring is gekomen.
35  Oud-consulent Landschapsbouw bij Staatsbosbeheer Pier Bosch 
schreef me dat Arend Veenstra zo’n kaart tot begin tachtiger jaren gebruikte 
om zoveel mogelijk van deze beplantingen terug te brengen of te behouden.
36 Het gaat om de (deels toenmalige) gemeenten Culemborg, Zalt-
bommel, Maasdriel, Buren, Tiel, Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. De 
gemeenten Neder-Betuwe en West Maas en Waal sloten zich aan bij dit onder-
zoek.
37  Inmiddels had ik assistentie van Lisa Timmerman, als landschaps-
biograaf in 2017 afgestudeerd bij Theo Spek aan de RUG. Dat zorgde er on-
der meer voor dat de koppeling met GIS in dit onderzoek gestalte kon krijgen. 
In de herfst van 2017 waren we ter voorbereiding van de presentatie gestart 
met een verkenning van de landschapsplannen van de ruilverkavelingen in die 
gemeenten.
38  Het wordt gebruikt om lokaal omgevingsbeleid vorm te geven, 
maar ook om in het dagelijks landschaps-, groen- en erfgoedbeheer toe te 
passen. Het onderzoeks-rapport verscheen eind 2018 en kreeg als titel: ‘Geef 
het rivierenlandschap speling voor de volgende vooruitgang!’. De ondertitel 
is ‘Landschapsplannen bij ruilverkavelingen in rivierenland (1945-1975) als 
inspiratie voor transformatie naar het landschap van de toekomst’.
39  Daarbij is geen gebruik gemaakt van andere overzichten, zoals 
Panorama Landschap van de RCE, omdat deze op punten onvolledig en 
onjuist bleken. Als een gebied bijvoorbeeld in de vijftiger jaren ruilverkaveld is 
en later opnieuw in een ruilverkaveling werd opgenomen is van die eerste ruil-
verkaveling in Panorama Landschap vaak niets terug te vinden.  Er is daarom 
teruggegrepen op het archief van de Cultuurtechnische Dienst waarin de data 
van aanvraag, stemming, vaststelling en afronding zijn opgenomen, alsmede 
gegevens over grootte en locatie. Daarnaast bood TUIN de benodigde data 
over de wijze waarop de (tekenkamer van) afdeling Landschapsverzorging de 
landschapsplannen archiveerde.
40  Belangrijke bron was de dissertatie van Andela uit 2000.
41  In de Betuwe speelde ook het Linge-plan in dezelfde tijd als de 
ruilverkaveling, of er vlak achteraan.
42  Die bewering snijdt zeker hout, als je bedenkt dat er in latere 
ruilverkavelingen wat dat betreft vaak nog een schepje bovenop ging. Toen 
mochten er vaak alleen bomen geplant worden in de zuidelijke berm zodat de 
schaduw van die bomen op de weg viel en niet op het land. Dat zou immers 
de productiviteit van die rand van de kavel verlagen.
43 Benthem schreef in 1950 zijn dubbel-artikel voor Natuur en Land-
schap. Aan de voorbeelden die hij daarin aanhaalt valt af te leiden voor welke 
ruilverkavelingen Landschapsverzorging toen al een landschapsplan heeft 
gemaakt. Dat zijn er ongeveer honderd!
44 De andere kaarten zijn van veel latere datum en sluiten eigenlijk al 
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beter aan op periode 3.Het is een plan voor het zuidelijke deel van 
de ruilverkaveling met nr R132II, het noordelijk deel zal R132I zijn 
geweest, maar die zit niet in de collectie. Op deze kaart staat geen 
verwijzing naar de ruilverkavelingswet van 1954.Naast deze kaart zijn 
enkele kaarten van beide delen waarp de stempel “HERZIEN PLAN is 
gezet waarop ook de verwijzing naar de wet van 54 staat. Daarnaast 
nog een aantal kaarten waarrmee het gebied is opgedeeld in 3 deelge-
bieden (Blad 1 t/m 3).
Die zijn gedateerd op 1963.
Daarnaast zijn er twee basiskaarten ongedateerd, maar zonder 54-ver-
wijzing. Daarop staat het plan voor wegen en waterlopen al verder 
uitgewerkt dan op de oudste kaart. Het is waarschijnlijk een basis 
kaart met de bestaande beplantingen, waarop later de ontworpen 
beplantingen werden toegevoegd.
45 Op de kaart staan ook de uiterwaarden van IJzendoorn tot 
Echteld ingekleurd. Later zijn die buiten de ruilverkaveling gelaten. 
46 Dit betreft de zoon van Cornelis Lely, ingenieur van de Zuider-
zeewerken.
47 Uit: Verkommerd land; naar een nieuwe welvaart in een oude 
landstreek. De Jonge, Ir L.J.A., (1955).
48 Benthem, R.J. (1950). Blz. 35.
49  Ibidem.
50 Een vergelijkbaar structuurplan werd rond 1950 ook opge-
steld voor het West-Brabantse kleigebied. Benthem neemt het ook op 
in zijn artikel en schrijft erbij: “In het bijzonder zijn in dit plan de oude, 
grillig verlopende polderdijken van een boombeplanting voorzien. De 
tussen de bouwlanden lopende kaarsrechte”dambord”-wegen zijn 
daarentegen onbeplant gelaten.” Ook hier weer dat contrast!
51 Alleen wordt op die landschapsplannen de knot-es aan de 
legenda toegevoegd.
52 Ongeveer gelijktijdig met deze ruilverkaveling vond die 
van ruilverkaveling Tielerwaard plaats, maar de ontwerpen zijn zeer 
verschillend. In tegenstelling tot de Tielerwaard is in Brabant de kom 
bewust open gehouden. Zie verder periode 3. 
53 Maas zei in het middengebied niet de ruimte te hebben gekre-
gen om structuur aan te brengen. Het was een verloren strijd. Daarom 
zijn de krachten in deze ruilverkaveling voornamelijk gewijd aan de 
dorpen. Mond. med. Frans Maas. Verslag excursie 3 juli 2018.
54 Het de�nitieve ontwerp van het dorp is nog niet op het 
landschapsplan aangegeven. Zeven jaar later zou Frans Maas de 
beplanting voor Empel in detail uitwerken (Mond. med F.Maas, verslag 
excursie 3 juli 2018).
55  Mond. med. Blerck, Therre van (2016).
56  Andela, G. (2000) p. 99.
57 Ibidem.
58 Jonge, Ir L.J.A. de, 1955. Verkommerd land; naar een nieuwe 
welvaart in een oude landstreek. 
59 Andela, 2000. 
60 Jonge, Ir L.J.A. de, 1955. 
61 Andela, 2000. Blz. 121.
62 Andela, 2000. Blz 116.
63 In het kader van dit onderzoek is Nic Zuurdeeg de ontwerper 
van dit landschapsplan voor de A15  geïnterviewd. Hij vertelde dat 
tijdens het uitvoeringstraject Wandemaker zorgde voor die detaile-
ringsontwerpen en bestekken. Ook Maas vertelde over deze ‘getrapte’ 
werkwijze. (Zie verslag excursie 20 juli 2018.)
64 Tegenwoordig hadden wat bredere bermen diezelfde 
landbouw behoorlijk van dienst kunnen zijn. Voor de moderne brede 
landbouwmachines, maar ook voor het opslaan van water voor droge 
maanden.
65 Zuurdeeg vertelde dat hij in 1965 zijn 2CV op die A15 kon 
parkeren om foto’s te maken en met het plaatsen van beplantingsele-
menten bij knikken in de weg de A15 verankerde in dit open landschap. 
Langs die A15 heeft hij met succes gepleit voor lage en brede ber-
men. Later zou de Betuweroute het beeld aan de noordzijde wijzigen.
66 Andela, 2000, blz 119 e.v..
67 Excursie met NIc Zuurdeeg en zijn verhaal over de A15.
68 De uitwisseling met collega’s van de afdeling Verkeerswegen 
van het Staatsbosbeheer kwam hierbij van pas Het is de vraag hoe die 
wisselwerking is verlopen. Nic Zuurdeeg, die voor Verkeerswegen de 

snelwegen in het rivierengebied inpaste in het ruilverkavelingsplan gaf 
aan dat hij bij het plan voor de A15 in de Tielerwaard inspeelde op het 
uitgevoerde landschapsplan. Bij het inpassen van wegen in ruilverka-
veling Overbetuwe was het juist andersom. Daar had Wandemaker de 
bosjes in het landschapslan voor de ruilverkaveling al opgenomen. 
(Mond med, verslag excursie 20 juli 2018).
69  Door de aanleg van de Betuweroute sneuvelden later veel 
van die bosjes.
70 Ook in Overbetuwe-Noord, Meidijk, Bommelerwaard-West 
zagen we dit. Zie 11.
71 Het woord Capreton heeft betrekking op een smalle kade 
langs een watertje. Op een gegeven ogenblik lagen er drie afwate-
ringskanaaltjes naast elkaar: De Bommelse Wetering, de Bruchemse 
Wetering en de Gamerense Wetering. Deze waren door capretons ge-
scheiden. Deze dijkjes werden uiteindelijk weggegraven en er ontstond 
toen een breed afwateringskanaal dat de naam Capreton kreeg.
Deze Capreton wordt vanaf de jaren ‘70 van de 20e eeuw ingericht als 
ecologische verbindingszone tussen de gebieden De Lieskampen en 
de Meidijkse Wielen. Bron: Wikipedia.
72 NWC-terreinen zijn tereeinen die door de Natuurwetenschap-
pelijke Commissie zijn geselecteerd als te behouden terreinen.
73 Volgens Nic Zuurdeeg was ook dit plan van Wandemaker.  
(Zie verslag excursie 20 juli 2018.)
74  Blerck, H.J.J.C.M. van (1987). Citaat uit de inleiding van het 
rapport. Ik neem aan dat dit niet opgevat wordt als zelf-plagiaat.
75  Ibidem.
76  Wolff, Anne (2017).
77  Mijn rapport uit 1987 heeft daaraan bijgedragen.
78  In de persoon van Bart Zwiggelaar.
79  Zie collectie van 4000 foto’s uit de tijd van de ruilverkavelin-
gen die sinds 2019 via het Drents Archief zijn te bekijken.
80  ”Daar liggen in deze tijd wel weer kansen om de esranden 
weer te detailleren die meer aansluit op de historie. Het is daarbij 
echter wel zaak om er geen ‘kermis’ van biotoopjes en historisch plek-
jes van te maken die a�eidt van het totale ingetogen Drentse beeld.” 
Uitspraak De Vroome, 1986. Bron: Van Blerck, 1987.
81  Die kunnen daar zijn komen te liggen, omdat ze aansluiten 
bij de oude grenzen van de veenontginning. Ze beginnen bij de knikken 
(bajonetaansluitingen) van de wegen in de dorpsgebieden.
82  In ruilverkaveling Smilde niet. Maar in Nijeveen-Kolderveen 
zijn er wel overeenkomsten met markegrenzen.
83  Gaarlandt liet De Vroome tijdens dat gesprek naast hem - en 
dus tegenover zijn eigen directie – zitten.  De Provincie moest een 
ruilverkaveling goedkeuren en kon daardoor druk uitoefenen. Bron 
toevoegen.
84  Pas in de volgende periode - vanaf ruilverkaveling Vries - zou 
ook die voorwaarde vervallen. Bron toevoegen.
85  Deze waren vanouds al deel van de velden waar de beken 
vanuit stroeten ontsprongen. De plukken met wilgen werden later 
wel iets groter ontworpen dan in Brabant. Het werden kleine bossen 
verspreid in het ontgonnen stroet-deel van het veld.
86  Op Google Earth is overigens te zien dat deze beplanting 
niet door is gegaan. Nu Emmen daar �ink is uitgebreid waren die 
beplantingen wellicht goed van pas gekomen als grote dorpshoven.
87  Op Google Earth is overigens te zien dat deze beplanting 
niet door is gegaan. Nu Emmen daar �ink is uitgebreid waren die 
beplantingen wellicht goed van pas gekomen als grote dorpshoven.
88  Beide pijlers zijn gestoeld op onvrede met het verloren gaan 
van het oude landschap, maar ook op het - met vooruitziende blik 
- opbouwen van een modern Drenthe, meer dan alleen landbouwprovin-
cie! Lees bijvoorbeeld een artikel als ‘Niet omzien in wrok, maar met 
weemoed terugdenken aan de Olde Lantschap...’ van ir. J.A.M. den  
Boer in het provinciaal tijdschrift ‘Drenthe’ nr 6-1981.
89  Hiertoe had Gaarlandt de directie van Staatsbosbeheer 
andermaal gesommeerd naar het Provinciehuis te komen. Met De 
Vroome andermaal naast zich, wist hij de directie te overtuigen. Bron:” 
Blerck, HJJCM van, 1987. In de jaren tachtig kwam aan deze situatie 
een einde met het in werking treden van de ‘EBO-nota’. Wat is wijsheid?
90  Een ruilverkaveling doorliep altijd een aantal fasen. In de 
voorbereidingsfase werd een plan voor wegen en waterlopen en een 



441

landschapsplan opgesteld en werden de hectares van het ruilverka-
velingsgebied opnieuw verdeeld.  Als sluitstuk van die fase werd door 
de belanghebbende grondeigenaren - dat waren voornamelijk boeren 
- op 15 december 1966 ingestemd met het rapport van de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie met de plannen. Door de bebouwde 
kom buiten de ruilverkaveling te houden bleef het boerenbelang bij de 
stemming voorop staan. Daarna werd het ter goedkeuring voorgelegd 
aan het college van gedeputeerde staten van de provincie. Daarna 
volgde de uitvoeringsfase. Pas in die fase werden de gronden de�nitief 
over de grondeigenaren verdeeld. Deze fase nam meerdere jaren in 
beslag. In die fase kon nog worden ingespeeld op ontwikkelingen zoals 
dorpsuitbreidingen en wegenaanleg. 
91  In 1963 verzocht de Natuurbeschermingsraad Harry de 
Vroome een rapport op te stellen over het stroomdal van Drentse 
Aa. De intentie van de raad was om de mooiste stukjes beekdal te 
beschermen en te sparen door ze te isoleren. De Vroome deed dit 
echter niet. Hij volgde zijn �loso�e en maakte een plan waarin het 
stroomdal van de Drentse Aa als geheel kon blijven bestaan en 3500 
ha van het in totaal 30.000 hectare grote gebied als reservaat werden 
beschermd.  
In september 1965 had Staatsbosbeheer het rapport “Beschrijving en 
gedachtenplan met betrekking tot het beheer en agrarisch gebruik, 
de landschappelijke en recreatieve ontwikkeling afgerond. Het rapport 
werd op 17 januari 1966 door het Provinciaal Bestuur van Drenthe aan 
de pers verstuurd met een uitnodiging voor een persconferentie op 25 
januari. Op de persconferentie bleef onduidelijk wie zich verantwoorde-
lijk voelde voor het rapport. 
Het rapport trof de boerenorganisaties als een donderslag bij heldere 
hemel. Zij waren niet in de planvorming betrokken. Als snel realiseerde 
men zich dat dit plan volledig door de Provincie werd gedragen en 
gerealiseerd zou worden. Het was de boerenorganisaties ontgaan dat 
het Gedachtenplan reeds was verwerkt in het Stemmingsplan voor ruil-
verkaveling Vries en daar hadden ook de boeren in grote meerderheid 
vóór gestemd, nog geen twee maanden eerder: op 15 december.
(Uit: Post, Harm en Henk van Blerck (2015); Het Raadsel van de Drent-
sche Aa. Eigen beheer.
92  Al is er bij een enkel plan (Uffelte) twijfel mogelijk. 
93  Dit is nog steeds in de geest van de werkwijze die Benthem 
van het begin af aan toepaste. Voetnoot kan naar hoofdtekst.
94  De Vroome had een abonnement bij de boekhandel in Gro-
ningen. Hij kocht alle uitgaven die maar iets met landschap te maken 
hadden. Hij interpreteerde landschap breed.
95  De gemeente duidde de madelanden bijvoorbeeld aan als 
heide- en veenontginningen. 
96  Daarmee doelde hij op mijn rapport uit 1987 en de heruitga-
ve van 1995, maar ook op Lörzing (1992) en Vroom (1992).
97  De kunstenaar Peter Struijcken tekende twee jaar later 
wel met succes bij de rechter bezwaar aan tegen verminkingen in de 
galerij van het toenmalige NAi waar een lichtontwerp van zijn hand was 
gerealiseerd. Latere voorbeelden: De Meerpaal in Dronten, Naturalis in 
Leiden en de Waterzuivering van Quist.
98  Ook bespraken we de invloed van stedebouwkundige Verha-
gen daarbij, mede op basis van Steenhuis (2007).
99  Benthem, R.J. (1947). De verzorging van het Brabantse land-
schap. Lezing gehouden door de heer R.J. Benthem in de Algemene 
vergadering van de Afdeling Noordbrabant der Vereniging van Neder-
landse Gemeenten op 19 Juni 1947. Bibliotheek Staatsbosbeheer 
Rivon. (Met dank aan Hans van Engen).
100  Zoals hij dat bij al zijn betogen deed.
101  “Het begon allemaal in Brabant, met Benthem als jonge na-
tuurhistoricus die actievoert voor het Bossche Broek” Zo heb ik bij me-
dewerkers van de provincie Noord-Brabant geprobeerd belangstelling 
te wekken. Hans van Engen is het gelukt om de afdelingen voor RO, 
Landschap en Erfgoed bij de Provincie gezamenlijk opdracht te laten 
geven. Het onderzoeksproject zou gericht moeten zijn op het in kaart 
brengen van de ontwerp-principes van het landschap in de provincie 
zoals dat in ruilverkavelingen vorm kreeg. Wat houdt dat planconcept 
eigenlijk in? Voor de Provincie Noord-Brabant was de koppeling met de 
toekomst belangrijk. Kunnen de planconcepten uit de ruilverkavelings-
periode tegenwoordig worden gebruikt bij actuele vraagstukken?

102 Daarbij is geen gebruik gemaakt van andere overzichten, 
zoals Panorama Landschap van de RCE, omdat deze op veel punten 
onvolledig en onjuist bleken. Als een gebied bijvoorbeeld  in de vijftiger 
jaren ruilverkaveld is en later opnieuw in een ruilverkaveling werd opge-
nomen is van die eerste ruilverkaveling in Panorama Landschap vaak 
niets terug te vinden.  Er is daarom teruggegrepen op het archief van 
de Cultuurtechnische Dienst waarin de data van aanvraag, stemming, 
vaststelling en afronding zijn opgenomen, alsmede gegevens over 
grootte en locatie. Daarnaast boodt TUIN de benodigde data over de 
wijze waarop de (tekenkamen van) afdeling Landschapsverzorging de 
landschapsplannen archiveerde.
103 Belangrijke bron was de dissertatie van Andela uit 2000.
104 Dit droeg er zeker aan bij dat het landschap in die nota - die 
richtinggevend is geweest voor de ontwikkeling van het moderne 
verstedelijkende Nederland - een bepalende rol speelt.
105 Zie bijvoorbeeld Janssen, (2006).
106 Tijdschrift De Nieuwe Gids. Jaargang 54, 1939. 585-631.
107 Slechts één landschapsplan werd ontworpen voor een ruilver-
kaveling die gedeeltelijk een ander landschapstype ligt: Kromgat in het 
zeekleipolderlandschap.
108 Peelbronnen, een digitaal archief over de Peel, Hans van 
Laarschot. www.oorlog-depeel.nl. Onduidelijke referentie.
109 Peelbronnen, een digitaal archief over de Peel, VLAASch, 
Asten. www.oorlog-depeel.nl. In het Peelrapport 2012 wordt bijvoor-
beeld de stand van de ontginningen besproken en de gevolgen voor 
die miltairstrategische functie. Het rapport geeft een beeld van de 
reeks aan verschillende Peelontginningen die deels al eeuwen op kleine 
schaal plaatsvond maar in de decennia voor het schrijven van dit rap-
port o.a. op initiatief van de Maatschappij tot ontginning en vervening 
van de Peel op grote schaal in gang was.. Noten liever kort en krachtig 
houden.
110 Het gebied rond Griendtsveen lag bij de bevrijding zo’n 73 
uur onder granaatvuur, afgevuurd vanuit Neerkant en Meijel door de 
Britten. Dorpen waren vrijwel volledig geëvacueerd (Bron Wikipedia). 
Voetnoot is overbodig, vind ik.
111 Bron: www.brabant.nl
112 Maris en Willering, 1954. Het betreft een onderzoeksrapport 
waarin een beeld werd gegeven van de ontwikkeling van het kleine-boe-
renvraagstuk op de zandgronden. Zulk onderzoek werd vanaf 1948 
jaarlijks uitvoerig uitgevoerd.
113 Benthem was zelf immers landmeter voordat hij bij Staats-
bosbeheer in dienst trad.
114 Uitspraak van Frans Maas op de expert-bijeenkomst op 15 
februari 2019. Zie verslag van deze bijeenkomst. Ook Benthem en De 
Vroome hebben zich in vergelijkbare bewoordingen uitgelaten over het 
moeten overwinnen van “verdriet om de natuur en het landschap” dat 
verdween. Zie ook Blerck, van, 1987.
115  Daarbij moesten Benthem en later Maas zich baseren op de 
literatuur die over de opbouw van dit cultuurlandschap beschikbaar 
was, met name publicaties van Bijhouwer en Keuning, die niet eendui-
dig waren.
116 De lengterichting van de die ruimtes is loodrecht op die van 
de Peelrandbreuk.
117 Maas, F.M. (1971).
118 Ibidem.
119 Een aanpak die Frans Maas beschrijft in zijn boek Toekomst-
model en Landschap uit 1971 bladzijde 89.
120 Ibidem.
121  De ontwikkeling van het landschapsplan voor Bossche Broek 
omvat drie fasen: aanvankelijk werkte Benthem alleen aan het plan. Dat 
zal ook al in de eerste periode geweest zijn. Daarna werkte Benthem 
samen met Maas. Tot slot hebben Maas en later zijn opvolger Hendrikx 
de uitvoering van de ruilverkaveling begeleid. Maas heeft naar eigen 
zeggen het plan van Benthem aangehouden en in diens geest uitge-
werkt. 
122  Zie Hoofdstuk 2.
123  Later zijn er toch wallen langs de snelweg aangelegd en 
groeit de beplanting het zicht op de kathedraal dicht.
124 Frans Maas vertelde dat hij buiten de ruilverkaveling om met 
burgemeesters sprak over het voortzetten van het landschapsplan 
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binnen de dorpskernen. Vandaar dat de beplantingen van linden en 
eiken van het landschapsplan vaak doorlopen in die kernen.
125 Mond. med. Frans Maas vertelde tijdens een excursie dat 
hij buiten de ruilverkaveling om met burgemeesters sprak over het 
voortzetten van het landschapsplan binnen de dorpskernen. Vandaar 
dat de beplantingen van linden en eiken van het landschapsplan vaak 
doorlopen in die kernen.
126 Daarna duurde het nog tot 2007 voordat die ‘ruilverkave-
ling’ werd afgerond onder weer andere wetgeving. Waarschijnlijk is er 
over deze ruilverkaveling/landinrichting nog wel informatie te vinden 
in archieven van DLG. In de archivering bij de Cultuurtechnische 
Dienst, Landinrichtingsdienst en DLG heeft deze ruilverkaveling dan 
ook drie verschillende nummers. De oudste zal slaan op de registra-
tie voor aanvraag in het midden van de vijftiger jaren. Uit die tijd is 
er voor deze ruilverkaveling ook bij de Staatsbosbeheercollectie een 
R-nummer opgenomen (R485). Een landschapsplan is evenwel niet in 
de collectie opgenomen, waarschijnlijk omdat die toen niet gemaakt 
is.
127 Maas beschrijft dit concept in een essay dat hij schreef bij 
het afscheid van PPD-directeur van Brabant in 1976.
128 Sjef Hendrikx is tijdens de ruilverkaveling zelfs gepromo-
veerd aan de TH Delft op een onderzoeksrapport over deze ruilverka-
veling: ‘Natuurpark “de Maashorst”, landschapsplan voor de ontwik-
keling van natuurschoon en recreatie’, Hendrikx, J.A. 1977. Promotor 
was Prof. Dr. Ir. F.M. Maas die zo ook na zijn vertrek naar de RPD 
nog betrokken bleef.
129 Hierbij werd als argument ingezet dat de singels hielpen 
tegen verstuiving van de ontgonnen gronden. Men baseerde zich 
daarbij op ervaringen in de VS. 
130 Binnen de Directie Stadsgewesten waren drie afdelingen: 
stadsvorming, landschapsvorming (o.a. Maas) en milieustudies. 
Vooral de eerste twee werkten samen aan de Tweede Nota.
131 Deze kaart werd in kringen van Eo Wijers en de later naar 
hem vernoemde stichting aangeduid als de ‘blokjeskaart’.
132 Mond. med. Frans Maas tijdens excursie 3 juli 2018.
133 Snelcommissie Walcheren, 1946. Het nieuwe Walcheren. 
Rapport uitgebracht door de Snelcommissie Walcheren met het 
reconstructieplan van het eiland en de duingebieden.
134 Vroom (1992), Andela (2000), Steenhuis (200&), Andela 
(2008), Steenhuis en Hooijmeijer (2009), Horsten (2021). 
135 Daarbij is geen gebruik gemaakt van andere overzichten, 
zoals Panorama Landschap van de RCE, omdat deze op veel punten 
onvolledig en onjuist bleken. Als een gebied bijvoorbeeld  in de 
vijftiger jaren ruilverkaveld is en later opnieuw in een ruilverkaveling 
werd opgenomen is van die eerste ruilverkaveling in Panorama 
Landschap vaak niets terug te vinden.  Er is daarom teruggegrepen 
op het archief van de Cultuurtechnische Dienst waarin de data van 
aanvraag, stemming, vaststelling en afronding zijn opgenomen, 
alsmede gegevens over grootte en locatie. Daarnaast boodt TUIN de 
benodigde data over de wijze waarop de (tekenkamen van) afdeling 
Landschapsverzorging de landschapsplannen archiveerde.
136 Belangrijke bron was de dissertatie van Andela uit 2000.
Snelcommissie Walcheren, 1946. Het nieuwe Walcheren. Rapport 
uitgebracht door de Snelcommissie Walcheren met het reconstructie-
plan van het eiland en de duingebieden.
137 Een andere mogelijkheid is dat een deel van de landschaps-
plannen voor dit landschap, met name de plannen waaraan Nico de 
Jonge heeft gewerkt, uit de collectie op de tekenkamer van Westra-
ven zijn ‘geleend’ ten behoeve van onderzoek naar zijn werk en dat 
die plannen nooit teruggebracht zijn.
138 Het handschrift op één van de plankaarten lijkt zelfs op dat 
van De Vroome. Wie weet heeft die er in 1948 ook al een keer naar 
gekeken. 
139  Benthem (1946).
140  Het bevindt zich niet in de Staatsbosbeheercollectie, maar 
is wel afgebeeld bij een artikel van Benthem’s hand dat in twee a�e-
veringen in 1950 in het tijdschrift Natuur en Landschap verscheen. In 
dat artikel schetst hij de breedte van “het werk van Staatsbosbeheer 
voor de verzorging van ons landschap”.
141 In de Staatsbosbeheercollectie zijn die plannen niet opge-

