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Editorial 

 
De foto op de voorkant van dit magazine maakte ik twee jaar geleden 
in het Rozendaalse Bos. Het ging toen in februari opeens heel hard 
sneeuwen. Op dit moment (11 januari 2023) is de winter ver te 
zoeken. De mezen fluiten en vorige week zag ik de brem al in bloei 
staan. Wie weet krijgt deze winter ook nog een staartje, maar dat het 
klimaat verandert lijkt onomkeerbaar.  
 
Een optimist zou zeggen dat elke crisis ook kansen biedt. Het dwingt 
je om de situatie op een andere manier te bekijken en met creatieve 
oplossingen te komen. “Never waste a good crisis,” zei Winston 
Churchill niet voor niets. Het afgelopen jaar schreef ik verschillende 
verhalen over inspirerende projecten die oplossingen bieden voor 
urgente problemen. Een aantal daarvan deel ik in dit magazine. 
 
Het Brabants Landschap nam bijvoorbeeld het natuurgebied 
Greveschutven drastisch op de schop om de negatieve gevolgen van 
stikstof terug te draaien. In Rheden kunnen bewoners een stuk 
rivieroever adopteren en daar het zwerfafval opruimen. Op die manier 
vermindert de plastic soep op zee. De uitdagingen die de 
landbouwtransitie met zich meebrengt worden aangepakt door de 
pioniers van North Sea Farmers. Zij werken aan grootschalige 
zeewierproductie als alternatieve eiwitbron.  
 
Maar laten we te midden van alle crisissen niet vergeten ook gewoon 
van de schoonheid van de natuur te genieten. Een verandering hoeft 
niet altijd negatief uit te pakken. De brem bloeit nu weliswaar zeven 
weken te vroeg, maar het blijven mooie bloemen. 
 

 
 
 
Sofia Opfer Tekst & Communicatie 
www.sofiaopfer.com 
sofia@sofiaopfer.com 
06-41491871 
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Natuurherstel rond het Greveschutven 
 

De schadelijke effecten van stikstof te lijf 

De werkzaamheden rond het Greveschutven zijn nog maar net afgerond, 
maar de resultaten zijn nu al indrukwekkend. Sinds kort zijn er weer 
roerdompen en boomkikkers te horen. Mari de Bijl is al 40 jaar bij het 
gebied betrokken als beheerder van het Brabants Landschap. Vlak voor 
zijn pensionering leidt hij ons rond door dit bijzondere natuurgebied. 
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Het Greveschutven ligt in het Natura 2000 
natuurgebied Valkenhorst in Valkenswaard.  
Er leven veel zeldzame soorten in dit type 
heideven, zoals heikikker, Kempense heidelibel en 
Witte waterranonkel. Om ervoor te zorgen dat dit 
habitattype ook voor de toekomst in stand blijft, 
heeft Brabants Landschap tussen eind 2019 en 
begin 2022 omvangrijke herstelmaatregelen 
uitgevoerd in en rondom het Greveschutven.  
 
De natuur vindt zijn plek 
“De veranderingen in het gebied zijn enorm,” 
vertelt Mari de Bijl. “In het begin was hier gewoon 
landbouwgrond. Het aangrenzende Greveschutven 
had veel last van de drainage van deze 
landbouwgrond. Het ven liep gewoon leeg.  
We hebben de sloten gedempt en 30 tot 40 
centimeter van de fosfaatrijke bovengrond 
afgegraven, en nu is het een soort wetland 
geworden. Mijn collega vertelde dat er gisteren wel 
10 mensen met telescopen op de uitzichtheuvel 
stonden, want de poelruiter was er gesignaleerd. 
Ook liepen er bosruiters en tureluurs rond. De 
natuur heeft het gebied dus al ontdekt.”  
 
Grootschalige aanpak 
Er is de afgelopen jaren een hoop gebeurd in het 
gebied. Zo is de voedselrijke sliblaag op de bodem 
van het Greveschutven verwijderd. Sloten en 
greppels zijn gedempt en de oorspronkelijke 
flauwe oever van het ven is hersteld. Er zijn 
nieuwe stuwen geplaatst. Ook is er bos verwijderd 
en elders gecompenseerd. Tot slot is voormalige 
landbouwgrond aan de noordzijde van het 
Greveschutven omgevormd tot natuur met herstel 
van de historische laagten, vochtige heide en 
vochtig grasland.  
 
