
Lanen op de grote ontginningslandgoederen

Drs. Willem Overmars *

Wie de bladen van de Hottinger atlas van noordoost Nederland uit ca. 1785 door-
bladert (afb. 1) zal het opvallen, dat in het oude boerenland van de zandgebieden tal
van lanenstelsels en sterrebossen liggen. In de loop van de achttiende eeuw heeft
deze manier van verfraaien van de buitengoederen, deze manier van ontginnen van
de woeste gronden het landschap daar in hoge mate bepaald. Nu nog beheersen
deze statige lanen hele streken, vooral in gebieden waar veel landgoederen naast
elkaar liggen, zoals langs de Overijsselse Vecht, de Berkel, de Vordense- of
Baaksebeek, de Oude IJssel of langs de Veluwezomen.

In GROEN 1984, nummers 9 en 10 is de geschiedenis van het landgoed De
Slangenburg uitvoerig beschreven. Eén belangrijke vraag kon toen nog maar zeer ten
dele beantwoord worden. Dat betrof de herkomst van de ideeën die achter de aanleg
van het monumentale lanenstelsel zaten. De auteur heeft inmiddels een aantal
andere lanenstelsels onderzocht. Daarbij werden nieuwe hypothese geformuleerd.
Deze zullen aan de hand van een aantal voorbeelden aan de orde komen.

Verder zullen een aantal van zulke lanenstelsels op hun technische en economische
aspecten beschreven worden. Tenslotte zal de opvatting dat de bomen van een laan
gelijkjarig en gelijksoortig moeten zijn, worden tegengesproken.

Afb. 2 Eén van de oudste grote lanenstelsels is te vinden op het landgoed De Slangenburg. Landmeterskaart
van 1679 voor de verwerving van de gronden (gemerkt 'A') die nodig waren om een regelmatig patroon van
lanen aan te kunnen leggen. Rijksarchief in Gelderland, Huisarchief De Slangenburg nr. 15

DeSlangenburg 1675:
geldbelegging en monumentaliteit

Lanen en lanenstelsels hebben onbe-
twistbaar een representatieve en monu-
mentale functie voor de vaak belangrijke
huizen waarbij ze worden aangelegd.

* Wetenschappelijk medewerker van de Stichting tot
Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen.
Met medewerking van drs. E.V.Buitenhuis en drs.
H.M.J.Tromp

Toen Frederik Johan van Baer in 1675
zijn kasteel De Slangenburg verbouwde
door het gebouw 'om te keren' en van de
voorkant de achterkant en omgekeerd, te
maken, speelde daarbij de aanleg van
een monumentale laan, gericht op het
midden van de nieuwe voorgevel, beslist
een rol. In de daaropvolgende jaren
legde de succesrijke veldheer een groot
trapeziumvormig, kilometersgroot
lanenstelsel aan. De landmeterskaart
waarop het trapezium voor het eerst is

uitgezet, dateert uit 1679 (afb. 2) en is
daarmee het oudst bekende lanenstelsel
van zo grote omvang (zie GROEN 1984,
nr. 9, p. 355).
Maar niet alleen monumentaliteit en
representatie speelde een rol bij deze
onderneming. Het was ook een grote
ontginning van woeste gronden;
ontwatering, aanleg van wegen,
verkaveling en vruchtbaar maken van de
woeste vochtige heidegronden waren
minstens even belangrijke drijfveren.
Van Baer zocht zijn salaris als militair
bevelhebber en zijn buitgelden te
beleggen in deze ontginning.

Twee drijfveren zijn dus achter dit
ontwerp te herkennen: geldbelegging
door woeste gronden te ontginnen, maar
dan wel in een bepaalde vormentaal die
monumentaal en representatief was.
Bij het speuren naar de herkomst van de
ideeën die in het erudiete hoofd van
Van Baer een rol speelden toen hij dit
ontwerp maakte, zal deze tweedeling in
het nuttige en het monumentale voor het
gemak even worden aangehouden.

De formele stijl van parkaanleg

'Le Nötre-stijl' of 'barok' heet in de
populaire kunstgeschiedenis de manier
van parkaanleg waarbij rechte lanen en
symmetrie overheersend zijn. Toen
Van Baer in 1675-1679 het lanenstelsel
van De Slangenburg liet aanleggen, was
het Versailles van Lodewijk XIV en zijn
tuinarchitect Le Nötre nog volop in
aanbouw. Het werk van Le Nötre zal in
Nederland ongetwijfeld bekend geweest
zijn, evenals het fameuze park dat
Le Nötre in Vaux-le-Vicomte gemaakt
had (openingsfeest 1661). Ook in dit
park kwamen uitgestrekse lanenstelsels
voor. Toch is het niet zo aannemelijk, dat
het bij De Slangenburg of de vele
soortgelijke parken om een rechtstreeks
door Versailles beïnvloede stijl van
aanleg gaat. Le Nötres werk kwam niet
uit de lucht vallen als een plotselinge
vernieuwing; integendeel, het was de
perfecte toepassing van reeds lang
beproefde werkwijzen op een tot dan toe
onbekende schaal. Toen Le Nötre zijn
werk in Versailles begon, trof hij daar al
een vrij groot, regelmatig patroon van
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Xlfe J De kastelen van Vorden en Ruurlo: achttiende-eeuwse lanenstelsels rond de
belangrijke huizen. Hottinger-atlas ca . 1785. Algemeen Rijksarchief Den Haag, Genie-archief
OSK IJ 11 blad V