nomen. Aanbeveling voor nader onderzoek!
142  Het landschapsplan voor Zuid-Beveland in de collectie 
heeft namelijk de code R450, maar is duidelijk veel ouder.
143 Steenhuis (2009) blz 204.
144 Steenhuis (2009) blz 207.
145 Waarschijnlijk van De Jonge.
146 In de eerste periode nog wel. In het landschapsplan voor 
Ruilverkaveling Kromgat zijn juist de kreken - hier gaten geheten -  als 
dragers van het ontwerp genomen (zie pag 42). In de derde periode 
gebeurt dat evenwel op grotere schaal.
147  Dat zal er zeker aan hebben bijgedragen dat Amerkant, 
maar ook de andere zeekleipolderlandschappen uit deze periode in 
Brabant er nu zo verzorgd uit zien. Op het landschapsplan zijn zelfs 
richtlijnen voor de bemesting van de plantgaten voor nieuwe bomen 
en struiken aangegeven. 
148  Visser, Rik de, 1997. Dit gebied is de afgelopen decennia 
in het kader van natuurontwikkeling en ontpoldering weer �ink op de 
schop geweest.
149  Jammer genoeg heeft men bij Axel vlak naast dit mees-
terwerk een bedrijventerrein zonder landschappelijke inpassing 
ontwikkeld.
150 Hierin is waarschijnlijk de samenwerking tussen De Jonge 
en Ellen Brandes te herkennen. 
151 Mond. med. Rien vann den Berg, december 2021: “in 
Flakkee konden we veel doen langs de kreken, met name langs De 
Vliegers bij Middelharnis. In Korendijk Strienemonde was het minder. 
Deels natuurgebied. Op Voorne-Putten deels koppeling van natuur- en 
landschapselement/bos (Annapolder en de Biert/Mallebos. De Ber-
nisse was een recreatieproject van CRM en provincie. Daar hadden 
we formeel weinig over te zeggen (...) inhoudelijk wel, o.a. samen 
met Han Lörzing. In Hoekse Waard-Oost heb ik het geprobeerd. Ben-
them zei: “ik moet je tegen jezelf beschermen bij deze eigengeërfde 
boeren. Dit gaat je niet lukken”. En zo was het. Moet nog eens gaan 
kijken.”
152  Zie eerdere notitie over het collegedictaat van Granpré 
Moliëre in de expeditie naar het terpenlandschap op pagina 210.
153  Maas vertelde in 2019 dat dit plan niet van zijn hand is. 
Het is opgesteld in de overgangstijd tussen het consulentschap van 
Maas en dat van Hendrikx. Hendrikx had in 2019 geen herinnering 
(meer) aan dit landschapsplan. De ontwerper van dit landschapsplan 
was waarschijnlijk werkzaam op de centrale afdeling. Wellicht is 
het te koppelen aan Alle Hosper die dat jaar stage liep bij De Jonge 
volgens, Noël van Dooren (2003), blz 29 e.v.
154  Hendrikx heeft tijdens de excursie van oud-consulenten in 
1986 verteld hoe De Jonge tijdens de vergadering met de ruilverka-
velingscommissie het woord had genomen, vlak voordat Hendrikx 
het door hem opgestelde landschapsplan zou presenteren. De Jonge 
verzekerde de commissie dat er in het ruilverkavelingsgebied geen 
boom geplant zou worden in het kader van het landschapsplan. 
Tussen Hendrikx en De Jonge is het nooit meer goed gekomen.
155  Van Dooren (2003) Alle Hosper, landschapsarchitect 1943-
1997. Blz 31.
156  Vergelijk de door Girot (2016) gesignaleerde ‘cultural 
juxtaposition, the mixing and hybridization’ als manieren om in een 
compositie verschillende elementen samen te brengen.
157 Het kreeg de vorm van een ‘Advies Landschapsbouw’.
158 Zie het rapport ‘Brinken en hoven, essen en randen, singels 
en wallen; landschapsplannen in Drenthe (1945-1975)’- dat ver-
scheen in 2018.
159  Voor de A28 werkte hij daarbij tijdens de uitvoering in de 
jaren zeventig samen met Wim Boetze.
160  Het volledige onderzoeksrapport is getiteld: ‘Brabant’s 
Groene Maatpak; vertellen, verstellen, voorstellen’ en verscheen in 
de zomer van 2019. Ook in dit rapport wordt ingegaan op de appli-
catie.
161 Deze rode lijnen volgen overigens ook globaal de achterka-
des van de oude dorpspolders. Wellicht is zo geprobeerd om deze in 
het ruilverkavelingslandschap te behouden.
162 Van Blerck, 1987.
163 Peelbronnen, een digitaal archief over de Peel, Hans van 
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Laarschot. www.oorlog-depeel.nl
164  Ik gebruik het begrip ‘horizon’ hier weer in navolging van 
Gadamer.
165  De vakgroep landschapsarchitectuur was in die jaren 
verhuisd van de oude muziekschool, naar het voormalige ziekenhuis 
dat omgedoopt was tot De Hucht. Als je maar lang genoeg studeerde 
kwam je, zoals ik, uiteindelijk in de kelder terecht waar vroeger het 
mortuarium gelokaliseerd was.  
166  Dat onderzoek was een vervolg op een afstudeerscriptie van 
Eric Luiten en Rik de Visser uit 1985. Landschapsbouw in ontwikkeling; 
het denken over de bijdrage aan ruilverkavelingsprojecten. Vakgroep 
Landschapsarchitectuur, Landbouwhogeschool, Wageningen. 
167  Berg, M.C. van den en S. Slabbers, 1982. De ontwikkeling 
van de landschapsbouw bij het Staatsbosbeheer. Artikel in Groen 38 
(12), 577-590..
168  Zo’n collectie zou “de doelmatigheid en de kwaliteit van 
toekomstige ontwerpen bevorderen en een bron vormen voor de ge-
schiedbeoefening van de ruimtelijke inrichting van Nederland én van de 
ontwikkeling van de nog jonge discipline van landschapsarchitectuur”. 
Ook zou de collectie bij diverse opleidingen gebruikt kunnen worden. 
Het grote belang dat aan de tekeningen werd gehecht had - volgens M. 
Bijlsma - ook te maken met de belangrijke, evocatieve rol die in die ja-
ren tekeningen in het ontwerpproces speelden. Bron: Notitie opgesteld 
door M.Kok bij de overdracht aan het NAi in 1997.  ‘Toegang op de 
collectie landschapsplannen afdeling landschapsarchitectuur Staats-
bosbeheer, 1970-1985’.
169 Daar is het waarschijnlijk niet meer van gekomen. 
170 Dekema, Dirk, 1984. Hellemondt, E.M. van, 2002
171  Ik ben er met De Vroome geweest toen de tentoonstelling in 
Assen op het Provinciehuis was opgesteld. Hij werd er niet vrolijk van.
172  Veel van de schrijvers van latere publicaties hebben wel 
voortgebouwd op mijn rapport uit 1987 en mijn toelichting, soms ook 
in het veld, daarop.
173 Jan Groeneveld (1985). 
174 Benthem, R.J. en E. Reinders (1945). Voorlopig rapport 
inzake de behartigijng van de landschappelijke, boschbouwkundige, 
recreatieve en natuurwetenschappelijke belangen binnen het kader van 
het herstelplan voor Walcheren. Staatsbosbeheer, Middelburg. Rein-
ders was waarnemend outvester in de Houtvesterij ‘Goes” en co-au-
teur. Dat zal het rapport status hebben gegeven en zo werd Benthem’s 
buitengewone positie in de Staatsbosbeheerorganisatie ondervangen. 
In zijn ‘verslag der werkzaamheden’ van 7 juni 1945 vermeldt Benthem 
dat dit rapport gereed is en “momenteel wordt vermenigvuldigd”. 
175 De reconstructie van Walcheren na 1944 was ook geen 
ruilverkaveling.
176 Het is mogelijk dat één van de drie R-nummers waarvan geen 
plantekeningen in de collectie zijn opgenomen aan Walcheren waren 
toebedeeld. Het kan zijn dat die serie plankaarten al vóór de verhuizing 
van de Staatsbosbeheercollectie van Westraven naar Wageningen zijn 
verwijderd en elders nog te vinden zijn. In het kader van dit onderzoek 
is er echter nog geen spoor van gevonden.
177 In Lake Success was van 1946 tot 1951 het tijdelijke 
hoofdkantoor van de Verenigde Naties gehuisvest tot de bouw van het 
nieuwe hoofdkantoor in New York voltooid was. Bron: Wikipedia.
178 Als noot bij dit document nam Benthem op: “The author 
of this report meant to ad a few small maps illustrating the working 
methods of the Dutch landscape-planners in solving ythe rather unique-
problems of rearranging the landscape of Walcheren and arranging a 
landscape for the Zuyderzee polders. If thes maps cannot be published 
with this report, the possibility will be looked in of having themdistribu-
ted at the conference.”
179  In Andela (2000) zijn op blz. 82 vergelijkbare kaarten 
opgenomen. Het komt mij voor dat deze reproducties van later datum 
zijn, omdat de wijze van inkleuren met krijt pas in de jaren zestig werd 
toegepast.
180 Jammer dat de schets behalve met onduidelijke datering ook 
met de noordpijl naar beneden is afgebeeld.
181  Steenhuis (2009). Die had die tekenwijze opgedaan tijdens 
haar tijd in Denemarken. Behalve Brandes en De Jonge gebruikten 
later ook andere landschapsarchitecten bij Staatsbosbeheer deze 

techniek, zoals Alle Hosper.
182  Op de topogra�sche kaart van 1962 is dit bos-ontwerp voor 
het eerst opgenomen. Wanneer is het aangelegd, en wanneer is het 
dan ontworpen? Op het Reconstructieplan uit 1946 staan wel al sche-
matisch bossen aangegeven, maar het uitgevoerde plan is duidelijk 
een ingrijpende ontwerp-uitwerking.
183  Waarschijnlijk zijn het bewerkingen van de oude kaartjes die 
voor Benthem’s artikel van 1950 zijn gemaakt. De bewerkingen zijn 
gemaakt om op te nemen in het boek ‘Veranderend Nederland, een 
halve eeuw ontwikkeling op het platteland’ van Jan Groeneveld dat in 
1985 verscheen. Hoe heeft die dat vermeld?
184  Steenhuis (2008) blz 33. Dit plan vond Steenhuis in het 
Zeeuwsch Archief. Nader onderzoek kan uitwijzen of in het Zeeuwsch 
Archief nog meer van het dit landschapsplan voor Walcheren uit de 
periode 1947-1949 te vinden is. Op de tekenkamer van de Afdeling 
Landschapsverzorging van het Staatsbosbeheer kan daarvoor een 
aparte codering zijn aangemaakt. Wellicht werden die ondergebracht 
op een andere plek. Er zijn namelijk ook andere kaarten bij artikelen 
van Benthem te zien die gecodeerd zijn met de lettere Z gevolgd door 
een cijfer, zoals de landschapsplannen in de in dit onderzoek bestu-
deerde collectie allemaal een code hebben beginnend met een R.
185  Nader onderzoek bij het Zeeuwsch Archief wordt aanbevo-
len. Dat geldt ook voor een verdere speurtocht naar het COL-archief, 
waarvan in ieder geval een deel bij Wageningen Special Collections 
wordt bewaard.
186 Mythologisering wordt versterkt als voor de datering van 
gebeurtenissen in het verleden afgegaan wordt op herinneringen uit de 
eerste hand, maar zeker als het gaat om herinneringen uit de tweede 
hand. Dat is een belangrijke reden om in dit onderzoek zoveel mogelijk 
te bouwen op veri�eerbare data en terughoudend te zijn met het onder-
bouwen van conclusies op bais van persoonlijke herinneringen, zeker 
die uit tweede hand. Douwe Draaisma, bijzonder hoogleraar geschie-
denis van de psychologie aan de Rijksuniversteit Groningen, heeft 
interessante publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan, zoals 
De Heimweefabriek uit 2008.
187  In het kader van dit onderzoek bleek het niet mogelijk 
om een provincie met slagenlandschap, of veenweidegebieden als 
opdrachtgever te vinden. Wellicht dat men in Overijssel, Friesland of 
het westen van het land binnenkort ook gaat inzien dat kennis van de 
landschapsplannen uit de wederopbouwperiode van nut kan zijn in de 
nijpende veenweide-problematiek. 
188  Zie bijvoorbeeld ruilverkaveling Heusden-Vlijmen.
189  Mond. Med. Rien van den Berg, 2019.  Daarvoor was deze 
een aantal jaar werkzaam bij de RPD en werkte daar samen met Wijers 
en Maas.
190  Na zijn aanstelling kreeg Van den Berg als eerste opdracht 
van Benthem om samen met Martin Bijlsma een artikel in tijdschrift 
Groen te schrijven over ‘Bosaanleg bij stedelijke gebieden’.
191  Als jonge landschapsarchitect werd Rien van den Berg geïn-
spireerd door de culturele missie die Huizinga in ’Geschonden wereld’ 
(1945) aan het landschap koppelde (blz 107 e.v.), 
192  In samenspraak met de Provincie Zuid-Holland werd ook de 
zone langs de N214 voor een belangrijk deel door De Boer ontworpen.
193  Voor het ontwerp daarvan tekende vaak Ellen Brandes, die 
bij het consulentschap Zuid-Holland gedetacheerd was.
194  Correspondentie met Van den Berg, email van 4 november 
2020.
195  Mond. Med. Van den Berg tijdens veldbezoek (2019).
196  Voor de detaillering van de weg- en kadebeplantingen teken-
de Boer, die ook het eerste landschapsplan had opgesteld. Hij was ook 
degene die met een vrachtwagen vol bomen langs de boeren reed om 
te vragen of ze bij de opritten van de weidekavels aan iedere kant een 
boom geplant wilden hebben. Dan werd dat meteen gedaan. Zo kreeg 
een oude traditie een nieuw leven in de polder. Het tekent de aandacht 
voor detail van Boer, die je ook in de beplantingen van de dorpslinten 
terug kunt zien. Mond. Med. Van den Berg tijdens veldbezoek (2019).
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KIEM  FABRIEK    TAFERELEN

LANDSCHAPSPLAN NEDERLAND?

Landschapsplan Nederland, intermezzo IV

KIEM  FABRIEK    TAFERELEN

Afbeelding IV.1.  Bijna-berceau of ‘wieg’ bij Stroe met zicht door de Koog naar Oosterland.
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Afbeelding IV.2.  Onderaan de Lutjeweg aan de zuid-west-rand van Wieringen.
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Terug naar Wieringen

“Die landschapsplannen zijn de meest directe weergave van 
het landschap dat de ontwerpers voor ogen hadden,” ver-
woordde landschapsbiograaf Lisa Timmerman het krachtig. Ik 
had het geluk dat zij mij twee en een half jaar bij de deel-on-
derzoeken assisteerde. Honderden van die landschapsplannen 
analyseerden we samen - ondersteund door GIS en archiefon-
derzoek - in een steeds weer verdiepend cyclisch interpretatie-
proces. 

Als onderdeel van de afronding van het onderzoek besloot 
ik - vijf jaar nadat ik er met Gerrit was geweest - weer naar 
Wieringen te gaan. Nu met Lisa, om samen met haar op het 
onderzoek te refelecteren in een landschap waarin we één van 
de oudste landschapsplannen konden herkennen. En misschien 
ook wel Landschapsplan Nederland als geheel.

Afbeelding IV.3.  Belvedere op Lutjeland.
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Afbeelding IV.4.  Belvederes op Lutjeland. Compositie van beplantingen en de natuurlijke hoogteverschillen op het voormalig eiland in de voormalige zee.
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We benaderen het eiland over de kleine Afsluitdijk en draaien 
meteen rechtsaf de Verbindingsweg op naar de Westerlan-
derweg. Ik wil weer uitkijken over Lutjeland. “Zou het panora-
ma dat ik met Gerrit zag, er nog zijn?”

Linksaf de Lutjeweg in, naar het begin van de bosstrook 
die op het landschapsplan met groene kronkellijntjes is 
ingetekend. Lisa krijgt telefoon en parkeert de auto bij de 
surfschool. Op de plankaart staat in hanenpoten dat langs 
de Lutjeweg de meidoornhaag vervangen moet worden door 
een singel van es, kurkiep en grijze wilg. Dat is gebeurd en 
ik zie dat het langwerpige bosje langs de bovenrand van het 
eiland er goed stevig bij staat. Achter het bosje gaat het steil 
naar beneden, zoals bij een klif, beneden een strandje en een 
kleine haven.

Ik loop naar boven terug naar de Westerlanderweg en zie dat 
de meidoornhagen langs de weg die de bedoeling waren er 
niet staan. Wie weet zijn ze in de loop van driekwart eeuw 
een keer weggehaald. Die haag zou een soort balustrade 
zijn voor het belvedère dat je daar krijgt voorgeschoteld. Het 
hekje van prikkeldraad heeft minder allure, maar het voldoet, 
want het uitzicht is overdonderend. 

Afbeelding IV.5.  Belvederes op Lutjeland. Compositie van beplantingen en de natuurlijke hoogteverschillen op het voormalig eiland in de voormalige zee.
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Afbeelding IV.6.  Landschapsplan Wieringen, fragment met het belvedere ten westen van Westerland. 
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Tafereel-compositie op Lutjeland
Lisa komt er weer bij. We zien de bosstrook rechts van ons 
en links het eerste erf van Westerland stevig in de beplanting 
met een grote eik - denk ik - op de zuidwestpunt van het erf.
Tussen die boom links en de bosstrook rechts door kijken we 
over Lutjeland, dichtbij nog een beetje omhoogglooiend maar 
verderop naar beneden. Lutjeland wordt door de beplantin-
gen ingekaderd aan twee kanten waardoor het landschap 
diepte krijgt en het Amstelmeer daarachter voelbaar ver weg 
ligt.

“Engelse landschapsstijl, niet in een park maar in het cultuur-
landschap” zeg ik en we lopen verder voorbij het erf. Daar 
hebben we nog een keer zo’n uitzicht en voorbij dat erf nog 
een keer. De rijen beuken aan de randen van de tuin van het 
tweede huis zijn magistraal in deze compositie. In villatuinen 
van de Italiaanse renaissance en de parken in de Engelse 
landschapsstijl namen ze uitzicht over het omliggende cul-
tuurlandschap al op in het ontwerp. In de landschapsplannen 
voor de ruilverkavelingen ging men een grote stap verder: 
het cultuurlandschap zelf werd ontworpen.

Het middelste huis zou bewoond zijn geweest door de grote 
ingenieur Lely. Hoe keek die naar dit landschap? Zouden de 
huidige bewoners weten dat ze in een ontworpen belvedère 
wonen? En hadden de ontwerpers van toen dit volgroeide 
beeld al voor ogen? In de loop van het onderzoek werd 
steeds duidelijker dat de landschapsplannen waren opgezet 
als tafereel-composities en dat de ontwerpers daarmee in 
een lange traditie van de tuin- en parkarchitectuur stonden. 

Wandelaar, �etser, motorrijder, vliegenier
Met de landschapsplannen voor agrarische cultuurlandschap-
pen werd er wel een extra gelaagdheid aan het werken met 
tafereel-composities toegevoegd. Het ging niet meer om een 
reeks plekken vanwaaruit je de ‘schilderachtige’ uitzichten 
kon beschouwen, maar om een ruimtelijke en dynamische 
ervaring van het landschap. Als mensen door het landschap 
bewegen kunnen ze die compositie van taferelen beleven. 
In het onderzoek heb ik beleving gekoppeld aan de snelheid 
waarmee mensen die landschappelijke composities ervaren 
en koppelde die aan de wandelaar, de �etser en de motorrij-
der. Kunnen we die gelaagdheid ook in het landschapsplan 
van Wieringen ontdekken?

Afbeelding IV.6.  Landschapsplan Wieringen, fragment met het belvedere ten westen van Westerland. 
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Afbeelding IV.7, 8, 9.. Struweellaantje van Westerland naar Westerlanderkoog (boven) en de weidsheid van Westerlanderkoog (onder).
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We halen de auto op en rijden voorbij de drie belvedères 
rechtsaf het struweellaantje in. Naar beneden, naar de Wester-
landerkoog. Sommige iepen en aken zijn opgegroeid tot kleine 
bomen in de toen aangeplante “struikbeplanting” van mei-
doorn, sleedoorn, Spaanse aak en kurkiep, maar ze vormen 
één struweelsingel met de andere struiken en het wit bloeiend 
�uitekruid. En af en toe een doorzicht naar Lutjeland, meters 
hoger. We draaien, beneden in de Westerlanderkoog, naar het 
oosten. Er groeit een rijtje knotwilgen in de noordberm, maar 
verder naar het zuiden en zuidwesten: weidsheid tot aan de 
horizon. Door de combinatie van ooghoogte en de bolling van 
de aarde verdwijnt alles wat meer dan 4500 meter van ons 
vandaan ligt achter de horizon. 

Dit land ligt onder de zeespiegel. Hier ging de koog van het ei-
land over in de Zuiderzee. De Westerlanderdijk zal toen de hori-
zon hebben bepaald. Woeste luchten erboven als het stormde 
en een rand wit Zuiderzeeschuim klotsend over de dijk. 

Lisa en ik zien nu op de horizon slechts een streepje water 
van het Amstelmeer en plukjes beplanting en windturbines 
in de Wieringermeerpolder. In 1948 was men daar vast nog 
druk met het herstel van de oorlogsschade. De oorlog, wat 
die voor de ontwerpers van de landschapsplannen betekend 
heeft weten we niet. De Wederopbouw liep gelijk op met hun 
ontplooiing.
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Afbeeelding IV.10. Topogra� sche kaart van eind negentiende eeuw met het eiland Wieringen en het noorden van West-Friesland met de Zuiderzee ertussen.
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De Haukes, een eeuw geleden nog waren het enkele huisjes bij 
de vuurbaak voor de schippers op zee. Nu is er een plezierha-
ventje bij de sluis tussen Amstelmeer en Wieringermeerpolder. 
Vanaf het rijtje huisjes aan de dijk zag je, voordat de polder 
kwam, de rand van een kwelder tussen het eiland en de Zuider-
zee. Nu kijk je de grote polder in. Op het landschapsplan werd 
op die nieuwe situatie ingespeeld door aan de dijk langs de 
ringvaart wat grauwe abeelen te planten. We zien die abeelen 
in de huidige situatie niet staan. De Haukes is zonder die bo-
men ook bijzonder, maar die bomen hadden een soort galerij 
gevormd, of noem het een veranda aan het eiland. 

“Eigenlijk komen hier in het ontwerp alle drie de niveaus van 
de tafereel-composities samen, net als daarnet op Lutjeland,”
zeg ik, weer als deel van een bespiegeling die ik wil toetsen 
bij Lisa. De struweellaantjes, hagen en bomen bij de huizen 
zorgen samen voor de beleving dat je geborgen bent op de 
hogere delen van het eiland. Dat is het niveau van de wande-
laar. Een � etser merkt het verschil tussen de hogere delen van 
het eiland - met bewoning en beplanting - en de lagere weidse 
delen. De motorrijder rijdt hier over het eiland naar beneden 
door de Haukes over de ringvaart de polder in. Die merkt 
vooral het verschil tussen het eiland en de polder. Het verschil 
tussen het besloten eiland en het weidse land van de droog-
makerij. Net zoals zij vijftien kilometer verderop de polder 
uitrijdt, over de oude Westfriese Omringdijk en daar ziet dat 
het landschap daar weer anders is. “Jazeker,” beaamt Lisa - die 
landschapshistorisch onderzoek heeft gedaan naar een groot 
deel van West-Friesland - “en ik hoop dat we ook een keer de 
West-Friese landschapsplannen kunnen bestuderen als laag in 
de landschapsbiogra� e.”  

West-Friesland hebben we dus nog niet onderzocht, maar in 
de deelonderzoeken voor het Brabantse Zand, de zuidelijke 
zeekleipolders, Zuid-Hollandse veenweides, centraal rivieren-
land, Drenthe en Groningen kwamen we deze drie niveaus in 
de tafereel-compositie steeds weer tegen. 

Vooral in Drenthe en Groningen, maar ook elders, zagen we 
dat de ontwerpen gedetailleerd uitgewerkt waren. Net als hier 
op Wieringen begint het ontwerp van de landschapsplannen 
daar bij de erven van de mensen. In Drenthe in de brinkdorpen 
en op het Groningse Hogeland op de wierden en kwelder-
wallen. De tafereel-compositie werd daar voor de wandelaar 
vormgegeven waarbij het arsenaal en het vocabularium van de 
traditionele tuin- en parkarchitectuur werd toegepast.

Op het niveau van de � etser ging het in het landschapsplan 
voor Lieshoutsche Beemden en Beeksche akker om het onder-
scheid tussen de akkers, beemden, velden en de dorpen. In 
het reconstructieplan voor Walcheren ging het om de binnen-
duinrand, de kreekruggen en de lagere polders daartussen. 
Hier op Wieringen ging het dus om het verschil tussen de 
besloten “hogere terreinsgedeelten” en de open weidse kogen 
daartussen.

Afbeelding IV.11. Haukes aan de rand van Wieringen met uitzicht over de Wieringermeerpolder, drooggemaakt deel van de Zuiderzee.
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Afbeelding IV.12.  Waddenzee vanaf de Normerdijk aan noordrand van Wieringen
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Compositieschema’s
In de discussies in de tijd van de reconstructie van Walche-
ren refereerde men steeds aan de bodem als ordenende 
factor. Benthem en zijn medewerkers ging het om meer: de 
helderheid van de opbouw die in de loop van de geschiede-
nis ontstond door de synthese van natuurlijke processen en 
menselijk ingrijpen. We zagen het steeds bij het koppelen van 
de verschillende kaartlagen in GIS. Het onderscheid tussen de 
landschapseenheden is zowel bodemkundig, geomorfologisch, 
hydrologisch, ecologisch en cultuurhistorisch gemotiveerd. 

Om het onderscheid tussen de landschapseenheden in het 
nieuwe landschap leesbaar te houden kregen ze steeds in het 
landschapsplan een vernieuwde karakteristiek. Daarin werden 
oude elementen mee naar het nieuwe landschap getransfor-
meerd. Daarnaast kreeg elke eenheid een eigen set typerende 
beplantingen. En een eigen karakteristieke ruimtelijke opbouw, 
van extreem weids -met ruimtes van duizenden meters in door-
snee - tot besloten met ‘groene kamers’ van enkele tientallen 
meters. Soms zijn de overgangen tussen de landschapseen-
heden geleidelijk van besloten naar weids, maar in andere 
landschappen werd juist gekozen voor een groot contrast. Het 
lijkt zo voor de hand te liggen nu, maar je moet er wel een keer 
mee beginnen. 

Er kwam nog iets in beeld doordat we meerdere deelonder-
zoeken verspreid over het land deden. Binnen de verschillen-
de gebieden versterkten de landschapsplannen het verschil 
tussen de landschapseenheden, maar ook benadrukten ze het 
verschil tussen die landschappelijke regio’s als geheel. Zo kon 
ik Landschapsplan Nederland beschrijven als een bundel van 
verhalen. 

Primordiale landschappen
Zo werd het verschil benadrukt tussen besloten landschap-
pen in de zandgebieden en de weidse landschappen van de 
zeekleigebieden en in de rivierenlandschappen werden lange 
oost-westlijnen met beplantingen aangezet. Achteraf lijkt het of 
er geen andere keuze was, maar is dat wel zo? Waarom werd 
in de zandgebieden de beslotenheid versterkt en in de zeeklei-
gebieden de weidsheid?

Het afgelopen jaar had ik de compositieschema’s die in de 
deelonderzoeken naar voren kwamen op een rij gezet, allemaal 
op een vergelijkbare schaal naast elkaar. Ik bedacht me wat 
ik in die deelonderzoeken in die composities uitgedrukt zag. 
Ik kwam tot de interpretatie dat het de ontwerpers ging om 
een uitdrukking van het beeld van het landschap in de tijd dat 
mensen er voor de eerste keer een ordening in aanbrachten.

