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hier de asymmetrisch gelegen ‘Slangenvijver’ die voorzien is van 
drie ongelijke uitlopers. Opvallend is dat langs de oeverwallen 
in dit ontwerp wel een suggestie van glooiing is weergegeven. 
Hierin is bovendien een afwisseling tussen hoogten en laagten 
zichtbaar. Ook creëerde Blum langs de oever een berg waarop 
een tuinhuis werd geplaatst. Vanaf de berg legde hij een brug 
over het padenstelsel aan, waardoor dit geheel werd opgenomen 
in de wandeling. door een collectie van tuinsieraden (waaronder 
bruggen en beelden) te verbinden aan de slingerende paden 

kreeg de wandeling hier een betekenis als ‘belevingsader’. Zo 
werd over het knooppunt van de drie uitlopers van de Slangenvij-
ver een driepuntsbrug aangelegd waarop drie paden aansluiten. 
Het werd mogelijk een verrassende rondwandeling in dit deel 
van het park te maken, die bovendien aansloot op het noordelijk 
deel van de aanleg. Net als bij Lütetsburg werd door middel van 
zichtlijnen de omgeving betrokken in het ontwerp. Zo had men 
vanaf de berg vrij zicht op de kerktoren van Slochteren. Blum 
gebruikte ook andere methoden om de omgeving bij het park te 
betrekken. Zo maakte hij in zijn ontwerp ruimte voor de invulling 
van gebogen graanvelden, een gewas dat in de omgeving volop 
verbouwd werd. 

aaNZieN eN NaVOLGiNG
Beide borgheren kunnen beschouwd worden als pioniers in 
Noord-Nederland en Noordwest-duitsland als het gaat om de 
ruimtelijke vertaling op hun grondbezit van nieuwe ideeën op 
het grensvlak van kunst, natuur, filosofie en wetenschap. Hun 
voortrekkersrol betrof niet alleen de uitgestrekte wandelparken 
aangelegd in de landschapsstijl, maar bijvoorbeeld ook hun bos-
bouwactiviteiten. dominee J. craandijk schreef in 1879 tijdens 
een van zijn wandelingen door Nederland vol eerbied over de 
bosgronden die door de Sandra Veldtman waren aangelegd: 
‘Kunnen wij niet van eeuwenheugend hout spreken in het uitge-
strekte bosch, dat voor nog geen honderd jaar uit zijn vernede-
ring werd opgebeurd, toch zouden wij geneigd zijn, dien naam te 
geven aan het kloeke, forsche hout rondom en achter den burgt 
[…]’.16 Ook van edzard moritz Zu inn- und Kniphausen is bekend 
dat hij dankzij zijn kennis op het gebied van dendrologie en bos-
bouw grote invloed had op de ontwikkeling en het aanzien van 
het huidige cultuurlandschap van Oost-Friesland.17 

tOt SLOt: NaVOLGiNG ONdeRZOeK 
We staan niet alleen in onze belangstelling voor de Fraeylema-
borg en Lütetsburg. de Groninger kunstenaar anco Wigboldus 
(1900-1983) heeft ons op dit pad geleid, dankzij de prachtige 
vogelvluchtperspectieven die hij onder andere maakte van de 
Fraeylemaborg en Lütetsburg. Op basis van historisch kaart- 
en beeldmateriaal, gesprekken met eigenaren en uitgebreide 
studies in het veld, tekende hij gedetailleerde impressies van 
de verschillende tijdslagen die borg en park hebben gekend. 
Zijn oeuvre omvat tekeningen van kastelen en hun parken uit 
onder meer Nederland, duitsland, Frankrijk, België en engeland 
en geeft daarmee niet alleen blijk van de veranderingen van 
tijdsgeest die deze ensembles hebben doorgemaakt, maar ook 
van de noodzaak om over grenzen heen te kijken. Wigboldus 
werd door de duitse kunsthistoricus udo von alvensleben, die 
via huwelijk verwant was aan de familie Zu inn und Kniphausen, 

16 ds. J. craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 9 (Haarlem 1879), p. 255, 
via http://www.dbnl.org/tekst/craa001wand04_01/craa001wand04_01_0009.php.

