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DE VOLGENDE TIJDLAAG - ZES NAOORLOGSE
GROENE RUIMTES ONDERZOCHT OP HUN
POTENTIES VOOR DE TOEKOMST

> Voor u ligt het onderzoeksrapport over één van bovenstaande naoorlogse groene
ruimtes
De rapporten zijn het resultaat van een interdisciplinaire samenwerking van de
cultuurhistorici van SteenhuisMeurs en de landschapsarchitecten van H+N+S.

1.
A P E L D O O R N – W O O N W I J K K E R S C H OT E N

‘Fa buleuze groens tr uctuur di e a a n p a s s i n g b e h o e ft a a n de ve rjo n g i n g van
de wi jk ’

Wat hebben bovenstaande groene gebieden met elkaar gemeen? Ze zijn alle zes
ontworpen na 1945, met dat specifieke naoorlogse elan dat de grote opgaven van toen
kenmerkte - de één wel wat beter dan de ander. En ze staan stuk voor stuk voor een
transformatieopgave, zonder dat er veel bekend is over de ontwerpgeschiedenis en de
huidige landschappelijke kwaliteiten. Inmiddels zijn de bomen groot, de huizen klein en

2.
GRONINGEN – WOONWIJK DE WIJERT

‘Een monumentaal par k omri n g d do o r p a rke e rdru k e n wi n ke l u i t b re i di n g’

is de samenleving veranderd. Wat kunnen we leren van een historische en ruimtelijke
analyse van deze groene ruimtes? Functioneren ze nog zoals ze ooit bedoeld waren,
of bieden ze mogelijkheden voor nieuwe soorten gebruik? Met welk idioom zijn ze
ontworpen, en hoe kunnen we dat idioom gebruiken voor toekomstige veranderingen?

3.
G R O N I N G E N – B E G R A A F P L A AT S S E LW E R D E R H O F

In zes boekjes vertellen we hun verhaal, analyseren we hun huidige conditie en trekken

‘ N ieuw p rogramma en k a n s e n vo o r e e n t e g ro o t o n t wo rp e n ja s ’

lessen voor toekomstige profilering, beheer en transformaties. In nauwe samenwerking
met de betrokken gemeenten hebben we in het afgelopen jaar een fascinerende reis

4.

gemaakt door de gebieden, archieven en analysesessies.

U T R E C H T – PA R K V E C H T Z O O M

‘Een g ouden kans voor een p a rk a l s s c h a ke l t u s s e n wi jke n i n e e n ve rh aal
va n vi e r e e u we n’

> Vier vragen stonden ons steeds voor ogen:
1.

‘de intentie’: wat was er bedacht; het oorspronkelijke plan.

2.

‘de erfenis’: wat is er daadwerkelijk gerealiseerd: de uitgangssituatie.

3.

‘het restant’ of ‘de sporen’: wat is hier nu nog werkelijk van over?

4.

‘de actualiteit’: wat speelt er nu aan ontwikkelingen/gebiedsdynamiek?

5.
D E N H A A G – R E C R E AT I E G E B I E D M A D E S T E I N

‘Stads par k of per ifer ie: wa t wi l Ma de s t e i n zi jn i n g ro o t - De n Ha a g ?’
6.
DEN HAAG – WOONWIJK NIEUW WALDECK

‘Herstel van s amenhang in de c h a o s a l s g evo l g va n de g o e de b e do e l i n gen
van de k l e i n s c h a l i g h e i d’

SELWERDERHOF

> Uit het onderzoek naar de zes cases is de volgende methodiek naar voren gekomen

4. Vraag je af: wat vraagt de samenleving in termen van gebruik en nieuw programma?
En past dit nog op de betreffende locatie en bij de oorspronkelijke ontwerpvisie?

1. Wees je bewust van de motieven en ontwerpoverwegingen van toen, verdiep je in het

Spreekt het ontwerp, het programma en de inrichting de oorspronkelijke doelgroep

idioom waarmee het ontwerp destijds is gemaakt.

nog wel aan? Bestaat de oorspronkelijke doelgroep überhaupt nog?

De samenleving van de jaren ’50-’80 was een andere dan we nu kennen. Maar toch:

Vaak is de actieradius en het welvaartspeil van mensen vergroot. De recreant van

ga naar het archief (soms ligt materiaal bij het gemeentearchief, soms bij ambtelijke

het Haagse Madestein bijvoorbeeld gaat niet met de fiets of brommer naar de

diensten, bij mensen thuis of bij provincie; goed archiefonderzoek is een specialisme).

plas maar met de auto naar Noordzeestrand of Groene Hart! Welke vragen uit de

Het naoorlogse groen is veelal uiterst zorgvuldig ontworpen. Interview ontwerpers,

steeds stedelijker wordende samenleving kunnen deze naoorlogse groene ruimte

beheerders en bewoners van het eerste uur, schrijf en verbeeld het verhaal van het

opnieuw betekenis geven? Van stadsboerderij tot herbestemming, van flexwerken

gebied en kom tot de samenstelling van een toolbox met ontwerpingredienten.

tot buurtborrels, van short stay tot mobiele hotelkamers, stel je op de hoogte van de

Verbeeld deze toolbox ook ruimtelijk en illustreer met foto’s.

wensen die in de stad leven. Zet de inpassing van de nieuwe behoeftes telkens naast
het idioom en de toolbox en het laadvermogen van het oorspronkelijk ontwerp.