lanen aan, dat nu nog herkenbaar is in
de contouren van het 'Petit Pare'. Ook
was er een 'patte d'oie' (een driesprong)
van lanen, op de plaats waar nu het
'Grand Canal' begint. Al voor Le Nötre
was er dus sprake van een vrij groot
lanenstelsel; ook in andere Franse
parken komt dit thema terug, en het kon
- met de invulling van 'parterres' bij het
huis, en van 'cabinets' in de 'bosquets'
verder weg, beschouwd worden als
'Ie jardin Frangais', de Franse formele
tuin bij uitstek. Dit soort tuinen was in
Frankrijk sedert het tweede kwart van de
zeventiende eeuw populair geworden,
vooral, neemt men aan, door het 'Traite
du Jardinage' van Jacques Boyceau de
la Baraudière, dat in 1638 verscheen.

Later werd deze manier van tuinaanleg
door heel Europa verspreid, eerst, vóór
Versailles, door Andrê Mollet en zijn
boek Le Jardin de Plaisir (Stockholm
1651) en, na Versailles, door Dézallier
d'Argenvillés 'La Theorie et la Pratique
du Jardinage' (vele drukken en
vertalingen vanaf 1709).
Maar deze Franse tuinstijl uit de

zestiende, zeventiende en achttiende
eeuw had op zijn beurt weer wortels in
het Italië van de zestiende eeuw: Alberti,
Serlio, Fontana (Villa Montalto in Rome
1585), en de villa's van Palladio in
Noord-ltalië. Kortom, ook Le Notres

meesterwerk in de tweede helft van de
zeventiende eeuw was het resultaat van
een lange traditie.
Wanneer we ons het referentiekader van
Van Baer voorstellen dan spelen er twee
belangrijke onderwerpen een rol: zijn
vak, de krijgskunde, en zijn sociale
omgeving, het leger met als top het hof
der Oranjes. Dat betekent dat hij is
opgeleid in de militaire en weten-
schappelijke traditie van Simon Stevin,
zoals deze door Maurits en later door
Frederik Hendrik werd bevorderd. Zowel
theoretisch als praktisch zal Van Baer
daarom met vestingbouw, stedebouw, en
perspectiefleer op de hoogte geweest
zijn. Wat de tuinkunst betreft kende hij
natuurlijk de parken van Honselersdijk
en het Huis te Rijswijk.
Van Honselersdijk is een plattegrond uit
1625 bekend (afb. 3): waarop een
nieuwe zesdubbele laan, eindigend in
een halfrond op zeer monumentale wijze
op de al in 1621 bestaande tuin aansluit.
In de daaropvolgende jaren wordt het
park van Honselersdijk nog aanzienlijk
uitgebreid. Omstreeks 1680 bestond het
park uit een ruim raamwerk van lanen,
onderverdeeld in vakken waarin
bossages, boomgaarden, moestuinen,
weilanden en bij het huis 'parterres de
broderie' waren ondergebracht (afb. 4):
zo zag het park eruit waarin Van Baer
ongetwijfeld heeft rondgelopen. Dit komt
er dus op neer, dat Van Baer behoorde
tot de culturele kring rond de Oranjes; en
die kring, waartoe bijvoorbeeld ook
Constantijn Huygens met zijn sym-
metrische park Hofwijck (ca. 1650)
behoorde, was erudiet en belezen.
Italiaanse bronnen als Alberti, Pietro
Castaneo, Palladio en Vignola waren
bekend.
Een direct voorbeeld van Hollands