Dat deden mensen door terpen op te werpen op de kwelders, 
door open plekken te hakken in het woud, door dijken te bou-
wen en stukken land erbij te winnen, door bewoonbare plekken 
te maken aan de rivieren, door vanaf randen en ruggen de 
veenwildernis te ontwateren. Bij die primordiale landschappen 
hadden ze een voorstelling en dat beeld werd sturend voor het 
maken van landschapsplannen op het niveau van de motorrij-
der, die door zijn snelheid de grote structuren en patronen in 
het landschap ervaart. In onze deelonderzoeken vonden we er 
vijf, maar wellicht dat we er in Limburg, Overijssel, Friesland en 
Holland (met West-Friesland) nog een paar vinden.
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Afbeelding IV.13. In 2016 was men de heidense kapel aan het bouwen op de begraafplaats van Stroe. De iepen maakten er een groene tempel omheen. 
De tempel is in de jaren daarna ingestort. 
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De iepen van Stroe
We komen langs Den Hoelm, Westerklief en Oosterklief. We 
zien dat de dorpsentrees met struikenranden en bomen er 
nog zijn. Verderop zien we de knotwilgen eenzaam in de koog. 
Het is er allemaal nog, gaaf. Die gekleurde puntjes en kron-
kellijntjes werden groene entrees, galerijen, balkons, poorten, 
portalen. We rijden naar Stroe, tussen de struweelhagen door. 
We stappen uit bij de begraafplaats. Op het landschapsplan 
staat hier een ovaal met bomen aangegeven. Vijf jaar geleden 
bleek dat het iepen waren, die inmiddels tot reuzen waren 
uitgegroeid. Samen vormden ze een grote groene tempel op 
een plek met duizenden jaren geschiedenis. 

Drie jaar geleden was ik hier weer. Een �ink aantal reuzen was 
er niet meer. Een medewerker van de gemeente was nieuwe 
iepjes aan het planten. Naast de oude stronken was bloeme-
tjesplantsoen geplant. Hij had al die jaren speciaal op de iepen 
gepast. Ieder jaar had hij ze behandeld tegen de iepenziekte. 
Tientallen jaren was dat goed gegaan.

Na de gemeentelijke herindeling besloot men bij de nieuwe 
gemeente dat de iepenziektebestrijding wel geschrapt kon 
worden. Dat scheelde weer op de begroting. Het werd de helft 
van de iepen gelijk fataal. De iepenziektebehandeling kwam 
wel weer terug in de gemeentelijke werkplanning, maar voor 
veel van de reuzen was het te laat. “Sorry,” zei hij. 

Vandaag blijken dat er nog minder van de oude iepen over zijn.

Jong erfgoed
Hier had het op de langere termijn toch niet geholpen, maar 
het behoud van veel cultuurhistorische elementen in het land-
schap hebben we juist te danken aan de landschapsplannen.  
Dat is een ongerijmde conclusie voor velen, omdat ruilverkave-
ling door historici veelal alleen met het verlies van historische 
waarden wordt geassocieerd. Maar als veel elementen niet 
op het landschapsplan waren gezet - al dan niet opgenomen 
in nieuwe beplantingspatronen - dan waren ze waarschijnlijk 
weggeploegd.

Gelukkig dringt het besef steeds breder door dat niet alleen 
die oude elementen, maar ook het Groene Maatpak dat de 
reeks landschapsplannen heeft opgeleverd, nu als erfgoed 
gezien kan worden. Dat is zeker ook het gevolg van onze 
ontdekkingsreis. Nog voor het onderzoek af is, wordt het al 
toegepast in de praktijk.

Ons onderzoek in Drenthe heeft ertoe geleid dat nu alle hagen, 
bomenrijen, houtwallen, singels en bossen van de landschaps-
plannen in die provincie in GIS zijn gezet. We zijn nu met tien 
van de twaalf gemeenten bezig om te bezien hoe we dit jonge 
erfgoed in hun omgevingsbeleid kunnen inpassen. Tegelijkertijd 
bespreken we wat hun Groene Maatpak kan betekenen voor 
actuele ruimtelijke opgaven en mogelijke ontwikkelingen in de 
toekomst. 
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Afbeelding IV.14. GIS-overzichtskaart met de gedigitaliseerde elementen van negen landschapsplannen in het kader van het ‘citizen science-pro-
ject” Brabants Groene Maatpak. Het vond in de zomer van 2021 plaats en is een vervolg van het deelonderzoek naar de landschapsplannen in 
Brabant. In kleur de elementen die mensen in het veld hebben gecontroleerd op aanwezigheid.
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Applicatie
“En hoe gaat het nu in Brabant met het Groene Maatpak?,“ 
vraagt Lisa. Brabant heeft onder die naam een evenement 
georganiseerd waarbij gebouwd wordt op citizen science. In 
vijf gebieden is door mensen uit de regio via hun telefoon of 
tablet geïnventariseerd of landschapsplannen in het actuele 
landschap terug te vinden zijn. Op een centrale site worden 
de gegevens in een GIS bijeen gebracht. Dat levert kennis, 
maar ook draagvlak voor hedendaagse landschapsverzor-
ging op.

De inventarisatie werd steeds door kleine groepjes wande-
lend of �etsend uitgevoerd. In het veld ontstonden vaak ook 
ideeën. Zeventig jaar geleden zette Benthem ze vergeefs op 
het landschapsplan, maar wie weet lukt het nu wel om in de 
beemden elzensingels langs de sloten te realiseren. Met om-
metjes erlangs voor de mensen in Beek en Donk. Ze lopen 
door het openluchtmuseum van Landschapslan Nederland, 
een kunstwerk. 

“Als ‘gast-conservator’ heb ik benadrukt dat het groene 
maatpak opgewaardeerd kan worden” vertel ik. Het groene 
maatpak dooradert het hele agrarisch cultuurlandschap en 
dat biedt kansen voor het versterken van biodiversiteit en 
kleinschalige maar effectieve klimaatadaptatie. We kunnen 
het gehele cultuurlandschap in de geest van de landschaps-
plannen opschalen naar een parklandschap als gezonde 
leefomgeving voor alle Brabanders. “Ruimte voor de stede-
ling om zich te re-creëren in landschap met historie”, staat er 
op de site. Cleyndert bedoelde met recreatie letterlijk: jezelf 
herscheppen.

Afbeelding IV.15. Bierdijkerveldweg door de Koog, Wieringen.
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Perspectief
We rijden nog even naar de Molgerweg waar Gerrit vijf jaar 
geleden zo enthousiast werd. De beplanting bij het dorp is nog 
steeds een groene poort met portaal. Beneden in de koog lijkt 
het wel of we een zandstorm inrijden. De akkers zijn hier net 
geploegd en vanuit het zuidwesten waait het zand hard over 
het land. Misschien moeten ze hier ook wat tuinwallen herstel-
len.

De zandstorm in de koog versterkt het gevoel dat je hier bui-
ten bent in het landschap, in de weidsheid overgeleverd aan de 
elementen. Voor ons is dat een zeldzaam gevoel, maar als we 
over de denkbeeldige brug terug in de tijd van ruilverkaveling 
Wieringen gaan, dan moeten we ons bedenken dat in die tijd 
Nederland nog voor een groot deel uit ‘woeste grond’ bestond. 

De dorpjes kregen met hun beplantingen geborgenheid. Essen 
in Oosterland, abelen in Haukes en Gest en iepen hier in 
Vatrop. Die iepen van toen zijn aan de iepenziekte bezweken, 
al lang geleden, maar stukken van de oude iepen zijn nog wel 
in Vatrop. Ze zijn opgenomen in ‘Woodhenge’, een kunstwerk 
dat Engelbert Brendel hier in 2012 plaatste, in het weiland 
tegenover zijn huis. De wind zwiept door het hoge gras. Twee-
honderd meter verderop houdt het eiland op. Daarachter ligt 
tot aan de horizon de Waddenzee.

“Eigenlijk moet je nu Benthemiaans nog even een breed per-
spectief schetsen, Henk!”
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Afbeelding IV.16. Vatrop, Wieringen, Waddenzee.
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5.1. Samenvatting

Samenvatting 

In het onderzoek naar de biogra�e van het Nederlandse land-
schap is de studie van de ontwikkeling van het landschap in 
de tweede helft van de twintigste eeuw relatief onderbelicht. 
Deze jonge geschiedenis staat in voorliggend onderzoek 
juist centraal. In vergelijking met oudere hoofdstukken in die 
biogra�e is deze periode bijzonder, omdat de veranderingen 
in het landschap grotendeels planmatig zijn vormgegeven. In 
het landelijk gebied gebeurde dat voor een belangrijk deel in 
het kader van ruilverkavelingen. Het landschap werd ingrij-
pend gemoderniseerd gedreven door sociaal-maatschappe-
lijke, culturele en economische tendensen. In het kielzog van 
die tendensen is het een kleine groep ontwerpers - werk-
zaam bij het Staatsbosbeheer - gelukt de enscenering van 
het landschap bewust vorm te geven. Zij bouwden daarbij 
voort op het repertoire van de tuin- en parkarchitectuur. Zij 
verrijkten dat repertoire naar het schaalniveau van het agra-
risch cultuurlandschap, zelfs naar een visie op de bijzondere 
plaats die het Nederlandse landschap in het landschap van 
het Euraziatische continent inneemt. In de periode van 1946 
tot 1976 maakten zij voor ruim 450 ruilverkavelingen een 
landschapsplan. De ontwerptekeningen daarvan zijn bewaard 
gebleven als de ‘Staatsbosbeheer-collectie’. In dit onderzoek 
zijn die landschapsplannen geanalyseerd zoals ze op de 
plantekeningen zijn weergegeven en zoals ze in het actuele 
landschap terug te vinden zijn. Het betreft ongeveer 70% van 
Nederland.

Centrale vraag in dit onderzoek is hoe we in onze tijd de 
reeks landschapsplannen kunnen interpreteren als deel van 
de biogra�e van het landschap. Wat is de betekenis van 
de enscenering van het Nederlandse landschap die via die 
landschapsplannen met miljoenen bomen en struiken is 
aangebracht? Welke ordening is er in de landschapsarchi-
tectonische compositie voor het gevarieerde Nederlandse 
landschap te herkennen? Kunnen we interpreteren wat de 
ontwerpers via die compositie wilden uitdrukken? Is deze 
reeks landschapsplannen te beschouwen als één samenge-
steld cultureel artefact’? 

Onderzoeksmodel
Voor aanvang van de analyse van de landschapsplannen is 
een onderzoeksmodel geconstrueerd, waarbij het voor een 
zinvol begrip van het brede begrip landschap in de land-
schapsbiogra�e nodig werd geacht aanpak en methoden van 
de drie vleugels in het grote gebouw van de wetenschap te 
combineren. Zowel natuurwetenschappelijk onderzoek, als 
onderzoek vanuit de sociale wetenschappen, als onderzoek 
vanuit de geesteswetenschappen kan deel uitmaken van het 
onderzoek binnen het werkveld van de Culturele Biogra�e 
van het landschap. Het onderzoeksmodel bouwt voort op 
de tripartite landschapstheorie van Jacobs (2006) waarin 
drie verschillende fenomenen worden onderscheiden die als 

landschap worden onderkend: ‘powerscape’, ‘matterscape’ 
en ‘mindscape’. Als men vanuit de fysieke realiteit redeneert 
heeft men het over matterscape, een systeem van meetbare 
feiten, processen of objecten waarop de wetten van de na-
tuurwetenschappen van toepassing zijn. Als men landschap 
als ‘powerscape’ analyseert denkt men vanuit de sociale 
realiteit van afspraken, wetten en maatschappelijke krachten 
die het handelen van mensen regelen, of richting geven en zo 
de ontwikkeling van het landschap bepalen. Het landschap 
als ‘mindscape’ wordt ervaren vanuit de innerlijke realiteit en 
is dus altijd individueel. In deze realiteit wordt de validiteit 
van een beschrijving van dit landschap gebaseerd op de 
ervaarbare of interpreteerbare ‘waarachtigheid’. 
De matterscape werd onderzocht met behulp van de compo-
sitieleer zoals die door Steenbergen c.s. (2008) is beschre-
ven. Het gaat om het samenspel van aspecten van het oude 
landschap die naar de nieuwe compositie worden getransfor-
meerd, fysieke compositie-elementen die aan het landschap 
worden toegevoegd en het compositie-schema waarin oud en 
nieuw tot een vernieuwd ruimtelijk geheel worden geordend.
De powerscape kreeg via literatuurstudie en het raadplegen 
van archieven een plek in het onderzoek. De hermeneutiek is 
al eeuwenlang een methode om artistieke en culturele arte-
facten te duiden en te interpreteren en werd toegepast om 
ook de mindscape in het onderzoeksmodel op te nemen. 
In dat model maken de analyse van de matterscape en de 
studie van de powerscape het mogelijk om een empirische 
veri�eerbare fundering onder de interpretatie van de reeks 
landschapsplannen van de Staatsbosbeheer-collectie te 
leggen. 

Drie chronologisch geordende delen
Van het onderzoek wordt verslag gedaan in drie delen die 
chronologisch de ontwikkeling van de landschapsplannen in 
de Staatsbosbeheercollectie behandelen. In het eerste deeL, 
hoofdstuk 2. DE KIEM VAN HET LANDSCHAPSPLAN, wordt 
de kiem van het gedachtengoed waaruit het maken van land-
schapsplannen bij Staatsbosbeheer voortkwam opgespoord. 
In het tweede deel, hoofdstuk 3. DE PLANNEN- EN KAAR-
TENFABRIEK, wordt de analyse gepresenteerd van de land-
schapsplannen die in de pionierperiode van 1946 tot 1955 
zijn gemaakt. Toen werd een landschapsarchitectonisch 
vocabularium voor het maken van die plannen uitgevonden. 
In het derde deel, hoofdstuk 4. TAFERELEN IN ÉÉN GROOT 
WERK, komt in beeld hoe dit vocabularium in verschillende 
landschappelijke regio’s werd uitgewerkt in landschapsplan-
nen die tussen 1946 en 1976 zijn opgesteld. Uitkomst van de 
interpretatie is dat de reeks landschapsplannen samen een 
bundel biogra�eën van het landschap hebben opgeleverd die 
in dat landschap a�eesbaar is.



467

DE KIEM VAN HET LANDSCHAPSPLAN
In dit deel wordt de ontwikkeling van het gedachtengoed waar-
uit het idee voor het maken van landschapsplannen bij ruilver-
kavelingen voortkwam gereconstrueerd. Als de creatie van de 
serie landschapsplannen als één artistieke onderneming wordt 
gezien dan staat Roelof Jan Benthem aan de basis ervan. Hij 
maakte de eerste landschapsplannen en gaf van 1946 tot 
1976 leiding aan de organisatie binnen het Staatsbosbeheer 
waar de landschapsplannen werden opgesteld. 
Via literatuur- en archiefonderzoek is gereconstrueerd hoe 
Benthem in zijn tienerjaren al zijn holistische benadering van 
het cultuurlandschap vormde en hoe hij door zijn strijd voor 
het behoud van Het Bossche Broek in 1943 een centrale 
plaats verwierf in de groep sleutel�guren binnen en rond de 
Werkgroep voor de Cultuurlandschappen van de Contact-Com-
missie Natuur- en Landschapsbescherming. Tevens is de rol 
geanalyseerd die hij speelde in de jaren 1941-1948 bij het 
opzetten van een rijksdienst voor de schoonheid van het land. 
Voor deze reconstructie bleken enkele bronnen beschikbaar 
die een onderbouwd beeld opleverden. Dat zijn ten eerste de 
artikelen die Benthem tussen 1935 en 1950 schreef, ten twee-
de het archief van de Werkgroep voor het Cultuurlandschap bij 
de Contact-Commissie Natuur- en landschapsbescherming en 
ten derde de maandverslagen die Benthem als landschapsad-
viseur van januari 1944 tot oktober 1945 aan de directeur van 
het Staatsbosbeheer zond. 

Al in zijn jeugd betoogden hij en zijn jeugdvriend R.J. Sluiters 
dat het vogelparadijs van het Oostzanergat niet te danken was 
aan het ontbreken van menselijke invloed. Dit landschap was 
juist ontstaan doordát mensen daar land zijn gaan opspuiten 
om het land geschikt te maken voor woningbouw bij Amster-
dam. Zij deden in 1937, aangespoord door Jacques P. Thijsse, 
verslag van de natuurstudie die zij daar gedurende tien jaar 
in hun vrije tijd hadden verricht. Het dubbel-artikel van hun 
hand in De Levende Natuur geeft inzicht in hun gedetailleerde 
observaties. 
Die natuurstudie zette Benthem voort vanaf 1937 in en om 
Den Bosch. Daar was hij als landmeter werkzaam bij het 
Kadaster. Hij was overgestapt van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie (NJN) naar de lokale afdeling van de Konink-
lijke Nederlandsche Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Hij 
schreef artikelen in het tijdschrift van die vereniging, onder 
andere in 1941 over de bedreigingen voor het Bossche Broek 
door een concentrische uitleg van de stad.
In het kader van zijn succesvolle strijd voor het Bossche 
Broek maakte Benthem in 1943 kennis met de directeur van 
Staatsbosbeheer Van Steijn en met bestuursleden van de 
Contact-Commissie Natuur- en landschapsbescherming Gorter 
en Cleyndert. Ze waren onder de indruk van de bezielende én 
praktische ideeën die Benthem over de actieve verzorging van 
het cultuurlandschap naar voren bracht. Van Steijn stelde hem 
eind 1943 aan als ‘landschapsadviseur’ in Noord-Brabant en de 
Contact-Commissie stelde een Werkgroep voor de Cultuurland-
schappen in. 

Uit de reconstructie komt naar voren hoe Benthem in een 
intensieve interactie met de leden van de Contact-Commissie 
Natuur- en Landschapsbescherming - met name met de Werk-
groep voor de Cultuurlandschappen - tot het verwoorden van 
zijn visie op de verzorging van het landschap kwam. In de loop 
van het tweede kwartaal van 1944 kwam de werkgroep tot 
twee producten. De eerste is een typologie van het Nederland-
se cultuurlandschap. Het was de eerste keer dat zo’n typologie 
werd opgesteld vanuit een interdisciplinair perspectief. In de 
reconstructie komt in beeld hoe die typologie in een aantal 
stappen tot stand kwam. Deze indeling is met name door 
Westhoff, Van Rijsinge en Bijhouwer op papier gezet, waarbij 
ieder putte uit de publicaties die zij op dat moment aan het 
voorbereiden waren. 
Het tweede product van de werkgroep is een essay dat Ben-
them op verzoek van de werkgroep schreef. Daarin koppelde 
hij de typologie aan de dynamische ontwikkeling van het land-
schap. Elk landschap, ook landschappen die niet veel veran-
deren, zijn in principe altijd in ontwikkeling. Op dat aspect was 
hij zijn tijd vooruit. Ook een aantal van de werkgroepsleden 
konden hem daarin (nog) niet volgen. Het essay moest her-
schreven worden. De discussie naar aanleiding van de verschil-
lende versies van Benthem’s essay geven ook een indruk van 
de visie-ontwikkeling bij andere werkgroepleden als Bijhouwer, 
Van Rijsinge, Eshuis, Gorter, Cleyndert en Westhoff.

Benthem voegde aan de typologie van de werkgroep ook het 
aspect van de beleving van het landschap toe. Dat had voor 
hem te maken met de cultuurhistorie. Het ging hem om de 
schoonheid die een synthese tussen natuurlijke processen 
en menselijk handelen oplevert, in een bepaalde fase van de 
geschiedenis. Benthem zag het Nederlandse cultuurlandschap 
als onderdeel van het landschap van Europa en benadrukte 
vanuit dat brede perspectief juist de eigenheid van het Neder-
landse landschap binnen die continentale samenhang. 

Terwijl de werkgroep in 1944 vooral theoretisch discussieerde 
was Benthem aan de slag gegaan als landschapsadviseur. Dat 
was een nieuwe functie waaraan Benthem zelf inhoud diende 
te geven. Hij rapporteerde maandelijks - buiten de hiërarchie 
van de organisatie om - bij de directeur van het Staatsbos-
beheer over zijn werkzaamheden en voortgang. In zijn essay 
voor de werkgroep schetste Benthem een programma voor 
de ‘landschapsverzorging’, dat (veel) verder ging dan een 
studie van de cultuurlandschappen. Benthem formuleerde een 
drievoudige taak voor de landschapsverzorging: het “behoud 
van bestaande schoonheid”, “correctie van foutief behandeld 
landschap” en als derde het “bevorderen van de schepping van 
nieuwe landschappelijke schoonheid”. Dit was de landschaps-
verzorging die Benthem zich voorstelde en terugkijkend kun je 
stellen dat hij hier al neerzette wat hij in de decennia daarna bij 
Staatsbosbeheer heeft bewerkstelligd. 



Landschapsplan Nederland  Re�ectie468

Uit de maandverslagen blijkt dat hij deze brede taak van het 
begin af aan in de praktijk oppakte, hoewel er voor dit werk 
geen precedent was. Hij begon gewoon, veelal zelfstandig en 
zelfsturend. Hij werkte wel samen met Sissingh en Overdij-
kink van de afdeling Natuurbescherming en Landschapsver-
zorging van Staatsbosbeheer. In de correspondentie valt in 
1944 af en toe de term ‘landschapsplan’, maar wat Benthem 
en anderen daar op dat moment precies mee bedoelden is 
niet duidelijk. In het begin waren het rapporten met inventa-
risaties van belangrijke te behouden natuurterreinen, zoals 
een voorstel voor een Beerze-reservaat met een vrij meande-
rende beek door de heidevelden en beemden in de buurt van 
Spoordonk. 
Er hoorden wel kaarten bij die Benthem als landmeter zelf 
kon tekenen. Hij noemt landschapsplannen die hij getekend 
had voor een aantal Brabantse ruilverkavelingen. Door de 
beschadigingen aan zijn huis bij de bevrijding van Den Bosch, 
waar hij kantoor hield, zijn die landschapsplannen verloren 
gegaan. Het werkterrein van Benthem werd uitgebreid door-
dat hij ingeschakeld werd bij de reconstructie van Walcheren. 
Het Reconstructieplan uit 1946 is voor een belangrijk deel 
gebaseerd op zijn werk vanaf eind 1944 tot maart 1946. Dat 
ontwerp en het landschapsplan voor Lieshoutsche Beemden 
en Beeksche Akkers zijn de oudst bekende landschapsplan-
nen die in dit onderzoek zijn achterhaald.

Eind 1946 keert Benthem na de vervulling van een half jaar 
militaire dienstplicht terug in dienst bij het Staatsbosbeheer. 
Van die tijd af zet hij zijn werk voort vanuit Utrecht. Vanaf 
voorjaar 1947 doet hij dat binnen de afdeling Landschapsver-
zorging. Tijdens zijn militaire dienst correspondeerde hij met 
Cleyndert over zijn idee voor een rijksdienst voor de verzor-
ging van het landschap. Die zou de drievoudige taak die hij 
in 1944 verwoorde moeten vervullen vanuit één deskundige 
visie. Benthem was ervan overtuigd dat “het tenuitvoerleggen 
van een zoo speciale taak als die van den landschappelijken 
opbouw van ons land slechts aan een vakinstantie” kon wor-
den overgelaten. Hij voegt eraan toe dat die haar taak alleen 
goed zou kunnen volbrengen als daar “een voldoende aantal 
technici op het gebied van landschapsverzorging en natuur-
bescherming” zouden werken. Die vakinstantie zou onder 
de vlag van Staatsbosbeheer kunnen worden opgebouwd 
om “den opbouw van het Nederlandsche landschap (...) met 
kracht ter hand te nemen.” Het ging hem dus om het Neder-
landse landschap als geheel.

Op de afdeling Landschapsverzorging waren de zaken on-
dergebracht “die verband houden met de verzorging van het 
landschap en de opbouw van nieuwe landschappen”. Deze al-
gemene taakaanduiding werd onderverdeeld in twee werkvel-
den. Ten eerste het maken van ontwerpen voor beplantingen 
langs wegen van Rijk, provincies en gemeenten, alsmede van 
bepaalde landstreken, zoals nieuwe polders, vestingwerken 
en dergelijke. Ten tweede de “verzorging van het landschap 

bij ruilverkavelingen en het opmaken van landschapsplannen, 
zowel voor de ruilverkavelingen als voor andere objecten”.
Het tweede - nieuwe - werkveld was de landschapsverzorging 
voor grotere gebieden, zoals bij ruilverkavelingen of het her-
stel van oorlogsschade. Binnen het werk van het Staatsbos-
beheer zouden de behandeling der ruilverkavelingen binnen 
korte tijd een zeer belangrijke plaats in gaan nemen.

Voor Benthem ging het waarschijnlijk zelfs verder en zou 
Staatsbosbeheer dé Rijksdienst voor de Landschapsverzor-
ging moeten worden. Natuurbescherming en het bosbeheer 
waren daar een onderdeel van. Uit deze reconstructie blijkt 
dat Benthem grotendeels zelf de landschapsverzorging 
heeft ontwikkeld aansluitend op de vernieuwende ideeën die 
Cleyndert al in de dertiger jaren uitdroeg. Met Cleyndert en 
Gorter zag Benthem het menselijk handelen in het landschap 
als een vormende kracht in de natuur. In zijn benadering zijn 
natuur en cultuur niet elkaars tegenpolen. Als een synthese 
ontstaat tussen menselijk handelen en natuurlijke krachten 
kan schoonheid ontstaan. Voor Benthem was het Nederland-
sche landschap met zijn grote variatie daarvan al eeuwenlang 
een voorbeeld. Ook in de twintigste eeuw zou dat volgens 
hem tot nieuwe schoonheid kunnen leiden. Dat was het doel 
van de landschapsplannen bij ruilverkavelingen die Benthem 
en zijn medewerkers in de decennia daarna zouden opstellen.

EXPERIMENTEN IN BENTHEM’S PLANNEN- 
EN KAARTENFABRIEK
“Je moet toch als je eens gelegenheid hebt, bij ons in die 
plannen- en kaartenfabriek komen kijken”, schrijft Benthem 
op 16 december 1948 aan ‘bondgenoot ’ Gorter. Gorter was 
in de werkgroep steeds met Benthem en Cleyndert voor 
een opbouwende - als uitbreiding van de tot dan toe gebrui-
kelijke behoudende - reactie op het “enorme program van 
de cultuurtechniek” blijven pleiten. Dat was volgens hen de 
manier om de karakteristieken van het historische landschap 
te bewaren, namelijk door deze onderdeel te maken van de 
transformatie van het landschap. Het landschapsplan diende 
een creatieve vertaling van die karakteristieken in het nieuwe 
landschap vorm te geven. Zo kon het oude en het nieuwe een 
nieuwe synthese opleveren. Gorter zal op afstand gevolgd 
hebben hoe Benthem zijn ideaal van een rijksdienst binnen 
het Staatsbosbeheer verwerkelijkte. Die vertelde in zijn brief 
van eind 1948 dat hij, binnen de afdeling van Overdijkink, 
zelf inmiddels “3 tekenaars en 3 man buitenpersoneel” aan 
het werk had “ten behoeve van de landschapsplanning voor 
ruilverkavelingen, gemeenten, waterschappen, erfbeplantin-
gen en nu sinds kort ook voor landschapsplannen in streek-
verband voor de P.P.D., Domeinen e.d.”.

In dìt tweede deel wordt verslag gedaan van de tweede grote 
stap in het interpretatie-proces van de Staatsbosbeheercol-
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lectie. Het gaat hierbij om een ontwerpanalyse en interpretatie 
van de oudste ontwerpen zoals die op de plankaarten in de 
Staatsbosbeheer-collectie zijn afgebeeld. Dit betreft land-
schapsplannen die van 1946 tot 1955 zijn opgesteld. Het ont-
werpen van een landschapsarchitectonische compositie voor 
een agrarisch cultuurlandschap en het weergeven daarvan op 
een kaart, het landschapsplan, werd in die periode ‘uitgevon-
den’ in Benthem’s “kaartenfabriek”. 

In die eerste jaren zijn voor bijna tweehonderd ruilverkave-
lingen landschapsplannen gemaakt, die in de Staatsbosbe-
heer-collectie zijn terug te vinden. Deze werden in het kader 
van dit onderzoek geordend naar de verschillende typen 
cultuurlandschappen zoals die door de werkgroep werden 
onderscheiden. Hoe werd via de reeks oudste landschapsplan-
nen van de Staatsbosbeheer-collectie vormgegeven aan de 
“bijzonder moeilijke, maar noodzakelijke, opdracht te trachten 
nieuwe geschiedenis te schrijven, die niet slechts zal getuigen 
van practische zin, doch ook van begrip voor de harmonie 
en schoonheid” van het Nederlandse landschap? Om dit te 
onderzoeken ondernamen we zeven denkbeeldige expedities 
naar landschapsplannen voor zeven van de door de werkgroep 
onderscheiden typen cultuurlandschap. 

