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1. Basisidee landgoed 

Landschap als uitgangspunt 

Bij de aanleg van historische landgoederen gingen de vormgevers 

vaak de confrontatie met het landschap aan, zodat er een opvallend 

contrast ontstond. Tegenwoordig wordt vooral aansluiting bij het 

landschap gezocht. Met andere woorden: inpassing in het 

landschap. Bij de vormgeving van de landschapsontwikkeling 

Yderholt is eveneens naar die inpassing gestreefd. Het doel is: 

landschappelijke kenmerken te respecteren en te versterken. In 

hoofdzaak gaat het om twee landschappelijke patronen: het beekdal 

van de Runsloot en een pingoruïne. Dat de pingoruïne aanleiding 

geeft om twee opvallende contrasten toe te voegen aan het 

landschap is in de eerste plaats inpassing, maar ook een 

ontwerpkeuze. Het landgoed is daardoor in alle bescheidenheid 

opvallend. 

 

  Het ontstaan van een pingoruïne 

In het midden van de laatste ijstijd zat er een ijsklomp in de destijds permanent 

bevroren bodem. Deze ijsklomp trekt water uit de bodem aan, waardoor hij 

aangroeit en de grond daarmee naar boven duwt tot er een heuvel ontstaat. 

Materiaal verdwijnt van de heuvel en op een gegeven moment barst de pingo open. 

Hierdoor kan de zon bij het ijs, waardoor dit gaat smelten en er een meertje 

ontstaat. [bron: rimpels in het vlakke land - de Volkskrant, M. van den Broek] 

Figuur 3: de pingo en het beekdal. 

Figuur 5 en 6: huidig beeld(links) en het streefbeeld van het herstelde beekdal(rechts). 

Figuur 4: het ontstaan van een 
pingoruïne. 

Figuur 1 en 2: 
landschapsontwikkeling Yderholt 
en de omgeving. 
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Yde 
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Zichtlijnen kenmerkend voor landgoederen 

In landgoederen zijn zichtlijnen dikwijls uitgangspunten van het 

ontwerp. Zichtlijnen verbinden onderdelen van het landgoed met 

elkaar en verbinden het landgoed met de omgeving. Het is voor de 

beleving door de passant en de recreant belangrijk, maar ook voor 

de bewoners van het landhuis.  

In de eerste plaats is er gekozen voor een verband tussen de locatie 

van het landhuis Bosch en Vaart en het landhuis van het landgoed 

“De Vier Jaargetijden”, gekoppeld aan de hoogteligging en de daar 

weer aan gekoppelde verkaveling. Dit heeft de richting van de 

nieuwe gebouwen bepaald. De richting van de zichtlijnen in het park 

bij Bosch en Vaart komen zo overeen met die vanaf de Kerkweg 

naar het landhuis van het landgoed “De Vier Jaargetijden”. Achter 

beplanting verscholen is het landhuis verder onzichtbaar vanaf de 

openbare wegen. Pas wanneer men over het landgoed gaat 

wandelen, ziet men het. Hiervoor is gekozen om het complex zo 

veel mogelijk te gast te laten zijn in het landschap, zoals de 

boerderijen aan de rand van het beekdal. Daarom ook zijn de 

kleuren aards en hebben de gebouwen een heldere hoofdvorm en 

een lage dakvoet. Alle aandacht gaat zoveel mogelijk naar het 

landschap. Vanuit de woning is echter optimaal uitzicht mogelijk. 

  

Figuur 7: inrichting van het landschap. 

