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Natuurmonumenten begonnen in 1905 



Natuurmonumenten, natuurschoon en de natuurschoonwet 

• Natuurmonumenten met andere partijen 

al vroeg betrokken, met een breder 

natuurdoel 

• Begrippen natuurschoon en 

landschapsschoon komen veel voor 

• In deze jaren koopt Natuurmonumenten 

bedreigde (onderdelen van) 

landgoederen: Hagenau (1910), 

Rhederoord (1919), De Braak (1920), 

Nijnenburg (1924) 

• Vaak gered van verkaveling 



Jac.P. Thijsse over de Natuurschoonwet in 1928 

• Het allereerste, dat wij noodig hebben, is een goede wet op het behoud van ons 

natuurschoon en tot bescherming van onze flora en fauna. Het belastingwetje, dat zich 

tooit met den naam “Natuurschoonwet”, heeft reeds eenige verademing gebracht, maar 

wij verlangen veel meer… 

• Thijsse op de eerste Monumentendag, 1928 



112 jaar later…… 

• Natuurmonumenten beheert 100.000 hectare 

• Is een vereniging met ruim 720.000 leden 

• Beheert een staalkaart aan cultureel erfgoed 

• Rondgang langs 6 van de 60 landgoederen: 

» De Braak  (1920) 

» Eerde   (1949) 

» Genhoes  (1955) 

» De Klencke  (1961) 

» De Slotplaats (1997) 

» Beeckestijn  ( 2011) 



Eerste  landgoedaankoop De Braak, 1920 



Natuurgebied of recreatieterrein? 



Terugkeer van de kiosk 





1935: inventarisatie openstelling 

NSW-landgoederen voor leden 



In het jaarboek 1936-1940 



Natuurmonumenten aanspreekpunt? Hangjongeren in 1944 



Werk aan het eerste handboekje 1949 



Vragen blijven komen….. 





Vroege landgoedaankopen: Eerde en Genhoes 



Bij de Top 10 1930-1940 (Verstegen, 2017) 



Van Pallandt en Natuurmonumenten 



De invloed van eigenaren (landschapsbiografisch onderzoek) 











Restauratie interieur en exterieur, park en landschap 



Genhoes in 1955 











De Klencke  

legaat Elisabeth Goddard-Van der Wijck 

1961 







Alleen functioneel, of toch meer? 



Nog veel te ontdekken en onderzoeken….. 



Relaties met de kerk  

(rechten en plichten) 



De Slotplaats: een gelaagde geschiedenis (1997) 





Een formele aanleg en sporen van Johan Hermann Knoop 





Toetje: een van de recenste verwervingen: Beeckestijn (sinds 2011) 





Versterkingsplan met accenten 



….met hier en daar forse restauraties 



Visualiseren? 



Hoe om te gaan met WO II relicten? 





Bijna een eeuw landgoedbeheer 