De oudste landschapsplannen uit de volgende door de Werk-
groep voor de Cultuurlandschappen onderscheiden landschap-
stypen komen aan de orde:
• oudehoevenlandschappen,
• terpenlandschappen,
• esdorpenlandschappen,
• landschap van de heide-ontginningen,
• slagenlandschappen,
• stroomruggenlandschap,
• landschap van bedijkingen en droogmakerijen.
In het Zuid-Limburgse Heuvellandschap vonden in deze periode 
geen ruilverkavelingen plaats, dus komt dit landschapstype 
niet aan de orde. 

Steeds wordt via archiefonderzoek en literatuurstudie getracht 
om een beeld te krijgen van de horizon van de ontwerpers in 
die tijd. Zo wordt in het verslag van de eerste expeditie ge-
schetst hoe Benthem het gedachtengoed dat hij in wisselwer-
king met de werkgroep had ontwikkeld uitwerkte in de eerste 
landschapsplannen voor het Brabantse oudehoevenlandschap. 
We zien daarin het belang dat aan de bodem en functionaliteit 
werd gehecht, maar wel in combinatie met de karakteris-
tieken van het historische cultuurlandschap en toekomstige 
schoonheid. In de volgende twee expedities wordt ingegaan 
op de inbreng van Harry de Vroome als tuinarchitect met een 
gedegen opleiding in Frederiksoord. Hij bracht zo kennis van 
de traditie van de Nederlandse tuin- en parkarchitectuur in, 
waarbij hij de beleving van de wandelaar in zijn ontwerpen als 
uitgangspunt nam. Van belang was ook dat hij met Benthem 
een idealistische benadering van de natuurbescherming en 

landschapsverzorging deelde. 
In de expeditie naar het jonge heide-ontginningslandschap 
leven we ons in in de leefwereld van Benthem en De Vroome 
toen zij voor dit ‘nieuwe’ landschap een ontwerp moesten 
maken. Konden zij trots zijn op dat nieuwe toekomstige land-
schap, terwijl ze omgingen met mensen die vooral aandacht 
hadden voor hetgeen verloren ging?
De expeditie naar het slagenlandschap gaat in op de invloed 
van Bijhouwer’s ideeën over een landschappelijke compositie 
als schakering van ruimtes die door groene ‘wanden’ worden 
omkaderd en op hoe die ideeën door de ontwerpers van Land-
schapsverzorging werden verwerkt.  
In de zesde expeditie komt met name de vaak op extreme con-
trasten gerichte ontwerpbenadering van De Jonge aan de orde 
als één van de ontwerpers die - aanvankelijk via de Commissie 
voor Overleg over Landschapsherstel (COL) onder invloed van 
Bijhouwer - het rivierenlandschap een nieuw uiterlijk gaven. De 
zevende expeditie naar het aandijkingenlandschap in Zuid-
west-Nederland gaat in op de verschillende manieren waarop 
de strijd met de zee in deze landschappen in het toekomstig 
landschap ervaarbaar wordt gemaakt. 

De architectonische analyse van de landschapsplannen vond 
plaats op basis van de benadering die Steenbergen c.s. voor 
typologisch ontwerp-onderzoek heeft beschreven. We hebben 
allereerst onderzocht welke aspecten van het oude landschap 
de ontwerpers opnemen in de compositie van het nieuwe 
landschap dat met het landschapsplan wordt voorgesteld. Dat 
kunnen bijvoorbeeld natuurterreinen, of cultuurhistorische 
elementen als terpen, kasteelterreinen, of oude dijkdoorbraken 
zijn. Het kan ook betrekking hebben op de globale indeling 
van een landschap op basis van bodemkundige en geomor-
fologische gesteldheid van een gebied. Deze aspecten van 
het oude landschap transformeren zo mee in de ordening van 
het nieuwe landschap. Daarnaast zijn de landschapselemen-
ten op een rij gezet die de ontwerpers gebruiken om aan het 
landschap toe te voegen als onderdeel van de compositie. 
Dat kunnen bijvoorbeeld bomenrijen zijn, of stroken met een 
struikenbeplanting. Onderzocht is ook welk sortiment bomen 
en struiken men toepaste. Tenslotte is onderzocht tot welke 
compositie-schema’s de transformatie-aspecten en nieuwe 
compositie-elementen hebben geleid. Dan gaat het over de or-
dening van de elementen die samen de compositie uitmaken: 
ruimtematen, richting van de ruimtes, overgangen.
Deze architectonische analyse werd veelal ondersteund door 
een koppeling van de landschapsplannen aan een Geogra�sch 
Informatiesysteem (GIS). Om te onderzoeken of er relaties 
zijn te leggen tussen het landschapsplan en aspecten van het 
landschap van vóór de ruilverkaveling werden kaarten van het 
landschapsplan gegeorefereerd. Daardoor konden deze in een 
GIS in detail gekoppeld worden aan andere gegevens, zoals 
geologische, bodemkundige, waterhuishoudkundige en ecologi-
sche bestanden. Ook werd zo een directe vergelijking mogelijk 
met topogra�sche kaarten die sinds het midden van de ne-
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gentiende eeuw van het gebied zijn gemaakt. Tevens kon het 
landschapsplan gerelateerd worden aan de toen reeds in het 
landschap aanwezige beplantingen. Daartoe werd de kaart 
van de Eerste Nederlandse Bosstatistiek gebruikt, waarop 
tussen 1938 en 1942 voor heel Nederland werd aangegeven 
welke beplantingen er in het land op kavelniveau aanwezig 
waren. Daarbij speci�ceerde men deze inventarisatie tot op 
de soort boom en of die bomen jonger of ouder dan vijfen-
twintig jaar waren. Van de wegbeplantingen gaf men behalve 
de boomsoort ook aan of deze eenzijdig, of tweezijdig aan 
de weg stond en of deze jonger of ouder dan veertig jaar 
was.

In dit onderzoek gaat het om het opsporen, onderscheiden 
en benoemen van de betekenis die met de composities in de 
landschapsplannen wordt overgebracht. Is daarin een voca-
bularium te onderscheiden? En welk verhaal wordt daarmee 
verteld en is dat in het huidige landschap nog te beleven? 
Hoe verhoudt dat verhaal zich tot belangrijke thema’s in de 
geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur? Hoe 
wordt de compositie ingezet om de karakteristiek van ver-
schillende landschapstypen te behouden en versterken? Hoe 
gaat men om met de overgangen in het landschap?

Op basis van zeven ‘expedities’ naar de landschapsplan-
nen uit de beginperiode lijkt zich namelijk een palet van 
landschaps-architectonische tafereel-composities voor het 
verbeelden van de karakteristieken van de Nederlandse 
cultuurlandschappen af te tekenen. Het ontwerpen van deze 
tafereel-composities werd niet alleen op het niveau van de 
wandelaar - zoals in de tuinkunst - en op het niveau van de 
�etser - zoals in de parkarchitectuur - uitgewerkt. In de land-
schapsplannen die tussen 1946 en 1955 in de ‘plannen- en 
kaartenfabriek’ zijn gemaakt worden de tafereel-composities 
ook uitgewerkt op het niveau van de motorrijder. 

Die tafereel-composities lijken geïnspireerd op de karakteris-
tieken van primordiale cultuurlandschappen in de delta van 
Noordwest-Europa. Die kunnen archetypisch worden geduid 
als het maken van open plekken in het woud, het opwerpen 
van terpen op de kwelders, het ontwateren van het moeras 
langs randen, het opwerpen van dijken en kades en dammen 
langs de stromende rivieren. 

TAFERELEN BINNEN ÉÉN LANDSCHAP
Welke ontwikkeling is te herkennen in de reeks land-
schaps-plannen die tussen 1946 en 1976 voor verschillende 
landschappelijke regio’s is opgesteld en hoe verhouden de 
benaderingen voor de verschillende regio’s zich onderling? 
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn 
deelonderzoeken verricht voor verschillende landschappelijke 
regio’s. Om die een representatief beeld te laten geven van 
het Nederlandse landschap als geheel zijn deelstudies uitge-
voerd voor zowel zandgebieden, rivierenland, zeekleipolders 

als veenweidegebieden. 
Wat hebben de ontwerpers in het landschap van die regio’s 
willen uitdrukken? Als we gebruik maken van de metafoor van 
een gigantisch schilderij waaraan door verschillende kunste-
naars samen werd gewerkt, dan is ieder van de deelstudies 
één van de taferelen op het totale werk. Het gaat dan om de 
samenstelling van taferelen die een motorrijder kan onder-
scheiden in het grote geheel van het Nederlandse landschap 
en om de wijze waarop die tafereel-composities ook op de 
niveaus van �etser en wandelaar zijn uitgewerkt. 

Parkwegen in weidsheid, tafereel Groningen
Als we de verschillende delen van het Groningse tafereel in 
samenhang bezien dan valt op dat ze allemaal consequent 
vanuit één ontwerpconcept zijn opgesteld en dat ze voor 
90% nog letterlijk in het actuele landschap waar te nemen, 
zowel op lokale als op regionale schaal. Basis van de ruimte-
lijk-visuele compositie die met de beplantingen in de land-
schapsplannen is ontworpen, is steeds het contrast tussen 
openheid en beslotenheid. Ruilverkavelingen in vergelijkbare 
landschappen hebben een vergelijkbare aanpak kregen. Het 
lijkt alsof het ontwerp doorloopt over de grenzen van de 
ruilverkavelingen heen. 
De composities van taferelen zijn op het niveau van de 
wandelaar verder uitgewerkt met het thema binnen-buiten. 
Op het niveau van de �etser zijn de randen van de open 
ruimtes steeds met beplantingen - of landschapselementen 
zoals dijken - afgezoomd. Daarom is er veel aandacht voor 
dorpsranden, erfbeplantingen en de omzoming, inkapseling 
en uitkapseling van elementen in de open ruimte en aan de 
randen ervan. Grootschalige of stedelijke stenige elementen 
komen daardoor nooit ‘koud’ in het landschap te liggen en 
het grote verhaal van de historische - primordiale - opbouw 
van het cultuurlandschap blijft in grote lijnen leesbaar. 

In de provincie Groningen heeft de reeks ruilverkavelingen zo 
een aantal gebiedseigen parkwegen opgeleverd. Die bepalen 
tegenwoordig onopvallend de leefomgeving van veel Gronin-
gers. Ze verschillen wel in uitwerking voor de verschillende 
landschapstypen. Vanouds hadden de herenboeren hun 
slingertuinen. De ruilverkavelingen leverden - in de geest van 
de sociaal-democratische samenleving van de Wederopbouw 
- slingerende parken voor de gewone man op.

Zwieren naar de delta, tafereel Rivierenland
Overzien we het gehele tafereel van het centrale rivierenland-
schap dan hebben de 24 landschapsplannen een samenhan-
gende vocabularium opgeleverd. Daarin is voor het Brabant-
se en Gelderse deel wel een eigen concept uitgewerkt. Het 
Brabantse rivierengebied ís dan ook anders van karakter 
dan het Gelderse. In het vocabularium op het niveau van 
de motorrijder verbeelden ze ieder een ander primordiaal 
cultuurlandschap.
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In het Brabantse staat de vroeger moerassige overgang van 
het zand in het zuiden naar de grote delta in het noord-wes-
ten centraal. De weidsheid van de - vanouds - onbewoonde 
komgebieden staat in groot contrast met de verdichte randen 
van oeverwallen en - vooral - het Brabantse zand. Het Gelderse 
deel is puur een stromenland, aan het eind van het stroomge-
bied van de grote rivieren vanuit de bergen naar de zee. De 
eerste ordening door mensen in dit landschap vond langs de 
stromen plaats. 

In het Gelderse is dat uitgedrukt in een schakeling van langge-
rekte ruimtes van oost naar west. Daarbij zijn de ruimtes dich-
ter bij de dorpen smaller en midden in de kom juist kilometers 
breed. De lengterichting is aangezet met lange populierenrijen 
zwierend naar het westen met de stromen mee. Verspreid 
liggen er in dat lange landschap kleinere slim geplaatste bos-
jes, zoals vroeger de eendenkooien en grienden, die er voor 
zorgen dat de grootschaligheid van bebouwingsconcentraties 
de visueel-ruimtelijke compositie van dit landschap niet gaat 
overheersen. 

Tot besluit van deze deelstudie wordt de vraag opgeworpen of 
dit concept ook in deze tijd uitkomst zou kunnen bieden? Ma-
ken we met dit vocabularium nieuwe tafereel-composities die 
de nieuwe bedrijvigheid inkapselen, of geven we grote delen 
van het rivierenlandschap over aan de verdozing? 

Gestileerd esdorpenlandschap, tafereel Drenthe
Uit de inventarisatie en analyse met behulp van een GIS blijkt 
dat de landschapsplannen in Drenthe uit veel kleine verspreid 
liggende elementen bestonden, maar dat ze allemaal pasten 
binnen één en hetzelfde ontwerpconcept. Er was dus samen-
hang in de tafereel-compositie in ruimte en tijd. Alle land-
schapsplannen sluiten ook onderling op elkaar aan. De kracht 
zit hem in de consequentheid waarmee het concept is toege-
past. Dat verklaart waarschijnlijk ook dat de landschapsplan-
nen in het actuele landschap vrijwel volledig terug te vinden 
zijn. En er is gekozen voor een eenvoudig en gebiedseigen 
sortiment en voor een realistisch beheer. Dat helpt ook. 

De �jnmazigheid van de landschapsplannen vertaalt zich ook 
in een �jnmazig patroon van routes door het landschap. Alle 
wegen kunnen ook als recreatieve route gebruikt worden, 
omdat met de tracering van de nieuwe wegen en met aanbren-
gen van nieuwe beplantingen als aanvulling op de bestaande 
wegen en beplantingen routes zijn ontstaan die de opbouw van 
het historisch gegroeide landschap volgen en verbeelden. Het 
concept met de typerende tafereel-composities voor dorp, 
es, beekdal en veldontginning op het niveau van de �etser zijn 
steeds gerealiseerd. De beleving van de karakteristieken van 
dorp, es, beekdal en veld werd langs routes door die eenheden 
steeds vertaald naar de speci�eke eigenschappen van de plek. 
Het planconcept voor het totaal-ontwerp voor het vernieuwde 
Drentse esdorpenlandschap kwam in de loop van vier perio-
des tot wasdom. In dat totaal-ontwerp zijn de losse snippers 

natuur- en landschapsschoon weer in één ruimtelijke structuur 
gebracht. Daarin konden ook archeologische, aardkundige en 
cultuurhistorische elementen en relicten worden opgenomen. 

Ook de gespaarde en nieuwe bossen om de essen horen erbij. 
Het ontwerp omvat ook beplanting van brinken en wegen in 
vele dorpen. Het bij het dorp betrekken van de dorpsakkers 
langs de es, de dorpsmaden langs het beekdal en de dorps-
velden bij de velden door deze met beplantingen te omranden 
zorgt voor een buffer naar de echte es, het beekdal en het 
veld. We duiden het in dit onderzoek met de term ‘dorpshoven’. 
De dorpshoven zorgden bij de dorpen voor een ruime ‘jas’ 
waarbinnen het dorp kon groeien zonder de visueel-ruimtelijke 
compositie van dorp in het landschap verstoord werd. Het 
landschapsplan bood een visueel-ruimtelijke compositie ‘op de 
groei’. 

Via de reeks landschapsplannen zijn in het Drentse esdorpen-
landschap zoveel nieuwe beplantingen aangebracht dat Dren-
the in enkele decennia veranderde van een grotendeels kaal 
en weids landschap in een besloten landschap. Tegenwoordig 
ervaart een motorrijder hier een landschap van dat op arche-
typisch niveau te verbinden is met een aaneenschakeling van 
open plekken in het bos. Het werd zelfs zo dicht beplant dat 
De Vroome in de vierde periode besloot om zo veel mogelijk 
beplantingen in de veld-ontginningen achterwege te laten als 
verwijzing naar de vroegere weidse heidevelden.

Parklandschap, tafereel Brabants zand
In deze regiostudie zagen we dat vanaf het begin werd gezocht 
naar een manier om via het landschapsplan verschillende een-
heden binnen het oudehoevenlandschap ervaarbaar te houden. 
De beste manier was niet meteen helder. In het begin had men 
twee varianten om - in contrast met de akkers - kleinschalig-
heid en beslotenheid te behouden in de beemden. Dat pro-
beerde men door het planten van populieren in de bermen, of 
door in de beemden te stimuleren dat kavelgrensbeplantingen 
werden behouden of nieuw aangeplant. Omdat die kavelgren-
zen veelal in particulier bezit van boeren waren, lukte dit maar 
zeer ten dele. 

Door de beemden werd vaak ook een genormaliseerde 
beekloop aangelegd. In een enkel geval in de Brabantse 
landschapsplannen koos de ontwerper ervoor om een beekdal 
met randbeplantingen te creëren. Van het begin af aan heeft 
Benthem en later ook Maas zich intensief bemoeid met de tra-
cering van de beken, met de situering van vergravingen en het 
voorkomen van ophogingen van lage binnenbochten. Daarbij 
werden elementen van het oude landschap - zoals oude mean-
ders, beplantingen, moerasbosjes, kades en bruggen - opge-
nomen in een vernieuwde compositie. Dat concept werd in de 
loop van de jaren de vijftig uitgewerkt tot de typisch Brabantse 
‘parkbeek ’ met boomgroepen als ‘clumps’ en zichtlijnen tussen 
landschap, dorp en stad. 
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In het begin werden op de nattere heide-ontginningen veel 
populieren langs de wegen voorgesteld. Later concentreer-
de men zich op het aanbrengen van een patroon van ‘dikke 
singels’. Die singels werden vaker voorgesteld waar vóór 
de ontginning zandwegen lagen. Die zijn daardoor vaak 
behouden gebleven als pad binnen die singel. Het patroon 
van singels leverde ruimtes op van enkele honderden meters 
breed en 400 tot 800 meter lang. Deze ‘veldkamers’ zijn 
gemiddeld groter op de overgang naar de Peel dan in de 
heideveld-ontginningen. Rond de Peel is de lengterichting van 
die veldkamers loodrecht op de Peelrandbreuk.

Resten woeste grond - zowel van de drogere heidevelden 
als van oude broekgebieden - en bosjes aan beken werden 
versterkt met nieuwe bossen in zones die men liet aansluiten 
op de grotere natuurgebieden buiten de ruilverkavelings-
gebieden. Zo voegden de ontwerpers het ontwerpelement 
landschapsparkzones toe aan het ontwerp-concept. In de 
zestiger jaren was een ontwerpconcept ontwikkeld dat 
aangeduid kan worden als ‘parklandschap Brabant’. Het 
bood een duidelijke robuuste hoofdstructuur voor de lange 
termijn met ruimte voor �exibiliteit in detaillering en gebruik 
in de loop der tijd. Het denken over het Brabantse landschap 
als een ‘parklandschap’ nam Maas in 1965 mee naar Den 
Haag als hij door Eo Wijers, directeur van de Rijksplanologi-
sche Dienst, gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan de 
opstelling van de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening 
van Nederland, die in 1966 verscheen.

Strijd in de delta, tafereel zuidwestelijke polders 
Ook in het landschap van de zuidwestelijke zeekleipolders 
is veel van de tafereel-composities nog in het huidige 
landschap herkenbaar. Voor het oudland was het steeds 
de bedoeling om het verschil tussen de binnenduinrand, de 
hogere kreekruggen en de lagere poelgronden daartussen te 
benadrukken door de eerste twee te verdichten met nieuwe 
beplantingen en de lagere gronden vrij van beplanting te 
houden. 
In de nieuwlandpolders was het concept in de beginperiode: 
stevige, gedetailleerd ontworpen, beplantingen op de dijken 
en rond de erven en verder openheid in de polders. De dijken 
waren voldoende om de transformatie naar het nieuwe land-
schap te structureren. 

Hoewel op het reconstructieplan de bebossing van de kreek 
bij Veere is aangegeven, zagen we alleen in het ontwerp 
voor Kromgat dat de kreken een hoofdrol speelden in de 
transformatie van het oude naar het nieuwe landschap. Op 
dat plan voor Kromgat na, krijgen de kreken geen hoofdrol in 
de landschapsplan-ontwerpen tot het einde van de vijftiger 
jaren. Maas koppelde toen een vernieuwde robuuste ruimtelij-
ke hoofdstructuur aan de kreken ten oosten en zuiden van de 
Biesbosch. Die robuustheid ging gepaard met ver�jning in de 
detaillering. Dit is - zij het met een beperkter maat - ook het 

geval bij en reeks landschapsplannen in Zeeland en Zuid-Hol-
land. In Koewacht worden die park-kreken ook gebruikt 
om de cultuurhistorie van de Staats-Spaanse Linie in het 
landschap te bewaren. Ondertussen bleef de aandacht voor 
behoud en aanvulling van de dijkbeplantingen. In de latere 
plannen staat het bos als eigenzinnig compositie-element 
centraal. Bossen worden gebruikt om nieuwe grootschalige 
toevoegingen aan het landschap in te passen. De nieuwe 
infrastructuur en industrie wordt visueel-ruimtelijk ingeka-
derd, zodat in de beleving van het landschap de schaal van 
de oude polderdijken en dorpen ervaarbaar blijft. Die bossen 
worden in deze periode ook gebieden met een eigen functi-
onaliteit, naast die van de landbouw, of de industrie, of de 
cultuurhistorische reservaten. De nieuwe bossen rond Goes 
kunnen gezien worden als moderne buitenplaatsen met een 
duidelijk afgezonderde vorm, eigengereid afstekend tegen, 
of in interferentie met het omliggend modern open agrarisch 
gebied. 

Zo kristalliseerden zich - deels gelijktijdig en overlappend 
- twee benaderingen van het cultuurlandschap van deze zee-
kleipolders uit. De kreken kun je als symbool van de woeste 
natuur zien die vroeger door de dijken van de mensen heen 
brak. Door van die kreken parkachtige stroken te maken 
werd een nieuwe synthese bewerkstelligd van natuur en 
cultuur. In veel andere landschapsplannen lijken de kreken te 
worden genegeerd of ingekapseld in bos. De nadruk ligt op 
de dijken en de strakke polderverkaveling. De kracht van de 
natuur wordt zo onzichtbaar binnen de polders. Bij nadere 
beschouwing blijken die eigengereide bossen op het niveau 
van de wandelaar in die bossen evenwel weer het verhaal de 
kracht van water te vertellen, maar dan wel veilig ingekap-
seld. 

Tafereel veenweides en verstedelijking
De zesde en laatste regiostudie is van een afwijkende opzet. 
Hierin staat de verstedelijking van het Nederlandse land-
schap die in de loop van de zestiger en zeventiger jaren met 
name in de Randstad een stempel op het landschap drukte 
centraal. Het landschap van de veenweiden kwam in de an-
dere regiostudies amper aan bod. Om die leemte in te vullen, 
maar ook omdat hier de relatie tussen de landschapsplannen 
en de verstedelijking zo duidelijk aan de orde was, gaan we 
in de zesde regiostudie dieper in op het landschapsplan voor 
de Alblasserwaard.
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Taferelen in één groot werk
Tot slot worden al de onderzochte taferelen op de verschil-
lende niveaus aan elkaar gekoppeld en komen we tot enkele 
overkoepelende beschouwingen in relatie tot de onderzoeks-
vraag. Is het Benthem met zijn team gelukt om het grote werk 
dat ze in de ‘plannen- en kaartenfabriek’ hebben opgezet tot 
een samenhangend geheel te maken? 

In de verschillende landschappelijke regio’s blijken steeds vier 
fasen in de ontwikkeling van de landschapsplannen te onder-
scheiden. Stereds is er een pionierperiode en een periode van 
verder uitproberen. In de derde periode- de eerste helft van 
de zestiger jaren trad een bloei op waarin men een werkend 
ontwerpconcept was ontwikkeld. Dat moest echter al snel 
daarna in een vierde periode aangevuld worden om nieuwe 
grootschalige ontwikkelingen in het landschap op te nemen. 
Het compositie-element ‘bos’ werd daarvoor op verschillende 
manieren ingezet als aanvulling op de tafereel-composities, 
met name op het niveau van de �etser. 

In alle taferelen zagen we dat de ontwerpers voortbouwden op 
de karakteristiek van het landschap, maar het ging hen daarbij 
niet om het herstellen of behouden van een momentopname 
in de ontwikkeling van het landschap. Ze ontwikkelden in die 
tijd juist een ontwerpbenadering die in wezen verwant is aan 
de benadering die de laatste jaren wordt uitgewerkt onder de 
noemer biogra�e van het landschap. Bij de biogra�e van het 
landschap gaat het om de ontwikkeling van het landschap, 
waarbij in iedere tijd weer een nieuwe synthese ontstaat 
tussen natuur en cultuur. Met de landschapsplannen gaf men 
bewust vorm aan een nieuwe synthese en daaruit volgde deels 
ook een vernieuwde karakteristiek.  

Verhalen voor wandelaar, �etser, motorrijder
Alles overziend begint zich af te tekenen dat de ontwerpers 
een vocabularium ontwikkelden voor het vormgeven aan een 
bundel biogra�eën van cultuurlandschappen waarin de karak-
teristieken van enkele primordiale landschappen ’doorklinken’. 
Het blijkt te gaan om vijf grote verhalen in het dynamische 
Nederlandse cultuurlandschap vanaf het moment dat natuur 
en cultuur zich tot een cultuurlandschap gingen verweven. We 
kenschetsen ze hierna in het kort.

VERHAAL 1: LANDSCHAP VAN OPEN PLEKKEN IN HET WOUD
Het gaat in dit verhaal om de beslotenheid van het land boven 
de zeespiegel. Voor de wandelaar gaat het als het ware om 
een aaneenschakeling van open plekken in het bos waar je 
in- en uitloopt. Voor de �etser wordt het onderscheid tussen 
concentraties van hoeven, de akkers, de beemden en de 
ontgonnen velden verduidelijkt. Op het niveau van de motorrij-
der gaat het om de beleving van een uitgestrekt ‘woud’, een 
besloten landschap boven de zeespiegel.

In TAFERELEN bespraken we twee varianten van dit woudland: 
het esdorpenlandschap van Drenthe en het Brabantse zand. 
Het blijkt dat het ontwerp-concept voor het Drentse deel van 
‘Woudland’ een heel andere uitwerking kreeg dan het Brabant-
se. 

VERHAAL 2: LANDSCHAP VAN STROMEN EN DWARSKADES
Voor de landschappen van de grote rivieren werden alle land-
schapsplannen voor het centrale rivierenland bestudeerd. Op 
het niveau van de wandelaar werd in deze landschapsplannen 
vormgegeven aan belevingsroutes en op het niveau van de 
�etser aan het onderscheid tussen rivier met uiterwaarden, de 
oeverwallen en stroomruggen en de komkleigebieden. Op het 
niveau van de motorrijder gaat het dan om de beleving van de 
langgerekte meanderende stromen van bron naar oceaan. In 
het Brabantse deel werden de kommen zo veel mogelijk open 
en weids gehouden om een sterk contrast met het besloten 
landschap van ‘het woud’ op het Brabantse zand te bewerkstel-
ligen. De lange linten van populieren en essen door en langs 
de randen van de komkleipolders verbeelden de richting van 
de rivieren in het Gelderse deel. In de laatste periode werden 
deze linten aangevuld met een reeks van bosjes als ‘haltes’ 
in de langgerekte ruimte van oost naar west waarmee een 
schakeling werd bewerkstelligd tussen de schaal van het oude 
rivierenlandschap en de grotere schaal van moderne ontwik-
kelingen. Met strategisch gepositioneerde bossen werden ook 
dorpsuitbreidingen en bedrijvigheid aan het zicht onttrokken.