2. Analyseer in het veld hoe het ontwerp er nu bij ligt (latere toevoegingen/
wijzigingen) kijk vanuit verschillende invalshoeken.

5. Vraag je af: wat vraagt de samenleving in termen van duurzaamheid en beheer?

Dat betekent: presenteer de motieven en ontwerpoverwegingen die uit het historisch

Wat ook veranderd is, is de aandacht voor de klimaatbestendige stad, waterberging,

onderzoek naar voren zijn gekomen en ga aansluitend op excursie, met ambtenaren

ecologie – dit soort eisen zijn vaak niet in het naoorlogs groen geïntegreerd. Inpassing

van stedenbouw en landschap, van beheer en buurtondersteuning, wijkwerk en

hiervan vraagt om een visie, zeker omdat natuurvriendelijke oevers of pseudo

welzijn zodat er zoveel mogelijk cross-overs in de waarneming plaatsvinden. Vraag zo

natuurlijke eco-poelen zich doorgaans slecht verhouden met de strakke lijnen van de

mogelijk de oorspronkelijke ontwerpers mee. Spreek met bewoners(organisaties). Is er

naoorlogse parkentraditie. Hier moet aan ontworpen worden! Met andere woorden:

teveel groen? Is het ‘groene soep’, betekenisloos? Is er te weinig programma? Of juist

hoe krijg je het passend binnen het idioom en het laadvermogen?

teveel? Is de groene ruimte verrommeld? Wat is er nog herkenbaar van sortiment? Hoe
wordt het gebruikt, wat wordt gemist? Maak een verslag/diagnose van deze wandeling.

Gebruik voorgaande stappen om tot een visie en herprogrammering van het ontwerp
te komen; inhoudelijk gemotiveerd, analytisch gefundeerd op het ontwerpidioom en

3. Bepaal het laadvermogen van de groene ruimte; wat zijn de sublieme lange lijnen en

bewust van toekomstige trends en ontwikkelingen.

ruimtes in het gebied, unieke plekken (ook in samenhang met de bebouwing).
Vanuit veranderende tijd, veranderde behoeftes heeft het veelal geen zin om de plek

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de RCE en de gemeenten Apeldoorn, Groningen, Den

exact volgens het oude plan in oude situatie terug te brengen. Het oude plan hoeft niet

Haag en Utrecht. Het is gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, RCE, gemeen-

heilig verklaard te worden. Tegelijkertijd is het van groot belang om het kind niet met

ten en de beide bureaus.

het badwater weg te gooien. Dit gebeurt in de praktijk, ondanks goede bedoelingen,
heel regelmatig. In een interdisciplinaire workshop kunnen de unieke ruimtelijke en
beplantingswaarden worden vastgesteld, op kaart gezet en in tekst toegelicht. Dit

> Marinke Steenhuis, Hank van Tilborg, Joost Emmerik en Marieke Brouwer-te Molder

biedt een kader bij toekomstige ontwerpen.

(SteenhuisMeurs & H+N+S Landschapsarchitecten)
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DOOR EEN DUIDELIJKE
STRUCTUUR MET HOOFD- EN
Z I J PA D E N O N T S TA A N B I N N E N
DEZE STRUCTUUR GRAFVELDEN
I N C O M PA R T I M E N T E N

SELWERDERHOF

CASE
SELWERDERHOF

De gemeentelijke begraafplaats en crematorium Selwerderhof in
Groningen heeft een imposante oppervlakte van vijftig hectare, maar
slechts 24 hectare is in gebruik genomen. Een deel van de begraafplaats
is nooit aangelegd. Op het ongebruikte, westelijke deel zijn na de aanleg
bijzondere natuurwaarden tot ontwikkeling gekomen.

De begraafplaats werd geopend in 1949, net na WOII, na een lange vooroorlogse periode van planvorming waarin meerdere ontwerpvoorstellen
werden vervaardigd. De aanleg startte tijdens de oorlog en werd deels
met de hand uitgevoerd. Het terrein is geheel omgracht en in midden
van het begraafpark ligt de aula, naast een grote, solitaire vijver. Het
oorspronkelijke ontwerp van de dienst Gemeentewerken werd in 1948
aangepast door J. Vroom, tuin- en landschapsontwerper en eigenaar van
kwekerij De Bonte Hoek in Glimmen.
Door het werken met een duidelijke hoofdstructuur met hoofd- en zijpaden ontstaan binnen deze structuur grafvelden in compartimenten,
zoals bijvoorbeeld Wim Boer dat bij zijn ontwerp voor de begraafplaats in
Doorn in 1954 ook zou toepassen.

