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Et in Arcadia ego – over de gebiedsontwikkeling 
van buitenplaatsen in Loenen aan de Vecht

S. Schrijer

Een ander zing van minnetochten, Of doop’ zyn pen in gal en roet, Of daar een zege word bevogten 
In inkt gemengt met menschenbloed. Het lust my van een’ Stroom te dichten, Daar Ieder voor ver-
stomt moet staan. Het lust my Stopendaals Gezichten, Ge-etst naar ’t leeven, naar te gaan, Waar door 
de Vecht, zo lang verschooven, Haar hoofd met luister steekt naar boven.1

Zoals de eerste strofe van het gedicht van Claas Bruin doet vermoeden, stond 
de Vecht in de 18de eeuw behoorlijk in de belangstelling. Vanaf de 17de eeuw 
werden er veel buitens langs deze rivier gesticht, die een belangrijke indica-
tie waren voor de status van de opdrachtgevers. Interessant is de vraag hoe 
het landschap, in combinatie met de architectuur, getransformeerd is vanaf 
het ontstaan van de buitens in de 17de eeuw tot nu. Tuin- en parkgeschiedenis 
zijn een belangrijk aspect hierbij. Bij de vraag welke factoren een rol hebben 
gespeeld bij de keuze van de locatie van buitenplaatsen, zijn zowel abiotische 
als antropogene factoren van belang. Zijn er patronen te achterhalen in de 
gebiedsontwikkeling van het buitenplaatsenlandschap rond Loenen aan de 
Vecht?
Buitenplaatsen komen vanaf het einde van de 16de eeuw voor in Nederland. 
Door de toenemende welvaart in deze periode werden kooplieden erg ver-
mogend.2 Zij trokken naar gebieden buiten de stad, waar zij hun lusthoven 
creëerden. Het was aan het begin van de 17de eeuw een rumoerige tijd in ons 
land. Vanaf 1579 vormden de noordelijke gewesten van de Nederlanden, de 
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Filips II trachtte de christenheid 
in het rooms-katholieke geloof te verenigen onder Spaanse leiding. Doordat 
Antwerpen in 1585 in Habsburgse handen kwam en er een blokkade werd 
opgeworpen op de belangrijkste aanvoerroute van de stad, de Schelde, kwam 
er een verschuiving van het handelskapitaal naar het noorden op gang.3 Am-
sterdam werd het nieuwe centrum van de handel en door de oprichting van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602 werd handel met het Oosten 
mogelijk gemaakt. 
Door de politieke situatie waren het hof en de kerk weggevallen als belangrijk-
ste opdrachtgever voor nieuwe bouwprojecten. Burgerlijke initiatieven werden 
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de bron voor nieuwe architectonische ontwikkelingen.4 Dit viel in de Republiek 
samen met een groeiende interesse in het Italiaanse classicisme. Door de be-
schikbaarheid van Nederlandse vertalingen van bekende Italiaanse voorbeeld-
boeken, zoals het architectuurtraktaat van Sebastiano Serlio uit 1537, werd een 
succesvolle verspreiding van de stijl mogelijk gemaakt. Als basis voor de Itali-
aanse voorbeeldboeken werd de De Architectura Libri Decem van Vitruvius (85-
20 v.C.) gehanteerd, het enige compleet overgeleverde geschrift over architec-
tuur uit de antieke oudheid.5 Sinds de 15de eeuw werd dit werk als belangrijkste 
bron gezien door architecten die zich de oude methodes eigen wilden maken.
De ideeën van Vitruvius werden ook gebruikt bij het ontwerpen van buitens. Vi-
truvius beschrijft in zijn werk de proporties van het ideale menselijke lichaam. 
Alle goede architecten zouden volgens hem bij hun ontwerp van onderdelen 
van een gebouw de plicht hebben om een mathematische samenhang tussen 
huis en architectuur na te streven. Een bekende Nederlandse buitenplaats 
waar deze ‘lichaamsverhoudingen’ zijn doorgevoerd, is de buitenplaats Hof-
wijck (1642) in Voorburg bij Den Haag.