VERHAAL 3: LANDSCHAP VAN WIERDEN OP KWELDERS 
In contrast met de beslotenheid van het woud staat het verhaal 
van weidsheid in de landschappen van het West-Friese en het 
Noord-Nederlandse landschap. Daar ontstond het cultuurland-
schap in wisselwerking met de Zuiderzee en de Waddenzee. 
Binnen dit landschap is nog veel variatie te ontdekken. Het 
‘klassieke’ terpenlandschap maakt er deel van uit, maar dat is 
ook weer onder te verdelen in verschillende typen. Daarnaast 
maken de zeekleipolders van het Oldambt en de grote aan-
dijkingspolders langs de Waddenzee er deel van uit. Uit het 
deelonderzoek bleek dat er toch een overkoepelende ontwerp-
visie op dit Groningse Waddenland als geheel is ontwikkeld. 
We zagen dat voor de wandelaar vorm werd gegeven aan het 
thema binnen-buiten met door beplanting ‘geborgen’ plekken 
in de weidsheid aan te brengen. Die geborgen plekken wer-
den aaneengeregen tot ‘parkwegen’ met doorzichten naar de 
weidse polders. Die weidsheid kan doorlopen tot achter de 
horizon, soms aan alle kanten. Voor de �etser ging het om het 
verschil tussen terpenland, kwelderwallen en de aandijkingen. 
De motorrijder ervaart hier de uitgestrekte weidsheid die doet 
denken aan kwelders, getijdekreken en wad. In de loop van de 
zestiger jaren paste men het concept dorpsbossen toe om de 
uitbreiding van de dorpen te verankeren in de weidsheid van 
het omliggende landschap.
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VERHAAL 4: BEDIJKINGEN IN HET ESTUARIUM 
In het zuidwesten van Nederland bevinden zich ook land-
schappen die zich beneden de zeespiegel, in wisselwerking 
met de zee ontwikkelden. Hier geen ‘waddenland’ maar 
een schakering van schiereilanden en echte eilanden met 
deels dichtgeslibde of ingepolderde zeearmen ertussen. Dat 
landschap bestaat uit weids water en een aaneenschakeling 
van oudland, nieuwland, dijken en kreken. We zagen dat voor 
de wandelaar vorm werd gegeven aan het thema binnen-bui-
ten met door singels en struweelhagen verdichte binnen-
duinranden en kreekruggen en in de nieuwlandpolders met 
‘geborgen’ erven in het weidse omdijkte land. Voor de �etser 
werd het verschil tussen Zeeuws oudland en de vele met 
dijken omgeven nieuwlandpolders benadrukt door de dijken 
te beplanten. Voor de �etser en wandelaar werd in het type 
beplanting de periode van aanleg van de dijken uitgedrukt: 
hoe ouder hoe afwisselender. Voor de motorrijder begrenzen 
duinen en dijken de vele strijdtonelen van de strijd tegen de 
zee. Met coulissen van dijken waar de polders klein zijn en 
populierendijken als schermen voor de horizon in de verte 
van de grote zeekleipolders. Later werden ook bossen aan-
gelegd langs de kreken, met het Veersche bos als prelude in 
de vijftiger jaren. Met name rond de Biesbosch leidde dit tot 
een grootse compositie van brede multifunctionele parkstro-
ken langs de kreken, gaten en killen, met daartussen produc-
tieve landbouwpolders met een verzorgde detaillering. 

VERHAAL 5: LANDSCHAP VAN ZOMEN DOOR HET MOERAS
Op de overgang tussen de andere verhalen gaf men vorm 
aan het verhaal van de lotgevallen van de slagenlandschap-
pen. Die kwamen in de loop van de geschiedenis tot ontwik-
keling op de moerassige overgangen van hogere gronden 
naar het land onder de zeespiegel. Dat gebeurde in de ver-
schillende delen van het land net even anders, maar steeds 
zijn daar de thema’s ‘overgang’ en ‘rand’ de basis voor de 
vernieuwde composities. Juist deze slagenlandschappen blij-
ken in de ruilverkavelingsperiode ingrijpend veranderd. Juist 
hier is de ontwatering onherkenbaar gewijzigd en zijn de lan-
ge smalle verkavelingen vaak vervangen door een grootscha-
lige verkaveling in vrijwel vierkante blokken van meer dan 
500 meter. Heel af en toe zijn de vele lange slootrandbeplan-
tingen gespaard, slechts uitgedund, gestileerd en versterkt, 
zoals we zagen in delen van de wouden in het noorden. Toch 
is vaak door een schakering van grote naar kleine ruimtes 
toch iets van de sfeer van de oude slagenlandschappen 
‘behouden’. Op het niveau van de wandelaar zorgde men 
met boombeplantingen voor beslotenheid in de lintdorpen. 
In de overgangszone langs de achterkanten van de erven in 
de linten werden nieuwe beplantingen aangebracht die deze 
zone opdelen in relatief kleine ruimtes. Die ruimtes worden 
verder van het dorp steeds groter. Een �etser merkt die 
overgang van besloten naar weids, net zoals vroeger de sla-
genlandschappen vaak overgingen in weidse veengebieden of 
uitgestrekte natte woeste gronden. In de landschapsplannen 

werd een onderscheid gemaakt tussen het landschap van 
veenweides in de luwte achter de duinenrij en de lintdorpen 
van de verveningen en ontginningen van natte heiden in het 
oosten van het land. In het westen is die overgang smaller 
en bestaat de beplanting grotendeels uit knotwilgen terwijl 
de eik en es in het oosten dominant zijn. Voor de motorrijder 
vallen juist de lange besloten dorpen door de weidsheid op. 

Rond 1970 werd de roep om bos voor de stedelingen in de 
Randstad steeds luider. Zo konden die nieuwe bossen als een 
overgang van de stad naar het veenweidelandschap worden 
vormgegeven, met een functionele intensieve kant naar de 
stad en een rustige buitenkant met lange rechte randen en 
bospercelen op een slagenverkaveling met verre doorzichten 
naar het aanliggende landschap van het groene hart. Zo wer-
den in deze landschapsplannen de voorlopers gerealiseerd 
van wat later de Randstadgroenstructuur zou gaan heten. 
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Een Landschapsplan Nederland
Een conclusie is dat het planconcept weliswaar in de loop der 
tijd verder is uitgekristalliseerd, maar toch voor een groot deel 
consistent is toegepast en uitgewerkt. De transformatie-aspec-
ten, compositie-elementen en compositie-schema’s zijn in de 
loop der tijd consequent toegepast. Het ontwerp-concept is 
verrijkt, maar meestal niet volledig overboord gegooid en niet 
vervangen door een ander. 

In FABRIEK leek al naar voren te komen dat dat de reeks 
landschapsplannen die in de beginperiode zijn geproduceerd 
een visueel-ruimtelijke composities opleverde die een verha-
lenbundel over het dynamische Nederlandse cultuurlandschap 
uitbeeldde en deze beleefbaar en bereikbaar maakte. Die 
verhalen lijken het vernieuwende landschap van die tijd te 
verbinden met een ruimtelijk beeld van een primordiale fase 
van dat landschap. 
In voorgaande analyse van de TAFERELEN bleek dat deze 
verhalenbundel verder uitkristalliseerde in de steeds groter 
wordende plannen- en kaartenfabriek van Landschapsver-
zorging. We zagen ook dat een groot deel van de ontworpen 
tafereel-composities in het actuele landschap terug te vinden 
zijn, al dreigt een nivellering in het landschap door intensief ge-
bruik op allerlei manieren de verschillen tussen de vijf verhalen 
minder duidelijk leesbaar te maken. 

We kunnen concluderen dat er tussen 1946 en 1976 inderdaad 
een landschaps-architectonisch vocabularium voor het maken 
van landschapsplannen voor het Nederlandse landschap als 
geheel werd uitgewerkt en toegepast.

Als we tot besluit van dit hoofdstuk Benthemiaans nog een 
stap achteruitzetten voor een breder perspectief, dan kunnen 
we ons inleven in de ervaring van de vliegenier - liefst met zo’n 
witte pothelm met zwarte beschermbril in zo’n klein vliegtuig 
waarvan in de cockpit de ramen open kunnen. Die ervaart het 
landschap op een nog hoger schaalniveau: de verschillende 
landschappen binnen Noordwest-Europa, of tussen verschil-
lende delen van een continent, de bergkammen, de riviersys-
temen en de grote metropolen. Beeld je in dat het 1976 is en 
vlieg aan vanuit het oosten vanaf de Alpen, over de beboste 
middelgebergten, over Nederland. Zie het liggen, het hele land 
dooraderend, onopvallend, omdat de boompjes net geplant 
waren toen. 

Vlieg verder westwaarts - verplaats je naar het heden - en 
maak een grote boog terug boven de Noordzee en vlieg weer 
oostwaarts, de branding voorbij, over dat land achter de dui-
nenrij. Zie het liggen daarbeneden in onze delta: Landschaps-
plan Nederland. 
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5.2. Re�ectie op wetenschappelijke relevantie

Inleiding
 
Doel was een bijdrage te leveren aan de methodologische 
ontwikkeling van onderzoek en daarmee ook een bijdrage te 
leveren aan de empirische kennisontwikkeling en theorievor-
ming in de landschapsgeschiedenis en de landschapsarchi-
tectuur.

Methodologisch
In het kader van het onderzoek werd een onderzoeksmodel 
ontworpen waarmee getracht wordt recht te doen aan de be-
tekenis van het landschap in holistische zin. Landschap is im-
mers niet alleen een natuurwetenschappelijk te analyseren fy-
siek object of systeem, of alleen een sociaalwetenschappelijk 
te waarderen afspiegeling van maatschappelijke processen. 
Landschap is bovenal een individueel ervaarbaar fenomeen. 
In het onderzoek was de Staatsbosbeheercollectie de casus 
waarmee dit onderzoeksmodel op toepasbaarheid werd ge-
toetst. Methodologisch is dit model en de toepassing ervan 
in deze casus zowel een bijdrage aan het onderzoek naar de 
landschapsgeschiedenis als de landschapsarchitectuur.

Empirisch
Het onderzoek heeft de Staatsbosbeheercollectie ontsloten 
als bron voor kennis over het recente verleden van het Ne-
derlandse landschap. Een bron is het ook voor inzicht in het 
landschap van tegenwoordig en voor inspiratie voor het werk 
aan het landschap van de toekomst. Met dit onderzoek bouw-
de ik een brug naar het verleden, maar dat was meteen ook 
een brug terug naar het nu. Al die bomen en struiken vormen 
samen een geschenk van toen, om nu van te genieten en om 
in de toekomst op voort te bouwen.

Hierna wordt op de methodologische en empirische aspec-
ten nader gere�ecteerd, maar eerst wordt nog kort stilge-
staan bij organisatorische aspecten van dit onderzoek.

Organisatorisch
Het onderzoek is gedaan door een ‘buiten-promovendus. 
Het bleek mogelijk om binnen mijn adviesbureau delen van 
het onderzoek in de vorm van verschillende opdrachten van 
Staatsbosbeheer, provincies en gemeenten uit te voeren. 
Dat heeft wel als gevolg dat de resultaten van het onderzoek 
met die opdrachtgevers moesten worden gedeeld, nog 
voordat de dissertatie afgerond was. Het had als gevolg 
dat die onderzoeksresultaten ook al hun weerslag hebben 
op overheidsbeleid. Ik heb gemerkt dat de discussie in het 
onderzoekstraject over tussentijdse bevindingen erg stimu-
lerend kan werken. Het is enthousiasmerend als er interesse 
voor het onderzoek blijkt te zijn. Daarnaast kan het ook 
verdiepend werken op het onderzoeksproces. Mensen delen 
hun kennis en inzicht met jou.

De open communicatie over onderzoeksresultaten met 
opdrachtgevers kan wel problematisch voor de onderzoeker 
worden als de opdrachtgever het onderzoek ook deelt met 
de buitenwereld. Andere wetenschappelijk onderzoekers zijn 
zich veelal wel bewust van de gevoeligheid van de onder-
zoeksdata, maar anderen hebben daar vaak geen idee van. 
Problematisch kan het worden als het gaat om ‘concullega’s’ 
die gebruik kunnen maken van het onderzoek. Zij kunnen 
aan jouw onderzoek gaan verdienen, nog voordat je zelf je 
investering - ook in geld en aandacht - terug hebt verdiend. 
Onbedoeld plagiaat is zomaar geschied. Meestal is daar door 
goede afspraken met opdrachtgevers en die ‘concullega’s’ 
wel een oplossing voor te vinden.

Het kan ook zo maar gebeuren dat iemand - enthousiast 
geworden door de verhalen van de onderzoeker - zelf al een 
publicatie vormgeeft waarin onderzoeksresultaten naar bui-
ten worden gebracht, nog voordat de onderzoeker dat zelf in 
zijn dissertatie heeft kunnen doen. Dat kan onbewust gebeu-
ren als mensen zich inzichten eigen hebben gemaakt en niet 
meer weten hoe ze er aan gekomen zijn. Het zij zo.
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Methodologisch 

Thomson (2016) stelt in ‘The role of theory’ dat de conclusie 
dat er voor onderzoek via, naar of ten behoeve van land-
schapsarchitectuur niet één theorie of methode te prefereren 
is, maar dat het van het onderzoek en de invalshoek van de 
onderzoeker afhangt welke het meest adequaat is voor een 
speci� ek onderzoek.1 Dat kan ook een bewuste combinatie 
van methodes zijn. In het onderzoek naar de biogra� e van het 
landschap wordt vanaf het begin een inter- of transdisciplinaire 
aanpak voorgestaan.2 Ook voorliggend onderzoek is daarvan 
een voorbeeld. 

Interepistomologisch onderzoeksmodel 
In de constructie van het onderzoeksmodel is gebouwd op 
de tripartite landschapsbenadering die Jacobs (2006) heeft 
beschreven.3 Om alle drie de aspecten van het landschap - 
powerscape, matterscape en mindscape - in het model op 
te nemen is gekozen voor een mixed method.4 De compo-
sitieleer van Steenbergen bleek een degelijke methode om 
de empirische analyse van de architectonische compositie 
van de landschapsplannen te verrichten.5 Ondersteuning van 
de analyse met kaartstudie, mobile mapping en GIS bleek 
essentieel. Hiermee werd de matterscape in kaart gebracht 
met fysieke transformatie-aspecten, compositie-elementen 
en compositie-schema’s met concrete afmetingen. Inzicht in 
de powerscape werd met name via literatuur- en archiefonder-
zoek verkregen. De mindscape kon in dit onderzoek worden 
betrokken door de hermeneutiek als basis te nemen voor een 
cyclisch proces van doorgronden en inleven in de horizon van 
de ontwerpers van de landschapsplannen en door de beleving 
van het actuele landschap op zoek naar de verwerkelijking 
van die oude landschapsplannen. In het interpretatieproces 
vond de door Gadamer (1960) omschreven horizonversmelting 
plaats.6

De wetenschaps� loso� sche discussie over deze gecombineer-
de toepassing van methodes kan bijdragen aan het aanscher-
pen ervan en aan het verhelderen van de wetenschappelijk 
plausibiliteit ervan. Dit onderzoeksmodel bleek in dit onder-
zoek werkbaar. Via een cyclisch proces van hermeneutisch 
interpreteren dat gebaseerd werd op empirisch verzamelde, 

te toetsen en te reproduceren data en analyses, alsmede 
literatuuronderzoek werd de collectie van landschapsplannen 
doorgrond, vertaald en verhaald. Het onderzoeksmodel is al 
doende geconcretiseerd. Om het metodisch verder aan te 
scherpen verdient het aanbeveling om dit onderzoeksmodel 
ook bij onderzoek naar andere ontworpen landschappen toe te 
passen, zowel in het onderzoek naar landschapsarchitectuur 
als bij de studie naar ontworpen landschappen als laag in de 
biogra� e van het landschap. 
Dit onderzoek is een voorbeeld van ‘research on design’ 
binnen de discipline landschapsarchitectuur.7 Het onderzoek 
geeft een voorbeeld van hoe een natuurwetenschappelijke 
studie van architectonische composities - in de strikte zin die 
Steenbergen c.s. beschrijven - verrijkt kan worden door het 
betrekken van het architecturale aspect van producten van 
landschapsarchitectuur middels een hermeneutische interpre-
tatie.8

Eigen ervaring én gesprek in het landschap
De directe eigen ervaring van het ontworpen landschap bleek 
essentieel, in lijn met wat Corner (1990, 2014) daarover stelt.9

In dit onderzoek bleek dat mobile mapping handig was voor 
een globale indruk van het landschap, maar het daadwerkelijk 
fysiek met alle zintuigen beleven van het landschap daarmee 
niet te evenaren is. Hoewel de eigen ervaring individueel is, 
bleek vaker in dit onderzoek dat met anderen ín dat landschap 
discussiëren over het ontwerp kan helpen bij het interpreta-
tieproces.10 Door voor een andere onderzoeker bevindingen 
of gedachten te formuleren wordt men gestimuleerd in het 
zoeken en vinden van de woorden en de voorbeelden. Com-
municatie stimuleert de ontwikkeling van taal, ook de taal 
waarmee ontworpen landschappen kunnen worden uitgelegd 
en geïnterpreteerd. Dat communicatie- en interpretatieproces 
is na dit onderzoek niet tot een einde gekomen. Voorliggende 
interpretatie wordt dan ook niet als de ultieme interpretatie 
van de Staatsbosbeheercollectie beschouwd, omdat het inter-
pretatieproces in de toekomst voortgaat. Het kan uitgevoerd 
worden door andere onderzoekers, alleen of in een gesprek, 
met een eigen horizon. 

Afbeelding 5.1. Schematisch is hier aangegeven hoe de drie onderzoekslijnen 
horizon, compositie en verhalen vervlechten tijdens het onderzoeksproces. 
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Re�ectie op bijdrage aan onderzoek en theo-
rievorming in de landschapsarchitectuur 

Voortbouwen op een traditie
Deze interpretatie wordt principieel niet beschouwd als de 
enige mogelijke interpretatie van de reeks landschapsplannen 
in de Staatsbosbeheercollectie. Het is wel bedoeld als een 
afgerond geheel, een verhalenbundel met een kop en een 
staart. Om die verhalenbundel als één geheel te schrijven 
en vertellen bleek in dit onderzoek voortgebouwd te kunnen 
worden op de theorievorming in de tuin- en landschapsarchi-
tectuur en de bouwkunst. 
In dit onderzoek bleek dat het aansluiten op de traditie van 
de tuin- en parkarchitectuur houvast en middelen gaf bij het 
interpreteren van de landschapsplannen.11 Dit onderzoek 
draagt bij aan het ontwikkelen en vastleggen van een taal 
waarmee ontworpen landschappen kunnen worden gelezen, 
besproken en begrepen, maar wellicht ook waarmee ont-
werpers hun plannen kunnen uitleggen. Dit onderzoek tracht 
daaraan een bijdrage te leveren. 

Parkwegen en belevingsroutes
Het begrip parkweg is verwant aan de parkway van Olmsted 
en Vaux in Amerika.12 Het is evenwel ook verwant aan de 
recreatieve wegen in de Nederlandsche  traditie waarover 
Kees van Dam (2014) publiceerde.13 In de loop der tijd is 
de parkweg, met name de  ‘parkway’, vooral geassocieerd 
met autoverkeer en bermtoerisme en later zelfs vooral met 
autosnelwegen.14 De parkweg is in de traditie van de Engel-
se landschapsstijl en de Nederlandse gemengde stijl juist 
ook op het niveau van de wandelaar en met name de �etser 
uitgewerkt.15

In dit promotieonderzoek kwamen vele voorbeelden in 
verschillende landschappelijke regio’s aan de orde. Benthem 
was daar van aanvang af mee bezig. In de landschapsplan-
nen van De Vroome zien we veel aandacht voor de tracering 
en vormgeving van nieuwe en vernieuwde wegen in het rurale 
landschap. In paragraaf 3.5 zagen we dat Benthem waar-
schijnlijk tijdens overleg over het landschapsplan voor Spoor-
donk het ‘cirkeltje’ op het tracé uitvond om aan te geven dat 
het wegtracé een lichte knik diende te krijgen. De Vroome 
liet die knikken samenvallen met de locaties van bestaande 
elementen in het landschap of zorgde ervoor dat nieuwe 
beplantingen die tracés begeleidden op zo’n manier dat het 
zicht vanaf de routes werd gestuurd. Vaak werd die nieuwe 
beplanting aan de andere zijde van de weg aangebracht dan 
de richting waarin de weg naartoe knikt. Die beplanting loopt 
dan een eindje mee door de buitenbocht om daarna over te 
springen naar de zijde van de binnenbocht. Ook werd met de 
bermbeplanting rekening gehouden met zichtlijnen of uitzich-
ten op verschillende eenheden in het landschap, bijvoorbeeld 
essen en beekdalen in Drenthe, wierden en kwelderwallen 
in Groningen en terrassen, oude rivierlopen en zicht op de 

stuwwal langs de Maas bij Mook. De parkwegen leverden 
belevingsroutes op. De routes zijn een opeenvolging van 
taferelen die men kan ervaren bij het volgen van zo’n route.

Tafereel-compositie op meerdere niveaus
Vroom (2005) verwijst in zijn Lexicon naar de statische 
toepassing van het begrip ‘tafereel’. Het zijn de uitzichten 
die op speci�eke plekken vanaf een bepaald standpunt zijn 
geënsceneerd. Men kan daar een gearrangeerd ‘plaatje’ 
bekijken. Dat plaatje heeft “schilderachtige kwaliteiten” zoals 
“die van de achttiende en negentiende eeuwse populaire 
schilderkunst”. In de introductie kwam aan de orde dat ont-
werpers als Springer een meer dynamische uitwerking van 
het componeren van taferelen ontwikkelden. Daarbij gaat het 
om de aaneenschakeling van taferelen. 

In andere onderzoeken worden wel meerdere schaalniveaus 
van ervaring van die tafereel-composities benoemd. Zo 
heeft Reh (1996) in zijn onderzoek naar Engelse parken over 
het verschil in beleving door de wandelaar en die van de 
persoon in een rijtuig. Reh bouwde later voort op het idee 
van tafereel-composities bij de analyse van het metropoli-
tane landschap waarbij verwezen wordt naar een �lmische 
opeenvolging van taferelen op verschillende schaalniveaus en 
snelheden. In voorliggend onderzoek is die ordening in snel-
heidsniveaus waarop het landschap beleefd wordt nog verder 
gespeci�ceerd en uitgebreid met een hoger schaalniveau. 
Bij de analyse van de reeks landschapsplannen in dit onder-
zoek kwam ook zo’n samengestelde compositie van taferelen 
op verschillende schaal- en snelheidsniveaus naar voren. Die 
zijn in dit onderzoek nader geduid. Dit leidde tot een concre-
tisering van de schaalniveaus waarop een compositie van het 
landschap kan worden opgebouwd en beleefd. 
Hierbij gaat het niet alleen om het niveau van de plek, site of 
park. Het gaat om de combinatie met hogere schaalniveaus, 
te weten een bovenlokale of regionale schaal (op het niveau 
van geomorfologische eenheden als uiterwaarden, oeverwal-
len en komkleigebieden) en een bovenregionale schaal (op 
het niveau van bijvoorbeeld een delta). In dit onderzoek zijn 
die schaalniveaus gekoppeld aan de beleving van de wande-
laar (plek), de beleving van de �etser en de beleving van het 
landschap door een motorrijder.16

Dit onderzoek is een voorbeeld voor de wijze waarop on-
derzoek gedaan kan worden naar ontworpen rurale land-
schappen op meerdere schaalniveaus. Daarmee komt in 
beeld dat de ontwerpers de ervaring van de verschillende 
landschapseenheden binnen een cultuurlandschap koppelen 
aan het abstractieniveau en de snelheid waarmee een �etser 
het landschap ervaart. Ieder van die niveaus heeft in de 
ontwerpen een eigen bouwdoos met transformatie-aspecten, 
compositie-elementen en plek in het compositie-schema 
van dat landschap. Deze zijn in dit onderzoek in FABRIEK en 
TAFERELEN achterhaald en in beeld gebracht.
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Het begrip primordiaal cultuurlandschap
Na analyse van de karakteristieke compositie-schema’s zijn 
die in dit onderzoek geïnterpreteerd als verbeeldingen van 
een primordiale fase in de ontwikkeling van dat landschap. 
Daarmee wordt gedoeld op het landschap waarin mensen 
voor de eerste keer in de geschiedenis een ordening in het tot 
dan toe puur natuurlijke landschap aanbrengen. We hebben 
die landschappen in dit onderzoek aangeduid als primordiale 
cultuurlandschappen. Hierbij worden deze onderscheiden van 
de primordiale - of ‘oorspronkelijke’ - natuurlandschappen zoals 
die in de wetenschap in verschillende onderzoeken zijn geduid.

Deze primordiale cultuurlandschappen vertonen sterke over-
eenkomsten met de archetypische taferelen en sferen die ge-
bruikt zijn in de compositie van de belangrijke tuinen en parken 
in het oeuvre van de tuin- en landschapsarchitectuur. Daarin is 
vaak een opbouw te herkennen aan de hand van een reeks ar-
chetypen die loopt van de bron in de berg (of rots die voor die 
berg symbool staat), het woud (gesymboliseerd door bosjes of 
een bos met open plekken), een stelsel van stroompjes door 
dat woud, stromen door een vallei of glooiende velden, een on-
toegankelijk moeras en een groot kanaal of meer dat symbool 
kan staan met de zee met daarachter de horizon. 

Regionaal ontwerpen
Bij de stand van het onderzoek (in 1.2.) kwam aan de orde dat 
het vakgebied landschapsarchitectuur zich in de jaren zeventig 
en tachtig op hogere schaalniveaus dan dat van de tuin en het 
park ontwikkelde. Basis daarvoor was een systeembenadering 
van het landschap. In TAFERELEN werd duidelijk dat de optel-
som van landschapsplannen die vanuit een zelfde ontwerpbe-
nadering werden gemaakt het landschapsontwerp op regionaal 
schaalniveau tilde.17 Doordat de benadering van verschillende 
regio’s ook nog eens op elkaar afgestemd was werd een 
‘Landschapsplan Nederland’ opgebouwd dat werkelijk boven-lo-
kaal van schaal was. De samenhang werd ontworpen via de 
verhalenbundel met de lotgevallen van verschillende primordia-
le cultuurlandschappen in en om de Nederlandse delta. 
De ontwikkeling van het regionaal ontwerpen in de Nederland-
se traditie is dus niet alleen gebaseerd op de systeembena-
dering van het landschap met het ‘triplexmodel’ en later de 
‘lagenbenadering’.18 De manier waarop in Landschapsplan 
Nederland aan de schoonheid van het landschap werd vorm-
gegeven, voortbouwend op de traditie van het ontwerpen van 
tafereel-composities, is essentieel voor de ontwikkeling van 
de Nederlandse traditie van het regionaal ontwerpen en de 
landschapsarchitectuur als ingenieurskunst. 

