
Buitenruimte van Betekenis 
Verslag van het debat over ontwerpen aan groen erfgoed. 

30 Oktober 2019 |Faculteit Bouwkunde TU DELFT | Berlagezaal  

door Lucie Nijsen (NVTL)

Op 30 oktober kwamen op uitnodiging van rijksbouwmeester Floris Alkemade ruim 70 

professionals uit de wereld van tuin- en landschapsarchitectuur, erfgoed, kunst en cultuurhistorie 

bijeen voor een debat, georganiseerd door het Atelier Rijksbouwmeester en de NVTL in 

samenwerking met de TU Delft.  

Aanleiding waren de resultaten van ontwerpcompetities die door het Atelier Rijksbouwmeester 

waren georganiseerd voor de renovatie van de tuin van het Johan de Witthuis in Den Haag en voor 

het ontwerpen van follies en een brug als een eigentijdse toevoeging aan de renovatie van het 

park Huis Doorn; beide objecten in eigendom en beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. 

INTRODUCTIE 

Na een welkomstwoord door de decaan van de TU Delft Dick van Gameren deed Floris Alkemade als 

initiator en moderator van deze bijeenkomst de aftrap met een beschouwing over de stand van 

zaken van ontwerpen aan groen erfgoed binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Tien jaar geleden startte 

het Atelier Rijksbouwmeester een programma om meer aandacht en geld te besteden aan de 

buitenruimte bij monumenten in de portefeuille van de toenmalige Rijksgebouwendienst. Dit heeft 

onder andere geleid tot een herstelplan voor buitenplaats Trompenburg en het opstellen van 

richtlijnen voor tuinhistorisch onderzoek. Na een verkenning naar de stand van zaken van de tuinen 

en parken bij monumenten van het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag - vast gelegd in de publicatie 

‘Ruimte rond Rijksgebouwen‘- zijn pilots gestart om te onderzoeken hoe deze buitenruimten bij 

monumenten op een hoger niveau kunnen worden gebracht. De tuin van het Johan de Witthuis en 

Park Huis Doorn zijn twee van deze pilots waarmee ervaring wordt opgedaan met het verbeteren 

van de kwaliteit van de buitenruimte bij rijksmonumenten van het Rijksvastgoedbedrijf. Op basis van 

de resultaten van de pilots heeft Floris Alkemade het advies ‘Buitenruimte van Betekenis’ opgesteld. 

Dit advies is een oproep om systematisch de buitenruimte in kaart te brengen, deskundigheid in 

ontwerp en beheer te betrekken en financiële en organisatorische kaders te bieden om kwaliteit 

mogelijk te maken.  

Alkemade sluit zijn beschouwing af met een voorbeeld van een zeer recent voorbeeldproject van het 

Atelier Rijksbouwmeester, waarbij een in onbruik geraakte TBS inrichting in de Achterhoek niet 

wordt gesloopt, maar wordt terug gegeven aan de natuur. Als Huis van de Natuur wordt een proces 



van verval nagestreefd, waarin de kracht van de natuur beleefbaar wordt. Hiermee wordt ook nu 

weer zichtbaar dat tuinontwerp een weerspiegeling is van de opvattingen in de maatschappij over de 

relatie van de mens met de natuur. 

Ter voorbereiding op het debat benoemt de Rijksbouwmeester het doel dat wordt nagestreefd:  

Standpunten en dilemma’s in beeld brengen die richting kunnen geven aan de omgang met groen 

erfgoed bij herinrichting, nieuwe opgaven en beheer. De centrale vraag daarbij is: ‘Hoe behoud je 

een monument dat is gemaakt van levend en daarmee voortdurend veranderend materiaal en hoe 

verhoudt behoud en restauratie zich tot de noodzaak van het voortdurend vernieuwen en daarmee  

levend houden van de tuintraditie‘? 

PITCHES 

Als brandstof voor het debat worden 8 afwisselende informatieve en beschouwende pitches 

gehouden. 

