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Gelders Arcadië en Nijmeegs Lustoord?
Paul Thissen, programma Cultuur & Erfgoed provincie Gelderland

Gelderland is rijk bedeeld met historische landgoederen en 
buitenplaatsen. Men spreekt – vooral over de Veluwezoom 
– van Gelders Arcadië, naar de klassieke voorstelling van 
Arcadia, ‘een utopisch land vol bloemen, fruit en bossen, 
helder water, vogelzang en een eeuwige zomer’. In diezelfde 
sfeer: ‘Nijmeegs Lustoord’ want ook het Rijk van Nijmegen is 
een Gelderse regio met veel landgoederen en buitens.

Landgoederen brengen door land- en bosbouw geld op én ze 
verschaffen ‘lust’ aan bewoner en bezoeker. Buitenplaatsen 
zijn door een stedelijke elite gestichte lustoorden. Beide 
vormen, minstens voor een deel, ontworpen landschappen 
die de zinnen plezieren. Mooi om te zien, plezierig om in te 
wandelen.

Paul Thissen gaat in op ouderdom, eigendom, functie en 
verschijningsvorm van landgoederen en buitenplaatsen in 
Gelderland en in het bijzonder rond Nijmegen. 
Bij Nijmegen ligt weliswaar heel wat aan landgoederen en 
buitenplaatsen, maar veel is er verdwenen. Ook kenmerkend 
voor Nijmegen is dat een aanzienlijk deel van de nog 
bestaande landgoederen en buitens tijdens de katholieke 
emancipatie zijn gekocht door RK-instellingen. Landgoed 
Mookerheide en Huis Heijendaal zijn daar voorbeelden van. 

Een andere karakteristiek is dat aan het einde van WOII 
veel landgoederen en buitens ernstig zijn beschadigd, en de 
schade maar nauwelijks te boven zijn gekomen. Bijvoorbeeld 
Huis Wylerberg.

De praktijk van beheer van landgoed en buitenplaats stond 
meestal ver van Arcadia en Lustoord. En toch: in wat er rest, 
is dat geen land waar iedereen kan genieten van bloemen, 
bossen, helder water en vogelzang?

Het huis van de Heer Baron van Welderen van agteren te Ubbergen, 
ca. 1715

Tuinplan Huis te Ubbergen, ontwerp Daniël Marot, ca. 1715

Het volgend Basteicafé is op donderdag 10 januari en 
behandelt de reconstructie aan de Waalkade, de Waalbrug 
en het Valkhofkwartier en omgeving. Sprekers zijn 
stadsarchitect Mathieu Schouten, de voorzitter van de 
Stichting Valkhofkwartier Rob van Bruggen en journalist 
Rob Jaspers.



Behoud door Vernieuwing? 
Kien van Hövell, Landgoed Grootstal

Van de vroegere ‘Ring van Arcadië’ rond de stad Nijmegen is 
landgoed Grootstal het enige particuliere landgoed dat nog 
als ’landgoedbedrijf’ in functie is. 
In deze tijd van transitie zoeken we allemaal naar nieuwe 
vormen van waardecreatie, innovatie en ondernemerschap. 
De beproefde tradities van integraal beheer en pionierschap 
op particuliere landgoederen kunnen een interessante 
inspiratiebron zijn. Duurzaamheid gaat over het erkennen 
en verbinden van alle relevante menselijke en collectieve 
waarden. Nog steeds wordt op veel particuliere landgoederen 
een symbiose nagestreefd tussen productieve en ideële 
functies. Voor de meeste onder hen is het motief van 
integraal beheer rechtstreeks geënt op de wens om 
continuïteit te waarborgen. Op basis van een samenvattende 
visie op lange termijn zoekt iedere generatie opnieuw naar 
een passende synthese tussen verschillende beheers- en 
ontwikkelingsvormen, die elkaar min of meer in balans 
houden. Onlosmakelijk zijn ook de sociale aspecten daaraan 
verbonden. Als kind van zijn tijd geeft iedere generatie 
daaraan weer eigen inhoud.

Hoe kan in deze tijd nieuwe waarde worden gecreëerd en 
hoe behoud je voldoende veerkracht voor de toekomst? 
Kien van Hövell gaat in haar lezing in op deze vragen en 
betrekt daarbij haar ervaring als cultuurhistorica, ambtenaar, 
transitiemanager, co-auteur van het managementboek 
Nieuwe Businessmodellen en 3e-generatie eigenaar/
beheerder van het particuliere landgoed Grootstal. Het 
beheren van alle relevante waarden in samenhang is voor 
landgoed Grootstal een belangrijk adagium voor een 
‘volhoudbaar’ rentmeesterschap. “Dit komt op Grootstal neer 
op een meervoudige ketenverantwoordelijkheid: in tijd, in 
materie en in betekenis.”

Huis Landgoed Grootstal

Een nieuw landgoed, wat is het en 
hoe werkt het?
Jan van Groenendael, Landgoed de Lage Lier

De regering (Balkenende, Dijksma, Schouten) vraagt aan haar 
burgers zelf op te komen voor hun directe leefomgeving, of 
dat nu gaat om zorg voor elkaar, zorg voor de natuur of zorg 
voor ons milieu. Daar zijn dan ook stimuleringsmaatregelen 
voor bedacht. Een daarvan is de mogelijkheid om nieuwe 
landgoederen te ontwikkelen. Op basis daarvan hebben acht 
gewone gezinnen besloten het avontuur aan te gaan om 
samen een nieuw landgoed te ontwikkelen. Een landgoed 
waarin we zorg dragen voor de natuur, met een lage 
milieubelasting en met zorg voor elkaar. 
De initiatiefnemers, verenigd in Stichting Landgoed De Lage 
Lier, hebben de gronden waarop het landgoed gerealiseerd 
zal worden in 2013/2015 in eigendom verkregen. Het gaat 
om de voormalige zandafgraving met de ernaast gelegen 
skibaan, tussen Malden en Molenhoek, lokaal bekend als ‘de 
Kuil’, vijftien hectare groot.

Dit gebied gaan we inrichten voor toegankelijke natuur 
en landschap, waar mensen kunnen genieten van de 
rust en de open ruimte. De inrichting is gebonden aan 
kwaliteitsafspraken en omvat heggen, struweel, heide, 
graslanden, gemengd loofbos, twee boomgaarden, een 
historische keerweer en een grote waterpartij.
In ruil voor deze natuurontwikkeling mag een nieuw 
landgoed worden gebouwd. Ook hiervoor gelden 
kwaliteitsafspraken. Het landgoed gebouw moet een eenheid 
zijn en allure hebben. Dat wordt een onder architectuur 
ontworpen gebouw ingepast in het landschap, rondom een 
plein waar gasten en bezoekers welkom zijn.

De landschappelijke inpassing van Landgoed de Lage Lier vanuit het 
Oosten, ontwerp Esther van der Meer.

Excursie
Zondag 16 december is er een excursie op Landgoed 
de Lage Lier o.l.v. Jan van Groenendael en zijn team. 
Verzamelen om 10.30 uur bij de ingang van het landgoed 
bij de Ringbaan 76 in Malden. Daarna is er een ontvangst 
met koffie en thee. De excursie duurt ongeveer twee uur.


