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Groen erfgoed

RCE:

verzamelnaam voor historische groenaanleggen zoals tuinen, 
parken, woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, 
buitenplaatsen en landgoederen. Cultuurlandschappen met 
door de mens beïnvloed groen zoals (hakhout-)bossen, 
houtwallen vallen ook onder de noemer Groen erfgoed.

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/groen-erfgoed
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Groen erfgoed

verzamelnaam voor historische groenaanleggen zoals tuinen, 
parken, woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, 
buitenplaatsen en landgoederen. Cultuurlandschappen met 
door de mens beïnvloed groen zoals (hakhout-)bossen, 
houtwallen vallen ook onder de noemer Groen erfgoed.

.. maar ook voor landschappelijke structuren en elementen
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Groen erfgoed

• Aangelegd en ontworpen groen

buitenplaatsen, tuinen, parken

• Historische elementen met 
opgaande begroeiing

relicten van historisch landgebruik
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Hoe groen erfgoed beschermen?

• Inventarisatie

• Waardering

• Kiezen van beschermingsvorm

Groen Erfgoed6



Cultuurhistorische waarde
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Tuin voormaling klooster Karmel
Egmond a/d Hoef

Onze Lieve Vrouwe ter Noord 
Heiloo

Algemene Begraafplaats Naarden 
Amersfoortsestraatweg 13 Bussum
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‘t Oude Hof
Bergen
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Westdijk
Beemster
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Poortwachters
in de Beemster en Schermer
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Eendenkooi Stokman 
Haarlemmermeer
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Pestbosje
Oegstgeest

Hakhoutbosje
Castricum



Landschapsarchitectuurhistorische waarde
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Moerastuin
Mien Ruys
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Struweellaan entree
Wieringen



Wetenschappelijk belang
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Gebruikswaarde
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Waarde voor gezondheid
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Natuurwaarde
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Economische waarde
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Waarderingscriteria groen erfgoed

• Cultuurhistorisch 

• Landschapsachitectuurhistorisch

• Wetenschappelijk

• Gebruik

• Gezondheid

• Natuur

• Economisch
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Begeleiden of beschermen?

• Bestemmingen in bestemmingsplan

• Buitenplaatsenbiotoop

• Beschermd stads-/dorpsgezicht

• Monumentenstatus

• Wet natuurbescherming
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Bestemmingsplan

Ruimtelijk karakter beschermen door middel van

• Gebiedsaanduiding binnen hoofdbestemming 

Groen – Park of Agrarisch met waarden

• Dubbelbestemming 

Waarde – Cultuurhistorie

Waarde – Beschermd gezicht

Omgevingsvergunning 
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Buitenplaatsenbiotoop

Beschermingsmaatregelen
Ruimte vrij en openhouden, niet bebouwen van

• de buitenplaats zelf

• de structuur

• het panorama

• het blikveld

• de zichtlijn
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Beschermd stads- of dorpsgezicht

Historisch waardevolle ruimtelijke karakter beschermen

• Rijksbeschermde gezichten: beschermend 
bestemmingsplan voor behoud van het bijzondere 
ruimtelijke karakter. 

• Gemeentelijke gezichten: bescherming van ruimtelijk 
karakter zelf regelen via erfgoedverordening. 
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Gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Sportlaan-Segbroeklaan en omgeving, Den Haag
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Groene rijksmonumenten
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Groene provinciale monumenten
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Groene gemeentelijke monumenten

• Begraafplaatsen

• Solitaire bomen

• Hofjes

• Tuinen

• Plantsoenen
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Kasteel Assumburg 
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Monumentenstatus

Gericht op de langdurige bescherming

• Erfgoedwet: verboden om wijzigingen aan te brengen 
zonder vergunning. Deels vergunningsvrij bijv. onderhoud

• Erfgoedverordening: zelfde voor provinciale en 
gemeentelijke monumenten. Verschilt per gemeente
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Omgevingswet

Omgeving van het monument

• Wat is de omgeving van het monument?

• Hoever strekt die omgeving?

Kernbegrippen: aanzicht, ligging, zichtbaarheid, relaties, 
waardering van de omgeving, afbakening
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Regelgeving ter bescherming van natuur

• Wet natuurbescherming
• Boswet

• Natuurbeschermingswet 1998

• Flora- en Faunawet

• Plaatselijke Bomenverordening

Kan ook leiden tot procedure voor vergunning/ontheffing
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Boswet – Wet natuurbescherming

• Voor boombeplantingen groter dan 1000 m2 of bomenrij 
van 20 bomen en meer 

• Meld- en herplantplicht (uitzondering natuurbeheer)

• Bomen op erven, tuinen en op of langs landbouwgronden 
en binnen bebouwde kom uitgezonderd

• Vaststellen van grens bebouwde kom is aan de gemeente

• Provincie bevoegd gezag
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Bomenverordening

Geldt in ieder geval binnen ‘de bebouwde kom’, soms ook 
erbuiten

• Geselecteerde waardevolle bomen

• Bepaalde straten als hoofdgroenstructuren

• Verbieden van kappen of kandelaberen van 
cultuurhistorisch waardevolle bomen

• Omgevingsvergunning nodig

Gemeentelijke lijst 
of Landelijke register van monumentale bomen
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Plaatselijke Bomenverordening

Geldt in ieder geval binnen ‘de bebouwde kom’, soms ook 
erbuiten

• Geselecteerde waardevolle bomen

• Bepaalde straten als hoofdgroenstructuren

• Verbieden van kappen of kandelaberen van 
cultuurhistorisch waardevolle bomen

• Omgevingsvergunning nodig

Gemeentelijke lijst 
of Landelijke register van monumentale bomen
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Bescherming van groen erfgoed

Afhankelijk van ‘type’ groen erfgoed en het doel:

• Bestemmingen in bestemmingsplan

• Buitenplaatsenbiotoop

• Beschermd stads-/dorpsgezicht

• Monumentenstatus

• Wet natuurbescherming
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Verder lezen

• Beek en Kooiman Cultuurhistorie (2010), Tussen ‘Rust en 
Vreugd’ en ‘In de wereld is veel gevaar’ Actualisatie 
buitenplaatsen CHS; de buitenplaatsbiotoop in Zuid-Holland

• Bomenstichting (2015), Landelijk register van monumentale 
bomen

• MOOI Noord-Holland (2020), verslag Erfgoedteam Wat behouden 
we eigenlijk

• MOOI Noord-Holland (2017), verslag Erfgoedteam Groen Erfgoed
• RCE (2020), Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van 

Nederland
• RCE (2020), Kaart groen erfgoed

https://landschapinnederland.nl/kaart-groen-erfgoed
• RCE (2012), Een toekomst voor Groen
• RCE, Platform groen erfgoed
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