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Ambachtelijk 
werken in  
het groene 
erfgoed

‘Je wordt pas serieus 
genomen als je je eerste 
grijze haar hebt’
PIET ’T JONG 

30 jaar, rentmeester, werkzaam op het 
Rentmeesterskantoor Witte in Hoog-Keppel

‘Als rentmeester van landgoederen ben je in feite een 
generalist. Je bent een duizendpoot, een coördinator 
van alle aspecten die samenkomen als het gaat om be
heer van het grondbezit. Belangrijk is een duur zame 
relatie met de eigenaren. In ons geval zijn dat vaak  
nog adellijke families. Ik ben zelf relatief nog maar  
kort werkzaam in het veld, maar als kantoor hebben  
we klanten die al sinds het begin bij ons zijn. 

FRISSE BLIK
Het duurt even voordat je een relatie met een klant 
hebt opgebouwd. Zeker als je als jong broekje begint. 
Je adviseert een eigenaar hoe hij het beste zijn land
goed kan beheren. Dan is de eerste opmerking van  
die eigenaar: “Mijn familie zit hier al eeuwen en jij 
komt pas net van de opleiding en komt mij vertellen 
hoe het zit?” We maken wel eens het grapje dat je  
pas serieus wordt genomen als je je eerste grijze haar 
hebt. Maar uit ervaring weet ik dat dit wel meevalt.  
Je moet laten zien dat je weet wat je doet. Wanneer  
je iets niet weet, moet je laten zien hoe je het kan  
oplossen. Dat schept vertrouwen.
Een frisse blik kan ook inspirerend zijn. Dat zie ik niet 
alleen bij jonge rentmeesters, maar ook bij ecologen 
en boeren. Je brengt nieuwe inzichten in het bos
beheer of de landbouw met je mee. Maar uiteindelijk 
geldt dat het beheer moet aansluiten bij de aard van 
de eigenaar of van het landgoed, net zoals je een  
intensieve veehouder ook niet zal overtuigen om  
biologisch te boeren als dat niet in zijn aard ligt.

WERKEN AAN EEN GEZOND LANDGOED
Door mijn werk kijk ik met een andere bril naar  
buitenplaatsen en landgoederen. Vroeger genoot  
ik vooral van de bomen, de vogels en de gebouwen. 
Nu zie ik de economische en ecologische keuzes van 
het beheer terug. Deze diepere dimensies geven voor 
mij betekenis aan de plekken.
Ik zie het als belangrijkste opgave om te werken aan  
de economische gezondheid van een landgoed. Het 
grondbezit is immers niet tijdgebonden. Een eigenaar 
kan komen en gaan, maar het landgoed blijft. Dat bete
kent ook het maken van moeilijke keuzes. Soms moet 
je besluiten nemen die bijvoorbeeld niet direct in het 
belang zijn van een individueel aspect of persoon, maar 
wel het totale belang van het landgoed dienen.
Dat vind ik tegelijkertijd het leukste aan mijn werk.  
Wij kunnen besluiten nemen waarvan de resultaten 
vervolgens ook daadwerkelijk zichtbaar zijn. Nieuwe 
ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken  

In onze verhalen over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen 
gaat de aandacht meestal vooral uit naar hun verleden en naar  
alle pogingen om ze te behouden of iets aan ze toe te voegen.  
We hebben maar weinig oog voor het perspectief van de aller-
nieuwste generatie. Het Buiten wil daar verandering in brengen  
met een driedelige reeks waarin jonge eigenaren, professionals, 
onderzoekers en adviseurs worden geportretteerd. In dit nummer 
de tweede aflevering: de professionals in het groene erfgoed.

Willemieke Ottens

Rentmeester Piet ’t Jong 
op landgoed De Kelder 
in Doetinchem. Foto 
Cato van Houten

‘Wat ik niet wil, is mijn stempel op de plek drukken.’ 
Deze uitspraak van Jaap Dirk Tump zegt veel over 
hoe hij zich als landschapsarchitect verhoudt tot het 
groene erfgoed waarmee hij werkt. Ik herkende zijn 
bescheiden houding ook bij mijn andere gespreks
partners, wanneer ze het hadden over hun vakge
bied. Allemaal voelen ze zich sterk verbonden met 
landschap en historisch groen. Ze zijn doordrongen 
van de waarden van het groen erfgoed en van de  
tradities en het ambachtelijke karakter van hun vak 
– waar alleen maatwerk bestaat. Bovenal zijn ze  
bijna nederig aan de plek waar ze werken.

Ze hebben bewust gekozen voor de praktische kant 
van het vak: voor het keuzes maken en besluiten 
nemen, voor het werken met als doel om tot uitvoe
ring te komen – daarbij altijd zoekend naar oplossin
gen op maat. En dat is mooi, want de uitdagingen zijn 
groot: van klimaatadaptatie, stikstofproblematiek, 
hevige weersomstandigheden als extreme droogte 
en stormen, tot tekorten aan arbeidskrachten. Maar, 
tegelijkertijd is er de heilige overtuiging dat het 
landgoed blijft bestaan, los van politieke grillen of 
maatschappelijke trends. ‘Het bestaat al eeuwen en 
als we het maar goed doen, dan blijft het ook nog 
eeuwen bestaan.’

leiden soms tot ingewikkelde zoektochten met de  
eigenaar, de bosbeheerder en de pachtboer. Tege
lijker tijd weet ik ook dat wanneer je over twintig  
jaar ergens rondloopt, het resultaat van die zoek  
tocht te zien is. Dat is bijzonder: je bent in de positie 
om keuzes te maken. Bij een overheid duurt dat  
proces veel langer en heb je altijd te maken met  
lagen boven je.
Je hebt uiteraard wel de verantwoordelijkheid de  
juiste keuzes te maken. Klimaatadaptatie en de stik
stofproblematiek brengen grote uitdagingen met zich 
mee in het landelijk gebied die ook landgoederen  
beïnvloeden, maar ik ben ervan overtuigd dat ze wel 
standhouden. Dat vind ik ook het bijzondere aan dit 
grondbezit: los van politieke grillen of maatschappe
lijke trends gaat het landgoed door. Het bestaat al 
eeuwen en als we het maar goed doen, dan blijft het 
ook nog eeuwen bestaan.’
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