Nederlandse voorbeeldboeken
Ook bestonden er Nederlandse voorbeeldboeken die het aanleggen van bui-
tens centraal stelden, zoals dat van Pieter de la Court van der Voort (1664-
1739). Deze boeken lijken de aanleg van buitenplaatsen te hebben bevorderd. 
In 1739 verscheen De la Courts boek Bijzondere aenmerkingen over het aenleggen 
van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. 
Zelf bezat De la Court ook twee buitens, ‘Allemansgeest’, thans ‘Berbice’, in 
Voorschoten en ‘Meerburg’ bij Zoeterwoude. Het boek groeide uit tot een 
standaardwerk voor het aanleggen van een buiten en in 1750 verscheen ook 
een Franse vertaling van het werk. Volgens De la Court moet bij het begin van 
de aanleg van een buitenplaats aan drie voorwaarden voldaan worden: een 
goede ligging, vruchtbare grond en een geschikte plattegrond.6 Met betrek-
king tot de ideale locatiekeuze van een buiten zegt De la Court: 

Het voornaemste omtrent de gelegenheit, is dat men daertoe eene gezonde luchtstreek verkiest en 
de gronden die digt aen zee leggen verwerpt, alzo de zeedampen zeer schadelyk syn. Insgelyks niet 
omtrent moerassen en modderpoelen […] Een goede vette vrugtbaere grond, omtrent eene niet 
al te sterk lopende rivier van zoetwater is het verkiezelykste, mits dat die binnendijks gelegen en 
romdom met kanaelen voorzien is, opdat alles ten minsten kosten kan aen- en afgevoert worden.7 

De Vecht lijkt, gelet op deze criteria, een ideale locatie voor de vestiging van 
een buitenplaats.

Niftarlake 2009_Binnenwerk DEF.indd   74 27-04-10   10:23



75

In het omvangrijke werk van De la Court worden naast plantkunde, ideale plat-
tegronden voor buitens en bouwkundige tips ook sociale aspecten aan de orde 
gesteld, zoals tips voor het aanstellen van betrouwbaar personeel.8 De la Court 
zou het boek geschreven hebben omdat hij het nodig vond dat er een tuinboek 
zou verschijnen dat zich toespitste op de Nederlandse situatie.9

Ontginningen
De eerste buitenplaatsen in Nederland vielen samen met ontginningen in het 
hele land.10 Vanaf het einde van de 16de eeuw werden inpolderingen en droog-
leggingen ingezet voor de uitbreiding van de voedselvoorziening van de grote 
steden.11 Dit werd voornamelijk met stedelijk kapitaal gefinancierd.  Vaak stond 
een boerderij aan de basis van een buitenplaats. De eigenaren hadden dikwijls 
een pachtboer aangesteld, die het land voor hen kon bewerken.12 In vele ge-
vallen mochten de patriciërs tevens heerlijke rechten aan hun bezit ontlenen, 
waardoor zij als edelman konden optreden. Dit betekende onder meer dat zij 
belasting konden heffen op het land dat zij bezaten, zoals pachtgelden, tol-
gelden en onroerende belastingen. Deze heerlijkheden werden afgeschaft in 
Nederland na de Franse inval in 1795. Vanaf dan worden de bestuurlijke taken 
geregeld door de gemeente en de rechterlijke taken door de overheid. 
Ook in de Vechtstreek werden grote droogleggingprojecten door rijke Amster-
damse kooplieden overwogen als investering. In 1612 werd octrooi verkregen 
voor de drooglegging van het Horstermeer, gelegen ten oosten van Nederhorst 
Den Berg. Deze operatie werd echter als gevolg van steeds terugkerend kwel-
water een mislukking. Het water dat afkomstig was uit de Utrechtse en Gooise 
heuvelrug kon men met molens niet de baas worden. De verkavelde gronden 
werden in 1636 als verloren beschouwd.13 Pas in 1882 werd het gebied met be-
hulp van stoomkracht blijvend drooggelegd.
Al vanaf de middeleeuwen kwamen  zogenoemde cope-ontginningen voor. Het 
woord cope duidt op het door koop verkregen ontginningsrecht. Ten tijde van 
de  ontginningen voor de buitenplaatsen aan de Vecht in de 17de eeuw, werd  
gebruik gemaakt van technieken waar men al een aantal eeuwen mee werkte. 
Via de sloten kon het veen enigszins worden ontwaterd, waardoor de boven-
zijde van het veen inklonk.14 Bij het ontstaan van de buitenplaatsen langs de 
Vecht in de 17de eeuw, was de rivier het laagste punt. Doordat de polders in de 
loop der tijd door ontwatering zijn verzakt, is de rivier nu hoger gelegen dan 
het omringende land. Op de oeverwallen van de Vecht werd bij het aanleggen 
van  de buitenplaatsen gebruik gemaakt van de oudste vroeg middeleeuwse 
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onregelmatige blokvormige verkaveling. In het veengebied groef men vanaf de 
oeverwallen loodrecht op een ontginningsas, meestal een rivier, sloten, waar-
door er een strookvormige verkaveling ontstond.15 De wegen in drooggelegde 
gebieden volgden het patroon van de ontginningen.16

