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situatie
• landgoed Het Laar, Ommen

• Rijksmonument 

opgave
• klimaatbestendig  Ommen

• waterveiligheid Regge-Vecht

• 500.000 m3 waterberging

Wat en Waar
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Vecht

Regge

Hollands-Classicistische aanleg 

1717

In stroomdal Vecht, Regge en 

Bessemerveld

Frans-Classicistische aanleg 

1745

Formele aanleg; dijklichaam met 

Grand Canal, spiegelvijvers, 

Heuvel als eindpunt Grand Canal

De basis van Het Laar
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• slingerpaden

• formele aanleg weggeplant

• spiegelvijvers dichtgegroeid

• dam in Grand Canal vervan-

gen door Takkenbrug

• afwatering via parallelwater-

gang

• stuwen en inlaten voeden 

gracht en Grand Canal

• Regge bedijkt

Landschapsstijl 1850
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• Regge bedijkt - gemaal

• ontwatering via Besthmener-

hooileiding

• gracht en Grand Canal vallen 

periodiek droog

• spiegelvijvers verlanden

Prioriteit aan de landbouw 1970
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verlande spiegelvijver

Regge met dijk

Besthmenerhooileiding

Grand Canal vanaf takkenbrug

trafo Reggegemaal

Grand Canal en takkenbrug

• Besthmenerhooileiding ont-

watert alles

• dijk langs Regge met gemaal

• gracht en Grand Canal vallen 

periodiek droog

• spiegelvijvers verland

Prioriteit aan de landbouw 1970
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Regge

Vecht

• Ruimte voor de Regge

• aanleg nieuwe dijk midden 

door landgoed met gemaaltje

• waterberging 500.000 m3

• verondieping B-leiding

• water via gracht, spiegelvij-

vers en Grand Canal

• nieuwe takkenbrug met stuw/

cascade

Een nieuw leven 2015
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meanderende Regge met dijkrestand en trafo

spiegelvijver

Besthmenerhooileidingnieuwe dijk 

Grand Canal en takkenbrug

• Aanleg nieuwe dijk midden 

door landgoed

• waterberging 500.000 m3

• verondieping wetering

• Water via gracht, spiegelvij-

vers en Grand Canal

• nieuwe takkenbrug met stuw/

cascade

Een nieuw leven 2015
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gedenknaald met zicht op Regge

gemaaltje als follie Grand Canal -gedenknaald

metalen takken, kunststof dek vleermuishuisje op restant dijk

• Gemaal als follie

• Takkenbrug en gemaal zelfde 

hekjes van metalen takken

• Gedenknaald zichtbaar vanuit 

huis en takkenbrug

• Zichtlijn van gedenknaald 

naar Regge en oude stuk dijk.

• Trafo is vleermuisverblijf ge-

worden

Een nieuw leven 2015



10

• waterveiligheid als motor voor 

restauratie landgoed

• hergebruik en restauratie 

beeldbepalende oude water-

elementen

• aanleg nieuwe waterstructuur 

en elementen met sfeer van 

het landgoed

Een tweede leven voor Het Laar
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Parklaan Landschapsarchitecten b.v.

Vughterstraat 221

5211 GD Den Bosch

T: 073 - 614 01 91

E: post@parklaan.nl

I: www.parklaan.nl


