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Op woensdag 15 juni 2016 organiseerden het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL een 
studiedag met als thema: 
 

 
Historische buitenplaatsen:  
ensembles van landschap, natuur en erfgoed het behouden waard.  
 
 
Achtergrond 
Het Prins Bernhard Cultuurfond stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar aan een toegankelijke 
historische buitenplaats voor herstelprojecten van natuur, landschapselementen en erfgoed. 
Ter gelegenheid van deze grote herstelbijdrage aan Landgoed Singraven te Denekamp 
organiseerden het Cultuurfonds en sKBL deze studiedag rond de instandhouding van erfgoed 
op Nederlandse KBL. 

Voor deze middag meldden zich ruim 120 personen aan en konden 85 daadwerkelijk 
deelnemen. 

 
                                                                                                                                               ©Martijn Gijsbertsen 
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Verslag 
 
 

Welkomstwoorden 
 
Rudolf van Heek, voorzitter van Stichting Singraven drukte in zijn welkomstwoord zijn dankbaarheid 
uit voor de schenking van het Cultuurfonds. Singraven is een schitterend landgoed, maar ook lastig. 
Het onderhoud, in het bijzonder de waterhuishouding op het landgoed, is een grote uitdaging. Elke 
bijdrage is zeer welkom.  

 
René Dessing, directeur sKBL, licht het werk van sKBL toe en bedankt het Cultuurfonds voor het 
mede mogelijk maken van deze studiedag. 
 
Saskia van Dockum, directeur Utrechts Landschap en voorzitter van de adviescommissie 
Monumenten bij het Cultuurfonds, licht toe hoe het Themajaar voor de Historische Buitenplaatsen 
aanleiding was om meer aandacht aan buitenplaatsen te geven. Publiekstoegankelijke 
buitenplaatsen zijn nu in de gelegenheid om een aanvraag te doen voor een grote herstelbijdrage.  
 
 

 
                                                                                                                                                                  ©Martijn Gijsbertsen 
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De sprekers 
 

Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Ver. Natuurmonumenten / Lid Commissie natuur PBCF) 

 

Cultuurhistorie en ecologie: een interessant spanningsveld. 
 

Natuurmonumenten bezit ruim 100.000 hectare natuurgebied, waaronder historische parken en 
tuinen, landschappen en archeologische waarden.  Hierin staan ruim 500 gebouwen die als 
monument zijn aangemerkt. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van landgoed Eerde bij 
Ommen, dat vergelijkbaar is met landgoed Singraven, schetst Teo Wams een beeld van de keuzes die 
gemaakt zijn binnen het interessante spanningsveld tussen behoud van cultuurhistorie en 
ecologische waarde.  
 
Het landgoed is van 1715 tot 1982 in bezit van de familie Van Pallandt. Een naam dit tot op de dag 
van vandaag aan Eerde verbonden is. Voor informatie over de historie van landgoed Eerde: klik hier  
 
Landgoed Eerde is uniek in zijn compleetheid van het nog niet verkavelde landschap tot aan het 
historische interieur van het kasteel. Het landgoed is te verdelen in drie verschillende niveaus: de 
gebouwen, het parkbos en het landschap, die alledrie cultuurhistorisch én ecologisch waardevol zijn. 
Uitgangspunt is deze waarden in alle lagen van het landgoed te handhaven en waar mogelijk nog te 
vergroten. Dat is soms een spanningsveld, wat vraagt om zorgvuldige keuzes, maar soms ook gaan 
deze waarden heel goed samen en versterken ze elkaar.  Natuurmonumenten maakt heeft op deze 
drie verschillende niveaus haar keuze gemaakt.  
 

