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een opdracht van Natuurmonumenten

Inleiding en vraag
Natuurmonumenten is in het bezit van het terrein van de oude buitenplaats Meer en Stadzigt. Zoals
de naam al zegt ligt de plaats tussen het Naardermeer en de vestingstad Naarden.
De boerderij op de plek van de oude buitenplaats komt uit de pacht, en Natuurmonumenten heeft de
intentie hier de volgende activiteiten te gaan uitvoeren:
1. het beheerskantoor
2. een bezoekerscentrum
3. een centrum voor verstandelijk gehandicapten, met woningen
De buitenplaats is al in de 19de eeuw verdwenen. Bij de voorbereiding van de nieuwe bestemming
rees de vraag of in de geschiedenis van de buitenplaats bronnen van inspiratie te vinden zouden zijn
voor de nieuwe inrichting.
Deze korte inventarisatie van de oude buitenplaats gaat daar op in.
Het is geen poging om de geschiedenis van de buitenplaats te schrijven.

Werkwijze
Bij Natuurmonumenten waren 3 kaarten aanwezig:
– een fragment van een kaart van Krayenhoff uit 1796
– een niet nader benoemde kaart uit het nationaal Archief uit 1829
– een fragment van het kadastrale minuutplan van 1823
Uit gepubliceerde bronnen is daaraan toegevoegd:
– de eerste militaire-topografische kaart van 1849
– de topografische kaart van 1888
– de topografische kaart van 1985
– een lucht / satellietopname van het gebied via Google Earth 2006
Deze kaarten bleken voldoende om de vraag te beantwoorden.
Er is een digitale kaart gemaakt van de topkaart van 1985.
Daar is de satellietfoto van Google Earth overheen gelegd, en passend gemaakt.
Vervolgens is de kadastrale minuut over de kaart van 1985 heen gelegd en passend gemaakt.
Daarna is de perceelsindeling en bebouwing van deze kaart gedigitaliseerd.
Tenslotte is de gedigitaliseerde kaart van 1826 over de satellietfoto heen geprojecteerd, zodat een
beeld ontstond van de manier waarop de oude buitenplaats in de huidige situatie past.
Voor de duidelijkheid zijn de sloten van de topkaart van 1985 ook op deze combinatie-kaart
aangegeven.

Conclusies
Op het kadastrale minuutplan van 1823 was de buitenplaats nog aanwezig, evenals op de eerste
Militaire Topografische kaart van 1849.
Op de topografische kaart van 1888 evenwel was de buitenplaats verdwenen, en was de
perceelsindeling vereenvoudigd.
Het verdwijnen van de buitenplaats heeft dus tussen 1849 en 1888 plaatsgevonden. Het is grondig
gedaan, want van de oude lanen en percelen is niets meer te vinden.
De buitenste contouren van de buitenplaats zijn nog in tact.
De nieuwe sloten volgen gedeeltelijk het oude patroon van lanen, sloten en bosvakken van de
buitenplaats.
De boerderij staat ongeveer op de plaats van het vroegere huis.
Het ging in feite om een dubbele buitenplaats. Op alle kaarten is aan de noordkant een tweede huis
te zien.
Ongetwijfeld zijn in de bodem nog sporen van de oude indeling terug te vinden.
Er zijn 2 nieuwe kaarten gemaakt op A3-formaat:
– de satellietfoto met de situatie van 1823 erop geprojecteerd
– idem, maar met de aanbevelingen erop.

Aanbevelingen
1. Nieuwe bebouwing kan het beste op de oude bebouwingsplaats worden gezet. Mocht daar te
weinig plaats zijn, dan kan bij het zoeken van een nieuwe locatie de oude perceelsindeling
als leidraad genomen worden, en de symmetrie van de oude middenlaan worden gevolgd.
2. Een nieuwe route voor excursies naar het Naardermeer kan de oude middenlaan volgen, al
of niet ook daadwerkelijk als laan beplant.
3. De oude toegang naar het Naardermeer lag iets zuidelijker dan de huidige uitloper van het
kleine meertje in de drassige voorlanden. In feite lag de toegang over water net iets ten
zuiden van het einde van de middenlaan. Mocht daar nog een verbinding mogelijk zijn, dan
kan voor de oude route gekozen worden. Anders is een nieuwe route over het bestaande
meertje de beste oplossing.
4. Voor het vervolg van de waterroute naar het meer kunnen de oude sloten worden gevolgd.
5. Overwogen kan worden de agrarische gronden toe te voegen aan het moerasgebied, en er
een extensief begrazingsbeheer te starten. Dat past heel goed in de route die het naardermeer
aan het afleggen is in de tijd: van een polder terug naar een moeras. De bebouwing, de
herstelde middenlaan en de vervagende sloten zijn dan nog de herinneringen aan de oude
buitenplaats.
6. De nieuwe bebouwing kan “Meer en Stadzigt”worden genoemd.

Bijlagen: kaarten
De kaarten zijn zo gedraaid, dat de orientatie globaal hetzelfde is.

Copie-kaart uit archief van Natuurmonumenten.
Meer en stadzigt 1796. Detail van een kaart van Van Kraaijenhoff.
Origineel in het Nationaal Archief.

Copie-kaart uit het archief Natuurmonumenten
Meer en Stadzigt 1823
Kadastraal Minuutplan, Noordhollands Archief, Haarlem.
Samen met de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels zou de buitenplaats uit deze bron goed kunnen
worden gereconstrueerd.

Copie-kaart uit het archief Natuurmonumenten
Meer en Stadzigt 1829.
Detail van een kaart uit het Nationaal Archief.

Meer en Stadzigt op de Eerste
Militaire en Topografische kaart,
1849.
Uit: Grote Historische Atlas van
Nederland, deel 1, West-Nederland.
Groningen 1990.

Topografische kaart van Nederland
1888.
Uit: Historische Atlas NoordHolland. Landsmeer 1989.
De buitenplaats is verdwenen, en er
is een nieuwe perceelsindeling
gemaakt.

Topografische kaart van Nederland
uitgave: Grote Provinciale Atlas
Noord-Holland, Groningen 1988

Meer en Stadzigt ca 2005.
Copyright Google earth, 2006.