Trekvaart
Dit leidt naar een ander belangrijk aspect, het systeem van de infrastructuur. 
In de 17de eeuw werd het trekvaartsysteem van groot belang. In het westen van 
het land begon de trekvaartontwikkeling rond 1626 met het aanleggen van 
jaagpaden langs de Vecht en het graven van nieuwe kanalen om de afstand tus-
sen Amsterdam en Utrecht in te korten.17 De eerste trekvaart in Nederland was 
de Haarlemmertrekvaart, tussen Amsterdam en Haarlem, die in 1634 werd vol-
tooid.18 De trekvaart werd uitgevoerd in lange, smalle boten die een behoorlijk 
aantal passagiers konden vervoeren. De boot werd bemand door een schipper 
met knecht en op de wal bereed een derde persoon, meestal een jongen, het 
trekpaard. Het geheel had een gemiddelde snelheid van 7 kilometer per uur.19 
Om te voorkomen dat de  treklijnen op de oever schade zouden aanrichten, wer-
den daar palen met rollen geplaatst waarlangs de lijnen konden worden geleid. 
In een octrooi van 1626 is sprake van de aanleg van een zandpad van Breukelen 
tot Ouderkerk en een wagenweg van Abcoude tot Voetangel.20 Er liep een zand- 
en jaagpad van Breukelen langs de Vecht naar Nieuwersluis en van  daaruit 
verder richting de Angstel, het Gein, de Holendrecht en zo naar de Amstel. Op 
een kaart uit de historische atlas van Horsten is aangegeven welke wegen er lie-
pen van Utrecht naar Amsterdam vanaf de 17de eeuw. Na het gereedkomen van 
het zandpad van Breukelen tot Ouderkerk, zijn er hoogstwaarschijnlijk direct  
trekschuitdiensten ingericht tussen de stad Amsterdam en de  stad Utrecht. 
Aan het eind van de 17de eeuw vond 70% van het totale reizigersvervoer per 
trekschuit plaats.21

Het water uit de rivier de Vecht stond overigens goed aangeschreven. Toen het 
water uit de waterputten binnen Amsterdam steeds slechter van kwaliteit werd 
en omliggende wateren ook niet aan kwaliteitseisen voldeden, vatte men het 
idee op om het Vechtwater naar Amsterdam te vervoeren. Vanaf de 17de eeuw 
werd Vechtwater met waterschuiten vervoerd naar Amsterdam. In Amsterdam 
werd dit water opgeslagen in ‘waterleggers’, platte schuiten met een pomp 
erop. Het water werd hieruit verkocht aan burgers. Rond 1800 werden deze 
waterleggers vervangen door waterkelders, die het regenwater opvingen. In 
de winter werd de aanvoer van water vaak bemoeilijkt door vorst. Men ontwik-
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kelde hier ijsbrekerboten voor. Tot op heden komt een derde van het Amster-
damse drinkwater uit de Vechtstreek maar nu vanuit de plassen.22

De nieuw aangelegde buitenplaatsen in de Vechtstreek werden vaak voorzien 
van een waterkelder. Deze werden van binnen betegeld met geglazuurde pla-
vuizen. In de keukens bevonden zich vaak twee pompen, één die water uit  de 
waterkelder haalde, voor het koken, en één die het uit de rivier pompte, voor 
schoonmaakwerkzaamheden. Onder meer de buitenplaats VreedenHoff was 
tot het einde van de 19de eeuw zeer waarschijnlijk voorzien van een dergelijke 
waterkelder, die gesitueerd was naast het hoofdgebouw.23

De keuze van de Vecht kan tevens worden gemotiveerd door de gunstige lig-
ging van de rivier ten opzichte van de grote steden, met name Amsterdam. De 
rijke patriciërs wilden graag buitens stichten die redelijk makkelijk te berei-
ken waren. De voorkeur werd gegeven aan buitens waar men binnen een dag 
kon arriveren.24 Wanneer men Amsterdam als uitgangspunt neemt, betekent 
dat dertig kilometer rond de stad binnen een dag te bereiken was. De voor-
keur werd in dit verband lange tijd gegeven aan vervoer per trekschuit, zoals 
hiervoor al is aangegeven. Wanneer men een cirkel met een radius van dertig 
kilometer rond Amsterdam trekt, ziet men dat de Vechtstreek, Beemster, Ken-
nemerland en de Utrechtse Heuvelrug gemakkelijk binnen de te bereiken 
afstand voor één dag valt.25 
Daarnaast werd de behoefte aan buitens versterkt door de toename van de wel-
vaart van de regerende klasse, door onder andere de winst die gemaakt werd 
in de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Vele kooplieden uit Amsterdam 
waren dermate welvarend geworden dat ze konden ontsnappen aan de stank 
in de stad. In Amsterdam was de stank erg  omdat met laag water op het IJ er 
niet voldoende verval vanuit de Amstel was om de uitgebreide stad schoon te 
kunnen spoelen.26 Utrecht had hier minder last van, dankzij het verval van de 
beekjes vanf de Heuvelrug en buitendien was de bevolkingsgroei lang niet zo 
groot als in Amsterdam. Deze argumenten zouden een antwoord kunnen zijn 
op de vraag waarom er zich meer Amsterdamse kooplieden langs de Vecht 
vestigden dan Utrechtse.