                      
 Gebouwen                                                   Parkbos                          Landschap                                          
 
Op grote landgoederen als Eerde zijn er altijd werkzaamheden noodzakelijk die vragen om 
onderzoek, een visie en keuzes. Op ieder landgoed speelt instandhouding van cultuurhistorische 
waarden een belangrijke rol, maar dat geldt ook voor de natuurwaarden op een landgoed. Daarnaast 
moet rekening gehouden worden met landbouw en recreatie. Een complex geheel.  In de afgelopen 
jaren is er veel gebeurd op Eerde wat illustratief is voor die complexiteit. 
 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/eerde/over-dit-gebied
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In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op Eerde wat illustratief is voor die complexiteit. Enkele 
voorbeelden: 
 
 
Herstel van de kasteelmuren 
 
Herstel van de muren, die met hun voeten in het water staan, vragen een 
zorgvuldige planning.  
Aandachtspunten: 

 Uitvoering in het najaar om ecologische redenen  (karpers,  
kamsalamanders en ringslangen) en vanwege weersomstandigheden.  

 Houten fundering moet nat blijven 

 De klus moet in drie maanden worden geklaard.  
 
   
 
 
 

 
Herstel van de tuinmuren 
  
Herstel van het muur- en voegwerk waren essentieel voor het behoud van de 
tuinmuren, maar ook het zoveel mogelijk behouden van aubretia en de 
varens was onderdeel van de opgave. Hier werd een bewuste keuze gemaakt 
om niet al het voegwerk te vernieuwen, wat volledig verlies van het 
aanwezige groen betekent zou hebben. Partieel herstel van het voegwerk is 
voldoende voor het in stand houden van de cultuurhistorisch waardevolle 
muren en met behoud van het ecologische microklimaat. De onverwachte 
bouw van een nest van de beschermde grote gele kwikstaart maakte een 
nieuwe werkplanning noodzakelijk.  
 
 
 
De restauratie van een parkbos    

 
Het karakteristieke lanenstelsel van Eerde dateert uit de 18e eeuw 
en is gelijktijdig met de bouw van het huis gerealiseerd. Deze 
rechtlijnige inrichting is kenmerkend voor de Frans Classicistische 
tuinstijl, passend bij de Classicistische architectuur van het huis. 
Het omringende bosgebied is opgedeeld in rechthoekige vakken 
door een strak lanen- en watergangenstelsel. Voor de vier vakken 
aan weerszijden van de oprijlaan is er voor gekozen om de rococo 
padenstructuur en bijbehorende beplanting weer zichtbaar en 
beleefbaar te maken. Een keuze die vooral gebaseerd is op 
cultuurhistorische motieven.   
Op Eerde is gekozen voor verjonging van lanen, als een soort 
investering in de toekomst, waarbij de historische functie van een 
laan voorrang krijgt boven de ecologische betekenis van de oude 
bomen. Voor de bosvakken die iets verder af liggen van de directie 
invloedssfeer op het kasteel is het streven gericht op een 
gemengd bos. 
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Eerder Achterbroek,  een cultuurlandschap  

 
Het goed bewaarde coulissenlandschap rond Eerde, het 
Eerder Achterbroek, wordt gekenmerkt door eeuwenoude 
houtwallen, alleenstaande fraaie zware eiken, golvende 
essen, afgewisseld met heidevelden, bossen en lanen van 
intieme schoonheid.  
Natuurmonumenten wil dit cultuurlandschap in zijn 
waarde laten en daarmee boven de natuurwaarden 
stellen. Hoewel het beheer gericht is op het terugdringen 
van ingebrachte exoten, wordt een uitzondering gemaakt 
voor de, door de laatste baron van Pallandt aangeplante en beroemd geworden krentenboompjes, 
die een nieuwe historische laag toevoegen aan het oude land. In het noordelijke deel is vooral het 
behoud en herstel van de natuur leidend. In het zuidelijk gelegen kampenlandschap prevaleert de 
cultuurhistorische context en het historische landbouwgebruik. 
 
Niet onbelangrijk in dit kader zijn uiteraard ook de mensen en subsidiegelden die het realiseren van 
al deze activiteiten mogelijk maken. Er wordt veel arbeidsintensief werk gedaan door veel 
vrijwilligers. Daarnaast zijn extra gelden van onder meer de Postcode Loterij en het Prins Bernard 
Cultuurfonds van essentieel belang om onze doelen te bereiken. 
 