ItONMIOI K> W K

Afb. 3 Honselersdijk: de monumentale laan voor het huis is aangelegd tussen 1621 en 1625. Kaart van Floris
Jacobs, Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (Nassau Domeinraad Eerste afd. vervolg nr. 1475 folio 22)
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Palladianisme bevindt zich vlak bij
De Slangenburg, in Kleef, waar om-
streeks 1657 in opdracht van Johan
Maurits van Nassau-Siegen door de
bekende architect Jacob van Campen
een 'amphitheater' gebouwd werd, dat in
zijn gevelopbouw een sterke overeen-
komst vertoont met de Villa Emo van
Andrea Palladio uit ca. 1560. En deze
overeenkomst is niet alleen te vinden in
de gevelopbouw. Tot de aanleg van de
Villa Emo behoort ook een lanenstelsel
(afb. 5), waarvan de centrale as op het
midden van de gevel is gericht, net als in
Kleef, en in Honselersdijk.
Maar het niveau van wetenschapsbeoef-
ening in de Republiek was zo hoog, dat
eerder gesproken kon worden van eigen
interpretatie en vindingen die hun wortels
wel in een ver Italië hebben liggen maar
toch als zelfstandige uitingen van vernuft
en smaak gezien mogen worden.
Deze manier van tuinaanleg had zich in
de Nederlanden dus ontwikkeld in de
loop van de zeventiende eeuw; in
diezelfde periode ontwikkelde zich in
Frankrijk onder Lodewijk XIII en XIV de
stijl van parkaanleg onder totaal andere
sociaal-economische omstandigheden
tot Le Nötres grote werk Versailles. En
ook Le Nötre kende de Italiaanse theo-
retici en heeft erop voortgebouwd.

Het lijkt daarom aannemelijk dat er in de
diverse landen sprake is van verschil-
lende, maar parallel verlopende ontwik-
kelingen, die in Frankrijk tot Versailles en
in ons land tot Honselersdijk hebben
geleid. Directe invloed van Versailles op
de Nederlandse tuinkunst treedt pas aan
het einde van de zeventiende eeuw op,
maar dan is De Slangenburg al lang af
(de tuin van Het Loo bestond nog niet in
1679).

Conclusie van deze reuzensprongen
door de kunstgeschiedenis moge zijn,
dat een van de ingrediënten waarmee
Van Baer het lanenstelsel van
De Slangenburg kon maken de manier
van parkaanleg was, die zich rond de
Oranjes had ontwikkeld, onder invloed
van vooral Italiaanse en Franse
impulsen.

Formele stijl van ontginnen

De landmeters, die in januari 1611 vanaf
het ijs op de half leeggemalen Beemster
de plaats van de molens berekenden en
het rationele plan van '4 wegen in de
lengte en 4 in de breedte, met 5 togten in
de lengte en 5 in de breedte' tekenden,
waren bepaald geen beginnelingen in
hun vak. Integendeel, om het technisch
niveau van de grote droogleggingen van
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Afb. 4 VogeMuchtprent van Honselersdijk ca. 1680. Gravure van A.de Blooteling naar een tekening van
A.Bega. Collectie Bodel Nijenhuis. VB Leiden (Post. 17 N61)

meren en de inpolderingen van schorren
te bereiken, was er een lange weg
afgelegd. De traditie die de landmeters
achter zich hadden was in 1611 al
eeuwenoud en begonnen in de
legendarische tijden van de cope-
ontginningen op de woeste Hollandse
veenkoepel. De landmeters hadden hun
eigen gevestigde methoden van het
aanleggen van hoofdwegen en hoofd-
afwateringen en het verdelen van het
nieuw gewonnen land. En er bestonden,
onder meer in Leiden, in Franeker en
Groningen, opleidingsinstituten. Er was
dus sprake van een eigen ontginnings-
traditie, die, omdat het vak vaak ver-
bonden was met dat van vestingbouwer,
óók de impulsen van Simon Stevin en
diens eruditie zal hebben ondergaan.

De ontginning van de Beemster ziet er
op de tweede staat van de kaart van
Sinck (afb. 6) indrukwekkend regelmatig
en symmetrisch uit: ook in de
ontginningen heerste dus een formele,
geometrische stijlopvatting.
Dit leidt tot de hypothese, dat de kennis
en het vakmanschap van de landmeters
die in het westen (onder meer) de grote
droogmakerijen voor de investerende
burgerij inmaten, op de grote goederen
in het oosten van het land tot een ver-
wante formele stijl van ontginnen van de
vochtige heidegebieden voor de
investerende grootgrondbezitters leidde.
Van Baer heeft bij zijn opmeting van het
lanenstelsel van 1679 gebruik gemaakt
van een landmeter en ook de stad

Afb. 5Andrea Palladio: villa Emo, ca.1557. Een
eigentijdse opmeting, waarop het regelmatige
lanenstelsel, met de sterke nadruk op de centrale
as, te zien is. Uit G.B.Favero (zie litt.) afb. a.