Totaal aantal buitens Vechtstreek
Een inventarisatie van alle bestaande en reeds verdwenen buitens in de Vecht-
streek, toont een aantal interessante aspecten. Zo zijn er in totaal ruim 220 
nieuwe buitens gesticht in de bloeiperiode vanaf het begin van de 17de eeuw tot 
aan het definitieve ‘einde’ van de trend, ca. 1900.27 
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Afb. 1. Locaties van bestaande en verdwenen buitenplaatsen in de Vechtstreek, afge-
beeld op de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN). Bron: Inventarisatie S. Schrijer 
april 2009, met behulp van W. Derickx. (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Niftarlake 2009_Binnenwerk DEF.indd   78 27-04-10   10:23



79

Een overzicht van de eerste vermeldingen van de buitens laat duidelijk het ver-
loop van de verspreiding van de buitens zien. Opvallend is dat er rond 1650 een 
sterke concentratie buitens opkomt rond Maarssen. De situatie vanaf 1650 laat, 
naast een verdere toename van buitens rond Maarssen, tevens een toename 
van buitens rond Breukelen en Loenen zien. Opvallend is dat er tot dan toe 
bijna geen buitens zijn ontstaan in het noordelijke gedeelte van de Vecht. Een 
verklaring hiervoor zou de loop van de trekvaart (inclusief weg) kunnen zijn 
die richting Amsterdam loopt. De trekvaartroute wijkt vanaf Utrecht na Nieu-
wersluis naar Amsterdam af, wat overeenkomt met het patroon van de buitens. 
Een andere verklaring voor de weinige buitens in het noordelijke deel, is dat 
ten noorden van Vreeland er vrijwel geen oeverwallen meer zijn, wat bebou-
wing ernstig bemoeilijkt. Aangezien heien duur was, verzakte   bebouwing vrij 
snel door het ontbreken van een stabiele ondergrond.
De inventarisatie laat tevens zien dat veel buitens in de loop der tijd een verbou-
wing hebben ondergaan. De meeste verbouwingen vonden plaats rond 1700 
en aan het begin van de 19de eeuw. Een toename van verbouwingen zou kun-
nen worden verklaard door een veranderende mode in de architectuur van de 

Afb. 2. Verspreiding van bui-
tens in de Vechtstreek rond 
1650.
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buitens. Zo lijkt de komst van de landschapsstijl aan het begin van de 19de eeuw 
samen te vallen met veel verbouwingen.28

Tot aan 1750 is een verdere toename van buitens in de regio Maarssen – Breu-
kelen – Loenen – Vreeland te signaleren. Opvallend is dat er tussen 1750 en 
1900 bijna geen nieuwe buitens meer bijkomen. Dit kan verklaard worden 
vanuit maatschappelijke aspecten. De Nederlandse economie raakte in de 18de 
eeuw in verval. De Frans-Bataafse tijd (1795-1815) had hier een belangrijk aan-
deel in. De Fransen legden de handel vele beperkingen op, waardoor onder 
meer veel koloniën verloren gingen. Daarnaast werd de staatsschuld steeds 
groteren werd de rente op staatsobligaties niet langer betaald.29 Dit vormde 
voor veel eigenaren van buitens een bedreiging, omdat de rente een belangrijk 
deel van hun inkomsten vormde. Soms restte er niets dan een buitenplaats te 
slopen. Bekend is dat er in de 19de eeuw een grote handel was in de verkoop van 
bouwmaterialen van afgebroken buitens.30 Lang niet alle buitens in de Vecht-
streek hebben dus de tand des tijds doorstaan. Vooral veel buitens in de regio 
van Maarssen zijn verdwenen. 
Historicus Loosjes signaleerde al in 1922 dat er veel buitenplaatsen aan de 
Vecht in de loop der tijd verdwenen waren: 