De presentatiesheets van Teo Wams vindt u hier. 
 

 

Johan de Haan, Adviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf en lid commissie interieur (PBCF) 

Gewikt en gewogen: de waardering van interieurensembles. 

De Haan nam toehoorders mee in een onderhoudende causerie over de wijze van waardering van 
historische interieurs: rationeel of intuïtief.  Met Soestdijk als voorbeeld, in het bijzonder de 
Leuvenzaal, liet De Haan zien welke factoren hierbij een rol spelen. 
 
Het proces van herbestemming van Paleis Soestdijk begon met een groot 
historisch onderzoek volgens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek uit 
2009. Daarnaast is gebruik gemaakt van het Hulpmiddel bij de waardering 
van historische interieurs.  
 

 De onderzoeksmethode  en beschikbare bronnen  

 De interpretatie van de gegevens  

 De waardestelling  

 Adviezen  
 
 

D e bewoners spelen een belangrijke rol, zo ook Koningin Juliana en 
Prins Bernhard. In een interview met Maartje van Weegen 
bestempelt Juliana zichzelf als altijd vooruitstrevend. En dat in de 
context van de Leuvenzaal! Bij de komst van Juliana is het complete 
interieur naar haar wensen vernieuwd. Dit gold niet voor de officiële 
ontvangstruimtes op de beletage, hoewel ook daar af en toe een 
persoonlijke noot is toegevoegd in de vorm van een plant in een 
plastic pot.  
 

 

http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Singraven-presentatie-Teo-Wams.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/richtlijnen-bouwhistorisch-onderzoek.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/hulpmiddel-bij-de-waardering-van-historische-interieurs-2011.pdf
http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/hulpmiddel-bij-de-waardering-van-historische-interieurs-2011.pdf
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Er zijn voortdurend tegenstellingen te overwinnen bij de waardebepaling. Het verhaal kan de brug 
slaan tussen erfgoed als heilige materie of levend en dus veranderlijk erfgoed.  
 

 
 
Het begrip verhaal  begint echter te slijten. De nieuwe term, het nieuwe argument is schoonheid. De 
herintroductie van het begrip schoonheid in de erfgoedwet is een poging om de 
praktijk van eigenaren/bewoners enerzijds en erfgoedzorgers anderzijds op elkaar 
aan te laten sluiten.   
(zie hier de Erfgoedwet 2016). Bij amendement is de term nog aangepast naar 
uitzonderlijke schoonheid.  
 
Het is vragen om moeilijkheden als de term schoonheid  in de erfgoedwet wordt 
ingebracht. Wat is dan schoonheid? Een objectief antwoord is hierop niet te 
vinden. We kunnen wel onderscheid maken tussen positieve, objectieve 
schoonheid met vastgestelde proporties en harmonie, en willekeurige, subjectieve 
schoonheid die voortdurend aan verandering onderhevig is.  
 
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar schoonheidsbeleving.  
Waarom vinden mensen iets mooi ? 

• Studies Radboud Universiteit: ‘als iets net voldoende afwijkt van iets bekends.’ 
• Associaties: ‘Ik houd niet van rood. Bij de oudtante waar ik als kind op visite moest, stond 

een rode zitbank.’  
• Sociale factor: je bent wie je toont te zijn in je huis 

 
De erfgoedspecialist moet vooral een psycholoog zijn: 

• Overbrug de waarderingskloof: pleidooi voor empathie/’living room test’ 
• Zet overtuigende beelden in om positieve(re) associaties t.a.v. het bestaande te 

bewerkstelligen 
• Zoek het heil niet primair in wettelijke maatregelen en‘objectieve’ 

waarderingsinstrumenten… 
 
De presentatiesheets van Johan de Haan vindt u hier. 
Uitgebreide informatie over het proces rond de herbestemming van Soestdijk leest u hier. 
 