Doetinchem, van wie Van Baer land
kocht, voorzag zich, getuige een brief in
het Gelders Rijksarchief van een 'land-
meter' om het verkochte te meten.
Jammer genoeg is zijn naam niet
bekend. Het is te hopen, dat meer
gegevens over het werk van landmeters
op de grote landgoederen boven water
zullen komen om dit deel van onze
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Afb 6 De tweede staat van de kaart van Sinck, de oudste kaart van de drooggelegde Beemster, 1612
(Uit: Kroniek van de Beemster)

regenwater stagneerde. Zo was een
onafzienbaar zompig gebied ontstaan,
met veel kleine en enkele grote
moerassen, en enkele grotere beken.
De hoge zandkoppen werden door de
mensen in gebruik genomen. Op de
grote koppen ontstonden de dorpsessen
(bouwland), de kleinere werden van
lieverlee als eenmansessen ge-
ëxploiteerd. De uitgestrekte natte
gebieden werden vaak gemeenschap-
pelijk door de boeren als wei- en
hooiland, en hier en daar voor de
turfwinning gebruikt. Deze marke-
gronden werden in de loop der tijd over-
geëxploiteerd en het resultaat daarvan
was dat zeer uitgestrekte voedselarme
vochtige heidegebieden ontstonden.
De waterstaatkundige toestand was
slecht en werd nog verergerd doordat bij
neerslag de riviertjes Vecht, Dinkel,
Schipbeek, Berkel, Slinge en Oude
IJssel vanuit Duitsland water aanvoer-
den, dat door het plotselinge vermin-
deren van het verval steeds juist in onze

parkgeschiedenis te verhelderen.
Voorlopige conclusies van deze
voorbeelden uit de geschiedenis van de
landmeetkunde is, dat Van Baer bij de
aanleg van zijn lanenstelsel bekend was
met de verworvenheden van dit vak, en
dat het werk van het opmeten, uitzetten
en in kaart brengen door landmeters
gebeurde, vanuit een lange traditie van
vakmanschap.

Techniek van aanleg van
lanenstelsels

Toen de Beemster in 1611 -1612
droogviel, werden, min of meer volgens
plan, de hoofdwegen en watergangen
aangelegd.
Van de wegen wordt gezegd:
'Binnendijks zijn gemaakt tien groote en
lijnregt gaande wegen, op gelijken af-
stand van elkaar, elk breed drie roeden
(11.30 meter). Deze wegen hebben aan
wederzijden eene sloot van anderhalve
roed (5.65 meter) wijd, waaruit de wegen
geformeerd zijn." (Bouman, de Beemster
p. 143).
De wegen in de Beemster lagen dus als
lage dijkjes iets boven het maaiveld van
het omringende land. Dat was de
gewone techniek van wegenaanleg.
Ontsluiting zonder wateroverlast, en
ontwatering werden zo gecombineerd.
Vanaf 1640 werden de wegen aan
weerszijden met els en wilg, en later met
iep of es regelmatig beplant, met een
breedte van de weg tussen deze rijen
van 30 voeten, dat is 9.42 meter.
Wanneer we nu het lanenstelsel van

De Slangenburg bekijken, dan vallen
grote gelijkenissen op. De wegen op dat
landgoed liggen eveneens 0.5 - 1 meter
boven het maaiveld van het omringende
land, en zijn kennelijk opgehoogd met
materiaal uit de bermsloten. Deze
opgehoogde wegen heten op een aantal
Oostnederlandse landgoederen 'dijken'.
Op De Slangenburg varieert de breedte;
15 of 19 meter. Die maten komen
verdacht veel in de richting van
de 4 Rijnlandse roeden (15.068 m) en
5 Rijnlandse roeden (18.835 m).
De extra brede taluds zijn en waren ook
in de tijd van Van Baer met rijen bomen
beplant. Ook deze 'dijken' dienden ter
ontsluiting van de vochtige, door
wateroverlast vaak onbegaanbare
heidevelden; de sloten ter ontwatering
van het gebied. De ingesloten terreinen
werden ontgonnen en naar hun
geschiktheid als weiland, bouwland, of
bos in gebruik genomen.

Landgoedontginningen in de
achttiende eeuw

Wanneer wij ons de Gelderse
Achterhoek of het gebied ten zuiden van
de Overijsselse Vecht voorstellen op het
einde van de zeventiende eeuw, dan is
water en wateroverlast ook in dit deel der
lage landen zeer bepalend voor het
landschap. Het is een dekzandgebied: in
oude tijden heeft de wind vrij spel gehad
met het zand en het gebied bestaat uit
een enorme hoeveelheid duinen en
duintjes, met daartussen laagten, die
vaak komvormig zijn en waarin dus het

Afb 7 Moderne kadastrale kaart van het landgoed
't Ze/Ie. Het motief van een ster binnen vierkanten
komt al op de Hottinger-atlas (afb. 1) voor. Het
achttiende-eeuwse lanenpatroon is volledig in takt
gebleven.

streken grote gebieden inundeerde.
Door omstandigheden, die er hier niet
toe doen, ontwikkelde zich op een aantal
plaatsen grootgrondbezit, waarbij de
adel van lieverlee grote gebieden woeste
heide kocht, of anderszins in handen
kreeg. Vanaf het einde van de
zeventiende eeuw, maar vooral in de
achttiende eeuw was er kennelijk
kapitaal voorhanden, dat de eigenaren in
ontginning van deze desolate gebieden
wilden beleggen.
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Afb. 8 Het landgoed Ampsen met een uitgestrekt
lanenstelsel uit de achttiende en negentiende eeuw.