17 W. Kehn, ‘ethik und Ästhetik´, 1998, p.6-8.

> tWeede tuiNONtWeRP VaN LütetSBuRG uit 1801, ONGeSiGNeeRd, 
tOeGeScHReVeN aaN cHRiStiaN LudWiG BOSSe. uit: WOLFGANG KEHN 
EN BRIGIT ALBERTS, DER SCHLOSSGARTEN zU LüTETSBURG, (RömeR-
BeRG-BeRGHauSeN 1998).  LütetSBuRGeR HauSaRcHiV: NiedeRS. Sta 
auRicH deP. iV X3
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GeSiGNeeRd, tOeGeScHReVeN aaN GeORG aNtON BLum. Via: BeeLd-
BaNK GRONiNGeR aRcHieVeN, NL-GNGRa_817_1802.1
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geïntroduceerd in het netwerk van de duitse adel.18 Von alvens-
leben gebruikte de impressies van Wigboldus in zijn studies en 
publicaties over (duitse) buitengoederen en hun bijbehorende 
tuinen. Hij promoveerde op de Herrenhäuser Gärten in Hannover 
(een belangrijk complex van barokke tuinen) en van zijn hand 
verschenen diverse publicaties over de duitse adel, hun kastelen 
en parken.19 Binnen dit oeuvre neemt zijn kroniek over Lütetsburg 
een bijzondere plek in. 
Wanneer we terugkeren op onze verwondering over de regiona-
le relaties tussen (Noord-)Nederland en (Noordwest-) duitsland 
is de vergelijking tussen Von alvensleben en zijn Nederlandse 
collega-kunsthistoricus Henri van der Wijck al snel te maken. Van 
der Wijck promoveerde op het onderwerp van de Nederlandse 
buitenplaats (beschouwd als ensemble van huis, park en omlig-
gend landschap) en was daarmee een pionier in het onderzoek 
naar buitenplaatsen in Nederland. en hoewel Van der Wijck niet 
zoals Von alvensleben direct verwant was aan de eigenaren, had 

ook hij een bijzondere band met de Fraeylemaborg, getuige de 
postuum verschenen publicatie Herinneringen aan een Groningse 
buitenplaats: Fraeylemaborg bij Slochteren.20 de nadruk die Von 
alvensleben in zijn onderzoek en publicaties legde op de relatie 
tussen mens en park en de aandacht die Van der Wijck vroeg voor 
het ensemble van de buitenplaats en de relatie met het omlig-
gende landschap zijn nog altijd actueel én vragen om navolging, 
waarbij echter ook uitdrukkelijk over de landgrenzen heen geke-
ken moet worden.
Zoals anco Wigboldus al in 1946 schreef is het onderzoek naar 
grensoverschrijdende regionale relaties ook van belang voor de 
versterking van de lokale kennis: 'door deze levendige verbindin-
gen met Oost-Friesland werd voor mij de historie van de eigen 
provincie belangrijker'.21 
in de geest van Wigboldus, Van der Wijck en Von alvensleben is 
het tijd om de connectie in de collectie van landschapsparken in 
Noord-Nederland en Noordwest-duitsland te versterken en weer 
beleefbaar en bereikbaar te maken, zodat de negentiende-eeuw-
se wandeling langs de tuinsieraden van het noorden opnieuw 
gemaakt kan worden! n

 
18 a. Wigboldus, Huizen en parken die ik tekende (assen 1961), p. 33-46 en 78-99.
19 Zie voor informatie over u. von alvensleben. http://www.familie-von-alvensleben.de/index.

php/personen-von-historischem-interesse-mainmenu-34/nach-1850-mainmenu-214/udo-wit-
tenmoor-1897-1962-mainmenu-224

20 H.W.m. van der Wijck, Herinneringen aan een Groningse buitenplaats: Fraeylemaborg bij Slochte-
ren (alphen aan den Rijn 2006). Bij zijn overlijden in 2001 heeft Van der Wijck diverse teksten 
nagelaten die op een publicatie lagen te wachten. de publicatie die hij voor ogen had over de 
Fraeylemaborg heeft hij niet kunnen voltooien, wel is het eerste voltooide deel in deze uitgave 
uitgebracht. 

21 Wigboldus 1961, Woord vooraf.
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ACTIVITEITEN 2018

•	WEBSITE
•	DIGITALE KAART 
•	VRIENDEN
•	NIEUWSBRIEF
•	 JAARLIJKSE  

NETWERKDAG 





1. TOONAANGEVENDE TUINARCHITECTUUR
2. STEENHUIZEN EN STINZENPLANTEN
3. HISTORISCHE PARKSTEDEN EN PARKEN IN EEN HISTORISCH LANDSCHAP
4. WEIDSE WATERRIJKE WADDENLAND
5. WEB VAN WATERWEGEN
6. ROMANTIEK VAN HET RIJKE NOORDEN

ZES THEMALIJNEN: KENNISVERDIEPING & NETWERKPROJECTEN
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VERBINDEN
 - INTERDISCIPLINAIR
 - GEBIEDSGERICHT

VERSTERKEN & VITALITEIT
 - BELEVING EN GEBRUIK
 - TOEKOMSTBESTENDIG

VERMARKTEN
 - GROEN ERFGOED WAARDECREATIE
 - PUBLIEKSBEREIK

M A J E U R E  O P G AV E

HERBESTEMMING
STANIA STATE

GROEN EN ROOD
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THEMALIJN: STEENHUIZEN EN STINZENPLANTEN
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DOEL 
UNICITEIT VAN HET CULTUURLANDSCHAP MET DE 

GROENE PARELS

BELANG VOOR DONATEURS, BEDRIJFSLEVEN 

(INVESTEERDERS)

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS



RONDJE DOLLARD
GEMEENSCHAPPELIJKE GEBIEDSOPGAVE



•	 HERBESTEMMEN
•	 VERDUURZAMING

•	 RELATIE ERFGOED EN 
LANDSCHAP

•	 TOEGANKELIJKHEID
•	 VRIJWILLIGERS

ERFGOEDAGENDA NOORDEL I JKE  LUSTWARANDE