 

http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/ministerie_ocw_2015_de_erfgoedwet_2016.pdf
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Singraven-presentatie-Johan-de-Haan.pdf
http://www.herbestemmingsoestdijk.nl/m/mgs2h5/rgdsoest/site/live/#1
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Eloy Koldeweij, specialist historische interieurs bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE)  

De meerwaarde van het interieur-ensemble: 

de erfgoedwet en interieurs  

De nieuwe Erfgoedwet, die vanaf 1 juli 2016 van kracht is, 
betekent nogal wat voor interieurensembles.  

Het begrip interieurensemble: een samenhang van 
onroerende én roerende zaken van (cultuur)historisch, 
artistiek, wetenschappelijk of technisch belang. 
Hieronder wordt een gebouw en/of een of meer ruimten met de bijbehorende inrichting verstaan, 
maar ook een samenhang van enkele objecten, zoals sculpturen, met een gebouw, ruimte of plaats.  

 
 
Tijdens de behandeling van de erfgoedwet in de Tweede Kamer op 
2 juni 2015 is een amendement aangenomen om het begrip 
uitzonderlijke schoonheid  toe te voegen aan de wet.  
Tevens is in de nieuwe erfgoedwet opgenomen dat monumenten 
kunnen worden aangewezen als (interieur)ensemble.  Het wordt als 
essentieel gezien dat erfgoedensembles als geheel worden 
gewaardeerd, inclusief het verhaal en niet de onderdelen 

afzonderlijk.  De boekenkist op Slot Loevestein krijgt pas betekenis door het verhaal.  
 
Ter ondersteuning van het onderdeel ensembles van de erfgoedwet is het Programma Interieurs van 
start gegaan.  Een van de projecten in dit programma betreft interieurensembles. Dit programma 
moet leiden tot praktische producten en diensten die eigenaren en gebruikers ondersteunen bij 
beheer en ontwikkeling van hun interieur.  
 
Als eerste stap start de RCE daarom met de samenstelling van een toonbeeldenlijst die inzicht geeft 
in de soorten ensembles en het belang daarvan. Dit moet leiden tot draagvlak voor, kennis over en 
bewustwording van interieurensembles. In deze toonbeeldenlijst komen: 

 In totaal 60 à 70 voorbeelden  (alle gebouwcategorieën) 

 Alleen voorbeelden van evidente cultuurhistorische waarde 
(het uitzonderlijke en het representatieve) 

 Karakteristiek én kenmerkend 

 Thematische invalshoek 

 Alleen mét instemming van de eigenaar  

Er is veel te doen, maar dat is de moeite waard. Het gaat om erfgoed dat we 
optimaal willen behouden én doorgeven aan volgende generaties; 
herkennen, erkennen en behouden. 

De presentatiesheets van Eloy Koldeweij vindt u hier.  
Zie ook: Monumentale Interieurs 
  
 

https://monumentaleinterieurs.nl/artikelen/de-projecten-het-programma-interieurs
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Singraven-presentatie-Eloy-Koldeweij.pdf
https://monumentaleinterieurs.nl/artikelen/programma-interieurs
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Charlotte van Emstede, bouwkundige / onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht 

 

Geschiedenis, theorie en praktijk van waardestelling in de erfgoedzorg. 

 

Waardestelling in de erfgoedsector is, voor de goede orde, niet een middel om te selecteren maar 
t.b.v. planvorming.  
 