Luchtfoto begraafplaats Selwerderhof, Groningen (2015) (bron: gemeente Groningen)
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‘ E E N P R A C H T I G PA R K V O L S F E E R ,
DAT H E E L H E T O M R I N G E N D L A N D S C H A P
VAN KARAKTER
H E E F T D O E N V E R A N D E R E N .’
bron: Het Vrije Volk, 1958.10.06

SELWERDERHOF

9

Verder hebben er in het verleden diverse ingrepen plaatsge-

WUR. Ook vormt de scriptie van Leo Dijkstra een belangrijke

vonden die niet altijd gestuurd waren vanuit een duidelijke

bron van informatie. In dit bronnenmateriaal hebben we al-

visie. Zo is plaatselijk bijgeplant. ‘Er is in het verleden nogal

lerhande tekeningen gevonden en vooral ook veel informa-

wat aangerotzooid’, aldus de beheerder, ‘dan was er geld

tie over de ophoging en de volgorde hiervan. Van Vroom zijn

over of was ergens een boom over, laten we die dan maar

twee schetsvoorstellen gevonden en het definitieve voor-

AANLEIDING EN VRAAG

ergens neerzetten’.

stel, maar geen aparte beplantingstekeningen. Daarnaast

Het ontwerp voor begraafplaats Selwerderhof kent een dui-

Daarnaast kampt de Selwerderhof met kastanjeziekte in

zijn een aantal fraaie aquarellen met verbeeldingen van de

delijke hoofdstructuur met verschillende deelgebieden en is

de kastanjelaan langs de centrale as van de begraafplaats.

begraafplaats (behorend bij plan De Bruyn) aangetroffen in

in fases uitgevoerd. Daardoor is er ruimte geweest voor de

Hierdoor zijn al enkele bomen geveld en ontstaan gaten in

de archieven. Er zijn helaas geen geschreven toelichtingen

(latere) inpassing van andere begraafconcepten binnen de

de laanstructuur. De gemeente worstelt met de vraag hoe

op de oorspronkelijke plannen of de beplanting teruggevon-

hoofdstructuur, zoals een islamitisch deel, een ecologisch

hier in de toekomst mee om te gaan. Moeten alle kastanjes

den.

deel en een deel met vrije plaatsen. Hierdoor is er een palet

vervangen worden?

aan sferen aanwezig op Selwerderhof. De kleine aula is nu in

De begraafplaats is nooit volledig gerealiseerd, en dit zal in

LEESWIJZER

gebruik als theehuis.

de toekomst ook niet gebeuren. Op het nog braakliggende

Deze studie geeft in een quickscan houvast voor beantwoor-

Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die van

deel zijn natuurwaarden tot ontwikkeling gekomen. Hier is

ding van de bovengenoemde vragen. Dit vindt plaats aan de

invloed zijn op de hoofdstructuur en de oudste delen van

een herbezinning op de relatie tussen deze twee delen en de

hand van een korte historische verdieping (par. 3), beschrij-

de begraafplaats, aangelegd naar het ontwerp van Vroom.

afronding van de hoofdstructuur een vraagstuk.

ving van de huidige situatie (par. 4) en een eerste ruimtelijke

In 2012 is besloten een deel van de graven te ruimen. Dit

Kortom, er is een vraag om waardering van de groenstruc-

verkenning/quickscan naar kansen en oplossingen (par. 5).

leidt tot vraagstukken over het behoud van de weelderige

tuur, wat is de basis, wat kan weg zonder de basis van het

Het historisch onderzoek geeft een korte cultuurhistorische

beplanting tussen de grafrijen en rond de grafvelden maar

ontwerp aan te tasten, en wat kan er - in het licht van de

duiding van de groenstructuur en de openbare ruimte aan

ook de laanbeplanting langs de hoofdstructuur. Welke be-

huidige opgaven - eventueel toegevoegd worden? Ofwel:

de hand van 5 ontwerpthema’s: ‘continuïteit’, ‘een hybride

planting dient behouden te blijven om de groenstructuur

‘Wat gaan we doen in de toekomst?’

plan’ ‘incompleet casco’, ‘groene kamers’ en ‘symboliek’.

1.0
INLEIDING

In de ruimtelijke verkenning wordt een aantal kansen en

in stand te houden, met als gevolg dat graven daar niet geruimd kunnen worden? Maar ook: waar kan de beplanting

HISTORISCHE BRONNEN

oplossingsrichtingen gepresenteerd, gevolgd door enkele

versoberd worden, zodat het beheer minder arbeidsinten-

Voor dit onderzoek is archiefonderzoek gedaan in de Gro-

conclusies en aanbevelingen (par.6).

sief c.q. kostbaar wordt (vanuit de door de gemeente gefor-

ninger Archieven, in het archief van openbare werken van

muleerde bezuinigingsdoelstelling)? Er moet nu veel te veel

de gemeente Groningen en bij Speciale Collecties van de

Dit geheel wordt voorafgegaan door een korte duiding van
de werkmethodiek. Deze methodiek is in ontwikkeling en

gesnoeid worden.

wordt mede verfijnd aan de hand van de ervaring in dit onderzoek en andere cases elders in Nederland. De voorliggende studie voor begraafplaats Selwerderhof is als case-study
onderdeel van een reeks van 6 studies. De resultaten van dit
bredere onderzoek worden in juni 2016 gepresenteerd tijdens een studiemiddag in Wageningen, gericht op de betrokken partijen.

Foto van de aangelegde zuidoosthoek, 1951 [bron: Groninger Archieven]

Foto van de tot theehuis verbouwde aula [bron: gezinsbode.nl]
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2.0
METHODIEK EN
A A N PA K

Het resultaat van deze eerste ronde bestaat uit:

wikkeling van stedelijke natuurwaarden of natuurverbin-

■■ een aangescherpte vraag;

dingen) of water (bijdrage aan stedelijk waterbeheer). Welke

■■ een globaal overzicht van ruimtelijke, historische, programma-

vragen spelen er, welke latente wensen zijn er? Ofwel: van

tische en beleidsmatige kwaliteiten, kansen en opgaven;

een los ‘projectje’ naar integrale gebiedsontwikkeling!

