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Een van de verantwoordelijkheden van de overheid is om naast ruimte voor wonen en 
werken ook ruimte voor natuur en landschap te maken. Vijftien jaar geleden hebben 
rijksoverheid en provincie beleidsregels en toetsingskaders voor Nieuwe Landgoederen 
opgesteld. Inmiddels zijn er in heel Nederland enkele tientallen aangelegd, terwijl een 
veelvoud daarvan in ontwikkeling is. Nieuwe Landgoederen kunnen kwaliteiten aan het 
landschap toevoegen en het aanzien van het landelijk gebied ingrijpend beinvloeden. 

‘Nieuwe Landgoederen State of the Art’ geeft een prachtig overzicht van 24 recent 
gerealiseerde landgoederen. Een gedegen analyse op ruimtelijke kenmerken maakt de 
landgoederen onderling vergelijkbaar. Naast de onderzoeksresultaten is een aantal 
kritische essays opgenomen. Ook komen overeenkomsten en verschillen met 
historische landgoederen aan bod. 
Ten slotte hebben de auteurs op toegankelijke en eenvoudig toepasbare wijze 
ruimtelijke kwaliteitscriteria en aanbevelingen opgesteld om te komen tot een 
aantrekkelijk en duurzaam landgoedontwerp. 
Deze rijk geillustreerde uitgave draagt nieuwe elementen aan voor de discussie over de 
hedendaagse herinrichtingspraktijk van landelijke en stedelijke gebieden.
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