Steven Delva licht zijn winnende en recent gerealiseerde voorstel voor de tuin van het Johan de 

Witthuis toe onder het motto ‘Hortus Fabulae’. Met een centraal in de as gelegen ‘conversation 

piece’ bestaande uit doorsneden van Nederland, gecombineerd met een watersysteem en vaste 

planten wordt de tuin van een krachtig nieuw element voorzien, terwijl draaiende deuren de 

mogelijkheid bieden de tuin te compartimenteren. 



Ben Kuipers vertelt over de achtergronden van de ontwerpprijsvraag voor de tuin van het Johan de 

Witthuis en toont de inzendingen van Karres & Brands en B+B. De verschillende uitgangspunten die 

de drie bureaus hanteerden hebben bij de jury - onder voorzitterschap van Eric Luiten - geleid tot een 

levendige discussie over eigentijds ontwerpen aan groen erfgoed.  De drie inzendingen van hoge 

kwaliteit  gaven een goed inzicht in de verschillende opvattingen die hierbij bestaan. Met het 

voorstel met geslepen asfalt dat de delta verbeeldt zocht Karres & Brands de grenzen op van het 

contrast tussen historie en onze tijd. Terwijl B+B het gebruik van de tuin voor bijeenkomsten centraal 

stelden met een scheidingswand die tuinmeubilair herbergt en een vloer die ook vijver kan worden.  



Marinke Steenhuis houdt de ontwerpers met haar intermezzo een spiegel voor. De geschiedenis van 

de tuin is meer dan het stilistische ensemble met het monument waar de tuin bij hoort. De betekenis 

van Johan de Witt als bewoner van dit huis blijft onderbelicht. De waarden en ambities van die tijd 

hadden naar de huidige tijd getrokken kunnen worden. het is interessant om de geestelijke waarden 

–van toen een nieuwe betekenis te geven in de tijd van nu door deze ruimtelijk  te duiden. Denk aan

hoe Huijgens dat met Hofwijck heeft gedaan. Hier zou een relatie met de huidige tijd die zoekt naar

nieuwe geestelijke waarden gemaakt kunnen worden.

Peter Verhoeff toont in een nutshell het ontwerp voor de renovatie van Park Huis Doorn, waarin de 

verschillende tijdlagen, van de Middeleeuwen tot de jaren ’50 van de 20e eeuw, in een nieuwe 

ruimtelijke samenhang worden gebracht. Een aantal hoogtepunten uit de tijd van de bewoning van 

de voormalige Duitse keizer worden gerestaureerd. 



Frank Havermans geeft een overzicht van de overwegingen van de jury bij de selectie van ontwerpen 

voor de follies en de brug. De invalshoeken die door de ontwerpers zijn gehanteerd leidden tot sterk 

verschillende voorstellen. De poëtische benadering van Anouk Vogel maakte indruk op de jury.   

Anouk Vogel 



Flux + Studio Rap 

Rink Tilanus architecten 

Pieterjan Gijs licht zijn winnende inzending toe met twee follies en een ‘Schwebebrücke’ voor park 

Huis Doorn. Het oude kalverhok in neogotische stijl is getransformeerd tot een abstract sculptuur, 

dat alleen vanuit de zichtas uit het huis gezien de gedaante van de oorspronkelijke follie aanneemt. 

In dezelfde betonuitvoering geeft een brug van scherven een vergelijkbare ervaring als de oude 

wiebelige zweefbrug. Over het voorstel voor een labyrint als extra follie was de jury vanwege de 

omvang nog niet helemaal overtuigd. 





Thomas von der Dunk gaat in op het dilemma tussen conserveren, restaureren of eigentijds verder 

ontwikkelen waar je als ontwerper met erfgoed mee wordt geconfronteerd. Wat hem opviel is de in 

zijn ogen ahistorische en apolitieke aanpak die ontwerpers in Nederland daarbij vaak ten toon 

spreiden. Ontwerpen leveren zelden een commentaar op de historische context. Voor park Huis 

Doorn lag een verwijzing naar WO I toch erg voor de hand.  

