
Eigenaar 
annex uitbater 
van landgoed
Prachtig als het onderdeel van  
de erfenis is, zo’n landgoed, maar 
toch: ga er maar aanstaan. Onno-
dig te zeggen dat het onderhoud 
in de papieren loopt, terwijl de 
kasteelheer en -vrouw slechts 
over een papieren vermogen 
 beschikken: datzelfde landgoed. 
Op bezoek bij landgoedeigenaren 
die hun creativiteit aanwenden 
om kostendekkend op stand te 
wonen. ‘Deze historische buiten-
plaatsen verbinden de huidige 
generaties met de geschiedenis.’
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Liever geen brommers en
Buitenplaatsen en landgoederen
zijn duur in het onderhoud.
Dus moeten de eigenaren
activiteiten verzinnen die
geld opleveren, maar de rust
niet verstoren. De een bouwt
woningen voor verstandelijk
gehandicapten, de ander kiest
voor een begraafplaats.

‘D
át is niet debedoe-
ling!’ RenéDessing
springt op, beentnaar
buiten enbenadert
het oudere echtpaar
datmet eenbrommer

het terreinoprijdt vanbuitenplaatsHuis
Landfort indeGelderseAchterhoek. Par-
kerenbij de ingang, gebiedt hij. Op zijn
terreinduldtDessing geenbenzinedam-
penof knetterendemotoren.

Dessingbewoonthet landhuis en is
als directeur vande stichtingErfgoed
Landfort verantwoordelijk voorde groot-
scheepse restauratie vanhet landhuis
inMegchelen enhet bijbehorende land-
goed. ‘Ikhoopdat ikniet overkomals
eenbozebuurman’, grinnikt hij. ‘Eigen-
lijk heb ikbest een vriendelijke inborst.’
Allesmoetworden zoals hetwas, zo
luidt het doel vande stichtingdiehet
landgoed in2017kocht.Het koetshuis is
herbouwd, demoestuin en visvijver zijn
hersteld, de 750meter lange grachtwerd
uitgebaggerd. En inhet park zijndezelf-
debomengeplant als die er inhet begin
vandenegentiende eeuwgroeiden.

‘Historischebuitenplaatsen ver-
bindendehuidige generatiesmetde
geschiedenis’, weetRenéDessing als
kunsthistoricus. ‘Ze lerenonshoede eli-
te vroeger leefde, ze tonenonswelkekeu-
zes er toengemaaktwerden. Zo laten ze
zienhoede cultuurwaarinwenu leven
tot stand is gekomen.Voormijwerkt dat
relativerenden vertroostend.’

OpLandfortwordt hetnationaal cen-

trumvoorNederlandsebuitenplaatsen-
cultuur gevestigd. Alles verwijst naar een
landgoedofbuitenplaats, of het nugaat
omde schilderijendiede stichting ver-
werft of omdeplantendie indegrond
wordengezet.De lavendel is vernoemd
naarhet Twentse landgoedTwickel, de
appelbomenkomenvanhetGelderse
Huis ’t Joppe, de tegelkachel vanSlot
Zeist.

De afgelopen vijf jaarwerd er voor
ruim€11mln verspijkerdaanHuisLand-
fort. ‘Gelukkig komthet einde vande res-
tauratie in zicht’, zegtDessing.Hij heeft
genoeg vande radio vandebouwvakkers
en vanhun vingerafdrukkenopdegor-
dijnen.Maarbelangrijkernog:Dessing
wil aande slagmetde rondleidingenen
degeschiedenis vanbuitenplaatsenbre-
der verspreiden.

ASIELZOEKERS
Het einde vande restauratie betekent
niet het einde vandekosten. Landgoed
en landhuis vragenomonderhoud: er is
altijd iets dat geschilderdmoetworden
ende energiekosten zijn verveelvoudigd.
‘Elk jaar is er anderhalve ton tot twee
tonnodig’, zegtDessing. ‘Wijworden
opanoniemebasis ondersteunddoor
een vermogende familie,maardat geluk
hebbenanderebuitenplaatsenniet.’

Nederland telt 551historischebui-
tenplaatsen.Overal zijndekostenhoog,
overal zijnde inkomstenbronnenbe-
perkt.Depacht vanboerderijen ende
bosbouw leveren teweinig op,maar

Fr
it
s
C
o
ni
jn

is
re

d
ac

te
ur

m
id
d
en

-
en

kl
ei
nb

ed
ri
jf
va

n
H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

In het kort

. Het onderhoud van
buitenplaatsen kost
anderhalve ton tot
twee ton per jaar.. Met bosbouw en de
pacht van boerderij-
en worden de kosten
niet terugverdiend.. Dus moeten de
eigenaren activiteiten
verzinnen die
geld opleveren, maar
het karakter niet
aantasten.

Een begeleider helpt een jongere bij het onderhoud. Een zorghoeve voor jongerenmet een verstandelijke beperking bre

nbruiloften ophet landgoed
campings enbungalowparken tastende
rust vandebuitenplaats aanen zijndus
taboe.Dat geldtmeestal ook voorhuwe-
lijksfeesten.Dessing: ‘Voor landgoede-
ren zijnuitvaartenbetere evenementen.’

De eigenaren vanbuitenplaatsen
speuren vrijwel constantnaar alternatie-
ve inkomsten.De eenkomtuit bij klein-
schaligewoningbouw,de anderbij de
verhuur vandebijgebouwenals kantoor
of opvanglocatie voormet coronabe-
smette asielzoekers.

