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ZICHTLIJNEN, 
ZICHTASSEN EN 

LOOPLIJNEN
Voldoende zicht op de omgeving om bedreiging tijdig op te kunnen merken is een voorwaarde voor overleving. 

In de tuinarchitectuur krijgt zicht op de omgeving, afhankelijk van de mate van bedreiging, uiteenlopende 
vormen. In de vroegste tuinaanleg was het zicht uit de woonvertrekken niet naar de omgeving gericht, maar 

naar de veilige binnentuin. Na de turbulente middeleeuwen was er weer oog voor de schoonheid van de 
natuur en werd de tuin een verblijfplaats buiten de woning om te ontspannen en te entertainen. 

De nieuwe architectuur keerde het zicht ook naar buiten toe; omgeving, huis 
en tuin werden één architectonische compositie. Het middelpunt van de re-
naissancetuinaanleg was de villa, met een centrale zichtas, onderbroken door 
een aantal dwarsassen. Binnen dit rechtlijnige assenstelsel zijn naast de plant-
vakken verschillende zichtbepalende onderdelen zoals trappen,  balustrades, 
bassins en paviljoenen geordend. Het terrein zelf was visueel nog omsloten, 
alleen zicht op een lager gelegen landschap, zoals bij de  Italiaanse terras-
tuinen,  oversteeg de begrenzing van tuin of park. 

Grenzeloos barok
Een nieuw concept voor de middenas ontstond toen de tuinarchitec-
tuur zich ontwikkelde en de Italiaanse barok overwaaide naar het vlakkere 
Frankrijk. De hoofdas die de tuin in tweeën deelde bleef, maar  alleen de 
veelal verhoogde horizon begrensde het uitzicht. Het barokke paleis ligt 
ook niet meer zoals de renaissancevilla in het midden van de buitenruim-
te. Het ontwerp strekt zich vanaf één zijde van het paleis uit, met die im-
posante centrale zichtas. Op deze as ligt een brede laan, onderbroken 
door terrassen, bassins en waterkunstwerken. Om de ruimtelijke werking 
nog verder te versterken loopt het laatste stuk van de laan bewust licht 
 hellend omhoog. Het geometrische assenstelsel en de ontstane compar-
timenten bleven behouden. De zichtassen waren zowel zichtlijnen als 
looplijnen en hielden het ruimtelijk systeem fysiek en visueel bij elkaar.  
Zelfs in dit strakke ontwerp moeten geordende lanen ergens overgaan in het 
losse, ongestructureerde landschap. Om te voorkomen dat hekken of muren 
aan de tuingrens een abrupt einde aan het vrije uitzicht maken, kwam er 
iets nieuws, de aha of ha-ha: een diepe, droge greppel met aan de tuinkant 
een steile gemetselde keerwand, hoog genoeg om grazende dieren buiten te 
 houden. De wandelaar op de laan zag dit pas op het laatste moment en zou 
dus verrast aha of ha-ha roepen, vandaar de grappige naam. De  oorsprong 
ligt in de 17e-eeuwse Franse tuin, maar pas in de Engelse landschaps tuin 
werd de ha-ha een essentieel onderdeel.

Natuurlijk ideaalbeeld 
Met het afbrokkelen van de absolute politieke macht maakte ook de overheer-
sing van de natuur in de barokke tuin plaats voor een nieuwe benadering  in de 

tuin- en landschapsarchitectuur. De  aanleg was 
even strak geregisseerd, maar met een  natuurlijk 
ogend, geïdealiseerd landschap als resultaat. 
Zichtlijnen bleven net zo belangrijk, ook vanuit 
de woonvertrekken, maar de centrale as ontbrak. 
De gekanaliseerde zichtlijnen werden zorgvuldig 
tussen boomgroepen en over  wateroppervlakken 
geleid. De blikvangers waren aan het verleden 
ontleende, nieuw  opgetrokken bouwwerken: 
tempels, bruggen en later ook  nepruïnes en 
 oriëntaalse bouwwerken. Zelfs nepboerinnen en 
nepherders ontbraken niet. Het ligt voor de hand 
dat een onbelemmerd uitzicht wenselijk was, 
zonder storende hekken, en dat de ha-ha hier 
hoogtij vierde.

Veiligheid
In de hedendaagse stedelijke tuinen keert het 
naar binnen gerichte zicht weer terug. De stads-
bewoner wil beslotenheid, beschutting en – net 
als vroeger – een gevoel van veiligheid. In het 
openbaar groen staat voor de sociale veiligheid 
juist meer transparantie voorop. Het lijkt erop 
dat de oude overlevingstechnieken weergekeerd 
zijn. Dit  betekent niet dat zichtlijnen of zicht assen 
daardoor uit de gereedschapskist van de tuin-
architectuur verdwenen zijn. Zelfs in een  kleine 
tuin is plaats voor een sterke  centrale zichtas. 
 Getrokken vanuit het belangrijkste woonvertrek, 
net als bij de grandioze barokke tuinen, of heel 
functioneel vanaf de keukendeur brengen ze orde, 
rust en dieptewerking. Lijn in de tuin  brengen blijft 
een onmisbaar ontwerpgereedschap. Op de juiste 
manier toe gepast en  zorgvuldig gehandhaafd 
 behoudt het zijn  enorme kracht. Overal en altijd. 

  Moderne interpretatie van het barokke assenstelsel in de Pegasushof,  
Bant (OTG 2017 nr. 64). 
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Centrale zichtas vanuit het belangrijkste vertrek van 
Buitenplaats Vanenburg.

< Zichtas met kijkgat naar het landschap in de tuin van Chris Bruinsma, 
Zuidwolde (OTG 2017 nr. 62). 