Afbeelding 5.2. Villa Lante is één van de hoogtepunten van de landschapsarchitectuur in de wereld waarin verwijzingen naar de primordiale 
cultuurlandschappen de hoofdopzet van het ontwerp lijken te bepalen. Aanbeveling voor nader onderzoek!
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Plaats in geschiedenis van landschapsarchitectuur
Kunnen we die reeks landschapsplannen als één samen-
hangend landschapsplan voor Nederland beschouwen? Hoe 
verhoudt dit ‘landschapsplan Nederland’ zich dan tot ‘The 
landscape of man” van Jellicoe en de overzichten die bijvoor-
beeld Barlow en Girot van de geschiedenis van de land-
schapsarchitectuur hebben gegeven? Is er een koppeling te 
maken met de praktijk in de loop der eeuwen van de discipli-
ne landschapsarchitectuur, in de Nederlandse context, maar 
ook in die van de ontwikkeling van landschapsarchitectuur in 
de rest van de wereld? 
In de middeleeuwen ontwierp men binnenhoven als van de 
buitenwereld afgesloten ruimtes. In de Italiaanse renaissance 
werden die hoven niet alleen veel groter en uitgebreid tot 
een stelsel van hoven met verschillende sferen die vaak te 
koppelen zijn aan de hiervoor genoemde archetypen. In die 
tijd stelde men zich open naar de buitenwereld. Niet dat die 
buitenwereld letterlijk in de tuin werd opgenomen, maar met 
vista’s werd het uitzicht op de buitenwereld wel in de bele-
ving van de tuin opgenomen. Zo konden de vallei, de berg en 
de horizon werkelijk deel worden van de ervaring van de tuin. 
In de barok werden de tuinen vaak nog groter van omvang 
en werd de indruk gewekt dat de wereld onder controle was, 
liefst zelfs onder controle van de heerser die in de hoofdas in 
zijn kasteel over die gecontroleerde wereld uitkeek. Dat was 
natuurlijk maar schijn, want voorbij het einde van de as hield 
de volledig onder controle ingerichte tuin op. Eigenlijk werd 
in de barok de werkelijke wereld van het rurale leven buiten-
gesloten. Dat veranderde met de opkomst van de Engelse 
landschapsstijl. In de parken die door landschapsarchitecten 
als Brown en Repton werden ontworpen werd het zicht over 
het rurale landschap in de omgeving bij de beleving van het 
park betrokken. Het moest lijken of het landschap van het 
park één geheel vormde met dat agrarische landschap. Ont-
werptrucs als de ‘haha’ zorgden ervoor dat het leek alsof de 
koeien tot aan het grote huis van de landheer konden lopen.

Girot bespreekt terecht de Beemster als voorbeeld van 
een ontworpen cultuurlandschap. Het is Nederlandse re-
naissance waarbij van nutteloos water en moeras  nuttige 
landbouwgrond werd gemaakt met geometrie als rationele 
en esthetische basis. Maar met de reeks landschapsplan-
nen voor de ruilverkavelingen ging men in Nederland in de 
twintigste eeuw nog wel een stap verder. Met Landschapslan 
Nederland is het Nederlandse cultuurlandschap namelijk als 
geheel subject van ontwerp geworden. Niet in de zin van 
een cultuurtechnisch project, of in de zin van een social 
engineeringsopgave, maar als landschapsarchitectonische 
enscenering gericht op de schoonheid van het cultuurland-
schap van Nederland als geheel. Het is de vraag of dit elders 
in de wereld al eens op deze schaal is gebeurd. Als er andere 
voorbeelden zijn is het nog de vraag of er op een vergelijkba-
re wijze als in voorliggende studie landschapsarchitectonisch 
onderzoek naar is gedaan.

Interpretatie als basis voor gesprek over landschap
Corner (2014) pleit voor het aanhaken bij traditie als onder-
deel van de hermeneutische interpretatie.19 Dat is volgens 
hem niet een doodlopende weg, maar juist een vernieuwen-
de, omdat die traditie steeds opnieuw vertaald zou moeten 
worden naar de actualiteit, naar de belevingswereld van men-
sen op een bepaalde plek in een bepaalde tijd en culturele 
context. In die zin is die vertaling en vernieuwing van traditie 
ook een kritische en ethische applicatie van het nu met het 
oog op een gewenste toekomst. Zoals in paragraaf 1.2 over 
de stand van het onderzoek is besproken zou dat moeten lei-
den tot een - op verbinding tussen mensen en het landschap 
gerichte - ontwerptheorie voor de landschapsarchitectuur. De 
in dit onderzoek in beeld gebrachte verhalenbundel over de 
vertaling van archetypische beelden van primordiale cultuur-
landschappen kunnen het gesprek beter mogelijk maken over 
hoe men met de erfenis van de reeks landschapsplannen om 
kan gaan. Mensen kunnen er het verband tussen al die bo-
men in hun landschap in herkennen en ook een plek geven in 
hun waardering voor het huidige landschap en in de wensen 
voor het toekomstige landschap.
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Bijdrage aan de stand van het onderzoek
naar de biogra�e van het landschap

Voor het onderzoeksveld van de biogra�e van het landschap is 
dit onderzoek op twee niveaus een bijdrage. Het eerste is de 
bijdrage aan de kennis over en het inzicht in de recente tijdlaag 
van het na-oorlogse landschap. Het tweede is het niveau van 
het omgaan met ontworpen lagen in het landschap. Voor beide 
vormt Landschapsplan Nederland een voorbeeld.

Onderzoek naar het na-oologse landschap
In het onderzoek naar de biogra�e van het landschap vorm-
den de ontworpen landschappen nog een witte vlek. Met dit 
promotieonderzoek is dit recente hoofdstuk in de culturele 
biogra�e van het landschap ontsloten en kan het in de land-
schapsgeschiedenis van Nederland worden opgenomen. Het 
onderzoek biedt een uitleg, vertaling en interpretatie van het in 
de tijdlaag van de ruilverkavelingen ontworpen landschap. Het 
gaat daarbij om inzicht in de opbouw, logica en betekenis er-
van. In de introductie is getracht een stand van het onderzoek 
naar de naoorlogs ontworpen landschappen te schetsen. Aan 
de orde kwam dat het meeste onderzoek betrekking heeft op 
de cultuurtechnische aspecten, of de social engineering in pro-
jecten in Spanje, Portugal, Israël of de USA. Onderzoek waarbij 
het landschap van die periode als een ontwerp wordt benaderd 
was er nog weinig. Zeker niet als het om de schaal van een 
gebied als Nederland gaat. Als er al andere voorbeelden zijn, 
is het nog de vraag of er op een vergelijkbare wijze als in voor-
liggende studie landschapsarchitectonisch onderzoek naar is 
gedaan. Het onderzoek draagt bij aan het besef dat de ruilver-
kavelingsperiode niet alleen een tijd van ‘social engineering’ en 
van een cultuurtechnische herinrichting van het land was. De 
miljoenen bomen en struiken die in die periode op basis van 
de reeks landschapsplannen zijn aangeplant hebben een vaak 
beeldbepalende enscenering van het landschap opgeleverd. 

Dit onderzoek heeft ook een verdieping van de kennis over 
het ontstaan van de typologie van cultuurlandschappen in 
Nederland opgeleverd. Ook is de relatie van die typologie met 
de praktijk van het maken van landschapsplannen onderzocht. 
In KIEM kwam naar voren dat de interdiciplinaire benadering 
voor het opstellen van zo’n typologie nog relatief jong is. Hoe 
onvolkomen de typologie uit 1944 ook is, de typologie die 
heden ten dage in het landschapshisctorisch onderzoek wordt 
toegepast is er schatplichtig aan.

Onderzoek naar ontworpen landschap
Om het ontworpen landschap een plek te geven in de bio-
gra�e van het Nederlandse landschap dienden we bij de 
theorievorming en het wetenschappelijk onderzoek binnen de 
landschapsarchitectuur als ontwerpende discipline te rade te 
gaan. Dit betekende een uitbreiding van het transdisciplinaire 
onderzoek naar de biogra�e van het landschap. 
Met name in FABRIEK en TAFERELEN zijn de landschapsplan-

nen geanalyseerd door de compositie ervan landschapsarchi-
tectonisch te analyseren én architecturaal te interpreteren. 
Ook werd onderzocht wat er heden ten dage fysiek nog in 
het landschap van te herkennen is. Het blijkt dat deze laag 
in de landschapsbiogra�e hoog scoort als het gaat om her-
kenbaarheid en gaafheid. Onder landschapsarchitecten en 
landschapshistorici veronderstelde men tot op heden het 
tegendeel.

Van veel ruilverkavelingen is in dit onderzoek uitgezocht welke 
ontwerpers het landschapsplan hebben gemaakt. Hun inspi-
ratiebronnen zijn opgespoord en erschillen in benadering en 
ontwerpstijl zijn in beeld gekomen. Er is onderzocht of hun 
ontwerp-concept in de loop van de tijd is veranderd. Ook is 
onderzocht of er regionale verschillen zijn. Het blijkt dat uitwer-
king is gegeven aan de opdracht die Benthem formuleerde dat 
landschappen “alle een verzorging behoeven overeenkomstig 
hun eigen aard en afgestemd op het karakter van de directe 
omgeving.”
Onderzoek naar het in de Staatsbosbeheercollectie voorge-
stelde landschap als één samenhangend veeldelig cultureel ar-
tefact ontbrak tot nu toe. Die lacune in kennis over het geheel 
van de reeks landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollec-
tie is met dit onderzoek weggenomen. Niet alle landschaps-
plannen zijn onderzocht, maar de regiostudies in TAFERELEN 
samen kunnen wel als een representatief deel voor het geheel 
van de Staatsbosbeheercollectie worden beschouwd. Met dit 
onderzoek is duidelijker geworden wat die landschapsplannen 
aan het landschap hebben toegevoegd. Uit het onderzoek blijkt 
dat de reeks landschapsplannen die door de ontwerpers van 
Staatsbosbeheer in het kader van de ruilverkavelingen zijn op-
gesteld nog steeds een fysieke neerslag in het hedendaagse 
landschap hebben. Binnen het onderzoek naar de geschiedenis 
van het Nederlandse landschap kan de tijdlaag van de ruil-
verkavelingen en de in het kader daarvan uitgevoerde land-
schapsplannen niet langer genegeerd worden. Deze dient juist 
integraal deel daarvan te zijn. Inmiddels wordt deze laag in de 
biogra�e immers als jong cultureel erfgoed beschouwd. 
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5.3. Re� ectie op maatschappelijke relevantie

Re� ectie op maatschappelijke relevantie

Een groen maatpak voor Nederland
Uit dit onderzoek naar de honderden landschapsplannen 
voor gebieden in het hele land komt naar voren dat ze samen 
één groot kunstwerk vormen: ‘Landschapsplan Nederland’.
Dat landschapsplan blijkt te lezen als een coherente verha-
lenbundel over de grote variatie in het cultuurlandschap van 
Nederland. Ik beschreef het als een ‘groen maatpak’ voor 
Nederland en liet onder andere in een � lm zien dat het alom 
aanwezig is en dat het gekoesterd kan worden, maar ook 
dat het maatpak her en der versleten was en opgelapt kon 
worden. Ook was het in delen van Nederland te krap gewor-
den. Daar zou je het - net als bij een kledingstuk - kunnen 
uitleggen. 

Steeds vaker wordt ingezien dat de beplantingspatronen 
en de compositie van het landschap die de landschapsplan-
nen hebben opgeleverd inmiddels als jong erfgoed kunnen 
worden gezien. De provincie Drenthe loopt daarmee voorop. 
De provincie en tien van de twaalf gemeenten brengen onder 
de vlag van een ‘Culturele Alliantie’ gedetailleerd in kaart 
hoe de landschapsplannen prominent deel kunnen worden 
van het erfgoedbeleid.20 In deze Culturele Alliantie wordt niet 
alleen het erfgoedbeleid betrokken. Het blijkt breed ingezet 

te kunnen worden bij de opstelling van de gemeentelijke 
omgevingsvisies. Het blijkt dat de ontwerpbenadering van de 
landschapsplannen van de ruilverkavelingen een basis kan 
zijn bij het schetsen aan het toekomstige landschap.

Landschapsplan Nederland is te zien als een levend ge-
schenk dat inmiddels tot volle wasdom is gekomen. Deze 
jonge laag in de biogra� e van het landschap is fysiek beeld-
bepalend in deze tijd. Als er geen grote epidemieën uitbreken 
onder de eiken en lindes, dan staan er die nog wel 100 jaar. 
Het bestand populieren, wilgen en ook recent essen is echter 
al verouderd, of staat sterk onder druk. Dat vraagt om een 
nieuwe impuls in onze tijd. Het concept is nu in grote lijnen 
beeldbepalend, maar op plekken ook sleets geworden. Of 
het vraagt in ieder geval actief creatief beheer en onderhoud. 
Bovendien zijn er gebieden waar de latere ontwikkelingen 
misschien ook wel een heroriëntatie op het ‘Landschapsplan 
Nederland’ noodzakelijk maken. Moet dat groene maatpak
her en der niet eens vermaakt worden, of hier en daar uitge-
legd worden? Kunnen we er ook een eigentijds accent aan 
toevoegen? Of moet het juist steviger aangezet of afgezoomd 
worden, om ons tegen het veranderende weer te bescher-
men? 

Afbeelding 5.3. In Drenthe wordt met de gemeentes in kaart gebracht welke elementen van de landschapsplannen in het actuele landschap nog te 
herkennen zijn. Met gele lijnen zijn de elementen aangegeven die verdwenen zijn en met rood de elementen die wel aanwezig zijn. In zachtgeel zijn 
de essen aangegeven. De omrandingen die ze via het landschapsplan kregen is gaaf aanwezig. De weg- en brinkbeplantingen in de dorpen die vaak 
deel uitmaakten van de ontwerpen inmiddels aan een ‘renovatie’ toe zijn. 
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Zou  het groene maatpak ook dienstbaar kunnen zijn aan ac-
tuele ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, het stimuleren 
van biodiversiteit, of het inpassen van de transitie naar meer 
duurzame energiewinning. Nog steeds is - zoals Cleyndert al in 
1939 betoogde - het landschap essentieel als ruimte voor de 
- inmiddels zeventien miljoen - Nederlanders die zichzelf willen 
re-creëren in het landschap.21 Het groene maatpak dat in het 
kader van Landschapsplan Nederland is gerealiseerd vertoont 
een grote overlap met het patroon van sloten, vaarten, beken 
en andere waterlopen door het hele landschap. Het gaat tot in 
de haarvaten van het cultuurlandschap. Dat biedt kansen om 
al vanaf de bron en de bovenlopen een waterbeheer gestalte 
te geven dat niet alleen op snel ontwateren, maar juist ook op 
vasthouden en vertragen van water in het landschap is gericht. 
Maar het is ook voor een groot deel de ‘openbare recreatie-
ruimte’ in het landschap, de ruimte voor paden en paadjes. 
Laten we daar mooie paden van maken! Ook hier gaat het juist 
om de dooradering en organisatie van het grotendeels agra-
risch in gebruik zijnde cultuurlandschap. 

In de tijd van de ruilverkavelingen is het agrarisch bedrijf sterk 
veranderd. Van veel kleinere gemengde bedrijven werd over-
gestapt op steeds grotere grootschalige en gespecialiseerde 
productie. In de halve eeuw na de ruilverkavelingen heet deze 
schaalvergroting en ‘product-verbulking’ enorm doorgezet. 
Tienduizenden boeren werden door hun ‘concullega’s’ wegge-
concurreerd in een steeds minder gevarieerd, ontoegankelijk 
en monofunctioneel landschap. In deze tijd kunnen de bedrij-
ven in het landschap weer overschakelen naar een andere 
bedrijfsvoering. Niet alleen biodiversiteit, maar ook water kan 
in de toekomst een product zijn waarnaar in onze maatschappij 
vraag is en waar ook eerlijk voor betaald kan worden.22 Dat 
biedt ook grote mogelijkheden om de historische en natuurlijke 
waarden van het landschap te ontwikkelen. Bovenal kan dit 
leiden tot een nieuwe synthesen tussennatuurlijke krachten en 
menselijk handelen die tot een vernieuwde schoonheid van het 
historische Nederlandse landschap kan leiden.

Landschapsplan Nederland bestaat voor een groot deel uit een 
netwerk van bermen en kavelrandstroken dat het hele Neder-
landse landschap dooradert. Dat biedt grote kansen voor een 
biodiversiteitsplan op nationale schaal. Dat plan is aanvullend 
op het nationaal natuurnetwerk juist gericht op het cultuur-
landschap. Veel van die bermen daar zijn in eigendom bij een 
overheid of semi-overheid. Dat maakt de kans om met succes 
van zo’n plan groot. Op veel plaatsen kan dit netwerk zelfs op-
gewaardeerd worden. De bermbreedtes die in de ruilverkave-
lingen voor de landschapsplannen konden worden gerealiseerd 
kunnen in deze tijd worden opgeschaald. Dat hoeft niet alleen 
door aankoop van die aanliggende gronden. De maatschappij 
kan besluiten dat het waardevol is om dit ‘groene maatpak ’ 
uit te leggen en kan grondeigenaren betalen voor het leveren 
van biodiversiteitsdiensten. Als voorbeeld kan het sinds 2004 
succesvolle landschapsfonds Via Natura dienen.23

De opgave van de lange adem
Net zoals tijdens de ruilverkavelingsperiode, waarin de groot-
ste planmatige verbouwing van ons land plaatsvond, is nu 
de opgave voor de lange termijn het voortbouwen aan Land-
schapsplan Nederland. In iedere fase van de geschiedenis kan 
door de wisselwerking tussen natuurlijke krachten en menselijk 
handelen een mooi en sprekend landschap ontstaan. Juist die 
schoonheid van het cultuurlandschap was voor de ontwerpers 
de belangrijkste drijfveer. 
Landschapsplan Nederland laat zien dat daaraan bewust kan 
worden vormgegeven op nationale schaal. Zowel op het niveau 
van de beleving van de voetganger, als de �etser, als de 
motorrijder kan aan een landschap worden vormgegeven waar 
mensen zichzelf kunnen recreëren, inspiratie opdoen, ruimte 
vinden om dieper adem te kunnen halen.24 

Los van de vertaling naar eigentijdse opgaven ligt er sowieso 
een taak om Landschapsplan Nederland goed te onderhouden! 
Wie zou daarvoor aan de lat moeten staan nu er geen ruilver-
kavelingsinstrument meer is? Wie voert op dit onderdeel regie? 
De provincie zou - sinds 2014 als formele hoeder van het 
landschap - namens de overheid bijvoorbeeld een subsidie ter 
beschikking kunnen stellen aan gemeenten die het adopteren? 

Daarnaast is het uitdragen van de kennis over en het stimule-
ren van het inzicht in de principes van Landschapsplan Neder-
land essentieel. De bevindingen in dit onderzoek kunnen door 
de provincie voor gemeenten, waterschappen en particulieren 
toegankelijk gemaakt worden. De kennis kan uitgewerkt wor-
den in lokale uitwerkingen tot op het niveau van de bomenrij 
en struweelhaag. Laten we werken aan eigentijdse vormen 
van landschapsplannen. Ontwerpen die - niet behoudzuchtig, 
maar vooruitstrevend en creatief - voortbouwen op het groene 
maatpak. Zorg ervoor dat die eigentijdse landschapsplannen 
mensen en organisaties bij de ontwikkeling van het landschap 
betrekt, zodat ieder samen meewerkt aan het ontwikkelen van 
Landschapsplan Nederland als één groot levend kunstwerk. Dit 
onderzoek geeft aan wat een geweldige handreiking het biedt.
 
Laten we niet opnieuw het wiel gaan uitvinden! Landschapsplan 
Nederland kan als ‘landingsplaats’ dienen voor de grote maat-
schappelijke opgaven. Die landingsplaats moet evenwel met 
zorg worden onderhouden!  Koesteren we dit jonge erfgoed, 
ons ‘grootste kunstwerk’? Waar hoeft dit groene maatpak al-
leen opgepoetst te worden? Waar moet het worden vermaakt, 
vernieuwd, of uitgelegd? Kennis van en inzicht in de opbouw 
ervan kan een wezenlijke basis voor toekomstig Omgevingsbe-
leid bieden. In deze tijd nopen de ruimtelijke opgaven immers 
opnieuw tot een holistische bezinning op het landschap. Dé 
opgave van de lange adem was, is en blijft ook in de toekomst: 
het beheren en ontwikkelen van Landschapsplan Nederland om 
daarmee voort te bouwen op de biogra�e van het Nederlandse 
landschap, zodat we die kunnen blijven lezen. Werk aan de 
winkel! 
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5.4. Aanbevelingen voor nader onderzoek

Aanbevelingen 

Ook de overige delen van Nederland 
Allereerst verdient het aanbeveling om de delen van Neder-
land die in dit onderzoek nog niet aan de orde zijn geweest 
ook op een zelfde manier te bestuderen. Dat geldt zeker 
voor het westen van het land met Holland en Utrecht. Land-
schappen als dat van West-Friesland en de Waddeneilanden 
verdienen speciale aandacht, niet alleen voor hun verre verle-
den, maar ook voor hun jonge geschiedenis. Zeeland verdient 
nog nadere studie voor een vertaling naar de gemeentelijke 
schaal en naar die van het Waterschap als beheerder van al 
die boomdijken. Boomdijken die vogelvrij lijken te zijn. 
In Friesland, waar ruilverkaveling 2.0 al op de discussieagen-
da staat kan ook inzicht in de landschapsplannen van ruilver-
kaveling 1.0 gebruiken.25 Het sterk gevarieerde landschap 
van Overijssel kan met beter inzicht in de landschapsplannen 
worden opgewaardeerd. Dat geldt zowel voor de Kop van 
Overijssel en de ontginningen langs de Dedemsvaart, als 
voor Twente, Salland en de IJsselvallei. Het zelfde geldt voor 
Gelderland.
Limburg neemt een bijzonder plaats in, met een sterk 
afwijkend landschap in vergelijking met de rest van Neder-
land. Wie weet blijkt dat het uitleggen van Limburgs Groene 
Maatpak van pas kan komen om Limburg minder gevoelig te 
laten worden voor de klimaatverandering. 

Eigenlijk gaat het om het gehele Nederlandse landschap - 
niet alleen de zogenaamd speciale delen ervan - waar overal 
steeds unieke kwaliteiten en ontwikkelingen het noodzakelijk 
maken om op de principes van Landschapsplan Nederland 
voort te bouwen. Overal kan een versterking van de beplan-
tingsstructuren een bijdrage leveren aan het afremmen van 
de opwarming van de aarde en hittestress in verstedelijkte 
landschappen. Landschapsplan Nederland geeft daarvoor 
een aanzet zowel op lokale, regionale als nationale schaal.

Dit onderzoek kan helpen om ook steeds het fysieke resul-
taat van de ruilverkavelingen onder de aandacht te brengen, 
namelijk het gemoderniseerde Nederlandse landschap en 
met name de beplantingen. Niet zozeer om het koste wat 
kost te behouden - dat is onmogelijk - maar als inspiratiebron 
en uitgangspunt voor het werken aan de schoonheid van het 
toekomstige cultuurlandschap van Nederland.

In dit onderzoek kwam Overdijkink naar voren als een sleutel-
�guur in de ontwikkeling van de inzet van landschapsarchitec-
tuur in het Nederlandse landschap. Het archief dat door Spe-
cial Collections van Wageningen U&R Library wordt beheerd 
wordt daarom ook aanbevolen voor nader onderzoek.

De landschapsbouw en landschapsontwikkeling en de inzet 
van landschapsarchitectuur daarbij in periode na 1976 wordt 
ook aanbevolen voor nader onderzoek. 

Internationaal
Aanbevolen wordt om te verkennen of voor de grote ko-
lonisatieprojecten elders in de wereld ook vergelijkbare 
landschapsplannen zijn gemaakt en of ze dan van een 
vergelijkbare omvang zijn als die in Nederland. De indruk is 
bij een eerste zeer globale verkenning dat het daar meer om 
zoneringsplannen, of om reeksen landschappelijke inpas-
singsplannen gaat. Mochten het toch dat zo zijn dat het om 
landschapsarchitectonische ontwerpen gaat, dan wordt aan-
bevolen om die ook te onderzoeken in lijn met voorliggend 
onderzoek.

Tot besluit van deze dissertatie wordt hierna een voorstel 
gedaan voor de wijze waarop de aanbevelingen voor nader 
onderzoek organisatorisch vertaald kunnen worden. 
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5.5. Conservator Landschapsplan Nederland

Conservator Landschapsplan Nederland

Tijdelijk platform als conservator
In de afgelopen vijf jaar zijn de landschapsplannen voor ruilver-
kavelingen in Nederland voor een aanzienlijk deel van het land 
onderzocht. Ontwerpconcepten werd geanalyseerd en in kaart 
gebracht. Als deel van het onderzoek is met enkele provincies 
en gemeenten ook verkend wat de mogelijkheden voor imple-
mentatie van de zo opgedane kennis en inzicht kunnen zijn. Zo 
werden nu al resultaten geboekt.  

Hierbij wordt voorgesteld om een platform op te richten dat 
binnen overzichtelijke periode het onderzoek verdiept en 
uitbouwt. Dit platform kan functioneren als conservator van 
Nederlands samengestelde kunstwerk: Landschapsplan Ne-
derland. Het Nederlandse landschap is het openluchtmuseum 
waarin dit kunstwerk te vinden is. Het is echter wel een bijzon-
der museum - eigenlijk meer een werkplaats vol met dynamiek 
- en het gaat om een bijzondere collectie kunstwerken. Van 
een conservator in dat museum wordt verwacht dat deze de 
collectie ontsluit door:
A. het documenteren van de collectie, 
B. het geven van lezingen,
C. het publiceren van wetenschappelijke geschriften, 
D. het vervaardigen van publiekscatalogi.
E. het stimuleren dat er creatief wordt voortgebouwd op Land-
schapsplan Nederland om het in stand te houden.

Aanbevolen wordt om zo’n platform in een tijdsbestek van 3 
tot 5 jaar �exibel, realistisch en slagvaardig vorm te geven. Na 
die periode dienen de activiteiten van het platform hun waarde 
bewezen te hebben en in de reguliere bestaande instanties 
voor onderzoek, onderwijs en publiek debat een plek te heb-
ben gekregen. 
Binnen dit platform kunnen de mogelijkheden voor applicatie 
verder verkend worden. Het Groene Maatpak kan ook voor 
actuele ruimtelijke opgaven van grote waarde zijn. Juist omdat 
het het hele landschap dooradert en aansluit op de basisstruc-
turen waarop ons land gebouwd is. Juist in een tijd dat wellicht 
weer een ingrijpende verbouwing van het land ophanden is.
Dit is een oproep om een platform op te richten om de opgave 
van de lange adem onder de aandacht te brengen, de kennis 
en het inzicht in de principes ervan te vergroten en toegan-
kelijk te maken voor het werken aan de toekomst van ons 
landschap, zowel door de overheid als door de mensen die in 
de komende eeuw hun leven binnen dit landschap vorm zullen 
geven.

Een nieuwe Contact-Commissie 
Voorstel is om dit tijdelijke platform te laten functioneren onder 
toezicht van een Contact-Commissie waarin Staatsbosbeheer, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincies en enkele 
universiteiten ieder op hun eigen wijze invulling geven aan hun 
missie als schatbewaarders en navorsers van het Nederlandse 

historisch cultuurlandschap. Het Rijk kan hierbij een faciliteren-
de rol spelen. Gemeenten kunnen het platform als vraagbaak 
raadplegen.
De keuze voor de term Contact-Commissie verwijst uiteraard 
naar de Contact-Commissie Natuur en landschapsbescher-
ming die in 1932 werd opgericht door een reeks natuur-
beschermings- en erfgoedorganisaties. De invloed van de 
Contact-Commissie en de werkgroepen die zij instelde is 
groot geweest op de institutionalisering van het natuur- en 
landschapsbeleid van de overheid in Nederland. Het conserva-
tor-platform zal zich met name richten op de landschapsplan-
nen die door de overheid, met name bij het Staatsbosbeheer 
in de periode 1945-1976 zijn opgesteld. Het onderzoek zou 
verbreed kunnen worden door o.a. ook de ontwerpen die 
gemaakt zijn - door Overdijkink en zijn medewerkers en hun 
opvolgers - voor rijkswegen en -kanalen. 

Programma
In de loop van de 5 jaar die dit project zal duren kan een reeks 
producten worden afgeleverd: 

1. Wetenschappelijke publicaties 
Op basis van het PhD-onderzoek - en deelstudies in 
opdracht - zullen in de loop der tijd diverse artikelen en 
essays geschreven worden. Wellicht dat het platform ook 
een of meerdere PhD-onderzoeken kan ondersteunen wat 
dan een of meerdere dissertaties zou kunnen opleveren.