Geschiedenis 
Terugkerend thema in de geschiedenis van monumentenzorg 
is de invulling van het begrip monumentwaarde en wat het 
idee is over wat wenselijk en acceptabel is bij instandhouding 
van historische gebouwde omgeving.  
Waar in de 19de en begin 20ste eeuw werd vastgehouden aan 
het gedachtegoed van Victor de Stuers en Pierre Cuypers, de 
artistieke waarde van de ‘oorspronkelijke’ staat van het 
monument, begint in de loop van de 20ste eeuw een 
ontwikkeling op gang te komen, die de waardestelling van 
cultureel erfgoed verandert.  
1981 kan gezien worden als het geboortejaar van 
waardestelling ten behoeve van instandhouding. Er volgt een 
zoektocht naar de juiste methodiek en de professionalisering 
van de waardebepaling. En ging het dan om een 
architectonische opgave of een kunsthistorisch vraagstuk? In 
het jaar 2000 verschijnt een eerste richtlijn voor 
bouwhistorisch onderzoek; in 2009 volgt een nieuwe richtlijn 
met als ondertitel: cultuurhistorisch onderzoek.  
Recente ontwikkelingen die tot een nieuw begrip van waarde en aangepast proces van waarderen 
leiden: 

• Nota Belvedere (1999-2009), beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (2009).“Behoud 
door ontwikkeling” is het motto; cultuurhistorie is een  vast onderdeel in de ruimtelijke 
ordening 

• Inventarisatie en selectie monumenten Wederopbouw: Ontwerpwaarde 
• Economische crisis, Nationale Agenda Herbestemming: Functionele wijziging van 

monumenten is een speerpunt 
• Erfgoedwet 2016 

 
Theorie 
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van door experts en principes aangestuurde 
monumentenzorg naar wat de Amerikaanse professor Randall Mason values-centered preservation, 
ofwel waardengecentreerde instandhouding noemt, die tevens, in lijn met MoMo en het Burra 
Charter community engagement, participatie van burgers en gemeenschap voorstaat. 
 
We onderscheiden drie soorten waarden; 
alle waarden samen geven betekenis aan 
een object.  
 

• Monumentwaarden: historische 
bron en schoonheid van ouderdom 

• Bouwwerkwaarden: bron voor 
zintuiglijke en intellectuele 
stimulans 

• Erfgoedwaarden: bron voor 
identiteit en gemeenschapszin 
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Praktijk 

 

 

Er zijn diverse richtlijnen ontwikkeld om tot planvorming te komen. Zoals de Burra Charter en de 
Richtlijnen van het RCE.  
Recentelijk  heeft Van Emstede, met haar proefschrift als onderleggen, een aangepaste wijze voor  
waardestellend onderzoek ontwikkeld, waarin het begrip van waarde en het proces van waarderen 
zijn toegespitst op het hedendaagse driedimensionele karakter van een historisch gebouw en op de 
praktijk van waardengecentreerde instandhouding  

 

De presentatiesheets van Charlotte van Emstede vindt u hier.  

Proefschrift Charlotte van Emstede: Waardestelling in de Nederlandse  

monumentenzorg 1981-2009 

 

 

Ida Stamhuis,  directeur-conservator van de Menkemaborg in Uithuizen   

Het staatsieledikant op de Menkemaborg 

 
Ida Stamhuis leidt de aanwezigen door de geschiedenis van de 
Menkemaborg tot en met de familie Alberda die het landgoed 
van 1682 tot 1921 in bezit had, waarna het aan het Groninger 
Museum werd geschonken. Na restauratie van de tuin en de 
gebouwen werd de Menkemaborg opengesteld voor publiek. 
Het huis is volledig ingericht alsof de bewoners ‘even weg’ zijn.  
Door de verschillende eigenaren/bewoners zijn door de tijd 
heen veranderingen aangebracht aan het huis en het interieur.   
 

 

 

Het staatsieledikant 

Het ledikant stamt uit de 18de eeuw en is ingebracht door 
Unico Allard en zijn echtgenote Everdina Cornera van 
Berum.   
Alle facetten van de grote restauratie aan het eind van de 
20ste eeuw passeren de revue.  Van de gordijnen en de 
lambrequins tot de lattenbodem en de matrassen aan toe.  
 
De presentatiesheets met alle toelichtingen van Ida 
Stamhuis vindt u hier.  
 