■■ identificatie van een groep betrokken actoren/kernspelers.
B E L E I D S M AT I G E C O N T E X T

S TA P 2A

Wat is de beleidsmatige context, wat ligt in beleidsplannen

Voor een goede analyse van opgave en onderzoeksgebied

De tweede ronde in het cyclisch proces begint met het op-

en -visies al vast, waar bij aangesloten kan worden, op het

stellen we een cyclische werkwijze voor (zie afbeelding

stellen van een plan van aanpak voor het verdiepen van de

veld van de cultuurhistorie maar ook van aanpalende be-

‘methodiek’). Deze werkwijze bestaat uit een snelle inven-

analyse, daadwerkelijke participatie van verschillende acto-

leidsvelden? Kunnen bepaalde beleidsambities verbonden

tarisatieronde en een verdiepende ronde van analyse en

ren - in aanvulling op de al betrokken kernspelers - en het

worden en elkaar zelfs versterken? Komen ze daarmee eer-

ontwerp. In het kader van de voorliggende quick-scanstudie

duiden van een oplossing (oplossingsrichting).

der binnen handkereik? Ga door op reeds ontwikkeld beleid:
zorg voor continuïteit in beleid. Ook hier geldt: maak geen

is alleen de eerste ronde doorlopen. Volgend op de onderzoeksresultaten kan vervolgens gericht nader onderzoek en

S TA P 2B

losstaand ‘projectje’ maar zorg voor goede inbedding in ge-

verdere uitwerking verfijing plaatsvinden in een vervolg-

Vervolgens wordt de quick scan uit de eerste, snel doorlopen

meentelijk, provinciaal, en/of rijksbeleid en beleid van an-

stap. Dit valt buiten de scope van dit onderzoeksrapport.

ronde verdiept door aanvullend onderzoek. Let er daarbij op

dere actoren (bijv. waterschap of corporatie). Het onderling

Deze studie is een uitnodiging tot verdere verdieping en

dat voldoende aandacht wordt besteed aan de verschillende

verknopen van programma’s, inhoudelijk maar ook financi-

nader onderzoek, ook vanuit andere domeinen (bijv. de so-

aspecten van de opgave (vooral niet te beperkt kijken dus, maar

eel, vergroot de urgentie en levensvatbaarheid.

ciologie). En het nadenken over nieuw gebruik kan juist ook

kies een voldoende brede scope, gericht op ‘(mee)koppelkansen’):
D I S C I P L I N E S & B LO E D G R O E P E N

samen met de bewoners/gebruikers gedaan worden.
RUIMTELIJKE CONTEXT

Laat ook andere sectorale disciplines participeren en zorg

S TA P 1A

Maak een goede analyse van de huidige situatie. Wat is de

voor verbinding, ook als daar niet direct aanleiding toe lijkt.

De 1e stap in de werkwijze bestaat uit het maken van een

stedenbouwkundige en landschappelijke opzet en de ruim-

Idealiter zijn de volgende actoren en bloedgroepen betrok-

goede beschrijving van de concrete vraag/kwestie. Wat is de

telijke context? Onderzoek de ruimtelijke samenhang intern

ken: cultuurhistoricus/specialist naoorlogs erfgoed, ontwer-

precieze vraag, welke ambities zijn er, wat zijn de eventuele

en op een groter schaalniveau: Een opgave is meestal geen

per (landschapsarchitect + stedenbouwkundige), beheerder

ruimtelijke consequenties en waar vinden die plaats?

los incident maar ingebed in een grotere ruimtelijke struc-

(gemeente, maar ook corporatie, bewoner), gebruiker/eige-

tuur. De oplossing (of een meekoppelkans) ligt soms net om

naar (gemeente, corporatie, bewoner). Het benutten van de

de hoek. “Heeft u ook even uitgezoomd, breder gekeken?”

kennis en kunde die bij de verschillende actoren aanwezig

S TA P 1B

is, inclusief de bewoners - is van groot belang. Daarnaast is

Maak daarna een inventarisatie van de opgave en het onderzoeksgebied. Wat was het idee achter de aanleg, hoe ligt

C U LT U U R H I S T O R I S C H E C O N T E X T

het vroeg betrekken van deze partijen ook van belang in het

het er nu bij? Kun je de logica achter het ontwerp op het

Maak een analyse van de historische ontwikkeling van het

kader van de benodigde draagvlakontwikkeling.

spoor komen? Wat is er eigenlijk (nog meer) aan de hand?

onderzoeksgebied. Wat is er nu, wat was er eerst, wat is er

Probeer breder te kijken en zo verschillende aspecten van

nog, wat is wezenlijk, wat is waardevol? Wie was de ont-

S TA P 3

de opgave in beeld te krijgen: wat is de bestaande kwaliteit

werper, wat was de bedoeling van het ontwerp? Van los,

Stel een oplossing van de opgave voor. Maak daarbij inzich-

van het gebied e.o., waar liggen opgaves - en kansen - zo-

op zichzelf staand incident naar onderdeel van ‘lange lijn’!

