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Vijver bij de Hemelse Berg.
Ansichtkaart. Privécollectie
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Links: Landgoed De Oorsprong en de Hemelse Berg in 1800. Bron: Rijks Universiteit
Leiden. Rechts: Oude ansichtkaart van de Bilderberg in Renkum. Privécollectie

opentuinencommissie
Gonne Doorman-Van den Wall Bake, voorzitter,
Anneke van Apeldoorn, Marianne Bielders-Bergmans,
Rita den Breeje, Beline Geertsema-Key,
Brigitte Gentis-Van Dam Merrett, Lietje de Vree-Van den Bergh

Landgoederen

op de helling
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Links: Zicht vanaf landgoed Duno, Renkum, op de Betuwe. Foto: Flip Witte
Rechts: Renkum elevation map: landgoedgrenzen (blauwe lijnen) op de hoogtekaart.
Bron: The changing estates landscape of Renkum, Bibliotheek Wageningen UR, juni 2012
Tekst - Rob Aben

De gemeente Renkum
is rijk aan prachtige
landgoederen en
buitenplaatsen. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog
(de Slag om Arnhem) zijn
de hoofdgebouwen echter
veelal verwoest en daarmee
liggen de tuinen er vaak
verweesd bij.

Rob Aben is landschaps
architect en inwoner van
Oosterbeek en schrijft dit artikel
namens de ‘Initiatiefgroep
Visie voor de Landgoederen’.

Eretribune
Al lang voor de tijd dat er landgoederen en buitenplaatsen werden gesticht, was de stuwwal tussen
Oosterbeek en Renkum in trek bij mensen. Getuige bijvoorbeeld opgravingen uit de Steentijd en de
Walburcht op de Duno (circa 1000 na Chr.). Vanaf de dertiende eeuw was het gebied een domeinbos
(Heerlijkheid van Doorwerth). Daarna ontdekten welgestelden uit het westen van het land het gebied.
Hiervandaan konden ze vele kilometers ver kijken over de uiterwaarden en de Betuwe. Het was op de
stuwwal dringen om uitzicht. Je zou het de eretribune van het Nederlandse Landschap kunnen noemen.
Het contrast tussen de steile oeverwallen en de platte Betuwe is fantastisch.
Publiek toegankelijk
De landschapsarchitecten die mochten ontwerpen aan de landgoederen op de stuwwal waren groot
heden in hun tijd: J.D. Zocher jr., L.A. Springer en S. Voorhoeve. Zij ontwierpen in de periode tussen 1830
en 1942 in de landschapsstijl en konden hier op de stuwwal hun geluk niet op: hier was reliëf, hier was
een landschap met drama in zich, met verre uitzichten. De ideale uitgangspunten voor de landschapsstijl. Dat trof men (bijna) nergens in het platte Nederland aan. Ze hebben er dan ook een landschapsfeest
van gemaakt. Denk aan de Hemelse Berg, denk aan de Duno, aan Hartenstein, aan Bato’s Wijk en aan de
Oorsprong. Overal zichtlijnen naar de Betuwe en daartegenover juist intieme besloten plekken, kronkel
paden, follies, exotische bomen et cetera. Het lijkt nergens te stoppen, het landschap is geheel onderdeel
van de landgoederen, precies zoals past bij de landschapsstijl: onbegrensd.
Wat deze landgoederen extra bijzonder maakt, is dat er nauwelijks tot geen fysieke grenzen zijn
(geweest) om de privacy van de bewoners te waarborgen. Integendeel, ze waren en zijn allemaal groten-
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Fotografie - Flip Witte, Bibliotheek Wageningen UR en privécollecties

Het eens zo trotse cluster van landgoederen en buitenplaatsen op de stuwwal is inmiddels enorm
genivelleerd: er wordt aan de randen geknabbeld, er wordt bosbeheer op losgelaten en de natuur neemt
het over van de cultuur in plaats van dat er balans tussen beide is. De ‘Initiatiefgroep Visie voor de
Landgoederen’, bestaande uit lokale deskundigen, probeert deze ontwikkelingen te kenteren. Daarbij
bijgestaan door andere lokale verenigingen en de Nederlandse Tuinenstichting.
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deels publiek toegankelijk. Ook dat is uniek. In de gemeente Renkum is het al
vele eeuwen ‘not done’ om al het moois voor zichzelf te houden: de poorten
stonden open voor de bevolking om mee te genieten.
Pleidooi
De landgoederen en buitenplaatsen zijn in verschillende handen. Landgoed
De Oorsprong wordt momenteel opgeknapt door stichting Geldersch Landschap & Geldersche Kastelen, dat is een lichtpuntje, maar er liggen er nog
veel meer. Zoals gezegd maakt een groep van verontruste bewoners zich
inmiddels al enkele jaren hard voor een degelijke, integrale, visie op deze
landgoederen en buitenplaatsen. Zoiets als de provincie Utrecht en diverse
gemeentes gemaakt hebben voor de Stichtse Lustwarande. Een langetermijnvisie die herstel van de waarden waarborgt en zorgt voor inkomsten waaruit
het onderhoud na herstel kan worden gefinancierd.
We pleiten voor een degelijk onderzoek dat ten grondslag ligt aan de visie.
Hiervoor is op verzoek van de initiatiefgroep de Wetenschapswinkel van
de Wageningse Universiteit bezig met een waardenstellend onderzoek. De
gemeente werkt momenteel wel aan een visie, helaas zonder te wachten op
het waardenstellend onderzoek. Het dreigt een plichtmatig beleidsdocument
te worden zonder fundament, ambitie en perspectief.
De initiatiefgroep beschikt over professionele kennis op bestuurlijk,
landschappelijk, ruimtelijk en cultuurhistorisch gebied, die zij graag wenst
in te zetten. Ze heeft nauw contact met de Nederlandse Tuinenstichting,
die de gemeente in 2011 verzocht om een integraal beheersplan voor het
hele gebied, gebaseerd op een visie en streefbeelden. Daarnaast heeft zij de
monumentenstatus aangevraagd. Het huidige RO-beleid is onvoldoende,
misschien dat dit zware middel een kentering op gang kan brengen.
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