2. Colleges en ander onderwijs 
Op basis van het onderzoek zal ook in de komende jaren 
via colleges, studio’s of workshops een aanvulling op 
het curriculum van verschillende universiteiten geleverd 
kunnen worden. Ook kan mee worden gewerkt aan ‘citizen 
science’-projecten zoals door de Provincie Noord-Brabant 
in 2021 is georganiseerd onder de noemer Brabants 
Groene Maatpak.26 

3. Publicaties en lezingen voor breder publiek 
Ook zullen op verzoek lezingen worden gegeven en 
artikelen voor een breder publiek aan diverse tijdschriften 
worden aangeboden.

4. Ontsluiting van landschapsplan Nederland in GIS 
De afgelopen jaren is al een �ink deel van de landschaps-
plannen in een GIS-bestand opgenomen. Het  conserva-
tor-platform kan voortbouwen op het data-management 
in dit onderzoek om te komen tot een landelijk dekking. 
In samenwerking met overheden kan dit GIS-bestand op 
meerdere schaalniveaus steeds verder landsdekkend 
maken. Daarbij wordt �exibel gereageerd op vragen uit het 
veld. 
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5. Internetsite met veldvideo’s 
De afgelopen jaren is op de internetsite die bij dit onder-
zoek is opgezet al verslag gedaan van het onderzoek. 
De �lm Het Groene Maatpak is er op te vinden en er is 
een webwinkel o.a. voor excursies en lezingen ingericht. 
Daarnaast staan er nu al meer dan honderd ‘vliegens-
vlogjes’ af te spelen. Dat zijn eenvoudige iPhone-�lmpjes 
die in het ruilverkavelingslandschap gemaakt zijn en ter 
plekke een toelichting op het landschapsplan geven.27

6. Symposia en seminars 
Tijdens dit project zal ieder jaar op een bijeenkomst ver-
slag worden gedaan van het onderzoek, ook om het de-
bat over de applicatie ervan aan te sporen. Daarbij zal zo 
veel mogelijk meegekoppeld worden met manifestaties, 
programma’s en evenementen waarbij de instellingen 
binnen de Contact-Commissie betrokken zijn. In 2024 
past een groter (internationaal) symposium. Dan is het 
125 jaar geleden dat Staatsbosbeheer werd opgericht. 
Centrale vraag op dit symposium kan zijn wat de waarde 
van Landschapsplan Nederland voor de komende drie 
generaties zou kunnen zijn en hoe Staatsbosbeheer en 
de andere partijen in de Contact-Commissie daarbij een 
rol als schatbewaarder van Nederlands groene erfgoed 
kunnen spelen. 

7. Deelstudies op aanvraag 
De laatste anderhalf jaar is het onderzoek voor een groot 
deel ge�nancierd door het uitvoeren van opdrachten van 
provincies en gemeenten. Staatsbosbeheer heeft het 
onderzoek drie jaar �nancieel ondersteund.Gezien de 
interesse bij diverse overheden is te verwachten dat ook 
de komende jaren een deel van de inkomsten verkregen 
kan worden door het in opdracht verrichten van deelstu-
dies. Die deelstudies leveren ieder weer een bijdrage 
aan het onderzoek naar het Groene Maatpak voor heel 
Nederland.   
 

Belangrijk is dat het conservator-platform de landschaps-
plannen die samen Landschapsplan Nederland maken als 
cultureel artefact bestudeert. Het is een affront om dit op 
wereldschaal unieke landschapsarchitectonisch artefact 
slechts als illustratie van maatschappelijke ontwikkelingen te 
bestuderen.28
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Summary

In the research into the biography of the Dutch 
landscape, the study of the development of the 
landscape in the second half of the twentieth cen-
tury has been relatively underexposed. This young 
history is key to the present research. Compared 
to older chapters in that biography, this period is 
special, because the changes in the landscape are 
largely systematically designed. In rural areas, this 
was largely done in the context of land consolidati-
on. The landscape was radically modernised driven 
by social, cultural and economic trends. In the wake 
of these tendencies, a small group of designers 
- working at the Staatsbosbeheer (State Forestry 
Commission) - succeeded in consciously shaping 
the staging of the landscape. Thereby, they built 
on the repertoire of garden and park architecture. 
They enched that repertoire to the scale level of the 
agricultural cultural landscape, even to a vision of 
the special role that the Dutch landscape has in the 
landscape of the Eurasian continent. In the period 
from 1946 to 1976 they made a landscape plan for 
more than 450 land consolidations. These design 
drawings have been preserved as the ‘Staatsbosbe-
heer collection’. In this research, those landscape 
plans have been analysed as they are shown on 
the plan drawings and as they can be found in the 
current landscape. It concerns about 70% of the 
Netherlands.

The central question in this research is how we can 
interpret the series of landscape plans in our time 
as part of the biography of the landscape. What is 
the signi�cance of the staging of the Dutch lands-
cape that has been created via those landscape 
plans with millions of trees and shrubs? What order 
can be recognised in the landscape architectural 
composition for the varied Dutch landscape? Can 
we interpret what the designers wanted to express 
through that composition? Can this series of lands-
cape plans be regarded as one composite cultural 
artefact? 

Research model
Before starting the analysis of the landscape plans, 
a research model was constructed, in which it was 
considered necessary for a meaningful understan-
ding of the broad concept of landscape in Cultural 
Biography of the landscape to combine approach 
and methods of the three wings in the large building 
of science. Scienti�c research, research from the 
social sciences, as well as research from the huma-
nities can be part of the research within the �eld of 
Cultural Biography of the landscape. The research 
model builds on the tripartite landscape theory of 
Jacobs (2006) in which three different phenomena 
are identi�ed that are recognised as landscape: 
‘powerscape’, ‘matterscape’ and ‘mindscape’. Rea-
soning from physical reality is called matterscape, 
a system of measurable facts, processes or objects 
to which the laws of the natural sciences apply. If 
one analyses the landscape as a ‘powerscape’, one 
thinks from the social reality of agreements, laws 
and social forces that regulate people’s actions, 
or give them direction and thus determine the 
development of the landscape. The landscape as 
a ‘mindscape’ is experienced from the inner reality 
and is therefore always individual. In this reality, the 
validity of a description of this landscape is based 
on the experienceable or interpretable ‘truthful-
ness’.   
The matterscape was investigated using the 
composition theory as described by Steenbergen 
et al (2008). It is about the interplay of aspects of 
the old landscape that are transformed into the new 
composition, physical composition elements that 
are added to the landscape and the composition 
scheme in which old and new are arranged into a 
renewed spatial whole. The powerscape was given 
a place in the research through literature study and 
consultation of archives. Hermeneutics has been 
a method for centuries to indicate and interpret 
artistic and cultural artefacts and has been applied 
to include the mindscape in the research model. 
In that model, the analysis of the matterscape and 
the study of the powerscape make it possible to lay 
an empirically veri�able foundation under the inter-
pretation as mindscape of the series of landscape 
plans of the Staatsbosbeheer collection. 
 

Three chronologically arranged parts
The research is reported in three parts that chrono-
logically deal with the development of the landscape 
plans in the Staatsbosbeheer Collection. In the �rst 
part, chapter 2. THE ORIGIN OF THE LANDSCAPE 
PLAN, the origin of the ideas from which the making 
of landscape plans at Staatsbosbeheer originated is 
traced. In the second part, chapter 3. THE PLANS 
AND MAPS FACTORY, the analysis is presented of 
the landscape plans made during the pioneering pe-
riod from 1946 to 1955. In this ‘factory a landscape 
architecture vocabulary for making those plans was 
invented in these early years. The third part, chap-
ter 4. SCENES IN ONE MAJOR WORK, shows how 
this vocabulary was elaborated in different Dutch re-
gions in landscape plans developed between 1946 
and 1976. The result of the interpretation is that the 
series of landscape plans together have produced a 
collection of biographies of the landscape that can 
be read in that landscape.
 
1. THE ORIGIN OF THE LANDSCAPE PLAN
In this part, the development of the ideas from 
which the idea for making landscape plans for land 
consolidation originated is reconstructed. If the 
creation of the series of landscape plans is seen as 
one artistic undertaking, then Roelof Jan Benthem is 
at the basis of it. He made the �rst landscape plans 
and from 1946 to 1976 he led the organisation 
within Staatsbosbeheer where the landscape plans 
were drawn up. 
Through literature and archival research, it has 
been reconstructed how Benthem already formed 
his holistic approach to the cultural landscape in his 
teens and how his struggle for the preservation of 
Het Bossche Broek in 1943 acquired a central place 
in the group of key �gures within and around the 
Working Group for the Cultural landscapes of the 
Contact Commission for Nature and Landscape Pro-
tection. The role he played in the years 1941-1948 
in setting up a national service for the beauty of the 
country was also analysed. 
Several sources were available for this recon-
struction that provided a substantiated picture. 
These are �rstly the articles that Benthem wrote 
between 1935 and 1950, secondly the archive of 
the Working Group for the Cultural Landscape at 
the Contact Committee for Nature and Landscape 
Protection and thirdly the monthly reports that Ben-
them submitted as landscape advisor from January 
1944 to October 1945. director of the Forestry 
Commission. 
 
Already in his youth he and his childhood friend R.J. 
Sluiters argued that the bird paradise of the Oost-
zanergat north of Amsterdam was not due to the 
lack of human in�uence. This landscape did develop 
precisely because people started to reclaim land 
there to make the land suitable for housing near 
Amsterdam. In 1937, urged by Jacques P. Thijsse, 
they reported on the nature study they had carried 
out there during ten years in their spare time. Their 
double article in De Levende Natuur provides insight 
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into their detailed observations. 
Benthem continued this study of nature from 1937 
in and around Den Bosch. There he worked as a 
land surveyor at the Land Registry. He had switched 
from the Dutch Youth Association for Nature Study 
(NJN) to the local branch of the Royal Dutch Natural 
History Association (KNNV). He wrote articles in 
the magazine of that association, including in 1941 
about the threats to the Bossche Broek due to a 
concentric explanation of the city.
In 1943, as part of his successful �ght for the 
Bossche Broek, Benthem became acquainted with 
the director of Staatsbosbeheer Van Steijn and 
with board members Gorter and Cleyndert of the 
Contact Committee for Nature and Landscape 
Protection. They were impressed by the inspiring 
and practical ideas that Benthem put forward about 
the active care of the cultural landscape. At the end 
of 1943, Van Steijn appointed him as ‘landscape 
advisor’ in North Brabant and early 1944 the Con-
tact Committee set up a Working Group for Cultural 
Landscapes. 
 
The reconstruction shows how Benthem came to 
formulate his vision on the care of the landscape 
through intensive interaction with the members of 
the Contact Committee for Nature and Landscape 
Protection - in particular with the Working Group for 
Cultural Landscapes. In the course of the second 
quarter of 1944, the working group arrived at 
two products. The �rst is a typology of the Dutch 
cultural landscape. It was the �rst time that such 
a typology was drawn up from an interdisciplinary 
perspective. The reconstruction shows how this 
typology came about in a number of steps. This 
classi�cation was mainly put on paper by Westhoff, 
Van Rijsinge and Bijhouwer, each drawing on the 
publications they were preparing at the time. 
The second product of the working group is an 
essay that Benthem wrote at the request of the 
working group. In it he linked the typology to the 
dynamic development of the landscape. In principle, 
every landscape, even landscapes that do not 
change much, are always evolving. He was ahead 
of his time in that regard. A number of the working 
group members were not (yet) able to follow him 
in this either. The essay had to be rewritten. The 
discussion following the different versions of Ben-
them’s essay also gives an impression of the vision 
development of other working group members such 
as Bijhouwer, Van Rijsinge, Eshuis, Gorter, Cleyndert 
and Westhoff.
 
Benthem also added the aspect of experiencing the 
landscape to the typology of the working group. 
For him, that had to do with cultural history. He was 
concerned with the beauty that a synthesis between 
natural processes and human action produces, in 
a certain phase of history. Benthem saw the Dutch 
cultural landscape as part of the landscape of Eu-
rope and, from that broad perspective, emphasized 
the individuality of the Dutch landscape within that 
continental context. 

 
While the working group in 1944 mainly discussed 
theoretical issues, Benthem had started working as 
landscape advisor for Staatsbosbeheer. That was a 
new function to which Benthem himself had to give 
content and substance. He reported monthly - out-
side the hierarchy of the organisation – directly to 
the director of the Forestry Commission about his 
activities and progress. In his essay for the working 
group, Benthem outlined a program for ‘landscape 
care’ that went (much) further than a study of cul-
tural landscapes. Benthem formulated a threefold 
task for landscape maintenance: the “preservation 
of existing beauty”, “correction of incorrectly trea-
ted landscape” and thirdly, “promoting the creation 
of new scenic beauty”. This was the landscape care 
that Benthem envisioned and looking back you can 
say that he has already achieved what he pursued 
at Staatsbosbeheer in the decades that followed. 
 
His monthly reports show that he took up this broad 
task in practice from the beginning, although there 
was no precedent for this work. He just started out, 
mostly independent and self-directed. He did work 
together with Sissingh and Overdijkink of the Nature 
Conservation and Landscape Care department of 
Staatsbosbeheer. The term ‘landscape plan’ is occa-
sionally mentioned in the correspondence in 1944, 
but what exactly Benthem and others meant by 
that at that time is not clear. In the beginning they 
were reports with inventories of important nature 
reserves to be preserved, such as a proposal for 
a reserve with a freely meandering stream through 
the heaths and meadows near Spoordonk. 
It did, however, include maps that Benthem could 
draw himself being trained as a surveyor. He 
mentions landscape plans that he had drawn up for 
several land consolidation plans in Brabant. Due 
to the damage to his house during the liberation 
of Den Bosch, where he held his of�ce, those 
landscape plans have been lost. Benthem’s �eld of 
activity was expanded because he was involved in 
the reconstruction of Walcheren. The Reconstruc-
tion Plan from 1946 is largely based on his work 
from late 1944 to March 1946. That design and 
the landscape plan for Lieshoutsche Beemden and 
Beeksche Akkers are the oldest known landscape 
plans that have been identi�ed in this study.
 
At the end of 1946, Benthem returned to the Staats-
bosbeheer after having completed six months of 
military service. From then on he continued his 
work from Utrecht. From the spring of 1947 he 
does this within the Landscape Care Department. 
During his military service he corresponded with 
Cleyndert about his idea for a government service 
for the care of the landscape. He would have to 
ful�ll the threefold task that he formulated in 1944 
from a single expert vision. Benthem was convinced 
that “the execution of such a special task as that 
of landscape development of our country could 
only be left to a professional body”. He adds that it 
would only be able to do its job well if “a suf�cient 

number of landscape and nature conservation tech-
nicians” worked there. This professional body could 
be set up under the �ag of Staatsbosbeheer to 
“take full responsibility for the construction of the 
Dutch landscape (...).” He was therefore concerned 
with the Dutch landscape as a whole.       
 
The Landscape Care department housed matters 
“related to the care of the landscape and the 
construction of new landscapes”. This general task 
designation was subdivided into two work �elds. 
Firstly, making designs for planting along roads of 
the national government, provinces and municipa-
lities, as well as speci�c regions, such as new pol-
ders, forti�cations and the like. Secondly, the “care 
of the landscape during land consolidation and the 
drawing up of landscape plans, both for the land 
consolidation and for other objects”. The second 
- new - �eld of work was landscape maintenance 
for larger areas, such as land consolidation or the 
repair of war damage. Within the work of Staatsbos-
beheer, the treatment of land consolidation would 
soon assume a very important place.
 
For Benthem, it probably went even further and 
Staatsbosbeheer should become the National 
Agency for Landscape Care. Nature conservation 
and forest management were part of this. This 
reconstruction shows that Benthem has largely 
developed the landscape care himself, in line with 
the innovative ideas that Cleyndert had already 
promoted in the 1930s. With Cleyndert and Gorter, 
Benthem saw human action in the landscape as a 
formative force in nature. In his approach, nature 
and culture are not opposites. If a synthesis is 
created between human action and natural forces, 
beauty can arise. For Benthem, the Dutch lands-
cape with its great variety has been an example for 
centuries. According to him, this could also lead to 
new beauty in the twentieth century. That was the 
aim of the landscape plans for land consolidation 
that Benthem and his employees would draw up in 
the decades that followed.
 
 
2. EXPERIMENTS AT BENTHEM’S PLANS AND 
MAPS FACTORY
“If you ever have the opportunity, you should come 
and have a look at our plans and maps factory” , 
Benthem wrote on December 16, 1948 to ‘ally ‘ 
Gorter. In the working group, Gorter had always 
continued to argue with Benthem and Cleyndert for 
a constructive approach - as an extension of the 
conservative response that had been customary 
until then - to the “enormous program of cultural 
technology”. According to them, this was the way 
to preserve the characteristics of the historical 
landscape, namely by making it part of the trans-
formation of the landscape. The landscape plan 
had to give shape to a creative translation of those 
characteristics in the new landscape. In this way the 
old and the new could yield a new synthesis. Gorter 
must have followed from a distance how Benthem 
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realized his ideal of a civil service within the Fores-
try Service. In his letter from the end of 1948, he 
said that, within the Overdijkink department, he now 
had “3 draftsmen and 3 outside personnel” at work 
“for the landscape planning for land consolidation, 
municipalities, water boards, yard plantings and 
now also for regional landscape plans for the PPD, 
Domains, etc.”.     

The second part of this research reports on the se-
cond major step in the interpretation process of the 
Staatsbosbeheer collection. This concerns a design 
analysis and interpretation of the oldest designs 
as depicted on the design maps in the Staatsbos-
beheer collection. This concerns landscape plans 
drawn up from 1946 to 1955. The design of a lands-
cape architectural composition for an agricultural 
cultural landscape and its representation on a map, 
the landscape plan, was ‘invented’ in that period in 
Benthem’s “plans and maps factory”.  
In those early years, landscape plans were drawn up 
for nearly two hundred land consolidations, which 
can be found in the Staatsbosbeheer collection. In 
the context of this research, these were classi-
�ed according to the different types of cultural 
landscapes as distinguished by the working group. 
How did the series of oldest landscape plans in the 
Staatsbosbeheer collection give shape to, as Ben-
them formulated, the “particularly dif�cult, but ne-
cessary, task of trying to write a new history, which 
will not only testify to practical sense, but also to 
an understanding of the harmony and beauty” of the 
Dutch landscape? To investigate this, we undertook 
seven imaginary expeditions to landscape plans for 
seven of the types of cultural landscape identi�ed 
by the working group.   
The oldest landscape plans from the following 
landscape types distinguished by the Working 
Group for Cultural Landscapes are discussed such 
as: old farmhouses landscapes, open �eld (anger-
dorf) landscapes, mound landscape, landscape 
of the heathland reclamations, landscape of peat 
reclamations, river levees landscape and landscape 
of dikes and polders. No land consolidation took 
place in the South Limburg Heuvel landscape during 
this period, so this landscape type is not discussed. 

Through archival research and a literature study, 
an attempt is made to get a picture of the horizons 
– in a hermeneutic sense - of the designers at that 
time. For example, the report of the �rst expedition 
outlines how Benthem worked out the ideas he had 
developed in interaction with the working group in 
the �rst landscape plans for the Brabant landscape. 
In this we see the importance attached to the 
soil and functionality, but in combination with the 
characteristics of the historical cultural lands-
cape and aiming at future beauty. In the next two 
expeditions, the contribution of Harry de Vroome 
as a landscape architect with a thorough education 
in Frederiksoord is discussed. He thus contributed 
knowledge of the tradition of Dutch garden and park 
architecture, taking the experience of the walker in 
his designs as a starting point. It was also impor-

tant that he shared an idealistic approach to nature 
conservation and landscape care with Benthem. 
In the expedition to the young heathland reclamati-
on landscape, we immerse ourselves in the world 
of Benthem and De Vroome when they had to make 
a design for this ‘new’ landscape. Could they be 
proud of that new future landscape, while dealing 
with people who mainly paid attention to what was 
being lost? The expedition to the landscape of peat 
reclamations examines the in�uence of Bijhou-
wer’s ideas about a landscape composition as the 
gradation of spaces framed by green ‘walls’ and 
how those ideas were processed by the designers 
of Landscape Care.  
In the sixth expedition, the design approach of De 
Jonge, which often focuses on extreme contrasts 
in wide and enclosed parts in the landscape, is 
discussed as one of the designers who - probably 
under the in�uence of Bijhouwer - gave the river 
landscape a new look. The seventh expedition to 
the dike and polder landscape in the southwest 
of the Netherlands examines the different ways in 
which the struggle with the sea in these landscapes 
can be experienced in the future landscape. 
 
The architectural analysis of the landscape plans 
took place based on the approach described by 
Steenbergen et al. (2004) for typological design 
research. We �rst investigated which aspects of 
the old landscape the designers include in the 
composition of the new landscape proposed with 
the landscape plan. These could be, for example, 
nature reserves or cultural-historical elements such 
as mounds, castle grounds, or old dike breaches. It 
can also relate to the global layout of a landscape 
based on the soil and geomorphological conditi-
on of an area. By including these aspects of the 
old landscape they could also transform into the 
organisation of the new landscape. In addition, the 
new landscape elements that the designers use to 
add to the landscape as part of the composition 
are listed. This can be, for example, rows of trees 
or strips with shrubbery. The species of trees and 
shrubs used was also investigated. Finally, it was in-
vestigated which compositional schemes the trans-
formation aspects and new compositional elements 
have led to. Then it is about the arrangement of the 
elements that together make up the composition: 
space sizes, direction of the spaces, transitions.
This architectonic analysis was often supported 
by linking the landscape plans to a Geographical 
Information System (GIS). To investigate whether 
relationships can be established between the 
landscape plan and aspects of the landscape before 
the land consolidation, maps of the landscape 
plan were georeferenced. As a result, these could 
be linked in detail in a GIS to other data, such as 
geological, soil science, water management and 
ecological �les. It also made direct comparisons 
possible with topographical maps made of the area 
since the mid-nineteenth century. The landscape 
plan could also be related to the plantings already 
present in the landscape at the time. To this end, 
the map of the First Dutch Forest Statistics was 

used, on which between 1938 and 1942 it was 
indicated for the whole of the Netherlands which 
plantations were present at plot level in the country. 
In addition, this inventory was speci�ed down to the 
type of tree and whether those trees were younger 
or older than twenty-�ve years. In addition to the 
tree species, the road plantings were also indicated 
as to whether it was on one side or two sides of the 
road and whether it was younger or older than forty 
years.
This research is about tracing, distinguishing 
and naming the meaning that is conveyed by the 
compositions in the landscape plans. Steenber-
gen describes these as architectural aspects of 
a composition, opposed to the architectonic or 
morphometrical aspects. 
Is there a vocabulary in these compositions? And 
what story does it tell and can it still be experienced 
in the current landscape? How does that story relate 
to important themes in the history of garden and 
landscape architecture? How is the composition 
used to preserve and enhance the characteristics 
of different landscape types? How do you deal with 
transitions in the landscape?
 
Based on seven ‘expeditions’ to the landscape plans 
from the early period, a palette of landscape-ar-
chitectural scene compositions for depicting the 
characteristics of the Dutch cultural landscapes 
seems to have emerged. The design of these scene 
compositions was not only worked out at the level 
of the walker - as in garden art - and at the level of 
the cyclist - as in park architecture. In the landscape 
plans made in the ‘plans and maps factory’ between 
1946 and 1955, the scene compositions are also 
worked out at the level of the motorcyclist. 
These scene compositions seem to be inspired by 
the characteristics of primordial cultural landscapes 
in and around the Dutch delta in north-western 
Europe. These can be archetypally interpreted as 
creating clearings in the forest, erecting mounds on 
the salt marshes, draining the marsh along edges, 
erecting dikes and quays and dams along the 
�owing rivers. 
 
 
3. SCENES WITHIN ONE LANDSCAPE
Which development can be recognised in the series 
of landscape plans that were drawn up between 
1946 and 1976 for different Dutch regions and how 
do the approaches for the different regions relate 
to each other? In order to answer this research 
question in the third part of this research, sub-stu-
dies have been carried out for various landscape 
regions. In order to provide a representative picture 
of the Dutch landscape as a whole, sub-studies 
have been carried out for sandy areas, river land, 
marine clay polders and peat meadow areas. 
What did the designers want to express in the lands-
cape of those regions? If we use the metaphor of a 
gigantic painting on which different artists have wor-
ked together, then each of the partial studies is one 
of the scenes in the total work. This concerns the 
composition of scenes that a motorcyclist can dis-
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tinguish in the larger whole of the Dutch landscape 
and the way in which those scene compositions are 
also elaborated on the levels of cyclist and walker. 

Parkways in expanse, scene Groningen
If we look at the different parts of the Groningen 
scene in context, it is striking that they have all 
been drawn up consistently from one design 
concept and that 90% of them can still be literally 
perceived in the current landscape, both on a local 
and regional scale. The basis of the spatial-visual 
composition designed with the plants in the lands-
cape plans is always the contrast between open-
ness and privacy. Land consolidation in comparable 
landscapes has taken a similar approach. It seems 
as if the design continues beyond the boundaries of 
land consolidation. 
The compositions of scenes are further elaborated 
on the level of the walker with the theme insi-
de-outside. At the cyclist’s level, the edges of the 
open spaces are always bordered with plantings 
- or landscape elements such as dykes. That is 
why much attention is paid to village edges, yard 
plantings and the edging and spatial encapsulation 
of elements in the open space and on its edges. 
Large-scale or urban stony elements are therefore 
never predominant in the landscape and the main 
story of the historical - primordial - construction of 
the cultural landscape remains largely legible.  
In the province of Groningen, the series of land 
consolidations has resulted in several area-speci�c 
parkways and park roads. These now inconspi-
cuously determine the living environment of many 
Groningen residents. They do differ in effect for the 
different landscape types. Traditionally, the gentle-
men farmers had their winding gardens. In the spirit 
of the social-democratic society of the modernising 
Dutch society, the land consolidations resulted in 
winding parks for the common man.
 

Swinging to the delta, scene Riverland
If we overlook the entire scene of the central river 
landscape in the Netherlands, the 24 landscape 
plans have resulted in a coherent vocabulary. A 
separate concept has been worked out for the 
Brabant and Gelderland parts. The two river areas 
actually are different in character. In the vocabulary 
at the level of the motorcyclist, they each depict a 
different primordial cultural landscape.
In Brabant, the former swampy transition from the 
sand in the south to the large delta in the north-
west is central. The vastness of the - traditionally 
- uninhabited basin areas is in stark contrast to the 
compacted edges of levees and - especially - the 
Brabant sand landscape. 
The Gelderland part is purely an area of streams 
and marshy in between the levees along the rivers. 
The �rst ordering by humans in this landscape 
took place along the streams. In Gelderland this 
is expressed in a circuit of elongated spaces from 
east to west. The spaces closer to the villages are 

narrower and the spaces in the middle of the basin 
are kilometres wide. The longitudinal direction 
is started with long rows of poplars swinging to 
the west. Scattered in that long landscape are 
smaller, cleverly placed groves, which ensure that 
the large-scale construction concentrations do 
not dominate the visual-spatial composition of this 
landscape. 
At the end of this sub-study, the question is raised 
whether this concept could also offer a solution for 
urban developments in the landscape today? Can we 
use this vocabulary to create new tableau compo-
sitions that encapsulate the new activity, or are we 
giving up on large parts of the river landscape? 
 

Stylised open �eld landscape, scene Drenthe
The inventory and analysis using a GIS shows that 
the landscape plans in Drenthe consisted of many 
small scattered elements, but that they all �t within 
one and the same design concept. So there was 
coherence in the scene composition in space and 
time. All landscape plans also connect with each 
other. The strength lies in the consistency with 
which the concept has been applied. This probably 
also explains that the landscape plans can be found 
almost completely intact in the current landscape. 
And a simple and area-speci�c range and realistic 
management have been chosen. That also helps. 
 