telijk wat de verschillende belangen zijn, laat de afweging

wel in ruimtelijk opzicht, in cultuurhistorisch opzicht, in

‘Standing on the shoulders of...’ “Heeft u historisch onderzoek

zien van de verschillende wensen rondom de vraag. Besteed

programmatisch opzicht, in beleidsmatig opzicht, in sociaal

gedaan naar het oude plan en de bedoeling van de ontwerper?”

in de oplossing altijd aandacht aan twee zaken:
■■ Geef allereerst een helder antwoord op de concrete aanleiding,

opzicht (actorenanalyse)? De manier om deze quick scan uit
te voeren is: een locatiebezoek en een rondetafelgesprek

P R O G R A M M AT I S C H E C O N T E X T

de vraag uit stap 1. Dit kan variëren van een aanpassing in het

met de belangrijkste actoren (liefst niet alleen ambtelijk),

Welke andere ambities en opgaves zijn er in het gebied?

beheer tot een aanpassing van het ontwerp (of beide).

archiefonderzoek en bureauonderzoek. Dit geeft in korte

Kunnen bepaalde programma’s verbonden worden, inhou-

tijd diepgang - samen weet je meer! - op basis waarvan ver-

delijk maar ook financieel? Denk bijvoorbeeld aan het mede

eerst ‘groot’ door breder te kijken maar maak het daarna - van-

volgstappen bepaald kunnen worden.

invulling geven aan beleid op het gebied van ecologie (ont-

uit deze brede blik - weer ‘klein’ en concreet.

■■ Beschrijf ook aanvullende kansen, de bijvangst. Maak het dus

SELWERDERHOF
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Foto van gezamenlijk veldbezoek gevolgd door een workshop met de
direct betrokkenen op 16 november 2015

Afb.: werkmethodiek - deze is verder verfijnd aan de hand van de

Foto’s van startbijeenkomst ‘naoorlogs groen’ bij H+N+S met toelichting op

ervaring in de andere cases in o.a. Apeldoorn, Utrecht en Den Haag

de opgave en de cases door de betrokken gemeenten op 5 oktober 2015
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3. HISTORISCHE
A N A LY S E
3 . 1 C U LT U U R H I S T O R I S C H B E E L D V E R HAAL
In de ontwikkeling van begraafplaats Selwerderhof is een
aantal fases te onderscheiden. De eerste fase beslaat de
locatiekeuze en het ontwerp door De Bruyn van Gemeentewerken.
Na een zoektocht naar de juiste locatie voor een nieuwe
begraafplaats valt in eerste instantie de keus op een andere
locatie, maar hier kan het eigendom niet worden verkregen
van dhr J. Vroom. Vervolgens wordt gekozen voor de huidige locatie ten noorden van Groningen.
Gemeentewerken maakt het ontwerp onder leiding van De
Bruyn. De Bruyn was hoofd van de afdeling plantsoenen en
begraafplaatsen en ging met pensioen in 1941. In 1940 vindt
een openbare aanbesteding van het werk plaats, waarbij
J. Vroom plantmateriaal zou leveren. Een jaar later wordt
gestart met de ophoging van het terrein. Dit werk komt
tijdens de oorlog stil te liggen.
Na de oorlog start de tweede fase. De werkzaamheden kunnen hervat worden, maar er zijn blijkbaar aanleidingen
advies in te winnen van een deskundige op het gebied van
begraafplaatsen. Hiervoor wordt contact opgenomen met
Jan Vroom, die de opdracht aanvaardt voor het uitbrengen
van advies over de tuinaanleg van de centrale begraafplaats.
Vroom maakt twee schetsplannen: A en B.
Plan A van Vroom borduurt voort op plan De Bruyn, in plan
B is de centrale as 45º gedraaid en ligt de entree bij de noodbegraafplaatsen. De gemeente kiest voor plan B, omdat ze
het een verbetering t.o.v. van plan De Bruyn vindt en omdat
het zich beter leent voor een gefaseerde aanleg. Het eerste
deel van de begraafplaats wordt aangelegd en komt in de
zomer van 1949 gereed. Ook de kleine aula van stadsarchitect Wilhelm wordt in 1949 opgeleverd. De grote aula, die
ook door Wilhelm ontworpen wordt, volgt in 1965, net zoals
het toegangshek. In 1952 ontwerpt Vroom nog een urnentuin, maar deze wordt niet gerealiseerd.

Ligging Selwerderhof ten opzichte van de stad Groningen, december 1945. [Archief Archief RO & EZ]

SELWERDERHOF

gerealiseerd.
De derde fase bestaat uit latere ontwerpen voor de invulling
van een aantal vakken voor bijzondere begraafwijzen, zo-

Plan de Bruijn

In 1997 wordt het laatste deel van het ontwerp van Vroom

		

advies Verdenius

1932

voorbereiden aankoop gronden op locatie in
Glimmen. J. Vroom weigert verkoop

besluit raad tot aanleg op huidig locatie

1940

delen vormt qua opzet wel een behoorlijke stijlbreuk met de

aanbesteding werk: grondwerk door Copijn,
levering plantmateriaal door Vroom

1941

start grondwerk

oorspronkelijke begraafplaats.