Logistieke uitdagingen 
Voor het natuurherstel moest grof materieel 
ingezet worden. “De grootste uitdaging van het 
hele project was het afvoeren van honderdduizend 
kuub grond,” zegt de Bijl. “We wilden voorkomen 
dat al die vrachtwagens dwars door de woonwijken 
moesten rijden. Dat zou een hoop overlast 
veroorzaken voor de mensen die er vlak tegenaan 
wonen. Dankzij een deal met Rijkswaterstaat 
konden we het overgrote deel van de grond 
rechtstreeks via de A2 afvoeren. Voor de veiligheid 
was dat perfect.” 

 
Recreanten ook tevreden 
In het inrichtingsplan is een duidelijke scheiding 
aangebracht tussen plekken waar recreanten 
welkom zijn en plekken waar de natuur ongestoord 
zijn gang kan gaan. Er is een wandelpad met een 
uitzichtheuvel. De rest van het gebied is 
afgesloten. Volgens de Bijl is hierin de juiste 
balans gevonden: “Ik was er vorige week nog om 
vogels te inventariseren. Toen sprak ik een aantal 
recreanten die mij vertelden hoe mooi ze het 
vonden. Dat geeft mij in ieder geval de indruk dat 
we het hier goed hebben gedaan.”  

Mari de Bijl  

foto: Brabants Landschap 
 

Dit interview verscheen eerder op Nature Today, in opdracht 

van de VBNE 
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Landbouw op zee  

foto: Jack Drafahl, Pixabay 

Deze reportage schreef ik voor de Blauwe Kamer, het 

vakblad voor landschapsarchitectuur en stedenbouw 
 

De Noordzee heeft onze voorouders altijd al van voedsel voorzien in 

de vorm van vis en weekdieren, maar een structurele aanpak van 

voedselproductie op zee is hier een relatief nieuw verschijnsel. Wat 

is de actuele stand van zaken en welke rol speelt het ruimtelijk 

ontwerp hierin? 
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Er wordt in de Noordzee volop geëxperimenteerd 
met de teelt van zeewier, mosselen en oesters. 
Volgens Bas de Leeuw, algemeen directeur van 
North Sea Farmers, zal de landbouw op zee in de 
nabije toekomst zeker een belangrijke rol spelen, 
maar blijft de ruimteclaim tamelijk bescheiden. 
Norht Sea Farmers is een stichting die de 
zeewiersector in verschillende landen rond de 
Noordzee vertegenwoordigt. “Aquacultuur staat in 
Nederland nog echt in de kinderschoenen,” zegt de 
Leeuw. “In Azië bestaat al eeuwenlang een traditie 
van zeewierteelt, maar in Europa is er nog vooral 
sprake van wilde oogst. Naarmate zeewier wordt 
ontdekt als waardevolle grondstof zijn daar 
natuurlijk grenzen aan. We ontdekken namelijk 
steeds meer toepassingen voor zeewier. Je kunt 
het natuurlijk door de salade doen en opeten, maar 
het kan ook een belangrijke rol spelen in de 
eiwittransitie, de energietransitie, CO2 afvang en 
de binding van stikstof. Daarom is het cultiveren 
van zeewier nu ook in Europa in ontwikkeling.” 
 
De ruimte in en rondom de Noordzee is schaars en 
de zandige kusten zijn over het algemeen niet zo 
geschikt voor zeewierteelt. Dat is de reden dat er 
vooral wordt gekeken naar de windparken op zee: 
“Overal op zee is het druk met scheepvaart en 
visserij en dergelijken, maar er komen ook steeds 
meer windparken. Afgezien van de schone energie 
die die windparken produceren hebben ze nog een 
voordeel. Tussen de windturbines mag je namelijk 
niet varen en niet vissen. Dat water ligt in feite 
braak. Wij hebben toen het idee ontwikkeld om 
tussen die turbines zeewiernetten te hangen. We 
bevestigen ze niet letterlijk aan de palen van de 
turbines, maar hangen ze met boeien in de ruimte 
ertussen.” 
Op dit moment beheren de North Sea Farmers een 
testsite in de buurt van Scheveningen. Als alles 
goed gaat, start binnenkort het eerste 
grootschalige experiment in het windpark bij 
Borsele.  
 