De Slangenburg is het tot dusver oudst
bekende voorbeeld; een grote reeks
ontginnings-lanenstelsels volgden, tot op
het einde van de achttiende eeuw.
De Hottingerkaart (afb. 1) geeft hiervan
een illustratieve uitsnede.

De chronologie van deze gang van
zaken is nog lang niet uitgepuzzeld. In
het onderstaande zal een aantal van
zulke lanenstelsels bekeken worden,
waarbij de keuze is bepaald door het
toevallige feit dat de auteur er onderzoek
naar heeft verricht.

'tZelle

Een klein, ongedateerd, maar erg gaaf
bewaard lanenstelsel is dat bij het huis
't Zelle in Hengelo (Gld). Het huis ligt in
het dal van een beekje, dat de grachten
doorstroomt. Het stervormig lanen-
patroon ligt vooral in het vroeger natte
beekdal. 'Dijken' met sloten erlangs
omgrenzen in een vierkant het gebied,
en in het vierkant vormen zulke beplante
dijken een recht kruis en een diagonaal
andreaskruis (afb. 7). Waar het land van
nature droog genoeg was, werd het
regelmatige patroon verlaten, en werd de
onregelmatige vorm van het kleine esje
gehandhaafd.

Ampsen

Aan de noordzijde van de Berkel, bij
Lochem, ligt een lanenstelsel bij het huis
Ampsen (afb. 8). De kilometers lange
lanen dragen overduidelijk het ont-
ginningskarakter. Die ontginning voltrok
zich overigens in twee fasen; de lanen
het dichtst bij het kasteel stammen uit
het begin en het midden van de
achttiende eeuw; de noordoostelijke
lanen uit het derde kwart van de
negentiende eeuw. Het betreft hier de
ontginning van de al vroeg geheel in
handen van de heer van Ampsen
geraakte gronden van de Marke van

Afb 9 Middachter allee aan het begin van de twintigste eeuw: één van de meest monumentale gelijksoortige
en gelijkjarige lanen van ons land. (foto's Ned. Heidemij)

Ampsen. Ampsen is zeer interessant om
te bezoeken, aangezien het ontgin-
ningskarakter hier duidelijker dan waar
ook zichtbaar is omdat stukken van de
oude vochtige heide niet aan ontginning
toegekomen zijn, terwijl de 'dijken' er in
een vereenvoudigd negentiende-eeuw-
profiel wel doorheen zijn aangelegd.

Laanbeplantingen

Er bestaat een definitie van 'laan' die wil,
dat lanen een regelmatig plantverband
bezitten, en dat de bomen van dezelfde
soort en van dezelfde leeftijd zijn. Zulke
regelmatige, gelijksoortige en gelijkjarige
beplantingen bestaan inderdaad, en er
kunnen zeer monumentale effecten mee

worden bereikt, zie bijvoorbeeld de oude
Middachter allee (afb. 9).
Maar wanneer we de Nederlandse lanen
aan dat ideaalbeeld zouden willen
toetsen, zou het met ons lanenbestand
teurig gesteld zijn. Er is dus behoefte
aan een meer bescheiden definitie, die
aan wat van het ideaal afwijkende
vormen ruimte biedt.
Op het zo veel voorkomende type
landgoed dat in dit artikel aan de orde is
komen beplantingen van de 'dijken' voor
die zeer verschillend zijn.
De achttiende-eeuwse kaarten van
De Slangenburg (afb. 10) laten regel-
matig beplante dijken zien; op
De Slangenburg meestal enkele rijen ter
weerszijden van de wegen, op andere
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,4ft> 70 Bedrijfskaart van De Slangenburg uit '1796.
De 'dijken' zijn met enkele rijen bomen ter
weerszijden als lanen beplant. Rijksarchief in
Gelderland, Algemene Verzameling 135 (detail)

landgoederen ook dubbele rijen in
driehoeksverband of rechthoeksverband.
Een zeer belangrijke bron voor onze
negentiende-eeuwse tuin- en park-
geschiedenis vormen de minuutplans
met bijbehorende Aanwijzende Tafels
van de eerste kadastrale opname van
ons land uit 1820-1832. Belangrijk vooral
omdat ze voor vrijwel alle buitenplaatsen
voorhanden zijn en omdat ze volgens
eenzelfde instructie het grondgebruik
beschrijven.
Bij bestudering van deze zeer precieze
bron blijkt dat de 'dijken' van onze
ontginningslandgoederen lang niet altijd