1942

werk stilgelegd wegens intrekken vergunning

1945

hervatting werkzaamheden

1947

opdracht Vroom voor uitbrengen advies t.av.
tuinaanleg

1948
1949

bestelling plantmateriaal Bulk
opening deel 1 + realisatie aula (Wilhelm)

1950

tijdelijke invulling sportvelden

1952

Vroom ontwerpt urnentuin (niet gerealiseerd)

1953

prijsvraag toegangshek

1964

grote aula (Wilhelm)

1967

fonteinplastiek (H. Ittman)

1985

Islamitische begraafplaats

2006

‘natuurlijke’ begraafplaats (Dijkstra)

beheerde grafvelden uit 2004. De invulling van de nieuwe

ONTWERP VROOM

WO II

1937

als de islamitische begraafplaats uit 1987 en de ecologisch

Vroom maakte twee schetsplannen: A en B. In de archieven
ten op te stellen. Beide schetsplannen geven de complete
padenstructuur weer en het zuidoostelijk deel van de inrichting.
Schetsplan A bestaat uit een bewerking van Plan De Bruyn,

Plan Vroom

is niet gevonden wat de aanleiding vormde om twee varian-

waarin de centrale as nog monumentaler is gemaakt door
de aula in de as te plaatsen. De centrale as richting aula is
haaks op de Plataanlaan geplaatst. De centrale vijver en de
aula vormen het duidelijke centrum van de begraafplaats.
De verschillende assen in het plan geven vanaf diverse kanten zicht op de aula en de vijver in het hart van de begraafplaats. Een ring maakt een rondwandeling over de gehele
begraafplaats mogelijk.
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hierop door gegevens toe te zenden.11 De gemeente Gron
een eerste ontwerp. Onder de naam ´plan de Bruyn´ kom
terug in de archieven. De heer H.J. de Bruyn was hoofd v
plantsoenen en begraafplaatsen. In september 1941 was
gegaan.12 Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zien w
regelmatig teugkeren in de correspondentie. De ontwerp
ondertekend door de directeur gemeentewerken in juli 1
J.W. Verdenius nog een rol heeft gespeeld in de verdere u
Ontwerp Gemeentewerken Groningen, ‘Plan De Bruyn’, tekening 1945
plan blijkt niet uit het archiefonderzoek.
[bron: Archief RO & EZ]

De symmetrie van de paden en velden is echter afgezwakt
door de afstand tussen de ‘ring’ en centrale as aan de oostzijde groter te maken. De padenstructuur is formeler van
vormgeving door de langere rechtstanden.
In schetsplan B is de centrale as 45º gedraaid en ligt de
hoofdentree bij de noodbegraafplaatsen. De reden voor
draaiing van de as is niet gevonden in archieven. Een mogelijke reden kan zijn dat hiermee de hoofdentree dichter bij
de noodbegraafplaatsen lag en zo herbegraven eenvoudiger
werd. Of had het misschien te maken met een hernieuwd
inzicht over het profiel en het functioneren van de geplande
ringweg?
Ook in dit plan ligt de aula in het hart van de begraafplaats.
De assen in het plan zijn alle georiënteerd op de aula. De
waterpartij ligt daardoor enigszins afzijdig. De aula heeft
in dit plan een opzet met drie vleugels om de verschillende
richtingen in het plan op te vangen. Het plan kent minder

Tijdlijn ontwerp en aanleg Selwerderhof

Afb. 48 Links het oudste ontwerp voor een centrale begraafpla
summerweg en Paddepoelsterweg getekend door gemeentewe
´Plan de Bruyn´, juli 1940. Dit vormde de basis voor de uitvoerin

Plan De Bruyn, 1940 [bron: Dijkstra 2014]
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symmetrie dan schetsplan A maar goeddeels dezelfde principes.
De gemeente maakt uiteindelijk de keuze voor plan B.
Vroom werkt de gehele begraafplaats uit in het definitief
ontwerp. Echter wordt, in afwijking van de oorspronkelijke bedoeling, voorlopig slechts een vierde gedeelte van de
begraafplaats ingericht.

Uitwerking van de nieuwe begraafplaats Plan De Bruyn, 1940 [bron: Groninger Archieven]

SELWERDERHOF

Plan De Bruyn; uitwerking van verschilende grafvelden op de nieuwe begraafplaats, 1940. [Groninger Archieven]
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Impressie van de begraafplaats. Plan De Bruyn, ongedateerd (bron: Selwerderhof)

Impressie v/d begraafplaats, Plan De Bruyn, 1940. [Groninger Archieven]

SELWERDERHOF

Impressies v/d begraafplaats Plan De Bruyn, 1940. [Groninger Archieven]

Impressie van de begraafplaats. Plan De Bruyn, ongedateerd (bron: Selwerderhof)

17

18

ONDERZOEK NAOORLOGS GROEN - EEN NIEUWE TIJDSLAAG

Tekening bouwwerken Plan De Bruyn, 1947 [Archief RO & EZ]

Opspuiting Selwerderhof, 1947 [Groninger Archieven]

Verspreiding teelaarde, zandopspuiting en volgorde van opspuiting Plan De Bruyn, 1947.06.20 [Archief RO & EZ]