Gerdy Verschuure tenslotte laat zien dat er binnen de faculteit Bouwkunde en specifiek binnen de 

mastertrack Landscape Architecture aandacht is voor analyse en ontwerpen van ons groene erfgoed, 

waarbij de aandacht varieert van de tuinen en parken tot aan historische landschappen. Het 

balanceert tussen het benoemen en waarderen van de historische essentie tot nieuwe ontwerpen 

om het een plaats in het hier en nu te geven. Enkele voorbeelden van de vaak verfrissende 

benadering van studenten van de bij het omgaan met erfgoed worden getoond 

Ontwerp dat studenten maakten voor de Muur van Mussert (Lunteren). 



DEBAT 

Na de pitches  - die meer tijd namen dan voorzien - ging Floris Alkemade in  gesprek met een panel 

bestaande uit Paul Roncken, Natascha Lensvelt, Marinke Steenhuis en Frank Havermans. 

Natascha Lensvelt beet het spits af met een kritische noot over de term ‘buitenruimte’. Alsof het 

geen object op zichzelf kan zijn, alleen iets wat overblijft, waar je dus wel kan parkeren. Noem het 

gewoon tuin, park of groenaanleg. Zij merkte tevens de verschillen op; de tuin van Johan de Witthuis 

is van beperkte omvang en geheel getransformeerd.  Park Huis Doorn is groot met een stevige 

structuur; dat kan wel wat nieuws hebben. De competitie als vorm heeft wel beperkingen; zo lijkt er 

geen dialoog met de opdrachtgever. 

Floris Alkemade antwoordt dat de competitie is ingezet om ruimte voor experiment te bieden. Hij 

merkt op dat de ontwerpers van tuinen veel vrijheid nemen. Daar kan de architectuur wel wat van 

leren. 

Marinke Steenhuis constateert dat door liberalisering de tijd van ‘corporate ontwerp’ door de 

overheid voorbij is. Vooral particuliere opdrachtgevers zijn bepalend. De focus is ook verlegd van de 

tuin naar het landschap. Het verlangen naar het paradijs - de basis van de tuinkunst - is echter nooit 

weg geweest. Het vieren van poëzie is echter moeizaam in Nederland. Ontwerpen raken je vaak niet 

meer. Gelukkig was dat bij de vandaag getoonde ontwerpen niet het geval. 

Floris Alkemade sluit hierop aan door naar het verschijnsel van de verdozing van het landschap te 

verwijzen. Wie heeft de regie? Zijn hier ook ‘gevoelsvoorwaardes? Moet je hier als architect nog wel 

iets mee willen; uitdrukking aan geven of mooi maken?   

De vraag luidt aan alle panelleden:’ Moeten we als beroepsgroep meedogenloos worden? Op naar 

het Malieveld! Of is er een oplossing waarin we ons kunnen blijven richten op de verbetering en het 

behoud van het Nederlandse landschap?’ 

Frank Havermans vindt dat het hebben van ambitie altijd goed is! We moeten het verleden daarbij 

gebruiken. Echter, wie let erop wat er in het landschap gebeurt? Ambtenaren zien het niet op tijd en 

men grijpt vaak te laat in. Welstand zou in dorpen beter moeten opletten bij het uitgeven van (vrije) 

kavels. Is er nog wel samenhang tussen economie en belang van natuur? 

Natascha Lensvelt wijst er op dat het Vondelpark is ontstaan door (welgestelde) particulieren met 

een duidelijke groenwens. Buitenplaatsen waren zeer in trek en een pand met een groene ruimte 

levert meer op. Door klimaatverandering komt het besef van veel groene ruimten vanzelf wel. De 

stelling: ‘waardeer het en repareer het’ is ook hier van toepassing. 