met bomen in straf plantverband zijn
bepoot. Deze constatering geldt
natuurlijk voor de periode waarin de
plans gemaakt zijn, 1820-1832, maar het
is aannemelijk dat zulk divers gebruik
ook in de achttiende eeuw voorkwam.
De beplantingen die in 1820 beschreven
worden zullen voor een groot deel in de
achttiende eeuw zijn geplant.
Hoewel er wel vrijwel altijd houtgewas op
groeit, blijkt, bijvoorbeeld op 't Zelle, het
nogal eens gewoon bos, loofhout of
naaldhout te zijn, met een pad erdoor:
onregelmatig plantverband dus ter
weerszijden van de weg. Op Ampsen is
een heel scala van variaties op het
thema laan te vinden op die eerste
kadastrale kaart.
Omdat het huidige beeld nog ongeveer
hetzelfde is als de negentiende-eeuwse
situatie (het beheer en de techniek zijn
weinig veranderd) kunnen we op
Ampsen de verschillende laanbeelden in
levende lijve aanschouwen.

Er is sprake van een duidelijke hiërarchie
in de lanen. De lanen die naar het huis
leiden, zoals de Huntelersdijk (afb. 11)
zijn het striktst van opbouw: eik in
regelmatig plantverband en gelijkjarig.
De minder belangrijke lanen zijn minder
monumentaal van allure. De Uzerdijk
bijvoorbeeld is wel regelmatig in twee
enkele rijen beplant, maar de beplanting
bestaat uit eik, larix en beuk en de
bomen zijn ook niet even oud. Toch kan
daarmee heel goed een laaneffect
worden bereikt. Een derde type
beplanting van een 'dijk' op Ampsen is
het Siberiëpad, waar een pad door een
bos van eik, hier en daar gemengd met
grove den loopt: onregelmatig
plantverband, maar wel gelijkjarigheid.

Het monumentale karakter is hier het
geringst, maar nog wel aanwezig door
het strakke profiel van de 'dijk' en het
pad (afb. 12).
Vervolgens toont de Rauwendijk
(afb. 13) het summum van wat er
bosbouwtechnisch in de negentiende
eeuw te bereiken was: sierplenterbos,
met bomen van allerlei soort: grove den,
fijnspar, beuk, eik, amerikaanse eik,
douglas, taxus, vroeger ook sierstruiken.
De bomen op de foto stammen natuurlijk
niet uit de vorige eeuw, maar uit de
plantsoenlijsten van 130 jaar en meer
geleden blijkt dat het huidige beeld aan
dat van toen overeenkomstig is.
De bomen zijn ook met opzet niet
gelijkjarig: zeer jong naast zeer oud sug-
gereert 'natuurlijkheid'. Ook het plant-
verband is onregelmatig.
Het tegendeel van een laan dus, de
beplanting van deze 'dijk': onregelmatig
verband, ongelijkjarig en ongelijksoortig.
En toch, na een opknapbeurt, decoratief
monumentaal.
Tenslotte is er op Ampsen (afb. 14) een
vroeg-achttiende-eeuwse laan, de 'allee
voor het huis', die van een heel ander
type is. Tussen 1709-1725 werd op
Ampsen een relatief klein eerste park
voor en rond het huis aangelegd, nog
voor er sprake was van het grote
lanenstelsel. Ter weerszijden van een
middenas lagen sterrebossen; de
middenas van ca. 300 meter lang was
gericht op het midden van het huis. Deze
laan bestaat nog (afb. 15) en aan het
profiel is te zien dat deze laan met een
ander, meer representatief doel is
aangelegd. Het kenmerkende profiel van
een lage dijk met sloten ter weerszijde
ontbreekt; integendeel, laan, weg en
boskets ter weerszijden liggen op

Afb. 12 Ampsen: het 'Siberiëpad' is een achttiende-eeuwse 'dijk' met het
kenmerkende, strakke profiel, maar ook vroeger al met eik en grove den in wild
plantverband ingeplant. Het maakt wél deel uit van het grote regelmatige
lanenpatroon, maar de beplanting is, en was vroeger ook, ongelijksoortig,
ongelijkjarig, en niet regelmatig geplant

Afb. 13 Ampsen: de Rauwendijk. Op het achttiende-eeuwse strakke profiel staat
een 'sierplenterbos' met vele soorten struiken en bomen, die een geïdealiseerd
'natuurbos' moeten nabootsen.
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opzichte van elkaar in rechthoekverband
of in driehoekverband kunnen staan.

