
De waarde van Groen Erfgoed



Programma:

 Groen erfgoed

 Cultuurhistorisch landschappen

 Biodiversiteit / Natuur

 Nederland na de laatste ijstijd

 Soorten natuur in Nederland

 Landbouw vs. Cultuurhistorie

 Voorbeeld: Westerlijke Groene Long

 Voorbeeld: Doepark De Hagen

 Conclusie



Groen Erfgoed ?



Historisch Groen Erfgoed

landschapstypen en landschapselementen, 

die historische waarde hebben.
Voor natuurwaarden als:

 Hot spot / brongebied

 Refugium (vluchtplaats)

 Corridor (migratie route)

 Waard- en/of Voedselplek

 Overwinteringsplek

 Enz,



Waar vinden we Groen Erfgoed?

 Historische bossen, parken en tuinen

 Landgoederen

 Buitenplaatsen

 Oude boerenerven

 Bijzondere begraafplaatsen

 Gebouwen als: Kerk, Watertoren, flats, enz.

 Restanten van de ‘Bijhouwer’ 
cultuurlandschappen (tot ongeveer 1850)



Voorbeelden 

van 

Groen Erfgoed



Heggen en hagen

 Oorspronkelijk begrip van Tuin, Zaun, Town



Sterrebos

‘Starre Bosch’



Rabbattenbos



Hudewald bos



Lanen / Allee’s



Laan

kathedraal-effect



Knotbomen / Leibomen

/ Grienden 



Hoogstamboomgaarden

en Lei-fruit



Veekeringen als: Houtwallen, 

Houtkade’s, Tuunwallen



Loofgangen

als

Berceau



Inheemse 

Bomen



Boom en bos moeten wel tot de 

verbeelding spreken



Groene tuinkunst als: bollen, spiralen, 

dierfiguren, enz.



Moestuin met betuining, haag, 

waterput, composthoop, en 

‘vergeten groenten’



De stins



Gebouwen



Cultuur-Historische  

Landschappen



Cultuur-Historische 

LANDSCHAPPEN 

van 

Jan Tijs Pieter Bijhouwer

tuin- en landschapsarchitect



Bijhouwer Cultuur landschappen:

van vòòr

grootschalige ontginningen en ruilverkavelingen

 Historische ontginningslandschappen

 Grondgebonden (klei/zand/veen)

 Eigen identiteit door de lokale beperkingen

 Plaatsnamen gekoppeld aan het landschap

 Functionele architectuur

 Functioneel groen

 Natuur-Historisch waardevol, 

door eeuwen bestendig beheer



Laagveen

geeft historische 

slagenlandschap

met plassen

Hoogveen

geeft 

boekweitbrandcultuur 

met na vervening 

veenkoloniaal landschap



Plaatsnaam versus 

landschapstype





Bijhouwer landschappen

5000 v.Chr. Tot 1500 n.Chr
Van Jager/Verzamelaar naar Landbouwer:

 Terpenlandschap 

 Fries/Gronings/Zeeuws/Hollands type

 Stroomruggenlandschap (Rivierenlandschap)

 buitendijks met wierden / binnendijks met komgronden

 Essenlandschap

 Drents type, Gelders/Brabants type

 Oude hoevenlandschap

 Overijssels type, Brabants type

 Zuid-Limburgs heuvellandschap

 Slagenlandschap

 ontginningstype: laagveen



Bijhouwer landschappen ná 1500

 Slagenlandschap 

 verveningstype

 Droogmakerijen en Bedijkingen

 Veenkoloniaal landschap

 Landschap van de zanderijen

 Afgegraven duinzanden (bollenvelden)

 Landschap van de heideontginningen (jong 

kampenlandschap na 1870)

 Landschap van de ruilverkavelingen



Cultuur-Historisch (groen)structuren:

steden, wegen, natuur, groen, verkaveling



Veenkoloniaal landschap

• Afgegraven hoogveen

• Open, grootschalige polders met kunstmatig watersysteem

• Weinig natuurwaarden. 

• Vooral ganzen en op natte plekken weidevogels

• Later: door herinrichting meer lanen, houtranden, bos

• Penitentiaire inrichtingen met bossen.

• Nog 2,5 % hoogveen over: o.a. Engbertsdijkvenen



Essenlandschap

• Almelo van oorsprong

• Ring-esdorp of Brinkesdorp

• kerk in midden met leilinden

• Houtwallen en –singels

• Bossen voor houtwinning

• O.a. rabbattenbos, pestbosjes, broekbossen

• Akkers / Essen

• Begrazingsgebieden: 

• heide en natte graslanden

• Hoge biodiversiteit: o.a. veel vogels 



Oude hoevenlandschap
 Parkachtig, kleinschalig

bekenlandschap van Twente

 Streu-siedlung: verspreide

boerderijen

 Coulissen landschap

 Eenmans-esjes: enken / inken

 Grote erfboom tegen de bliksem

 Veel nat grasland en broekbossen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liefde


Biodiversiteit



Micropia 

Artis

Bacteriën

Archea Eukaryoten

(met celkern)

Virussen

‘valsspelers!’

aminozuren

Prokaryoten

(geen celkern)

Leven op aarde kent 

3 domeinen



Op de wereld: (naast bacteriën)

± 9 miljoen soorten levende wezens

waarvan 1,2 miljoen beschreven

1% van alle levende wezens:

 8 miljoen dieren

 300.000 planten

 600.000 schimmels

 40.000 protozoa (dierlijke eencelligen)

 30.000 chromisten (o.a. algen, bruinwieren)

± 90% is nog niet ontdekt en beschreven.