Goede locaties 
De ruimtelijke eisen van het windpark zijn dus 
leidend voor de inpassing van aquacultuur. Toch is 
niet elk windpark geschikt voor deze combinatie. 
Dat ligt volgens de Leeuw vooral aan de logistiek: 
“Als je als zeewierboer veel heen en weer moet 
varen moet je niet in een windpark gaan zitten dat 
heel erg ver van de kust ligt. Afgezien van het 
energiegebruik is dat niet rendabel te krijgen. 

Vooral mosselboeren hebben traditiegetrouw hele 
kleine bootjes, dus die willen niet te ver de zee op. 
Je wilt ook dicht in de buurt van verwerking gaan 
zitten met je zeewier, oesters en mosselen. 
Plaatsen uit de kust van Borsele, Scheveningen, 
IJmuiden of Den Helder zijn daarom goede 
locaties.” 
 
Hoewel Bas de Leeuw een belangrijke rol ziet 
weggelegd voor aquacultuur in de Noordzee, denkt 
hij niet dat het zeelandschap er sterk door zal 
veranderen: “Mensen vragen mij wel eens of ze 
onze testsite kunnen bekijken. Dat kan wel, maar 
als je er naartoe vaart, zie je alleen een paar 
boeien, verder niets. Of er nou wel of geen zeewier 
tussen zo’n windpark hangt, dat maakt voor de 
beleving niets uit. Aquacultuur is wat dat betreft 
een hele bescheiden ruimtelclaim. Alles speelt zich 
onder water af en je introduceert niets 
onnatuurlijks. Integendeel, je geeft een klein stukje 
natuur terug. Voor vissen is een zeewierveld een 
mooie plek om te schuilen en eitjes af te zetten. 
Het mooie van aquacultuur is bovendien dat je niet 
hoeft te irrigeren, er hoeft geen kunstmest bij en 
geen bestrijdingsmiddelen. Het groeit gewoon 
vanzelf.” 

Zeeboerderij  

beeld: North Sea Farmers 
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Flux landscape zet als een van de eerste 
Nederlandse landschapsarchitecten voorzichtige 
stapjes op het gebied van landbouw op zee met 
hun visie ‘De eetbare Waddenkust Groningen’. 
Hierin beschouwen ze het kustgebied in zijn 
geheel, vanaf de akkers op het vasteland, via de 
kwelders naar het open water. Dit brede palet aan 
condities biedt ruimte aan een gevarieerd 
voedsellandschap. Flux zet daarbij in op 
kringlooplandbouw, met korte ketens en een lokale 
afzetmarkt. Het streven is om jaarrond een 
uitgebalanceerde voeding aan de inwoners te 
kunnen bieden. Eiwitten uit de zee, in de vorm van 
weekdieren of zeewier, zijn daarbij onmisbaar. 
Bovendien kan zeewier ingezet worden als 
meststof voor de akkerbouw. Deze kringloop 

Net als de aquacultuur zelf, staat het ontwerpen 
van landbouw op zee in Nederland nog in de 
kinderschoenen. De voorbeelden die er op dit 
gebied te vinden zijn, zijn over het algemeen 
industrieel en architectonisch van aard. Zo bestaan 
er schetsen van drijvende boerderijen en 
zeewaardige kassen. In de Rotterdamse 
Merwehaven ligt een prototype van een drijvend 
melkveebedrijf, overigens onder luid protest van de 
lokale afdeling van de Partij voor de Dieren. 

vertaalt zich in ruimtelijke zin in een vervaging van 
de grens tussen land en zee. Op dit moment is die 
grens heel hard, met akkers die tot de zeedijk 
reiken. In de toekomst zal de natuur meer het land 
ingetrokken worden, terwijl op zee sporen van 
voedselproductie te zien zijn, in de vorm van lange 
pieren met schuren voor de zeewieroogst, 
mosseltafels, boeien en palen. Hierdoor wordt de 
overgang van land naar zee ook voor recreanten 
toegankelijker.  

