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Het onderhoud van de tuin bij torenkasteeltje
Walenburg (Neerlangbroek), ooit het p
 aradepaardje

In opdracht van de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht

van de NTs, werd lange tijd mede onderhouden

heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos de economische betekenis

door een groep NTs-vrijwilligers. Totdat huis en tuin

van buitenplaatsen onderzocht. De interessante conclusie is dat
Tekst - Willemijn van den Berg
Fotografie - Provincie Utrecht

in 2000 in andere handen overgingen.

het de moeite waard is om dit prachtige erfgoed te behouden.

Baten overtreffen kosten
Overijssel, Utrecht en Gelderland zijn rijk aan buitenplaatsen en
landgoederen. Om de buitenplaatsen voor de toekomst te kunnen behouden, is geld nodig. Eigenaren kunnen de kosten voor de instandhouding vaak
niet zelf o
 pbrengen en vragen provincies om bijstand.
Maar waarom zouden provincies hier met gemeenschapsgeld aan bijdragen? Voor een antwoord op deze vraag hebben de drie provincies de economische betekenis van buitenplaatsen laten onderzoeken door middel
van een kosten-batenanalyse. Uit dit onderzoek blijk dat buitenplaatsen

Het rapport ‘Historische buitenplaatsen en
landgoederen. In stand
houden loont!’ kunt u
onder andere vinden
op www.gelderland.nl/
buitenplaatsen of door
contact op te nemen
met Willemijn van den
Berg van de Provincie
Gelderland via
w.berg@gelderland.nl.

Het Hydepark in Doorn is een voorbeeld van een
goed onderhouden, aantrekkelijk park. Onderhoud
brengt echter veel kosten met zich mee.
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en landgoederen een groot aantal maatschappelijke baten hebben, waarmee ze een economische en maatschappelijke bijdrage leveren aan
de samenleving. De twee grootste baten hebben
betrekking op de recreatieve beleving en op woongenot. Voor het gebied ‘zuidelijke Veluwezoom’
heeft Witteveen+Bos de verhouding tussen de
(instandhoudings)kosten en de baten berekend.
Uit deze berekening blijkt dat de baten de kosten
overtreffen met een factor 2,4 tot 4,2 (de ratio).
Een andere uitkomst van het onderzoek is dat
slechts een klein deel van de baten daadwerkelijk
terechtkomt bij de eigenaren van buitenplaatsen
en landgoederen, terwijl zij wel de onderhoudskosten moeten dragen.

Weerzien met de Hof van Walenburg

Veel belangstelling voor de tuin van Walenburg.

In de NTs periode werd als afsluiting een inventarisatie
gemaakt. Afgelopen 8 september, tijdens Open Monumentendag, was de Hof van Walenburg sinds 1999 weer voor
het eerst voor het publiek open. Reden voor een aantal
NTs-ers om de tuin opnieuw te gaan bekijken. Op zoek naar
momenten van herkenning en verandering. Zij waren het er
allemaal over eens dat een tuin geen statisch gegeven is.
(On)herkenbaar
Toenmalig bewoonster en tuinarchitecte Liesbeth
Canneman-Philipse legde vanaf 1965 met haar man Elias
een tuin aan op een van de twee eilandjes, verdeeld in
diverse tuinkamers. De structuur was niet veranderd, doch
de weelderige en bijzondere beplanting van weleer was niet
meer. Behalve in het deel dat ook wel ‘de wildernis’ heette
en naar het formelere deel leidt. In de kweektuin met kas
was, ondanks een wat andere beplanting en uitstraling,
de oude situatie nog duidelijk herkenbaar. In de stille tuin
was de rustbank weg en waren de vier ronde plantvakken
een zwakke afspiegeling van wat het ooit was. Onder de
pergola aan de kant van de middenas bloeiden en geurden
de donkerbladige Cimicifuga als vanouds. De begroeiing
van de assen was minder uitbundig. De rozentuin was
nauwelijks meer een rozentuin, al stond de imposante,
gestutte Rosa ‘Likkefund’ nog fier overeind. De bloementuin
was onherkenbaar geworden. De borders hadden plaats
gemaakt voor een grasveld. Leuk wel weer was de doorkijk
die in de taxushaag was aangebracht vanuit de tuin naar het
huis en vice versa.

Concrete aanbevelingen
Om eigenaren te ondersteunen bij het behoud
van hun buitenplaats adviseert Witteveen+Bos
de provincies om een ‘drietrapsmodel’ toe te
passen. Als eerste door maatwerk in de regelgeving te bieden. Daarnaast zijn laagrentende
leningen een optie om buitenplaatsen en land
goederen in stand te houden. Leningen zijn met
name geschikt voor aanpassingen aan gebouwen, zoals herbestemming, omdat de eigenaar
op deze manier inkomsten genereert. Ten slotte
blijven subsidies noodzakelijk, vooral voor het
groenonderhoud, omdat uit groen weinig tot geen
inkomsten kunnen worden gehaald.Terwijl de
Groene Monumentenwacht heeft berekend dat 72
tot 83% van alle onderhoudskosten op buitenplaatsen en landgoederen daarop betrekking heeft.
Aan de lastenkant kunnen de energiekosten
worden teruggedrongen door te investeren in
innovatieve) energiebesparingsmaatregelen.

In een nog altijd sfeervolle omgeving met aangenaam
nazomerweer, was het een geslaagd uitje. Maar met de tuin
van toen op het netvlies, was het hier en daar ‘even slikken’.
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