Afb. 11 Ampsen: de belangrijkste lanen zijn 't meest
representatief beplant. De toegangsweg, de
'Huntelersdijk', is in een strak driehoeksverband van
eiken geplant. Vroeger, toen de eikjes nog jong
waren, werd er grove den in zeer korte omlopen
tussen de eikjes geteeld.

hetzelfde niveau. De al genoemde
Rauwendijk, die wel het normale profiel
met sloten ter weerszijden heeft, vormt
het verlengde van de 'allee voor het huis'
en de overgang van de twee
laanprofielen is zeer kenmerkend.

De conclusie van deze paragraaf luidt,
dat de definitie van laan op deze grote
ontginningslandgoederen ruim genomen
moet worden, omdat er verschillende
manieren zijn waarom de geometrisch
geordende lage 'dijken' in de achttiende
en negentiende eeuw van een meer of
mindere monumentale beplanting
werden voorzien. Dit inzicht moge al te
formele restauraties verhinderen.
Er bestaat soms de neiging om de
achttiende eeuw een veel strikter stijl en
vormgevoel toe te dichten dan in
werkelijkheid bestond. Dat 'hinein
interpretieren' van te formele
stijlkenmerken zou kunnen leiden tot
restauraties die 'echter' zijn dan de
werkelijkheid ooit is geweest.
Ongelijkjarige bomen, waarbij ingeboet
is met dezelfde soort komen voor;
ongelijksoortige (bijvoorbeeld een eiken-
laan ingeboet met beuk) komen voor en
zelfs kunnen er laan-effecten bereikt
worden zonder strak plantverband.

Plantverbanden

Voor zover de lanen in een regelmatig
plantverband stonden, zijn de
verschillende plantverbanden van
belang. Weinig hoeft gezegd te worden
van enkelzijdige lanen, een weg met ter
weerszijden een rij bomen, die ten

Bij lanen met ter weerszijde van de weg
een 2 of meer rijen bomen ligt de zaak
ingewikkelder, omdat de visuele effecten
en de verschillende plantverbanden
nogal verschillend zijn.

•i-
Dit plantverband benadrukt voor de
wandelaar of ruiter het zicht ofwel in de
lengterichting ofwel in de dwarsrichting.
Diagonale doorkijken zijn smal en weinig
benadrukt. De laan van Honselersdijk uit
1625 (afb. 4) is zo gemaakt, om de
nadruk te laten vallen op het huis in de
verte. De dwarse kijkrichting kan bij
lanen die voor een huis langs lopen het
zicht vanuit het huis op de weg en het
zicht vanaf de weg op het huis
benadrukken.
Vanuit een koets met zij-uitzicht is er met
dit plantverband zo meer te zien.

e.

Het driehoeksverband bevordert de
diagonale kijkrichting; breedte van de
weg, afstand in de rij en afstand tussen
de rijen bepalen de kijkhoek. Dit plant-
verband is daarom zeer geschikt om te
gebruiken waar men aan de wandelaar
of ruiter, terwijl hij beweegt, het land ter
weerszijden van de laan wil laten zien.
Voor modern gebruik: hoe sneller men
zich verplaatst, hoe scherper de hoek
dient te zijn: A voor auto's, B voor
fietsers, C voor wandelaars.

Conclusie: de verschillende
plantverbanden kunnen heel
verschillende visuele, monumentale
effecten hebben. Bij de bestudering van
een park is het gewenst de
plantverbanden van oude kaarten en
zeker van eventueel nog aanwezige
oude bomen nauwkeurig vast te leggen
en op hun mogelijke effecten te bekijken.

Plantafstanden

De meter werd in de Napoleontische tijd
ingevoerd; daarvoor was een veelheid

van maten in gebruik. Voor de
achttiende-eeuw evenwel was al voor
grote delen van het land een zekere
standaardisatie van de Rijnlandse roede
bereikt: 1 Rijnlandse roede = 3,767
meter en bestaat uit 12 voeten van ieder
0,314 meter. Maar afwijkingen komen
veel voor. Op Ampsen bijvoorbeeld,
werd voor het oudste plan, waar de 'allee
voor het huis' deel van uitmaakt, volgens
de kaart gebruik gemaakt van Rijnlandse
roeden van 10 voet ieder dus van 3,139
meter; deze maten zijn ook in het terrein
zo terug te meten. De rest van het
achttiende eeuwse Ampsen heeft weer
Roeden van 12 voeten.
Het negentiende-eeuwse deel is
uitgevoerd in meters. Voor een goede
restauratie of een goed beheer, is waar
mogelijk kennis en gebruik van de
toegepaste maten van belang.
Het is niet zo dat altijd bepaalde dichte
plantverbanden werden toegepast.
Zowel heel dicht (bijvoorbeeld 1 roede)
als ruim (2 roeden) komt voor.