Tot nu toe zijn er dus nog niet zo veel ontwerpers 
bezig met de landschappelijke inpassing van 
voedselproductie op zee. Het is een functie die 
meelift met energieproductie en geen 
ruimtedrager, zoals de landbouw op het vasteland 
dat wel altijd was. Wel is het een functie die 
natuurwaarden kan toevoegen aan het 
zeelandschap en misschien wel kan voorkomen 
dat de Noordzee in een industriegebied verandert. 
Wat dat betreft is de opkomst van de aquacultuur 
zeker een ontwikkeling om in de gaten te houden.   

Eetbare Waddenkust  

Flux landscape architecture 
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Schone Oevers in Rheden 
 

Bewoners adopteren een stukje IJsseloever en ruimen het 
zwerfafval op 

In oktober 2020 deed de gemeente Rheden een oproep aan haar bewoners 
via de lokale en sociale media. “Wil jij ook wat doen aan de plastic soep? 
Adopteer dan een stukje IJsseloever en ruim dit minimaal 2x per jaar op.” 
De interesse was overweldigend; binnen twee weken waren alle 22 
deelgebieden geadopteerd. Er is nu zelfs een wachtlijst. Ondertussen zijn 
de eerste adoptanten aan de slag gegaan met het opruimen van ‘hun’ 
rivieroever. 

foto: Rick Mellink 

Dit artikel schreef ik in opdracht van de gemeente Rheden 
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De gemeente Rheden zet zich in voor duurzame 
ontwikkeling. Als leidraad hanteert zij hiervoor de 
17 Global Goals van de Verenigde Naties. Global 
Goal 14 gaat over de bescherming van oceanen 
en zeeën. Veel van de verontreiniging die we in de 
oceanen aantreffen vindt haar oorsprong op het 
land. Zwerfafval komt in rivieren terecht en 
stroomt zo de zee in. De plastic soep is daar het 
treurige resultaat van. Met het project Schone 
Oevers neemt de gemeente Rheden haar 
verantwoordelijkheid voor het tegengaan van deze 
vervuiling. Dorus Klomberg, wethouder 
duurzaamheid en grondstoffenbeleid: “Het is 
ontzettend mooi om te zien dat zoveel van onze 
inwoners enthousiast meedoen aan het opruimen 
van  zwerfafval langs de oevers van de IJssel. Dit 
afval is namelijk erg slecht voor het water. Op 
deze manier helpen inwoners niet alleen aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het water maar 
zorgen ze ook voor het verwijderen van het 
zwerfafval in onze mooie gemeente.” 
 
Begin vorig jaar nam de gemeente contact op met 
IVN Natuureducatie. Deze organisatie heeft met 
het programma Schone Rivieren ruime ervaring 
met opruimacties langs verschillende rivieren in 
Nederland. Samen startten zij het project Schone 
Oevers in Rheden. “Binnen het project Schone 
Rivieren werken we met veel gemeenten samen, 
maar het systeem van adoptie zoals in Rheden is 
voor ons nieuw,” aldus Bas van Lith, junior-
projectleider bij Schone Rivieren. “Meestal 
organiseren we grootschalige opruimacties, 
uitgevoerd door verenigingen. Als dank ontvangen 
zij een financiële beloning voor de clubkas. In de 
gemeente Rheden ligt de verantwoordelijkheid 
meer bij de vrijwilliger, die de oever het jaar rond 
schoonhoudt op een zelfgekozen tijdstip.” 
 
Het werkt eigenlijk heel simpel. Via een 
interactieve kaart konden adoptanten zien welke 
deelgebieden nog beschikbaar waren en zich 
hierop intekenen. De adoptant beloofde 
vervolgens om dit gebied minstens twee keer per 
jaar schoon te houden. De gemeente heeft 
afspraken gemaakt met de grondeigenaren over 
de toegankelijkheid van de oever en verzorgt het 
benodigde materiaal, zoals vuilniszakken en 
grijpers. Ook krijgen de adoptanten een 
onkostenvergoeding van €30,- per kilometer oever 
per jaar. De adoptanten houden met een app of 
een formulier bij welk afval ze vinden en sturen 
een foto van de buit naar de gemeente. 
Bijzondere vondsten worden tentoongesteld.  