Zie ook de website van de Menkemaborg 

 

 

http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Singraven-presentatie-Charlotte-van-Emstede.pdf
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Waardestelling-van-Emstede.pdf
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Waardestelling-van-Emstede.pdf
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Lezing-Het-staatsieledikant-van-de-Menkemaborg-Ida-Stamhuis2.pdf
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Lezing-Het-staatsieledikant-van-de-Menkemaborg-Ida-Stamhuis2.pdf
http://www.menkemaborg.nl/
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Gerbrand Korevaar, conservator Slot Zuylen       

Het historisch interieur van Slot Zuylen. Restauratie en reconstructie 

 

In 1952 heeft de laatste eigenaar, de familie 
Van Tuyll van Serooskerken, het slot, de tuin en 
veel van de inboedel ondergebracht in een 
stichting, met als doel het geheel in stand te 
houden. Slot Zuylen kreeg een museale functie 
en het streven was om de sfeer van de laatste 
bewoners te behouden.  
 
Voor behoud en restauratie is het van belang 
om keuzes te maken in de waardebepaling. 
Daarbij zijn zowel de bouwhistorie (huis en 
tuin), kernelementen in het interieur en de 

bewonersgeschiedenis van belang. De bronnen voor onderzoek zijn afbeeldingen, plattegronden, en 
beschrijvingen, maar verrassend genoeg ook een op het kasteel opgenomen kinderserie uit de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw.  
 
Zuylen is als ensemble het behouden waard  

 Door relatie tot de omgeving  
o Poortgebouw, slotboerderij, slangenmuur, koetshuis, tuin 

 Samenhang van onderdelen van het interieur 
o door historische continuïteit in bezit en gebruik  
o collectie Slot Zuylen inherent verbonden aan (bewoners)geschiedenis van het huis 

 Kernelementen 
o Gebouw en terrein als geheel 
o Gobelinzaal 
o Eetkamer 
o Glascollectie 
o Bijzondere schilderijen 

 
Bij de waardestelling worden vier criteria gehanteerd 

 Historische waarden 

 Artistieke waarden 

 Sociale waarden 

 Onderzoekswaarde 
 
Sinds 1952 is er veel veranderd, alleen de bibliotheek is nog in de staat van 1952. Er zijn keuzes 
gemaakt, zoals de terugkeer van Belle van Zuylen.  

Een andere keuze was van persoonlijke aard. Lucile van Tuyll (nu voorzitter van de stichting) heeft 
bijzondere herinneringen aan de bijzonder kwetsbare Chinese knikpoppen die bij haar grootvader in 
de Gobelinzaal stonden(en waar ze niet aan mocht komen). De restauratie van deze poppen is 
onlangs afgerond en in de tentoonstelling Azië in Slot Zuylen te bewonderen.   
Wat je wilt laten zien is niet statisch en inzichten veranderen met de tijd. Dat wordt prachtig 
geïllustreerd met een filmpje van Maria Barnas waarin te zien is hoe de authentieke werkkamer van 
Goethe door de tijd heen wordt getoond.  

De presentatiesheets van Gerbrand Korevaar vindt u hier. 

Meer informatie op de website van Slot Zuylen 

https://vimeo.com/10715465
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Singraven-presentatie-Gerbrand-Korevaar2.pdf
http://www.slotzuylen.nl/
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Tot slot 
 

De vele positieve reacties op deze studiedag zijn stimulerend en 
nodigen uit om vaker zulke inhoudelijke programma’s samen te 
stellen. Iemand verwoordde haar erkentelijkheid voor deze dag 
als volgt:  
 
Zelden hebben onderwerp, plek en publiek zo aardig bij elkaar 
gepast.  
 
Cultuurfonds en sKBL danken de sprekers, de gastvrije 
beheerders en rondleiders en de bezoekers voor deze geslaagde 
dag met een gouden randje.  

 

 

René Dessing en Henk Dijkstra 

©Martijn Gijsbertsen 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2016, Saskia Ouwehand 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 