Economischeen
bosbouwkundige aspecten

In het begin van dit artikel is een kunst-
matige scheiding aangebracht tussen het
monumentale en het nuttige. Zeker voor
de lanen die hier aan de orde zijn,
bestaat die scheiding niet: het was wel
degelijk de bedoeling dat ook uit
monumentale lanen hout gezaagd kon
worden.
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Afb. 14 Ampsen: Allee voor het huis,
ontwerptekening uit de periode 1709-1725. De
vroeg-achttiende-eeuwse bosquets ter weerszijden
van de centrale as waren zeer regelmatig beplant.
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Afb. 15 Ampsen: 'De Allee voor het huis', met baskets ter weerszijden stamt uit het eerste kwart van de
achttiende eeuw, en was zeer formeel als een dubbele laan in rechthoeksverband beplant. Nu is er nog
slechts één rij bomen aan iedere kant over. De andere lanen op Ampsen zijn alle van jongere datum.

In 1764 werd de havezathe Den Berg
getaxeerd. Zorgvuldig werd van grond en
van het daarop staande houtgewas
afzonderlijk de waarde bepaald. Daarbij
valt op, dat de waarde van de hout-
opstand steeds vele malen hoger is dan
de waarde van de onderliggende grond.
Bijvoorbeeld: de popenallée, groot 1,5
ha; waarde grond Hfl. 325,—, waarde
van de 1169 bomen (ca. 30 jaar oud) Hfl.
978,—. De nog jonge bomen waren dus
bijna 3 keer zoveel waard als de
ondergrond; die verhouding is, zo
ongeveer, bij de meeste geschatte
percelen van Den Berg te vinden.
De bomen die generaal Van Baer op het
einde van de zeventiende eeuw op
De Slangenburg plantte, waren bij een
taxatie van 1771 70 jaar en ouder. De
110 ha opgaand bos, dat voor een
aanzienlijk deel uit laanbomen bestond,
was toen Hfl. 216.000,— waard Volgens
onzijdige taxatie, wanneer nu verkogt en
voor de grond gerenoveerd wordt'. Dat is
dus bijna Hfl. 2.000,— per hectare. Een
prijs die, gezien de ouderdom, wel bij het
prijsniveau op Den Berg aansluit.

Uit de boekhouding van De Slangenburg
blijkt, dat de nieuwe eigenaar
Steengracht, die het goed in 1774 kocht,
eerst een deel van de koopsom terug
wilde verdienen door flink wat zwaar
hout te verkopen.; maar daarna is er in
de papieren een vrij regelmatig patroon
van kap en aanplant te vinden: een
lopend bosbedrijf. De wervende tekst
waarmee het goed omstreeks 1772 te
koop wordt aangeboden, spreekt

duidelijke taal over het samengaan van
het mooie en het nuttige: 'een
considerabele partij opgaande swaare
Eijken en Bueken houtgewasschen, in
bosschen en alleen nae de eerste order
aangelegt' de tekst spreekt ook van het
opgaande hout van 'de alleen tot Cieraat
van het goed" (archief Vornholz 1187).

Van de negentiende-eeuwse situatie is in
de archieven van Ampsen veel terug te
vinden. Dit keer betreft het niet de taxatie
van opstanden, maar de gegevens over
kap en aanplant.
Het 'aantekeningboek van geplante

boomen' (Ampsen coll. Van Weede)
geeft gedetailleerde informatie over de
periode 1851-1876. De gegevens komen
zeer goed overeen met het beeld van de
verschillende typen lanen op Ampsen,
zoals hierboven is beschreven, maar met
een paar verrassingen.
De Huntelersdijk werd in 1851 en 1868
als allee herplant met eik (waarschijnlijk
de eiken die er nu nog staan); de statige
Aardappeldijk werd in 1873 met eik en
dennen beplant. Die dennen brengen
een verrassend thema aan de orde. Het
blijkt dat tussen de eikebeplantingen die
een lange omloop moesten krijgen, van
alles en nog wat aan houtgewas geteeld
werd in korte omlopen: dennen, larix,
weymouthpijnen, lijsterbessen. Op het
nabijgelegen Verwolde komen lanen met
onderbeplanting van hazelaars voor; het
vermoeden bestaat dat ook deze teelt al
heel oud is en veel voorkwam. Naast de
behoefte aan statigheid blijkt uit deze
bosbouwkundige aantekeningen dus een

ruime aandacht voor de economische
mogelijkheden van de laanbeplantingen.

De conclusie van deze laatste paragraaf
luidt, dat op de lage 'dijk' economisch
voor het landgoed belangrijke
beplantingen werden geëxploiteerd; dat
konden beplantingen in regelmatig
plantverband zijn, maar evengoed allerlei
variaties daarop en afwijkingen daarvan.
Ooktussenbeplantingen in korte omloop
kwamen voor. A
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