Ralph Rietveld (36) is één van de 22 adoptanten. 
Hij is in mei 2020 samen met zijn vrouw in De 
Steeg komen wonen. Een paar maanden later 
kregen zij een zoontje. “Hij slaapt niet zo goed, 
maar in de draagzak komt hij helemaal tot rust,” 
vertelt Ralph. “We wandelen daarom heel vaak. Als 
ik door het bos loop zie ik veel afval liggen en dat 
stoort mij enorm. Het is een cliché, maar als je een 
kind krijgt ga je je toch meer zorgen maken over de 
wereld.” Ralph hoefde dus niet lang na te denken 
toen hij de oproep van de gemeente op Facebook 
langs zag komen. “Ik wilde toch al vrijwilligerswerk 
doen en dit is meteen een mooie manier om bij te 
dragen aan een schonere wereld.” 
Ralphs deelgebied ligt langs de oude rivierarm bij 
De Steeg, tussen de snelweg en de jachthaven. Hij 
heeft er al een keer opgeruimd. De buit was 
aanzienlijk: “Ik heb vijf vuilniszakken vol gekregen 
en twee plastic stoelen gevonden. Er lagen vooral 
flessen en blikjes langs de oever en heel veel 
plastic.” 
Ralph wil met zijn opruimacties het goede 
voorbeeld geven. “Ik ben natuurlijk niet heel erg 
zichtbaar als ik met mijn grijper langs de IJssel 
loop, maar misschien zet ik toch wel wat mensen 
aan het denken. Als mijn zoontje straks groot 
genoeg is, hoop ik dat we de rivieroever samen 
schoon kunnen houden. Dan leer ik hem meteen 
dat je goed voor de wereld moet zorgen.” 

Ralph Rietveld en zijn zoontje  

foto: Rick Mellink 
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Ook Marie-Rose van Mansvelt (61) heeft een stukje 
rivieroever geadopteerd. Ze woont al ruim twintig 
jaar in Dieren en wandelt regelmatig langs de 
IJssel. “Bij de rivier kom je echt tot rust,” vertelt ze. 
Marie-Rose is al langer bezig met zwerfvuil: “Ik heb 
ook drie afvalbakken geadopteerd. Dat kan hier in 
de gemeente Rheden. Ik vind het altijd fijn als ik 
iets kan doen aan de rommel die ik zie liggen.” Het 
project Schone Oevers ligt dus helemaal in haar 
straatje. “Vooral het idee dat er zo veel mensen 
enthousiast zijn en dat je het samen doet vind ik 
erg motiverend.” 
Begin januari ging Marie-Rose voor de eerste keer 
op pad om afval te rapen. “Het viel reuze mee. Ik 
was ongeveer een half uur bezig met opruimen. Er 
lagen vooral veel blikjes en flesjes. Hengelaars 
nemen een zware tas proviand mee, maar blijkbaar 
vinden ze het een probleem om een licht tasje met 
rommel weer mee terug te nemen.” 
Marie-Rose hoopt dat de actie Schone Oevers 
bewustzijn bij mensen oplevert. “De gevolgen van 
afval in de rivieren en de oceanen zijn gewoon heel 
naar. Dieren die plastic opeten verhongeren omdat 

hun maag vol zit, of ze raken erin verstrikt en 
verdrinken. Daar wil ik echt iets tegen doen. Ik 
hoop dat mensen de impact die ze hebben op een 
positieve manier gebruiken en dat ze hun 
gebruikte spullen gewoon weer mee terug nemen.” 
 
Het is natuurlijk fantastisch dat deze betrokken 
bewoners de IJsseloevers schoonhouden, maar 
zonder verdere maatregelen blijft het dweilen met 
de kraan open. Daarom is het zo belangrijk dat de 
adoptanten registreren welk afval ze tegenkomen. 
Ook vanuit het IVN project Schone Rivieren zijn 
vrijwillige Rivierafvalonderzoekers actief, niet 
alleen in de gemeente Rheden, maar ook in de 
rest van Nederland. Zij verzamelen allerlei 
gegevens over het afval langs de rivieren, zodat 
het zwerfafvalprobleem bij de bron kan worden 
aangepakt. Uit de eerste resultaten blijkt dat er 
veel afval langs de rivieren ligt die vissers daar 
achterlaten. De gemeente Rheden gaat daarom 
binnenkort in gesprek met de vissersvereniging om 
samen te kijken wat ze daar aan kunnen doen. Op 
die manier komen er structurelere oplossing voor 
het zwerfavalprobleem. 