SELWERDERHOF
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JAN VROOM JR.
Na de oorlog moet de aanleg van de begraafplaats worden
hervat. De Bruyn is echter met pensioen gegaan. De directeur openbare werken adviseert de wethouder openbare
werken advies in te winnen van een deskundige op het gebied van begraafplaatsen:”immers geen project dat dagelijks voorkomt, zonder ook maar enigszins tekort te willen
doen aan de capaciteiten van de tuinarchitect verbonden
aan openbare werken, de voorkeur voor deze bijzondere
opgave toch naar een deskundige die reeds meerdere begraafplaatsen heeft ontworpen. Contact gezocht met Jan
Vroom. Legde reeds verschillende begraafplaatsen aan, aantal gerealiseerde bezocht, waarbij we een gunstige indruk
kregen van de capaciteiten van de heer Vroom. Ook komen
zijn inzichten in grote lijn overeen met de richtlijnen welke
de gemeente heeft bedacht.”
Aan Vroom wordt 30-12-1947 de opdracht gegeven het
schetsontwerp en definitief ontwerp te maken. De detaillering en hoofdleiding uitvoering blijft bij tuinarchitect van de
gemeente.
Jan Vroom (1893-1958) komt uit een familie van tuinarchitecten, hij is de vierde generatie en zette het werk van
zijn vader al op 18-jarige leeftijd voort als deze slechtziend
wordt.
Zijn eerste grote opdracht is het ontwerp van een tuin voor
het Rijkskrankzinnigengesticht in Medemblik. Hij krijgt

plankaart voor “De Larix” van Jan Vroom jr.

hiermee landelijke bekendheid en wordt in de jaren ‘20 en

in opdracht van Jhr. Mr. H.E.E. Roëll te Assen

‘30 veelvuldig gevraagd voor tuinaanleg bij aandere psy-

(bron: Drents Archief)

chiatrische instellingen. Ook ontwerpt hij in het hele land
begraafplaatsen, bedrijfterreinen van Philips en vele villatuinen en buitenplaatsen, zoals de Lariks in Assen.
Vroom zette het werk van zijn vader voort. In zijn werk zijn
invloeden te zien van de Engelse landschapsstijl en architectonische stijl.

20
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URNENTUIN VROOM
In 1952 wordt Vroom gevraagd een ontwerp voor een urnentuin te maken. Hij maakt een ontwerp dat grotendeels
rechtlijnig van opzet is. Een klein gedeelte heeft een natuurlijke opzet (strooiveld?) en vormt een sterk contrast
met het formele deel. Tussen de beide onderdelen is een
pergola ontworpen. Trappen vangen het hoogteverschil op.
Het ontwerp is nooit gerealiseerd.

3.2 T H E M A’ S
THEMA CONTINUÏTEIT
Het ontwerp van Vroom is niet gebaseerd op een tabula rasa,
noch qua plattegrond, noch qua uitvoering. Zijn ontwerp
borduurt voort op het Plan De Bruyn van Gemeentewerken
en op de reeds aangelegde omgrachting en ophoging. Vroom
draait de as 45 graden en maakt het ontwerp minder rigide:
het assenkruis met de vijver en aula als centrum wordt vervangen door een meer gelaagde opzet met meerdere assen
en een veelvormige aula. Vroom blaast de slingerende padenstructuur op tot de grenzen van het plan. Deze structuur
is geen oneindige ring, maar kruist zichzelf en bijt zichzelf
als het ware in de staart.

THEMA EEN HYBRIDE PLAN

“In de jaren vijftig en zestig moesten de groeiende gemeenten grote begraafplaatsen aanleggen of in elk geval toereikende plannen klaar hebben liggen vanwege de dreigende
grote aantallen doden als gevolg van de Koude Oorlog. De
vraag was, hoe de begraafplaatsen het beste konden worden
ingedeeld. In de vooroorlogse situatie bestond een klassensysteem, maar dat was na de oorlog niet meer gebruikelijk. Voorbeeld voor veel ontwerpers waren de Scandinavische begraafplaatsen, die doorgaans een eenheid vormden
met het omringende landschap en sober waren vormgegeven. [...] Geïnspireerd door de Scandinavische eenvoud ontwierpen Nederlandse landschapsarchitecten begraafplaatsen waar grafvelden werden omzoomd door beplanting in
rechte lijnen en niet, zoals voor de oorlog gebruikelijk was,
in een meer landschappelijke, romantische vormgeving met
een slingerend padenverloop” [Maakbaar Landschap, p.255]

Schetsplan A (links) en B (rechts) van ontwerper Vroom , 1948. [Archief RO & EZ]

SELWERDERHOF

Ontwerp begraafplaats, juni 1948. [Archief RO & EZ]

Fasering, mei 1948. [Archief RO & EZ]
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Aanleg noodsportvelden, 1950.03.22 [Archief RO & EZ]

Plantmateriaal offerte Bulk, juni 1948. [Archief RO & EZ]

SELWERDERHOF

Overzicht inrichting verschillende delen Selwerderhof, 1952.10.29 [Archief RO & EZ]