Maar van een aaneengereide reeks [buitens] is geen sprake meer. En welhaast niets is overgebleven 
van den eigenaardigen en soms wel kunstvollen aanleg der tuinen, die, hoewel door een bedenke-
lijk geweld-aandoen van de natuur en een te grooten overvloed van vaak peuterige sieraden en een 
overdaad van beelden niet onvermengd aangenaam voor ons oog, toch karakter bezaten, iets wat 
maar al te veel tuinen in onzen tijd missen.31

Hieruit blijkt dat Loosjes, bewust van zijn tijd, toch wel met enige weemoed 
terugkijkt naar de bloeiperiode van de buitens, met hun formele tuinaanleg. 

Beginfasen buitenplaatsen
Veel van de eerste nieuw gestichte buitens hadden in hun beginjaren nog vol-
ledig het karakter van de oorspronkelijke boerderijen waar zij op gebaseerd 
waren. De eerste tuinen waren zoals reeds genoemd eenvoudig van opzet. Zij 
waren volgens een simpel geometrisch patroon ingedeeld in verschillende vak-
ken en werden omsloten door lage hagen. Één voorbeeld hiervan is de buiten-
plaats ‘Lixboa’, die rond 1600 door de familie Rauwenhoff zou zijn gesticht.32 
Bij de nieuwe buitens kwam het accent te liggen op de oriëntatie naar de 
Vecht.33 De ingangen waren meestal aan de kant van de Vecht gesitueerd. Deze 
gevel aan de rivier fungeerde als de belangrijkste zijde van het huis en kreeg 
soms, naar Frans voorbeeld, een uitgebouwde koepelzaal. Dit was een nieuw 
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type ruimte dat vanaf het midden van de 17de eeuw voorkwam. In de Vecht-
streek komt met name de Franse variant voor; deze is geplaatst in het midden 
van de achtergevel en de ruimte is even hoog als de aangrenzende vertrekken.34 
Het buiten Rupelmonde is een mooi voorbeeld van een buiten met Franse 
koepelzaal. Ook bestonden er types waarbij er een aangebouwde koepelzaal in 
Amsterdamse stijl werd gerealiseerd, zoals bij Over-Holland en VreedenHoff. 
Hierbij is sprake van een volledig uitgebouwde koepelzaal die over een hoogte 
van twee bouwlagen reikt. Landelijk gezien vond er na 1700 een omkering van 
de volgorde van de vertrekken plaats. Langzaamaan verschoof het zwaartepunt 
van het front van het huis naar de achterste kamer, die als tuinzaal ging fun-
geren.35 Buitens aan het water werden bij voorkeur in een bocht van de rivier 
gebouwd, zodat men een goed uitzicht (op elkaar) had. Naarmate de Heren-
weg – later Rijksstraatweg – steeds belangrijker werd, werden de ingangen van 
buitens naar de straatzijde verplaatst, zoals bij Rupelmonde.
De aanleg van de tuinen van de buitens maakte in de 17de eeuw een grote 
ontwikkeling door. Het ideale type in de 17de eeuw was de formele parkaanleg, 
waarbij er sprake was van een structuur van gebonden assen met een duide-
lijke hoofdas.36 De hoofdas, ook wel vista genoemd, concentreerde zich op het 
huis, deze zichtlijnen werden als belangrijkste element in het ontwerp gezien.37 
De zichtlijnen werden gevormd door rechtlijnige paden of waterlopen.38 Vaak 
werden ook diagonale zichtlijnen aan het ontwerp toegevoegd, om de per-
spectiefwerking te vergroten. Dergelijke driesprongen, voortkomend uit een 
rechte zichtas, noemt men een patte d’oie, oftewel ganzenvoet. Direct om het 
huis legde men parterres-de-broderie aan, vakken van buxushaagjes in decoratieve 

Afb. 3. Hier is de opzet van 
Lixboa duidelijk te herkennen. 
Detail van Nieuwe Kaart van 
de Mynen en de 2 Loosdrechten, 
midtsgaders van s’Gravenland, 
nevens het gerecht van Breukelen, 
en Loenersloot. Heel naauwkeurig 
geteekent, en gemeeten, uytgegeven 
door Nicolaas Visscher, met privile-
ge &c, 1702-1721, kopergravu-
re, gekleurd, 48 x 55 cm. Bron: 
http://www.vensteropdevecht.
nl/Atlas/VechtNoord1730.
htm, juli 2009.
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patronen, die beplant waren met exotische bloemsoorten.39 De meeste ontwer-
pen van Marot tonen een dergelijke formele structuur. Marot was in de jaren 
1680 als Hugenoot naar Nederland gevlucht en had kennis van de destijds 
nieuwste, classicistische, stijlontwikkelingen in Frankrijk. Geen enkel buiten in 
de Vechtstreek is echter met zekerheid aan hem toe te schrijven.40 Toch lijkt het 
aannemelijk dat een invloedrijke architect als Marot ook een rol heeft gespeeld 
in de aanleg van de buitens in de Vechtstreek.