Figuur 8 en 9: boerderijen aan de rand van het beekdal. 
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Optimale inpassing landhuis 

Het landhuis is op de rand van de zandrug langs de Verlengde 

Kerkweg gesitueerd. Voor “het erf” is de cirkel gekozen als een 

helder, eenduidig patroon. Het is een autonome vorm in een 

organisch gevormd landschap; een nieuwe laag uit 2008 in het 

landschap. Deze vorm verwijst naar de aan de overzijde van de 

beek gelegen pingo. De cirkel is geen terp maar een horizontaal 

vlak met een rechte wand. Het vlakke terrein ligt in de licht hellende 

rand van het beekdal. De ha-ha (zie referentie) kan op sommige 

plekken tot een muur worden opgetrokken. Binnen de cirkel is 

ruimte voor de gebouwen, bomen, siertuinen en terrassen. De 

hoger gelegen positie biedt droge voeten als de beek buiten zijn 

oevers zou treden. De Runsloot wordt verlegd naar de oude plek en 

gaat voor de helft rond de cirkel lopen. Daarmee wordt de “nieuwe 

cultuurhistorische laag uit de 21ste eeuw” in het landschap versterkt. 

Aan beide zijden van de beek komt een plas/dras-gebied, daarnaast 

de ha-ha welke grenst aan “het erf”. 

  

Figuur 10(boven): ideeschets van het 
landhuis binnen het landgoed. 

Figuur 11: profielschets plas-dras/beek/ha-ha. 

Figuur 12: plas-dras met de herstelde flora en fauna. 
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Aanplant van bos en houtwallen 

Bos wordt in de eerste plaats aangeplant op de rand van het 

beekdal, tussen de Kerkweg en het landhuis (cirkel). In het gedeelte 

dat zich bevindt tussen de twee informele toegangswegen komt 

geen gesloten boscomplex, maar een eikengaarde/brink. Hierdoor is 

het zicht op het landhuis tussen de stammen van de bomen door 

mogelijk. Naast eiken kunnen ook andere opgaande boomsoorten, 

wellicht in groepen, geplant worden. In de tweede plaats wordt bos 

geplant buiten het beekdal, waarbij de aanwezige pingoruïne wordt 

geaccentueerd. Houtwallen gaan het beekdal compartimenteren, 

zoals in de benedenloop van de Runsloot. 

 

  

Figuur 13: referentie eikengaarde/brink: stammen op een open vlakte. 

Figuur 14(boven): referentie voor het aangeplante bos en de wandelpaden langs de pingoruïne. 

Figuur 15 en 16: referenties wandelpad in het beekdal en banken. 
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Referentie 

Het buitenhuis dat door architect Edwin Lutyens is gebouwd, ligt op 

Lambay Island, drie mijlen uit de kust voor Dublin. Ter bescherming 

tegen de zeewinden maakte Lutyens een cirkelvormige muur rond 

het complex, waarvan het huis het centrum is. Het ommuurde 

complex is een eiland op het eiland, een oase. Binnen de muren 

ontwierp de tuinarchitecte Gertrude Jekyll de diverse tuinen. Het 

vlakke terrein ligt in een licht hellend terrein. De hoogte van de 

muur is aan de windzijde hoog, maar aan de zijde waar uitzicht en 

luwte is uiteraard lager. Het complex is voor 1932 gebouwd, het 

jaar waarin Jekyll stierf. 

Deze referentie wordt aangehaald omdat de relatie landschap - erf - 

gebouwen op een zelfde wijze wordt ontworpen; het maken van een 

oase aan de rand van een beekdal. Ook hier speelt een muur een 

belangrijke rol. Het is de grens tussen natuur en cultuur. De muur 

wordt ook op een volgende manier gebruikt; in de Engelse 

landschapsstijl diende een ha-ha voor het opheffen van de 

begrenzing tussen binnen en buiten. Een ha-ha is een droge sloot 

als begrenzing van een tuin – tevens veekering – met aan één 

taludkant een verticale keermuur. De ha-ha is juist ontstaan (rond 

1700) om vanuit het wonen optimaal uitzicht op het landschap te 

hebben, zonder een begrenzing van een haag of hekwerk.  

 

Figuur 19: referentie Lambay Island. 