Paul Roncken zat in de jury van de prijsvraag Huis Doorn en heeft volgens Alkemade de slagkracht om 

totaal anders te denken. Hij vraagt aan Paul Ronken of ‘poëtische slagkracht’,  verwijzend naar zijn 

dissertatie over het sublieme, hier een antwoord heeft. Roncken: ‘Ik ben de laatste 10 jaar 

wetenschappelijk bezig en bekijk projecten via drie ingangen: abductie, deductie en inductie. 

Abductie - de creatieve benadering -, deductie - de analytische benadering - en inductie, waarbij 

wordt uitgegaan van het unieke, de genius loci, moeten alle drie doorlopen worden. Met de 

analytische aanpak is iedereen wel vertrouwd; dat begrijpen we allemaal. Voor goede plannen is dat 

echter niet genoeg.  Je kunt je als ontwerper niet beperken tot het puur creatieve. Om te overtuigen 

zal je als ontwerper de hele cirkel moeten rondgaan en alle fases moeten bewandelen. Het ontwerp 

vertelt een narratief’. Zijn conclusie: ‘we leven in een land waarin poëzie als negatief wordt gezien, 

maar dit geeft juist betekenis aan de waarde van cultuur.’ 



Marinke Steenhuis bepleit nogmaals het belang van het duiden van wat er is. Het vertellen van de 

verhalen en het zichtbaar maken van de waarden die daarbij betrokken zijn.  

Meedogenloos moeten we wel zijn op het onderhoud en beheer: permanent goed onderhoud is niet 

populair maar wel noodzakelijk. 

Als tenslotte deelnemers in de zaal wordt gevraagd naar reacties reageert Sylvia Karres met de 

oproep om deze discussie elders voortzetten met elkaar. En met de oproep aan de overheden in het 

algemeen en het Atelier Rijksbouwmeester in het bijzonder om toch vooral prijsvragen als deze te 

blijven uitzetten onder een breder aantal bureaus. 

TENTOONSTELLING 

In de Oostserre van de faculteit Bouwkunde TU Delft, openen Johan Meeus en Ana Roders de 

tentoonstelling van negen projecten. Een selectie van ruim 50 projecten die, naar aanleiding van een 

oproep door NVTL, zijn ingezonden. Deze negen projecten zijn tevens gepresenteerd in een speciale 

editie van het vakblad Tuin en Landschap die aan de aanwezigen is uitgereikt. In kleine kring is de 

discussie voortgezet bij de tentoonstelling onder het genot van een hapje en een drankje. 

De tentoonstelling zal nog op een aantal andere locaties te zien zijn, waaronder Wageningen (WUR), 

Amersfoort (RCE) en Groningen (RUG). Belangstellenden die de tentoonstelling tijdelijk willen 



huisvesten kunnen dit te kennen geven bij de NVTL. DE NVTL streeft er naar het debat met 

vakgenoten en daarbuiten voort te zetten.  

Met dank aan: 

Dick van Gameren,  
Floris Alkemade  
Steven Delva   
Ben Kuipers  
Marinke Steenhuis 
Peter Verhoeff   
Frank Havermans 
Pieterjan Gijs   
Thomas von der Dunk  
Gerdy Verschuure-Stuip 
Paul Roncken   
Natascha Lensvelt  
Johan Meeus  
Dorothée Koper 
Laura Amsing  

decaan faculteit Bouwkunde TU Delft 

Rijksbouwmeester 

landschapsarchitect, DELVA Landscape Architecture/Urbanism 
adviseur Atelier Rijksbouwmeester 
architectuurhistoricus 

landschapsarchitect Stichting in Arcadië
beeldend kunstenaar 
Gijs van Vaerenbergh architecten 

cultuurhistoricus-publicist 
assistent professor landschapsarchitectuur TU Delft 
landschapsarchitect, lector WUR, Adviseur Prov. Utrecht 
specialist groen erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
landschapsarchitect, pr commissie NVTL 
adviseur monumenten, Atelier Rijksbouwmeester adviseur 
Atelier Rijksbouwmeester

En alle aanwezige deelnemers aan het debat 

Organisatie : Atelier Rijksbouwmeester en de NVTL in samenwerking met de TU Delft.