Engelse tuininvloeden
Vanaf het einde van de 18de eeuw veranderde het landschappelijk ideaal. Men 
begon een uitgestrekt landschap boven het assensysteem te verkiezen. De for-
mele tuin werd regelmatig veroordeeld door aanhangers van de Verlichting, 

Afb. 4. Prent van Daniël Stoopendaal – Rupelmonde; de Buiten-plaets van de Heer Jean de Wolf; van buiten, 
1719. Bron: D. Stoopendaal, De Zegepraalende Vecht. Vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, 
heeren huysen en dorpen. Beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende, Amsterdam.
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met als duidelijkste voorbeeld Jean-Jacques Rousseau (1712-’78). Rousseau in-
troduceerde het begrip ‘l’homme sauvage’; de wilde mens die van nature goed 
is, maar door de beschaving verpest zou zijn.41 Volgens Rousseau zou het ideale 
park de wildernis zijn.42 In Europa was er rond het midden van de 18de eeuw al 
veel bekend over de het zogenoemde landschapspark, naar Engels voorbeeld. 
Door middel van reisverslagen, voorbeeldboeken en gidsen van individuele 
buitenplaatsen kwam de stijl in trek bij de Nederlandse buitenplaatsbezitters.43 
Vaak werd direct om een buitenplaats nog een formele aanleg gehanteerd, 
maar werd de rest van de tuin omgevormd tot vrije natuur naar verschillende 
plannen. Deze Engelse stijl viel samen met een verlangen naar verleden. Ele-
menten uit de antieke oudheid werden in de tuinen verwerkt in de vorm van 
kleine gebouwtjes, zoals theekoepels, en andere tuinsieraden. Ook belangrijke 
stijlvormen uit het nationale verleden, zoals de gotiek, kwamen vanaf de 18de 
eeuw in de tuinen terug. Soms werden ruïnes in de tuinen ‘gebouwd’ die de 
vergankelijkheid van het leven moesten uitbeelden. Door middel van klassieke 
elementen en een vrijere natuurvorm werd het romantisch ‘natuurbeleven’ in 
praktijk gebracht.44 
Ook in de Vechtse tuinen bevonden zich veel bezienswaardigheden. Zo zou de 
buitenplaats Rupelmonde beroemd zijn vanwege zijn berceau (loofgang) en 
Ouderhoek vanwege zijn karpervijver en ananaskwekerij.45

Gebiedsontwikkeling buitens Loenen aan de Vecht
Op de vraag hoe het landschap in combinatie met de architectuur van de 
buitenplaatsen is getransformeerd vanaf de 17de eeuw tot nu, kan men een 
aantal antwoorden formuleren. De meeste buitens kregen zoals gezegd in de 
17de eeuw hun eerste functie in de vorm van een agrarisch bedrijf. Het waren 
meestal boerderijen met een herenkamer. Onder meer bij de buitenplaats 
VreedenHoff en Lixboa is dit het geval. Sommige buitens werden zonder agra-
rische functie gesticht, zoals Over-Holland en Sterreschans. De meeste buitens 
werden in de loop van de 18de eeuw uitgebreid en aangepast. De grootte van 
de ingrepen varieerde per buitenplaats. Zo werd Over-Holland ‘slechts’ uitge-
breid en verbouwd, terwijl men op de buitenplaats VreedenHoff met een hele 
schone lei begon, waar de verkoop van bijna de gehele tuinaanleg van getuigt.
Opvallend is, dat de meeste verbouwingen van de hoofdgebouwen samenvallen 
met een aanpassing van de tuin. Vanaf het midden van de 18de eeuw werden de 
tuinen naar een landschappelijke aanleg getransformeerd. De grote verande-
ringen in de parkaanleg van buitens in de Vechtstreek stammen vooral uit het 
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begin van de 19de eeuw. Zo kregen Rupelmonde, VreedenHoff en Sterreschans 
rond 1800-’15 een landschappelijke tuin aangemeten. Over-Holland was waar-
schijnlijk één van de eerste buitens die een landschappelijke tuin kreeg, rond 
1755. Veranderingen in de tuinaanleg vielen vaak samen met initiatieven van 
de eigenaren om het gehele landgoed aan de laatste mode aan te passen. 
Een kenmerkend aspect is dat vaak de originele (formele) zichtlijnen werden 
behouden. Dit is onder meer het geval bij VreedenHoff. Hierdoor is de veran-
kering van de meeste buitens in het landschap onveranderd gebleven. Ook de 
aanleg en situering van theekoepels is een belangrijk element in de verschil-
lende tuinontwerpen. Wat opvalt, is dat zowel theekoepels als koetshuizen vaak 
in het zichtveld van het hoofdgebouw zijn gelegen. VreedenHoff is een voor-
beeld van een buitenplaats waarvan de originele 18de-eeuwse theekoepel thans 
nog bestaat.
Geconcludeerd kan worden dat veel buitenplaatsen een vergelijkbare ontwik-
keling hebben ondergaan van hoofdzakelijk agrarische buitenplaats naar lust-
oord, met de landschappelijke tuin als culminatiepunt. Hoe mooier te eindigen, 
dan met de slotstrofe van de Speelreis langs de Vechtstroom van Claas Bruin uit 1791:

Ik wensch, dat d’Oppermajesteit Aan u, en my, en elk wil geeven, Dat wy zyn macht en heerlykheid, 
Aan ons vertoont in ’t buitenleeven, Steeds roemen, uit een dankbaar hert; Ja, dat hy deez’ vermaak’-
lyke oorden Bewaar’ voor ramp en oorlogs-smett, En ’t overvloejen van deez’boorden. ô Vliet! uw 
roem duur’ jaaren lang, Hier eindig ik myn Vechtgezang.46

Literatuur
Baas, H., (red.), Ontgonnen Verleden. Inzoomen op de historisch-geografische ontwikkeling van het Neder-
landse landschap, Amsterdam, Uitgeverij Landview, 2001.
Bosma, K., e.a. (red.), Bouwen in Nederland 600-2000, Zwolle, Uitgeverij Waanders, 2007.
S. de Clerq/L. Mur, ‘Het water van de Vecht’, in: Cascade. Bulletin voor tuinhistorie 17 (2008) nr. 1, 

38-40.
De La Court van der Voort, P., Bijzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene land-

huizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden, Leiden, Uitgeverij Abraham Kallewier, 1737.
Donkersloot – de Vrij, M., De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap, Weesp, Uit-

geverij Heureka, 1985.
Fafianie, A., Loenen. Geschiedenis en architectuur, Zeist, Uitgeverij Kerckebosch, 2000.
Horsten, F., Doorgaande wegen in Nederland. 16e tot 19 e eeuw. Een historische wegenatlas, Amsterdam, 

Uitgeverij Aksant, 2005.
Koen, D., Renes, J., Wegwijzer. Gids voor historisch onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht, 

Utrecht, Uitgeverij Het Utrechts Archief, 2003.
Lemaire, T., Het vertoog over de ongelijkheid van Jean-Jacques Rousseau. De ambivalentie van de vooruitgang, 

Baarn, Uitgeverij Ambo, 1980.

Niftarlake 2009_Binnenwerk DEF.indd   84 27-04-10   10:23



85

Lisman, A., De buitenplaats VreedenHoff aan de Vecht, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1999.
Loosjes, A., Kasteelen buitenplaatsen tuinen en parken van Nederland, Amsterdam, uitgever onbekend, 

1922.
Luttervelt, R. van, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, Uitgeverij De Tijdstroom, 1970.
Meierink, K., Tromp, H., Tuin en park. Historische buitenplaatsen in de provincie Utrecht, Utrecht, Uitge-

verij Matrijs, 1992.
R. Mulder, ‘Verdwenen lusthoven’, in: GM Kwadraat 6 (2006) no. 4, 6.
B. Rijsbergen, ‘De byzondere aenmerkingen over het aanleggen van buitenplaatsen van Pieter de la 

Court van der Voort. Een toonaangevend handboek uit 1737’, in: De Woonstede door de eeuwen heen 
92 (1991) no. 4, 34.

Stoopendaal, D., A. de Leth, C. Bruin, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden. Verheerlykt door honderd 
gezichten van steden, dorpen, vestigingen, adelyke gestigten, lustplaatsen en waranden […], Amsterdam, 
Uitgeverij Gartman, 1791. Herdruk geraadpleegd door auteur: Den Haag, Uitgeverij Kruseman’s 
Uitgeversmij, 1968.

Torre, W. van der, De ontwikkeling van buitenplaatsenlandschappen. Maarssen en De Bilt vergeleken, afstu-
deerscriptie historische geografie, Universiteit Utrecht, 2003.