The intricacy of the landscape plans also translates 
into an intricate pattern of routes through the 
landscape. All roads can also be used as recreati-
onal routes because the tracing of the new roads 
and the application of new plantings to supplement 
the existing roads and plantations have created 
routes that follow and represent the structure of the 
historically grown landscape. The concept with the 
typical scene compositions for village, �eld, stream 
valley and �eld cultivation at the cyclist’s level has 
always been realised. The experience of the charac-
teristics of the village, ash, stream valley and �eld 
was always translated along routes through those 
units to the speci�c properties of the place. The 
plan concept for the total design for the renewed 
Drenthe ‘esdorp’ landscape came to fruition over 
the course of four periods. In that total design, 
the individual fragments of natural and landscape 
beauty have been brought back into one spatial 
structure of a large area. This could also include 
archaeological, geological and cultural-historical 
elements and relics. 
The saved and new forests around the �elds near 
the villages are also part of it. The design also in-
cludes planting of village greens and roads in many 
villages. Involving the �elds around the villages by 
framing them with plantings provides a buffer in 
between the village and the surrounding landscape. 
In this study we refer to it as ‘village courts’. The 
village courts provided a spacious ‘coat’ for the 
villages within which the village could grow without 
disturbing the visual-spatial composition of the 
village in the landscape. The landscape plan thus 

offered a visual-spatial composition ‘on the growth’. 
Through the series of landscape plans, so many 
new plantings have been introduced in the Drenthe 
landscape that Drenthe changed from a largely 
barren landscape into a closed landscape in just a 
few decades. Today, a motorcyclist experiences a 
landscape here that can be linked on an archetypal 
level with a succession of clearings in the forest. 
It was even planted so densely that in the fourth 
period De Vroome decided to omit as much planting 
as possible in the heathland reclamations as a refe-
rence to the former wide heather and moors.
 

Park landscape, scene Brabant sand
In this regional study, we saw that from the outset 
a way was sought to keep different units within the 
old farm landscape perceptible via the landscape 
plan. The best way was not immediately clear. In the 
beginning there were two variants to - in contrast 
with the �elds - maintain small-scale and seclusion 
in the meadows. An attempt was made to do this by 
planting poplars on the roadsides, or by encoura-
ging plot boundary plantings to be preserved or 
newly planted in the meadows. Because these plot 
boundaries were often privately owned by farmers, 
this was only partially successful. 
A normalized watercourse was often also construc-
ted through the meadows. In a few cases in the 
Brabant landscape plans, the designer chose to 
create a stream valley with border plants. From the 
outset, Benthem and later Maas also intensively 
involved themselves in the tracing of the streams, 
in the location of excavations and the prevention 
of raising of low inner bends. Elements of the old 
landscape - such as old meanders, plantations, 
swamp groves, quays and bridges - were included 
in a new composition. In the 1950s, this concept 
was developed into the typical Brabant ‘park stream 
‘ with groups of trees as ‘clumps ‘ and sightlines 
between landscape, village and city.   
In the beginning many poplars were proposed along 
the roads on the wetter heath reclamations. Later 
they concentrated on applying a pattern of existing 
and new ‘thick girths’. Those girths were more often 
presented where there were sandy paths before 
the reclamation. As a result, they have often been 
preserved as a path within such a girth. The pattern 
of girths resulted in spaces several hundred meters 
wide and 400 to 800 meters long. These ‘�eld 
chambers’ are on average larger on the transition 
to the peatland reclamations than in the heathland 
reclamations. Around the Peel, the longitudinal 
direction of those �eld chambers is perpendicular to 
the Peel fringe.  
Remains of uncultivated land - both from the drier 
heathland and from old meadows - and groves along 
streams were reinforced with new forests in zones 
that were connected to the larger nature areas 
outside the land consolidation areas. For example, 
the designers added the design element landscape 
park zones to the design concept. In the sixties a 
design concept was developed that can be referred 



Landschapsplan Nederland  Biijlagen496

to as ‘Brabant park landscape’. It provided a clear 
long-term robust main structure with room for 
�exibility in detailing and use over time. Maas took 
his thinking about the Brabant landscape as a ‘park 
landscape’ with him to The Hague in 1965 when 
he was asked by Eo Wijers at the National Planning 
Service, to contribute to the drafting of the Second 
Memorandum on the Spatial Planning of the Nether-
lands, which appeared in 1966.  

Battle in the delta, scene southwestern polders 
Also in the landscape of the southwestern sea clay 
polders, many of the scene compositions are still 
recognisable in the current landscape. For the Oud-
land, it was always the intention to emphasize the 
difference between the inner dune edge, the higher 
creek ridges and the lower pool areas in between 
by compacting the �rst two with new plantings and 
keeping the lower grounds free of plantings. 
In the Nieuwlandpolders, the concept in the early 
days was: solid, detailed design, planting of trees 
on the dikes and around the farmyards and spatial 
openness in the polders. The dikes were suf�cient 
to structure the transformation from the old to the 
new landscape. 

Although the �rst reconstruction plan indicates 
the afforestation of the creek at Veere, we only 
saw in the design one small consolidation that the 
creeks played a major role in the transformation 
from the old to the new landscape. Apart from 
that plan, the creeks were not given a leading role 
in the landscape plan designs until the end of the 
�fties. Maas then linked a renewed robust spatial 
main structure to the creeks to the east and south 
of the Biesbosch. This robustness was accompa-
nied by re�nement in the detailing. This is also the 
case - albeit to a more limited extent - with a series 
of landscape plans in Zeeland and South Holland. 
In Koewacht, these park creeks are also used to 
preserve the cultural history of the State-Spanish 
forti�cation line in the landscape. In the meantime, 
attention continued to be paid to maintaining and 
supplementing the dike plantings. In the later plans, 
the forest is central as an idiosyncratic composition 
element. Forests are used to accommodate new 
large-scale additions to the landscape. In this way 
the new infrastructure and industry was visually-spa-
tially framed, so that the scale of the old polders, 
dikes and villages can still be experienced in the 
perception of the landscape. In this period, some 
of those forests were designed as areas with their 
own functionality, in addition to those for agricultu-
re, industry, or cultural-historical reserves. The new 
woods around Goes can be seen as modern country 
estates with a clearly secluded shape, stubbornly 
contrasting or interfering with the surrounding 
modern open agricultural area. 
In this way, two approaches to the cultural lands-
cape of these marine clay polders crystallized - 
partly simultaneously and overlapping. You can see 

the creeks as a symbol of the wild nature that used 
to break through the dikes of the people. By turning 
those creeks into park-like strips, a new synthesis 
of nature and culture was achieved. In many other 
landscape plans, the creeks seem to be ignored or 
encased in small forests. In those plans the emp-
hasis is on the dikes and the tight polder allotment. 
The power of nature thus becomes invisible within 
the polders. On closer inspection, however, at the 
level of the walker within those forests again the 
story of the power of water is experienced, albeit 
safely encapsulated. 
 

Scene peat meadows and urbanisation
The sixth and �nal regional study is of a different 
character and intent. Central to this is the urbani-
sation of the Dutch landscape, which left its mark 
on the landscape in the course of the sixties and 
seventies, especially in the Randstad in the west of 
the country. The landscape of the peat meadows 
was hardly discussed in the other regional studies. 
In order to �ll in this gap, but also because the rela-
tionship between the landscape plans and urbani-
sation was so clearly discussed here, we examined 
the landscape plan for the Alblasserwaard in more 
detail in the sixth regional study.
 

Scenes in one great work
Finally, all the studied scenes at the different levels 
are linked together and we arrive at some over-
arching considerations in relation to the research 
question. Did Benthem and his team succeed in 
making the great work they have set up in the ‘plan 
and map factory’ into a coherent whole? 
In the various landscape regions, it appears that 
four phases can be distinguished in the develop-
ment of the landscape plans. There is always a 
pioneering period and a period of further testing. 
In the third period - the �rst half of the sixties, a 
�ourishing approach occurred in which a working 
design concept was developed. However, this 
soon had to be supplemented in a fourth period in 
order to include new large-scale developments in 
the landscape. The composition element ‘forest’ 
was used in various ways to supplement the scene 
compositions, especially at the cyclist’s level. 
In all the scenes we saw that the designers were 
building on the characteristic of the landscape, 
but they were not concerned with restoring or 
preserving a snapshot in the development of the 
landscape. At that time, they developed a design 
approach that is essentially related to the approach 
that has been developed in recent years under the 
heading of landscape biography. The biography 
of the landscape is about the development of the 
landscape, in which a new synthesis between nature 
and culture is created in every era. The landscape 
plans consciously gave shape to a new synthesis, 
which partly resulted in a new characteristic. 

Stories for hiker, cyclist, motorcyclist
Taking everything into consideration, it is becoming 
apparent that the designers have developed a voca-
bulary for designing a collection of biographies of 
cultural landscapes in which the characteristics of 
a few primordial landscapes ‘resonate’. It turns out 
that these are �ve big stories in the dynamic Dutch 
cultural landscape from the moment that nature and 
culture became interwoven into a cultural lands-
cape. We brie�y describe them below.
 
STORY 1: LANDSCAPE OF OPEN PLACES IN 
THE FOREST
This story is about the seclusion of the land above 
sea level. For the walker it is, as it were, a succes-
sion of open spaces in the forest where you walk in 
and out. For cyclists, the distinction between con-
centrations of plantings around hooves, small scale 
�elds, meadows and cultivated �elds is clari�ed. At 
the motorcyclist’s level, it is about experiencing a 
vast ‘forest’, a closed landscape above sea level.
In TABLES we discussed two variants of this forest 
land: the ‘esdorpen’ open �eld landscape of Drenthe 
and the mosaic FoBrabant sand. It turns out that the 
design concept for the Drenthe part of ‘forestland’ 
had a completely different effect than the Brabant 
one. 
 
STORY 2: LANDSCAPE OF FLOWS AND CROSS-
QUAYS
For the landscapes of the major rivers, all lands-
cape plans for the central river country were 
studied. At the level of the walker, these landscape 
plans designed experience routes in and around the 
villages. At the level of the cyclist, the distinction 
between rivers with �oodplains, the levees and 
stream ridges and the basin clay areas. At the level 
of the motorcyclist, it is about the experience of the 
elongated meandering currents from source to the 
North sea. In the Brabant part, the basins were kept 
as open and wide as possible in order to create a 
strong contrast with the enclosed landscape of ‘the 
forest’ on the sand of Brabant. The long ribbons 
of poplars and ash through and along the edges of 
the basin clay polders represent the direction of 
the rivers in the Gelderland part. In the last period, 
these ribbons were supplemented with a series of 
bushes as ‘stepping stones’ in the elongated space 
from east to west, thus effecting a switch between 
the scale of the old river landscape and the larger 
scale of modern developments. With strategically 
positioned forests, village expansions and activities 
were also hidden from view.
 
STORY 3: LANDSCAPE OF WIERDEN ON SALT 
MARCHES
Contrasted with the seclusion of the forest is the 
story of vast openness in the landscapes of the 
West Frisian and Northern Netherlands landscapes. 
There the cultural landscape was created in interac-
tion with the Zuiderzee and the Waddenzee. There 
is still a lot of variation to be discovered within this 
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landscape. The ‘classic’ mound landscape is part of 
it, but it can also be divided into different types. In 
addition, the sea clay polders of the Oldambt and 
the large embankment polders along the Wadden 
Sea are part of it. The sub-study showed that an 
overarching design vision has been developed 
for this Groningen landscape as a whole. We saw 
that the indoor-outdoor theme was given shape 
for the walker by creating ‘secured’ places in the 
vastness by planting. These salvaged places were 
strung together into ‘park roads’ with views to the 
vast openness of the polders. This vastness can 
extend beyond the horizon, sometimes on all sides. 
For cyclists, it was about the difference between 
moundland, salt marshes and the embankments. 
The motorcyclist here experiences the vast expanse 
that is reminiscent of salt marshes, tidal creeks and 
mud�ats. In the course of the sixties, the concept 
of village forests was applied to anchor the expansi-
on of the villages in the vastness of the surrounding 
landscape.

STORY 4: CONDITIONS IN THE ESTUARY 
In the southwest of the Netherlands there are also 
landscapes that developed below sea level, in inter-
action with the sea. No ‘moundland’ here, but a va-
riety of peninsulas and real islands with partly silted 
or reclaimed estuaries in between. That landscape 
consists of wide water and a succession of old land, 
new land, dikes and creeks. We saw that the ind-
oor-outdoor theme was given shape for the walker, 
with inner dune edges and creek ridges compacted 
by canals and shrub hedges, and in the Nieuwland-
polders with ‘secured’ yards in the wide diked land. 
For cyclists, the difference between Zeeland Oud-
land and the many Nieuwlandpolders surrounded 
by dikes was emphasized by planting the dikes. For 
cyclists and walkers, the period of construction of 
the dikes was expressed in the type of planting: the 
older the more varied. For the motorcyclist, dunes 
and dikes limit the many battlegrounds of the battle 
against the sea. With coulisses of dikes where the 
polders are small and poplar dikes as screens for 
the horizon in the distance of the large sea clay 
polders. Later, forests were also created along the 
creeks, with the Veersche Bos as a prelude in the 
�fties. Especially around the Biesbosch, this led to 
a grand composition of wide multifunctional park 
strips along the creeks, holes and trenches, with 
productive agricultural polders in between with 
careful detailing. 
 
STORY 5: LANDSCAPE OF EXPLORATION 
EDGES THROUGH THE SWAMP
At the transition between the four other big stories, 
the story of the peatland reclamation was expres-
sed in a new composition of the landscape. In the 
course of history, these developed on the swampy 
transitions from higher ground to land below sea 
level. This happened slightly differently in the diffe-
rent parts of the country, but the themes ‘transition’ 

and ‘edge’ are always the basis for the new compo-
sitions. It is precisely these landscapes that appear 
to have changed radically during the land consolida-
tion period (1946-1976). It is precisely here that the 
drainage has changed beyond recognition and the 
long narrow allotments have often been replaced 
by large-scale allotments in almost square blocks 
of more than 500 meters. Very occasionally the 
many long ditch-edge plantings have been spared, 
only thinned out, stylised and strengthened, as we 
saw in parts of the forests to the north. Neverthe-
less, often through a gradation from large to small 
spaces, something of the atmosphere of the old 
landscapes has been ‘preserved’. At the level of 
the walker, many new trees ensured seclusion in 
the ribbon villages. In the transition zone along the 
backs of the yards in the ribbons, new plantings 
were introduced, which divide this zone into relative-
ly small spaces. These spaces are designed bigger 
further away from the village. A cyclist notices the 
transition from closed to expansive, just as in the 
past these landscapes often turned into expansive 
peatlands or vast wet wastelands. In the landscape 
plans, a distinction was made between the lands-
cape of peat meadows in the lee behind the row 
of dunes and the ribbon villages of the peat bogs 
and reclamation of wet heathland in the east of 
the country. In the west, the transition is narrower 
and the planting consists largely of pollard willows, 
while oak and ash are dominant in the east. For the 
motorcyclist, the long-enclosed villages stand out in 
contrast to the more or less gradually largening of 
the spaces in the landscape along the long villages. 
Around 1970, the call for forests for city dwellers in 
the Randstad became louder and louder. In this way, 
the new forests could be designed as a transition 
from the city to the peat meadow landscape, with 
a functionally intensive side to the city and a quiet 
exterior with long straight edges and forest plots 
on a succession allotment with distant views to the 
adjacent landscape of the Green Heart of Randstad 
Holland. For example, in these landscape plans the 
predecessors of what would later be called a metro-
politan Randstad Green Structure were realised. 

 

A Landscape Plan for the Netherlands
One conclusion is that, although the plan concept 
has crystallised further over time, it has neverthe-
less been consistently applied and elaborated to a 
large extent. The transformation aspects, composi-
tion elements and composition schemes have been 
applied consistently over time. The design concept 
for the landscape architectural compositions is en-
riched, but usually not completely thrown overboard 
and not replaced by another. 
 
In BENTHEM’S PLANS AND MAPS FACTORY it 
already seemed to emerge that the series of lands-
cape plans that were produced in the initial period 
resulted in visual-spatial compositions that depicted 
a collection of stories about the dynamic Dutch 
cultural landscape and made it experienceable and 
accessible. These stories seem to connect the inno-
vative landscape of that time with a spatial image of 
a primordial phase of that cultural landscape. 
In SCENES WITHIN ONE LANDSCAPE it appeared 
that this collection of stories crystallised further 
in the sixties and seventies. We also saw that a 
large part of the designed scene compositions can 
actually be found in the current landscape, although 
a leveling of the landscape through intensive use in 
all kinds of ways threatens to make the differences 
between the �ve stories less clearly legible. 
 
We can conclude that between 1946 and 1976 
a landscape-architectural vocabulary for making 
landscape plans for the Dutch landscape as a 
whole was indeed elaborated and applied. It can be 
recognised and interpreted as one Landscape Plan 
for The Netherlands, a design of an unprecedented 
scale.
 
If, at the end of this chapter, we take a Benthe-
mian step back for a broader perspective, then 
we can empathize with the experience of the 
aviator - preferably with a white half helmet with 
black protective goggles in a small airplane whose 
cockpit windows can be opened. They experience 
the landscape on an even higher scale: the different 
landscapes within northwestern Europe, or between 
different parts of a continent, the mountain ridges, 
the river systems and the large metropolises. 
Imagine it is 1976 and �y in from the east from the 
Alps, over the forested low mountain ranges, over 
the Netherlands. See it lying, veining the whole 
country, inconspicuous, because the trees had just 
been planted then. 
 
Fly further west - move to the present - and make a 
big arc back over the North Sea and �y east again, 
over that land behind the dunes. See it lying down 
there in our delta: an actual Landscape Plan for the 
Netherlands. 
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De derde betekenis heeft met cultuur te maken, met de 
verhalen die mensen in het landschap lezen en beleven 
- over hun historie, over het heden, over waarden en 
wensen, over schoonheid. Die verhalen geven we als 
mensen bewust of onbewust vorm in het landschap. 
Het landschap is zo een spiegel van onze cultuur. 

Als landschapsarchitect heeft hij er zijn vak van ge-
maakt om via de vorm, de opbouw en het uiterlijk van 
het landschap de verhalen van deze tijd te vertellen. 
Soms zijn dat nieuwe verhalen, maar meestal zijn het in 
ons landschap om cultuurhistorie. Dan gaat het om de 
verhalen van opeenvolgende periodes die ik opnieuw in 
onze leefomgeving tot uitdrukking probeer te brengen. 
Op die manier is hij betrokken geweest bij allerlei 
projecten. Daarbij gebruikt hij kleurrijke krijtschetsen 
en speelse presentaties, opiniërende voordrachten en 
beeldende essays. Hij probeert in zijn ontwerpen altijd 
de interactie met mensen in te bouwen, bijvoorbeeld 
door het de vorm van een spel te geven. Hij bedenkt 
en produceert tentoonstellingen en manifestaties om 
de discussie over de toekomst van ons landschap te 
stimuleren. 

Selectie van projecten
* Voor gemeenten in de Achterhoek en het rivierenge-
bied stelde hij een Landschaps-Ontwikkelings-Plan op 
(Groesbeek-Millingen-Ubbergen, Montferland, Oude 
IJsselstreek, Doetinchem, Aalten, Oost Gelre, Berkel-
land, Zelhem) en recente actualisaties van LOP’s voor 
Nederbetuwe en West-Betuwe.
* In samenwerking met verkeerskundige Wim Haupt-
meijer gewerkt aan vele projecten voor de inrich-
ting van plattelandswegen en publicaties daarover 
(Integraal Verkeer- en Vervoersplan voor Montferland 
(2012), ‘Catalogus inrichting & beheer plattelandswe-

gen Alblasserwaard & Vijfheerenlanden’ in opdracht van 
waterschap Rivierenland (2011, update 2016); 
* ‘Luister naar Mensinge’, een toekomstvisie op het 
landschap van Mensinge met haar cultuurhistorie van 
vele verhalen, in opdracht van Staatsbosbeheer (2010). 
In samenspraak met inwoners van het aanliggende 
dorp Roden werd met deze visie draagvlak voor een 
verantwoord ontwikkelingsgericht beheer van bossen 
en heidevelden langs het Lieverense Diepje geschapen. 
* Curator-producent en redacteur van ‘Canon van het 
Nederlandse landschap’ in opdracht van de gezamenlij-
ke provincies en de Internationale Triënnale Apeldoorn 
2008. De tentoonstelling stond in de zomer in 
Apeldoorn opgesteld en trok door in korte tijd 25.000 
bezoekers. De expositie trok langs diverse lokaties in 
Nederland, o.a. bij het ministeries van LNV en VROM 
en bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De 
publicatie verscheen in november 2008.

Prijsvragen en manifestaties
Tijdens zijn studietijd was hij betrokken bij de orga-
nisatie van verschillende straatcultuurfestivals voor 
het Wagenings LEEF-festival en het Wagenings 4 en 5 
meicomité. Hij begon op Bevrijdingsdag 1982 met het 
plaatsen en aansteken van duizend kaarsjes op de dijk 
om de vrijheid van mensen over heel de wereld toe te 
lichten, een traditie die ieder jaar op 5 mei voortleeft. 
Daarnaast was hij betrokken bij de oprichting van het 
tijdschrift Blauwe Kamer.
Van 1989 tot 1996 was hij stafmedewerker Landschap 
bij het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvesting (NIROV) te Den Haag. Van 1989 tot 
1999 was hij coördinator van de Eo Wijersstichting. 
De prijsvraag ‘Het aanzien van Nederland’ in 1999 
mondde behalve in een publicatie ook uit in een avond-
vullend televisie-programma bij de NPS op Nederland 
3. De thematiek die met deze prijsvragen werd aange-
sneden speelde veelal op het raakvlak van stedebouw 
en landschapsarchitectuur. 

Curator 
De laatste jaren werkt Henk van Blerck ook als curator 
en coördinator aan verschillende tentoonstellingen 
over natuur en ruimtelijke planvorming. 
In 2001 werd bijvoorbeeld op negen plekken in ver-
schillende natuurgebieden van het Staatsbosbeheer de 
buitententoonstelling ‘Natuur is de klei van mijn boe-
ken; schrijvers en natuur’ geïnstalleerd. Door kijkers 
kon via een spiegel een gedachte van een schrijver 
over natuur gelezen worden tegen de achtergrond van 
de natuur ter plekke. ‘Natuur is de klei van mijn boeken’ 
boog bij de Kerf in de duinen bij Schoorl mee met de 
zeewind; in de Peel kon horizontaal de weidsheid van 
het hoogveen en verticaal die van de hemel verkend 
worden; en bij Appelscha hielden de kijkers zich staan-
de in een zandverstuiving. 
* In de lente van 2003 werd in Kasteel Groeneveld de 
tentoonstelling Panorama Bouwwerk Natuur geopend. 
In die tentoonstelling werd een overzicht gegeven van 
de bouwstijlen in het grootste bouwproject van Neder-
land: de Ecologische hoofdstructuur. In 2004 en 2005 
reisde de tentoonstelling langs de bezoekerscentra van 
het Staatsbosbeheer.

Op het gazon achter Kasteel Groeneveld was in 2003 
en 2004 en sinds 2006 weer de tentoonstelling ‘De 
Dierenparade’ opgesteld. Daarin komt de speelse 
rol van dieren in het landschap van de Nederlandse 
natuurontwikkeling naar voren. Aaibare dieren als otter, 
das en grutto moeten het draagvlak voor die natuur 
vergroten en ze zijn speeltjes in de handen van natuur-
ontwikkelingstechnici. Dieren als Schotse Hooglanders 
worden ingezet in het beheer van de natuur. Ooievaar, 
wolf en de korenwolf zijn mythische hoofdrolspelers in 
ons collectief bewustzijn. 
In 2008 produceerde hij het project  “Canon van het 
Nederlandse Landschap’. De tentoonstelling, met Dirk 
Sijmons als intendant, was het door het publiek als 
hoogste gewaardeerde onderdeel van de Triënnale 
2008 in Apeldoorn. De publicatie verscheen in het 
najaar van 2008. In 2020 maakte hij met fotograaf 
Michiel Pothoff een herfotogra�e van de beelden van 
de canon. Daarbij stelde hij een monitordossier op.
In 2014 organiseerde hij als hoofdcurator de Land-
schapstriënnale Lingezegen 2014. 

Onderzoek: Harry de Vroome en promotie-on-
derzoek
Na zijn afstuderen in 1985 werkte hij enkele jaren als 
landschapsbouwkundig onderzoeker bij De Dorsch-
kamp en het Staring Centrum in Wageningen. Hij deed 
onderzoek naar werk en opvattingen van de land-
schapsarchitect Harry de Vroome. 
In 2016 werd hij toegelaten als buiten-promovendus 
bij promotor Prof. Dr. Ir, Theo Spek aan de Graduate 
School van de Rijksuniversiteit Groningen.
In het kader van dat onderzoek naar de landschaps-
plannen bij ruilverkavelingen die tussen 1946 en 1976 
werden opgesteld voerde hij een reeks projecten uit 
waarbij de provincies Groningen, Drenthe, Gelderland 
en Noord-Brabant en zeven rivierenlandgemeenten op-
drachtgever waren. In het verlengde van het onderzoek 
voor Brabant vervulde hij de rol van gastconservator 
Brabants Groene Maatpak.



Colofon

Landschapsplan Nederland

Hermeneutische interpretatie van de Staatsbosbeheer-collec-
tie - omvattende de landschapsplannen die zijn ontworpen in 
het kader van ruilverkavelingen in Nederland in de periode van 
1946 tot 1976 - als deel van de biografie van het Nederlandse 
landschap
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Dankwoord

Het onderzoek naar Landschapsplan Nederland is door mij 
gedaan als ‘buiten-promovendus’. Schokland en water is dan 
ook de belangrijkste �nancier. De samenwerking met Hanneke 
Baltjes van Buiten[ver]Beeld was weer essentieel. Daarnaast is 
het onderzoek mogelijk gemaakt door enkele betaalde op-
drachten van organisaties die in het onderzoek geïnteresseerd 
zijn, omdat het aansluit bij de opgaven en uitdagingen waar zij 
in deze tijd voor staan. 

Erg dankbaar ben ik de directie van Staatsbosbeheer die het 
onderzoek de eerste drie jaar op die manier ondersteunde, 
omdat deze studie een belangrijk deel van haar eigen geschie-
denis in beeld brengt. Ik hoop dat dit onderzoek een impuls zal 
zijn voor het werk van deze ’schatbewaarder’ van ons groene 
erfgoed en dat Staatsbosbeheer ook in de toekomst belangrijk 
kan zijn als ‘Rijksdienst voor de schoonheid van het land’.

De provincies Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland samen 
met acht Gelderse gemeenten in Rivierenland gaven mij de 
opdracht om een deelstudie uit te werken. Met tien van de 
twaalf Drentse gemeenten hebben we het Drentse project nog 
een stap verder gebracht naar toepassing in Omgevingsbeleid. 
Met Brabant organiseerden we het project Brabants Groene 
Maatpak.

Ik bedank al de mensen met wie ik in die projecten samen heb 
gewerkt. Saskia van Dijk, Sterre Brummel, Hans van Engen en 
Annemieke Gerris noem ik speciaal, omdat zij in het begin de 
waarde zagen van mijn onderzoek. Wat een geluk dat ik in het 
veld met Frans Maas heb kunnen spreken. De hulp van mensen 
als Niek Hazendonk en bij Special Collections in Wageningen, 
met name Anita Dijkstra, was voor mij heel belangrijk. Verder 
ben ik de N.H. Bos stichting erkentelijk voor haar subsidie. 
Dank natuurlijk aan al mijn supporters voor hun aanmoedigin-
gen! 

Het was inspirerend om met mijn promotor Theo Spek en co-
promotor Michaël van Buuren als begeleiders deze wetenschap-
pelijke queeste te volbrengen. Rien van den Berg was er vanaf 
het begin van die tocht bij. Samenwerken met Lisa Timmerman 
was een feest.

Hanneke, onze zoon Therre en onze dochter Máire bleken weer 
mijn sprankelend fundament en van onschatbare waarde. 