99% van alle levende wezens: bacteriën: 

5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 soorten!



zoogdieren



De Aarde is onverschillig, natuur heeft geen doel of richting

Maar: Mens wil ‘De Biodiversiteit’ behouden

Biodiversiteit die de mens, Homo sapiens sapiens, 

nodig heeft om te overleven

• Dionysische natuur: slecht voor de mens

➢ negatief: Chaos, woest, gevaarlijk, duivels, 

➢ Overstromingen, vulkaanuitbarstingen, virussen, 

klimaatverandering en ook milieuvervuiling, plastic soep, enz. 

• Apollinische natuur: goed voor de mens

➢ Positief: Orde, vruchtbaar, jacht, spiritueel, goddelijk



 Dyonisische natuur: dan 

waarderen we het minder, 

want:

 De grote boze wolf komt!

 Teken maken ons ziek!

 Muggen prikken ons lek en 

brengen enge ziektes over!

 Enz.



 Het ‘Mooi’ ervaren zit in ons DNA

 Apollinisch landschap

 Pastoraal (schaapsherder landschap)

 Arcadië

 Wij waarderen vanuit ons DNA het 

‘nut’landschap:

 Vredig / Veilig

 Spiritueel / Goddelijk / Tot de verbeelding 

sprekend

 Levert voedsel op: water, bessen, knollen 

 Jachtlandschap (coulissen), lange 

doorzichten naar de open plek in het veld of 

bos

Claude Lorrain



Engelse landschapsstijl = Apollinisch plaatje

Natuur is inspiratiebron!



Veel bij landhuizen/havezathes/kastelen



Cultuur landschappen:

Wij als mens zijn God! (“Le dieu c’est moi!”)



“Koeienlandschap is voor mij ook natuur!” Henk Bleeker

= Apollinisch ‘NUT’ landschap



naar groene woestijnen!

Van bloemrijk grasland



Nederland na de laatste ijstijd:  

sinds 11.700jr B.P.



Noordzee

ligt nog droog

11.000 BP:

Vanaf 27.000 

BP

Nederland 

bewoond door 

jagersverzamel

aars

Vanaf 13.000 

BP Nederland 

bewoond door 

landbouwers: 

eerste 

vestigingen/dor

pen



7500 BP: 

veengronden 

langs de kust 

tussen de 

strandwallen



5850 BP:

Stroomgebied 

van 

De Vecht 

heeft

monding bij

‘Bergen aan 

Zee’

Rijn en IJssel

nog 

gescheiden



4750 BP



3500 BP: 

bronstijd



2500 BP: 

ijzertijd



1900 BP; 

Romeinse tijd: 

Nederland nog 

één groot moeras



1200 BP: 

mini-ijstijd! 

Zeespiegel 

lager en 

rivieren slaan 

gaten in de 

veengronden

. 

Rijn voert nu 

ook water af 

via de IJssel



500 BP:

Einde 

middeleeuwen 

met veel strijd 

tussen 

landeigenaren, 

stadhouders, 

bisschoppen.

Nog geen grote 

steden, vooral 

burchten en 

ommuurde 

steden



150 BP: 

Menselijke 

invloed gering: 

Voor 

grootschalige 

ontginningen

(Heidemij)



Het jaar 2000

Vooral laag 

Nederland

bebouwd



BODEMKAART

Nederland



Bodemkaart Twente



Bodemkaart Twente 



Bodemkaart Twente 



Bodemkaart Twente 



Hoogtekaart

Twente



Reliëfkaart Twente



Topografie Twente



Hoofdwaterlopen Twente



Soorten natuur in 

Nederland



Vraag:

Welke natuur

willen we dan herstellen?

“Zoals die ooit geweest is!”



VAN PROCES NAAR PATROON:

 zelfstandige natuur ➔ autonoom ontstaansproces, veel dynamiek 

(waddenzee, voordelta)



 begeleide natuur  ➔begeleide natuurlijke systemen, habitatbeheer

(Oostvaardersplassen, Park Veluwezoom van Natuurmonumenten)



 vastgelegde natuur ➔half-natuurlijke systemen t.b.v. soortenbeheer

(Naardermeer, korhoenbiotoop op de Sallandsche Heuvelrug)



 gebruiksnatuur ➔nutsnatuur, mensgerelateerde natuur

(oude boeren landschappen met hakhoutwallen, drinkpoelen, heidevelden, 
eendenkooien, particuliere bossen, enz.)



 stedelijk natuur ➔aangestuurde cultuursystemen, 

(parken, wegbermen, sportcomplexen, waterpartijen, natuurtuinen)



 privé-natuur ➔patroonnatuur, weinig dynamiek

(vijver, moeras, schraal grasland, puintuin (le Roi), erfbeplanting, enz.)