Tromp, H., Et in Arcadia ego. Aspecten en achtergronden van de landschapsstijl in de tijd van J.F.W. baron van 
Spaen van Biljoen 1760-1800, Proefschrift Universiteit Utrecht, Utrecht 2000.

Vitruvius, I. Rowland, T. Noble Howe (red), Vitruvius. Ten Books on Architecture, Cambridge, Uitgeverij 
Cambridge University Press, 2001. Herdruk van: Vitruvius, De Architectura Libri Decem, 85-20v.C.

Wijck, H. van der, De Nederlandse Buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel, Alphen 
aan den Rijn, Uitgeverij Canaletto, 1982.

Noten
1  C. Bruin, ‘Speelreis langs de Vechtstroom’, in: De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden […], Den 

Haag 1968 (Amsterdam 1791), blz. A2, eerste strofe.
2  Van der Wijck 1982, 14.
3  K. Ottenheym, ‘De opdrachtgevers en hun gebouwen’, in: Bosma e.a. (red.) 2007, 236.
4  Ibidem, 236.
5  Vitruvius 2001 (Herdruk van 85-20 v.C.).
6  B. Rijsbergen, ‘De byzondere aenmerkingen over het aanleggen van buitenplaatsen van Pieter 

de la Court van der Voort. Een toonaangevend handboek uit 1737’, in: De Woonstede door de eeuwen 
heen 92 (1991) no. 4, 34.

7  Van der Voort 1739, Terlouw.
8  B. Rijsbergen, ‘De byzondere aenmerkingen over het aanleggen van buitenplaatsen van Pieter 

de la Court van der Voort. Een toonaangevend handboek uit 1737’, in: De Woonstede door de eeuwen 
heen 92 (1991) no. 4, 32.

9  Ibidem.
10   Van der Wijck 1982, 16.
11  C. van den Heuvel, ‘Nieuwe steden, stadsuitbreidingen en de inrichting van het platteland’, in: 

Bosma (red.) 2007, 292.
12 Baas (red.) 2001, 332.
13  Donkersloot – de Vrij 1985, 21.
14  Baas (red.) 2001, 290.

Niftarlake 2009_Binnenwerk DEF.indd   85 27-04-10   10:23



86

15  Ibidem.
16  Koen/Renes 2003, 36.
17  Baas (red.) 2001, 72.
18  Horsten 2005, 75.
19  Koen/Renes 2003, 32.
20  Baas (red.) 2001, 72.
21  Koen / Renes 2003, 32.
22  S. de Clercq/L. Mur, ‘Het water van de Vecht’, in: Cascade. Bulletin voor tuinhistorie 17 (2008) 

nr. 1, 38-40.
23  Lisman 1999, 84.
24  Van der Torre 2003, 21.
25  Ibidem.
26  Naast de riolen die op de grachten waren aangesloten, stroomden tevens de uitwerpselen van 

de sledepaarden door regenval de grachten in, wat een enorme stank veroorzaakte.
27  Dit is gebaseerd op een inventarisatie van auteur uitgevoerd bij de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed, april 2009.
28  Zie afb.10.1 en 10.2.
29  R. Mulder, ‘Verdwenen lusthoven’, in: GM Kwadraat 6 (2006) no. 4, 6.
30  Ibidem, 5-6.
31  A. Loosjes, ‘Verdwenen buitenplaatsen in de Vechtstreek […]’, in: Loosjes 1922, H7-8, 7.
32  Luttervelt 1970, 17.
33  Ibidem, 182.
34  Fafianie 2000, 84.
35  B. Noldus, ‘Burgerlijke buitenplaatsen’, in: Bosma e.a. (red.) 2007, 330.
36  Van der Wijck 1982, 118.
37  Ibidem, 179.
38  B. Noldus, ‘Burgerlijke buitenplaatsen’, in: Bosma e.a. (red.) 2007, 332.
39  Ibidem, 333.
40  H. Tromp, ‘Een verkenning in het Westen van Utrecht’, in: Olde Meierink/Tromp 1992, 19.
41  Lemaire 1980, 212.
42  Van der Wijck, 225.
43  Tromp 2000, 3.
44  Ibidem, 223.
45  Luttervelt 1970, 191-192.
46  C. Bruin, ‘Speelreis langs de Vechtstroom’, in: De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden […], Den 

Haag 1968 (Amsterdam 1791), blz. 10, laatste strofe.

Niftarlake 2009_Binnenwerk DEF.indd   86 27-04-10   10:23