Figuur 17 en 18: referentie ha-ha. 
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2. Toetsingskader 

Plaatsing 

Het hoofdgebouw staat in een, door het landschapsplan, gekozen richting van 

de verkaveling. De bijgebouwen staan voor het hoofdgebouw (gezien vanaf 

de Verlengde Kerkweg) in een informele setting. Het middelpunt van de cirkel 

is het centrale en belangrijkste punt van het terrein. Dit komt ook in de 

architectuur tot uitdrukking. De gebouwen zorgen samen voor een 

evenwichtige opzet binnen de cirkel, waarbij de noklijn van het hoofdgebouw 

op de verkavelingsrichting Bosch en Vaart/Verlengde Kerkweg ligt. 

Hoofdvorm 

De uitstraling is ingetogen. Eén bouwlaag met een duidelijke kap en een lage 

dakvoet, zowel voor het hoofdgebouw als voor de bijgebouwen. Voor het 

hoofdgebouw kan aan de beekzijde een hogere dakvoet worden toegepast, 

zodat vanuit de kap het landschap in kan worden gekeken (referentie figuur 

18). Alle gebouwen hebben een rechthoekige voetprint, met een verhouding 

van: lengte is ongeveer 2x breedte. De nokhoogte van het hoofdgebouw ligt 

onder de 10 meter. De bijgebouwen zijn in voetprint en nokhoogte 

ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

  

Figuur 20(boven): plaatsing gebouwen. 

Figuur 21: referentie hoofdgebouw, hoge dakvoet aan één zijde. 

Figuur 22 en 23: referentie bijgebouwen. 
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Aanzichten 

Het hoofdgebouw richt zich met het wonen op het uitzicht in het beekdal. De 

bijgebouwen hebben een meer gesloten karakter. De invullingen in de 

aangezichten zijn ingetogen. Als men van veraf uit het landschap naar het 

gebouw kijkt, ziet men de compositie van de grote gesloten dakvlakken, van 

dichterbij ziet men pas de detaillering en openingen. Geen toepassing van 

dakkapellen en velux-dakramen, wel is het mogelijk een lichtstraat boven in 

de nok toe te passen. 

Opmaak 

Aan de gebouwen is af te lezen dat ze in 2008 gebouwd zijn. De uitvoering 

van de gebouwen is ingetogen. Het hoofdgebouw heeft een stenig karakter. 

De bijgebouwen kunnen in steen zijn gebouwd, van hout zijn of een 

combinatie daarvan. Daken zijn voorzien van riet, pannen of leien in een 

matte grijze/antraciete kleur. Er is een ruim overstek. Traditionele 

kleurstellingen overheersen, zoals aardkleuren, voor deuren en kozijnen 

gedekte kleuren. Zo nu en dan is de contrastkleur crèmewit toegestaan. De 

detaillering is zeer zorgvuldig. 

Materiaalgebruik van gebouwen en tuinmuren corresponderen. 

  

Figuur 24 en 25: referentie, poolhouse 
Ushida Findlay, lichtstraat in de nok. 
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Overige 

Bij de bouwvergunningsaanvraag moet een nadere terreinindeling van de 

cirkel (het erf) worden getoond. 

Duurzaamheid is belangrijk. 

Erfafscheidingen 

Voor de erfafscheidingen bovenop de cirkel, worden hagen en met de 

bebouwing mee-ontworpen afscheidingen in steen voorgestaan. Hekwerken 

kunnen uitgevoerd worden als een plint in de stijl van de muren, met daar 

bovenop een ingetogen/strak hek in donkere kleur. 

Materiaal en kleur van de bestrating moet passen bij de gekozen muren. 

 

Figuur 26 en 27: referentie, materiaalgebruik van gebouwen en tuinmuren corresponderen. 

Figuur 28: referentie inrichting tuin op het erf. 



Colofon 

Dit plan is opgesteld in opdracht van de initiatiefnemers 

Dhr. en Mw. E. Dorenbos, 

landschapsontwikkeling Yderholt - landgoed “De Vier Jaargetijden”. 
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