Autonome natuur
geen mensinvloed



Begeleide natuur



Vastgelegde

natuur



Gebruiksnatuur



Stedelijke 

natuur



NME-Tuin Wonderrijck Denekamp



Privénatuur



Stadsnatuurtuin



Voedselproductie vs. 

Cultuurhistorisch

Groen Erfgoed



Cultuurhistorisch  

landschap 

versus 

Natuurwaarden



Lagen van het landschap



Voorbeeld:

Westelijke Groene Long 

Almelo



Westelijke 

groene 

long

Zuidelijke 
groene 
long

Oostelijke 
groene 
long

Noordelijke 

groene long



Westelijke

groene long



Westelijke 

groene 

long



Westelijke 

groene 

long



Westelijke 

groene 

long



Westelijke 

groene 

long



Wierdensestraat:

laaneffect



Westelijke groene long





Westelijke 

groene 

long



Westelijke 

groene 

long



Voorbeeld:

Educatief Doepark

De Hagen



Natuur en Milieu-Educatief

Doe park
 Max. ecologisch + duurzaam inrichten

 Cultuur-Historie = richtinggevend voor de inrichting

 Dynamiek: “Altijd wat te doen!” (in Almelo!)

 Alle leeftijden: Jeugd, Gezinnen, Ouderen

 Sociale ontmoetingsplek en werkomgeving

 Rond de 40 vaste parkvrijwilligers

 Vaste doeplekken als een stadsmoestuin en waterspeelplaats

 Flex doeplekken, die elk jaar nieuw worden ingericht (jaar 
natuurthema)

 Bijv. door scholen.



Definitief ontwerp voorjaar 2020

 Groen casco: natuur- en voedselbos

 Bos: Oud bos + Tiny Forest + Olmenbos

 Monumentale bomen exotisch/cultivars

 Inheemse struiken

 Fruitbomen + bessenstruiken

 Inheemse kruiden + 4 kortgrasvelden

 Paviljoen met terrassen op een Wierde

 Bronvijver + Waterspeelplaats

 Moestuin biologisch

 Strakke hagen / Wolken heggen!



Bleek

Water

speelplaats
paviljoen

Indië-veld

boomgaard

Beweeg- en

beleeftuin

St. Joseph

ZorgAccent

De Hofkamp

moestuin

Bouwlocatie

St. Joseph

bronvijver

Tiny

Forest

Olmenbos

P-plaats

wadi

poel

milieuplein

Vleermuis

kelder



Almelo = open plek in het Olmenbos



Tiny forest rond 

Zilveresdoorn



Buitenlokaal in het Olmenbos / Tiny 

Forest



Veel Monumentale bomen

Ook mooie klimbomen!



Bronvijver als waterspeelplaats



2018

2020

“Natuur kun je niet aanleggen,

wel laten ontstaan!”



Bloemrijke kruidenbegroeiingen



grot /

vleermuiskelder



Boomgaard:
appels / peren

pruimen / kersen

bessen / frambozen

/ bramen



Moestuin

6 jarige wisselteelt

Volgens permacultuur
principe’s
gemeenschaps-ethiek:
1. Zorg voor de aarde
2. Zorg voor mensen
3. Deel het overschot

2019



Moestuin 2020



Situatie

november 2018



Situatie voorjaar/zomer 2020



WADI + amfibieënpoel

➔ Paviljoen op wierde goed in beeld!



Beheer 

kruidenvelden: 

van intensief naar 

extensief



Tot Slot



Cultuurlandschap: 

labiel + statisch evenwicht

= patroon

alleen door actieve mens “in evenwicht”

Natuurlandschap: 

stabiel + dynamisch evenwicht

= autonome processen (o.a. Gaia hypothese)



Natuurinclusieve landbouw:

➔voedselproductie en natuur

in balans







Meer ruimte voor wilde 

kruiden.

Terug naar de historische 

bloemrijke hooilanden

Bv. Door Sinus maai beheer



Natuurinclusieve landbouw:

➔van verwaarloosde boomstammenrij naar

cultuur-historische houtwal met kruiden/struiken/bomen



‘Verdienmodel’ voor behoud 

cultuur-historisch groen erfgoed

 Rentmeester landschap 

✓ cultuur-historisch landschap 
behouden / beheer moet 
haalbaar en betaalbaar zijn en 
blijven

 Belevingslandschap ➔ delen met 
de omgeving / openstelling 
(natuurschoonwet)

 Maximale ruimte voor proces-
natuur (= ook rentmeesterschap)

 Voedselproductie (landbouw) waar 
mogelijk (natuur inclusieve 
landbouw)

 Werk samen en zoek naar het 
gezamenlijke belang



Actief in stand houden van 
Cultuur-Historisch Erfgoed

= 

Behoud van de 

natuur

Behoud van 

duurzame 

voedselproductie