Marie-Rose van Mansvelt  

foto: Rick Mellink 
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Het unieke handschrift van 
Roodbaard 

 

Dit artikel schreef ik voor de Blauwe Kamer, het vakblad 

voor landschapsarchitectuur en stedenbouw 

Onlangs verdedigde landschapsarchitect Els van der Laan haar 
proefschrift over het werk van L.P. Roodbaard. Tijdens haar 
promotieonderzoek aan de TU Delft analyseerde zij ruim 35 
ontwerptekeningen om vat te krijgen op het unieke handschrift van 
deze negentiende-eeuwse Noord-Nederlandse landschapsontwerper. 
‘Als je kunt zeggen dat een park door Roodbaard is ontworpen, geef je 
een gebied extra betekenis.’  
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Toen landschapsarchitect Els van der Laan in 1986 
in Harlingen voor het eerst het park Ropta State 
van de befaamde ontwerper L.P. Roodbaard 
bezocht was ze gelijk verkocht. ‘Ik had meteen het 
gevoel dat hier meer aan de hand was. De hoogtes 
van de verschillende oevers waren zo ongelofelijk 
mooi vormgegeven. Hier was iemand met kennis 
bezig geweest. Toen is mijn fascinatie voor 
Roodbaard begonnen.’ 
Hoewel hij een groot oeuvre heeft achtergelaten, is 
er maar weinig bekend over de persoon 
Roodbaard. Hij werd in 1782 in Rolde geboren als 
zoon van een hovenier. Later verhuisde hij naar 
Groningen, waar hij eerst een opleiding volgde tot 
portrettekenaar en zich later het vak van het 
inmeten van buitenplaatsen eigen maakte. Van der 
Laan kreeg tijdens haar intensieve onderzoek wel 
een beeld van zijn karakter: “Hij was een 
autodidact, dus hij zal best veel 
doorzettingsvermogen gehad hebben. Daarnaast 

had hij de capaciteiten in huis om zijn vak 
‘architect van buitenplaatsen’ op een hoog niveau 
te beoefenen. Hij werkte voor verschillende 
opdrachtgevers, waaronder bestuurders, de adel, 
de rijken en wetenschappers.’ Ze denkt dan ook 
dat Roodbaard een aimabele man moet zijn 
geweest die met iedereen overweg kon. Hij was 
bovendien een tijdgenoot van Zocher junior, die uit 
een architectenfamilie kwam en zijn 
architectuuropleiding in Parijs genoot. ‘Roodbaard 
heeft zich van tuinman opgewerkt tot architect en 
gaandeweg zijn eigen stijl ontwikkeld. Dat maakt 
hem wel uniek.’ 

Glooiende oevers in Ropta State  

foto: Els van der Laan 



14 

Intuïtief  

Omdat er nog geen goede methode bestond om 

Roodbaards ontwerptekeningen te interpreteren, 

begon de studie vrij intuïtief, legt Van der Laan uit. 

‘Ik heb alle originele tekeningen op ware grote laten 

afdrukken en hier in mijn werkkamer bestudeerd. 

Zijn ontwerptekeningen heb ik letterlijk 

overgetekend om te voelen wat hij tekende en om 

me zijn werk langzamerhand eigen te maken. 

Vervolgens heb ik dat vele schetsen met hulp van 

mijn promotoren naar een wetenschappelijk 

onderzoek vertaald.’ 

Zo wist ze een aantal ontwerpprincipes te 

formuleren die kenmerkend zijn voor Roodbaards 

handschrift. Rechte lijnen zijn in zijn ontwerpen 

bijvoorbeeld niet te vinden. Zelfs bestaande lanen 

gaf Roodbaard een nieuwe, glooiende lijn. Toch 

heeft zijn werk een meetkundige grondslag. 

‘Zocher had de natuurlijke gave om te ontwerpen in 

een lossere hand. Roodbaard heeft altijd een 

stramien nodig gehad. Dat zorgt ervoor dat hij een 

haast grafische tekenstijl heeft en dat maakt het 

ook bijzonder. Waarin hij echt onderscheidend is, is 

de ruimtecreatie. Op een hele kleine kavel kon hij 

perspectivisch werkelijk iets fantastisch maken.’  

