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Martijn Horst is de enige 
erfgoedspecialist bij 
Landschap Overijssel. 
Voor hem staat telkens 
weer die ene vraag 
centraal: wat gebeurt er 
met een landschap als 
de mens zich daarin 
mengt? Op deze route 
langs de Vecht zijn daar 
talloze voorbeelden van. 
„De monumentale 
middellijn vind ik heel 
fascinerend.”
Anne Grundel
Dalfsen

D
e geschiedenis van de 
landgoederen die we on-
derweg tegenkomen is 
nauw verweven met die 
van de Vecht. De Horte, 

Mataram en Havezate Den Berg: alle-
maal mooie voorbeelden van boeren 
en adel met macht, in de periode 
rond 1400 na Christus. Horst: „De ei-
genaren destijds runden een grote 
boerderij of een strategische plek in 
het landschap en sloten een verbond 
met de bisschop van Utrecht. Met dat 
verbond inden ze bijvoorbeeld belas-
tingen bij naburige boeren en kon-
den zelf zodanig groeien, dat zij regi-
onale centra werden en soms zelfs 
verdedigingsfuncties kregen.”

Hakhout
Horst vervolgt zijn verhaal: „De grote 
hoeveelheid hakhout die aanwezig 
was op het landgoed, werd een voor-
name inkomstenbron voor het land-
goed. En dan met name eikenhak-
hout, waarvan de schors werd ge-
oogst om leer mee te looien. Het 
griefhakhout kwam ten goede aan de 
boeren en bak-
kers, ofwel om de 
kachel te laten 
branden of om er 
klein gereedschap 
van te maken.” De 
Vecht speelde een 
belangrijke rol bij 
het transport van 
eek, oftewel eikenschors.

Rond de zeventiende eeuw gaat 
status een rol spelen in de uitstraling 
van het landgoed. De eigenaren uit 
die tijd ontwikkelden een voorkeur 
voor de Franse stijl. „De Franse stijl 
kenmerkt zich door lange zichtlijnen, 
strakke lanen met laanbeplanting en 
rechthoekige vlakken in het land-
schap.” Als je erop let, is het niet 
meer te missen. 

Monumentale middellijn
„Sensationeel is de monumentale 
middellijn die nog heel goed zicht-
baar is als je precies in het midden 
voor het toegangshek naar Havezate 
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Rabattenbos
greppels afgewisseld met hogere stroken 
grond met daarop bomen. Het is een ty-
pisch rabattenbos. Hiermee probeerde de 
mens droge stroken te verkrijgen, waarop 
de bomen voor de houtproductie geplant 
werden. 

Druiven in De Hof
in 1979 is de Hof, de tuin van de Horte, in 
de oorspronkelijke staat teruggebracht. de 
tuin, tevens boomgaard, is met de zichtas, 
rechte paden en symmetrische opzet in de 
Franse stijl ontworpen. achter de druiven-
kas staat een imposante mammoetboom.

’t Witte Huis
Het sfeervolle huisje vlakbij de Horte, met 
de toepasselijke naam ’t Witte Huis, diende 
vroeger als biljarthuisje voor de heren van 
het landhuis. „Vermoedelijk kwam men hier 
samen na de jacht”, aldus Horst. tegen-
woordig kun je er overnachten.

Landgoed Mataram
Waar nu Mataram ligt, stond vroeger have-
zate de dieze. in 1800 kwam er een nieuw 
huis voor in de plaats, gekocht door j.M. 
van rhijn. Hij was resident geweest aan 
het hof in voormalig Oost-indië en ver-
noemde het landgoed ernaar. 

Mix van Franse en Engelse stijl: 
‘Landschap is modegevoelig’
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nabij Havezate Den Berg, precies 
op een plek waar de Franse en En-
gelse landschapsstijl elkaar krui-
sen. FOTO LENNEKE LINGMONT

Den Berg gaat staan”, aldus Horst. 
„Zou je een denkbeeldige lijn trek-
ken, precies door het midden van het 
gebouw, dan zie je dat links en rechts 
exact gespiegeld zijn ten opzichte 
van elkaar, maar dat geldt ook voor de 
inrichting van de tuin, de zonnewij-
zer in het midden, de beide koetshui-
zen aan weerszijden, de toegangs-
poort én wat heel bijzonder is: als je 

je nu omdraait 
richting de weg, 
dan heeft die 
‘middellijn’ een 
zichtlijn met een 
lengte van maar 
liefst drieënhalve 
kilometer.”

Het is niet de 
enige middellijn op deze route. Ook 
bij landgoed De Horte is er een van 
500 meter, dwars door het landhuis. 
Het bruggetje richting de vrij toe-
gankelijke tuin van De Horte, ook 
wel De Hof genoemd, is een goed 

hulpmiddel om de zichtlijn in het 
landschap te ontcijferen.

Landgoed in de mode
Een eeuwenoud landgoed verandert 
door de jaren heen regelmatig van ei-
genaar. „Wat je in de negentiende 
eeuw zag, was dat een nieuwe eige-
naar zijn stempel wilde drukken op 
het landschap”, aldus Horst. „De 
strakke Franse stijl moest wijken 
voor de meer sierlijke Engelse stijl.” 
Maar hoe? Zo eenvoudig was het nog 
niet om een eeuwenoude rechte bo-
menlaan te doen slingeren. Of toch? 

Horst: „Samen met onder meer 
landschapsarchitect Blum werd me-
nig landgoed vrij rigoureus aange-
pakt. Het is niet zo dat de lange zicht-
lijnen verdwenen, maar de sierlijke 
Engelse elementen werden er moei-
teloos in verweven. Op het bruggetje 
waar ik nu zit zie je enerzijds die 
strakke Franse lijn en anderzijds een 
vloeiende waterlijn, die dan weer 
smal en dan weer een stuk breder is. 
Het geeft een gevoel alsof je oneindig 
ver weg kunt kijken, maar wie om de 
hoek kijkt, ziet dat het water gewoon 
ophoudt. Alles is bedacht.”

Aan Horst de schone taak om besef 
te creëren voor het landschap om ons 
heen. „Wie zich bewust is van de 
cultuurhistorische waarde, zal het 
landschap alleen maar meer waarde-
ren om zijn schoonheid.”

 a de route ‘Hakhoutcultuur langs de 
Vecht’ is 15 kilometer, te volgen via de 
app ‘Wandelen in Overijssel’. de app 
toont de wandelaar extra weetjes on-
derweg, info: landschapoverijssel.nl
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De strakke Franse stijl 
moest wijken voor de 
meer sierlijke Engelse 
stijl

 – Martijn Horst