APPARTEMENTEN EN ZWEMBAD
Architect FrisoWoudstraheeft jaarlijks
€150.000nodig voorHuisWientjesvoort,
zijnbuitenplaats inhetGelderseVorden.
‘Het planwasomophet landgoedeenho-
telmet 36 appartementeneneen zwem-
bad tebouwen’, zegtWoudstra. ‘Dehuur-
opbrengst zoudangebruiktwordenom
deonderhoudskostenmee tebetalen.’

MaarWoudstra verwierphet plan. Als
alles goedgaat, leverende appartemen-
ten veel geldop.Maar er is eenkeerzijde.
Wantwanneer een crisis toeslaat, heb-
benmensenminder tebesteden, bezui-
nigen zij op vakanties enwordendehuis-
jesmisschiennietmeer verhuurd.

Endan is er dus geengeldmeer voor
het onderhoud. ‘Opeen landgoed is
continuïteit belangrijker daneenmaxi-
malewinst’, zegtWoudstra. ‘Verloede-
ringmoet tenkoste vanallesworden
voorkomen. Ikwil dit landgoed in goede
conditie overdragenaande volgende
generatie.’

Woudstra kiest voor eenappartemen-
tencomplex voor jongerenmet een ver-
standelijkehandicap, een complexdat
ook in slappe tijden zijnwaardehoudt.
Dehypotheekkomt vandeStichtingKer-
kelijkGeldbeheer, het Zorgkantoorbe-
taalt de zorg endedaaraangerelateerde
kosten. ZoontvangtWoudstra jaarlijks
€40.000, ruimeenkwart van zijn totale
onderhoudskosten.

Het restant verdientWoudstra voor-
almetpacht enhuur. Aande rand van
het landgoed staat eenaantal villa's die
hemerfpacht opleveren. Enhet koets-
huis heeft hij verhuurdaan zijn eigen
architectenbureau.

BOOMHUTTEN
OokOttobaron vanBoetzelaer zoekt in-
komstenbronnen voor zijnbuitenplaats.
Hij is eigenaar, bewoner enonbezoldigd
werknemer vanEyckenstein, eenbuiten-
plaats van450hectare inMaartensdijk.
Het grootste deel van zijn tijdbesteedthij
aande zorg voorhet voortbestaan vanEy-

ckenstein,maar zijn eigengeld verdient
hij als directeur vanAafab, eenbedrijf dat
jaarlijks 20.000blokfluitenmaakt.

‘Ophet landgoedontvangenwe
750.000bezoekers per jaar’, zegt Van
Boetzelaer. ‘Wij zijn verantwoordelijk
voorhun veiligheid.Dusmoetendode
bomenworden verwijderd endorre tak-
kenwordengesnoeid.’ En eens inde
drie jaar laat hij een teamspecialisten
komendat de gevaarlijkepunten inkaart
brengt.

Voorhet onderhoudheeft VanBoetze-
laer jaarlijks bijna anderhalve tonnodig.
Eengroot deelwordt verdiendmetde
huurdie een restaurant en eenaantal
woningenophet terreinbetalen, enmet
depacht diedeboerderijenopleveren.
‘Maarhet is niet genoegomtoekomstbe-
stendig te zijn.We zijndringendop zoek
naar aanvullende inkomstenbronnen.’

Daarbij denktVanBoetzelaer aan
eennatuurbegraafplaats en aande
bouwvaneenpaarboomhutten voor
de verhuur. ‘We zijndaar al vijf jaarmee
bezig’, zegt hij. ‘Helaaswerkendeamb-
tenarenniet ergmee.Diedoenmoeilijk
over de geultjes dienodig zijn voor de
elektriciteitsleidingen.’

Tochgaandeplannen lukken, daar-
van isVanBoetzelaer overtuigd. ‘Uitein-
delijk zal ookdegemeentebegrijpen
dat dergelijke initiatievennodig zijn om
dezebuitenplaats in stand tehouden. En
dat is belangrijk voordenatuur, voorde
geschiedenis en voorde recreanten.’

Buitenplaatsen en kastelen

Sinds het eind van
de zestiende eeuw
investeerden rijke

stedelingen inbuiten-
plaatsen, herenhuizen
ophet plattelandwaar
zij in de zomer konden
verblijven.Opdiemanier
probeerden zij de stank,
de ziekten endedrukte
te vermijdendie tijdens
dehetemaandende stad
teisterden.

In het begin ginghet
omgebiedendie vanuit
de stad bereikbaarwaren,
zoals Kennemerland, het

Gooi endeduinrandbij
Wassenaar enDenHaag.

In denegentiende eeuw
kwamen inNederland
nieuwe gebieden inde
mode voor de buitenplaat-
sen.Daarbij kan gedacht
worden aandeUtrechtse
Heuvelrug ende gebieden
rondBreda enArnhem.

Omhet herenhuiswerd
eenpleziertuin aangelegd
waarin gewandeld kon
worden,met sierfontei-
nen, en standbeeldenof
soms eenmenagerie. Als
deze tuin groot genoeg

was, werdhet een land-
goed. Bij eenbuitenplaats
hoordenook vaak een
bos voor de productie van
hout en eenofmeerdere
boerderijen.

Opdiemaniermoest in
ieder geval eendeel vande
kosten vanhet onderhoud
worden goedgemaakt.
Eenbuitenplaatsmoet
niet verwardwordenmet
een kasteel.Waar een kas-
teelmeestal adellijke be-
zitters heeft, was eenbui-
tenplaats veelal eigendom
van leden vandeburgerij.

engt nieuwe inkomsten voor buitenplaats HuisWientjesvoort bij Vorden. FOTO’S: RAMONVANFLYMENVOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

Voor de eigenaar
van de buitenplaats
is continuïteit
belangrijker dan een
maximale winst
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