Door deze ontwerpprincipes kan een aantal 

onbekende landschapsparken  nu aan Roodbaard 

worden toegeschreven, tenzij het tegendeel wordt 

bewezen. Het betreft Klein Hermana te Minnertsga, 

Haersmastate te Buitenpost en een nooit 

uitgevoerd ontwerp voor een landschapspark van 

de grietman van Stellingwerven, Nicolaas van 

Heloma. ‘We moeten ons realiseren dat hij in 

Noord-Nederland een groot oeuvre had’, benadrukt 

Van der Laan. ‘Dat zorgt automatisch voor 

maatschappelijke relevantie. Als je kunt zeggen dat 

een park door Roodbaard is ontworpen, geef je een 

gebied extra betekenis, extra waarde, hopelijk ook 

voor de toekomst. Mijn wens is dat we de essentie 

van de aanleg en de karakteristieke kenmerken als 

basis nemen voor het beheer, maar ook voor 

eventuele renovatieplannen. Het gaat erom dat we 

het verhaal begrijpen en het leesbaar houden, 

zodat het doorverteld gaat worden.”  

Ontwerptekening van Roodbaard van Ropta State 
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Meer relevantie 

Veel van Roodbaards landschapsparken werden 

eind 18e begin 19e eeuw aangelegd, met name op 

de overgangen tussen klei en veen. Zo ontstonden 

linten van buitenplaatsen, zoals Vennebroek, 

Lemferdinge, Huis De Duinen en Oosterbroek in 

het gebied Eelde-Paterswolde en Fockensstate, 

Lyndenstein, Harinxmastate en Huize Olterterp bij 

Beetsterzwaag. Dit buitenplaatsenlandschap kan 

nu aangegrepen worden om maatschappelijke 

opgaven een plek te geven. Van der Laan: ‘Het 

buitenplaatsenlandschap in het noorden heeft een 

belangrijke ecologische betekenis vanwege de 

grote bomen, de bijzondere aanleg en de 

ruimtelijke samenhang.  

De afgelopen decennia zijn veel 

stedenbouwkundige en infrastructurele ingrepen 

gedaan, waardoor deze ruimtelijke samenhang 

nauwelijks nog herkenbaar is.’ Toch denkt de 

kersverse doctor in de landschapsarchitectuur dat 

die groene structuur van nut kan zijn, bijvoorbeeld 

als basis voor de nieuwe bossenstrategie. ‘We 

kunnen het groene erfgoed versterken door de 

losse buitenplaatsen opnieuw met elkaar te 

verbinden met nieuwe boscomplexen. Op dit 

moment vormen de parken bij landgoederen en 

buitenplaatsen een mooie postzegelcollectie die 

het verdient om in samenhang gebracht te worden. 

Door ze te koppelen aan een actuele opgave krijgt 

zulk groen erfgoed meer relevantie.’ 

Landgoed Fraelemaborg 



In het najaar van 2022 volgde ik 
een cursus podcast maken aan de 
Hogeschool Utrecht. Ik ben al jaren 
fan van het medium; als kind 
luisterde ik al naar sprookjes op 
cassettebandjes. Nu heb ik de 
smaak van het maken ook te 
pakken. Ik mocht voor Bodhi een 
proefaflevering maken met als titel: 
Crisis als kans.   
 
Ieder mens krijgt vroeg of laat te 
maken met een persoonlijke crisis. 
Of het nu gaat om een burn-out of 
het verlies van een dierbare: een 
crisis zet je leven op zijn kop. Dat 
heeft akelige gevolgen, maar het 
kan ook het begin zijn van positieve 
verandering. 
Voor deze podcast interviewde ik 
twee mensen die allebei hun eigen 
persoonlijke crisis doormaakten; 
Aracelly worstelde met haar 
adoptieverleden en Hans dronk 
teveel. Zij vertellen hoe ze met hun 
crisis omgingen en vooral ook hoe 
zij er een positieve draai aan wisten 
te geven, mede dankzij het 
boeddhisme. Ook komen 
Sobhanandi en Tarini aan het 
woord, twee boeddhistische 
leraren. Zij leggen uit wat de 
boeddhistische leer te bieden heeft 
tijdens een persoonlijke crisis. 
 
Scan de QR-code om de podcast te 
beluisteren: 

Podcast: Crisis als kans 