Definitief ontwerp
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Goede voorbeelden van deze stijl zijn de ontwerpen zoals die
van Wim Boer, Pieter Buys en Jasper Meijers voor de begraafplaats in Doorn.
Ook op de Seldwerderhof werd na 1949 het begraven op
klasse losgelaten. Overledenen werden op volgorde van
aanmelding begraven. De keuze van grafbedekking bepaalde
in welke rij men begraven werd: drie soorten zijn liggende
zerk, staande steen met graftuin of een staande steen met
liggend gedeelte. [Groningen Stad Begraafplaats Selwerderhof - De geschiedenis focugroningen]

Ontwerp urnentuin door Vroom, 1952. [WUR]

Impressie ontwerp urnentuin door Vroom, 1952. [WUR]

Ontwerp urnentuin door Vroom, 1952. [WUR]

SELWERDERHOF

Ontwerp omgeving aula, 1960. [Archief RO & EZ]
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Ontwerp toegangshek, 1965. [Archief RO & EZ]

Omgeving aula, 1960. [Archief RO & EZ]
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Jan Vroom (1893 - 1958) is echter van een andere generatie
dan Buys en Boer. Hij is een tijdgenoot van Bleeker (18821956). Vroom ontwierp de Selwerderhof in 1948. De begraafplaats doet op het eerste oog romantisch en landschappelijk
aan door de slingerende hoofdstructuur. Ook in krantenartikelen geschreven over de Selwerderhof wordt de parkachtige aanleg geroemd. Binnen deze parkachtige hoofdstructuur
zijn grafvelden aangelegd in kamers, omsloten door beplanting. De vormgeving is niet zo rechthoekig en in contrast
met de omgeving als bij Boer of Buys. De onderverdeling in
kamers is ook aanwezig in Plan De Bruyn.
De Selwerderhof is daarmee te karakteriseren als een hybride plan; een klassieke opzet met slingerpaden en assen,
maar dan wel met een moderne vormgeving in kamers voor
meer privacy. Bij een begrafenis in een veld werd men daar
niet overal op het terrein mee geconfronteerd.

‘Plan De Bruyn’, tekening 1945. [Archief RO & EZ]

Schetsplan A, 1948. [Archief RO & EZ]

Definitief ontwerp, 1948. [Archief RO & EZ]

SELWERDERHOF
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THEMA INCOMPLEET CASCO
“Minder dan de helft van het ontwerp van J. Vroom is opgehoogd en aangelegd.” [Dijkstra 2014]
Van het ontwerp van Vroom is slechts een deel uitgevoerd.
Al snel werden delen van het grondgebied ingevuld met
andere functies, sommige tijdelijk, andere permanent.
Ook zijn sommige nieuwere delen niet uitgevoerd volgens
het ontwerp van Vroom: “Bij de bouw van de aula is iets
afgeweken van het oorspronkelijke plan; door de aula iets
westelijker te plaatsen ontstond een relatie met de vijver.”
[Dijkstra 2014]
Latere toevoegingen van nieuwe begraafconcepten kennen een eigentijds ontwerp, maar zijn geplaatst binnen de
structuur van het oorspronkelijk ontwerp van Vroom.

Winnend ontwerp Wim Boer voor begraafplaats Doorn, 1952 [Voerman]

Begraafplaats Heemstede door Bleeker, graven langs slingerpaden,91928.

De hoofdstructuur van de paden en grafvelden is volgens
plan, maar in fases gerealiseerd. Doordat de begraafplaats
nooit volledig is aangelegd, zijn er echter paden die plotseling eindigen. Het casco is incompleet.
THEMA GROENE KAMERS
De groenstructuur van de Selwerderhof is in vier niveaus
te verdelen. Op elk niveau is een ‘kamerstructuur’ aangebracht, die structurerend werkt en zorgt voor voldoende
privacy voor de rouwenden. De vier niveaus zijn te onderscheiden door de specifieke keuze van beplanting.
1. G R O E N S I N G E L O M S L U I T D E B E G R A A F P L A A T S Op het hoogste niveau vormt de bosachtige
beplanting langs de omgrachting een kamer, waarbinnen
de besloten wereld van de begraafplaats ligt.
2. L A A N B E P L A N T I N G L A N G S D E H O O F D S T R U C T U U R De hoofdstructuur van de begraafplaats bestaat uit

Inzending van Pieter Buys en Jasper Meijers voor begraafplaats Doorn,

een formele kastanjelaan als entreemotief en een linde-

1952 [Voerman]

laan die slingerend over de gehele begraafplaats voert.
Tezamen met enkele dwarsassen brengen deze structuren
hiërarchie aan en verdelen de begraafplaats in grafvelden.
3. H E E S T E R B E P L A N T I N G M E T B O M E N R O N D
G R A F K A M E R S Binnen de grafvelden is door paden
met begeleidende heester- en boombeplanting een kamerstructuur gemaakt, die privacy biedt aan rouwenden.

Luchtfoto begraafplaats Hoogezand door Vroom, 1938.
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4. H E E S T E R B E P L A N T I N G T U S S E N G R A F R I J E N
In de grafkamers worden de grafrijen van elkaar gescheiden door een beplanting van heesters. Tegen de rug van
beplanting zijn de graven in rijen gesitueerd (‘rugdekking’).
Op alle niveaus is gewerkt met boombeplanting en ondersteunende heesterbeplanting, zoals berberis, cotoneaster,
spirea, forsythia, liguster, ribes, kornoelje en viburnum. De
heldere structuur is in de loop der tijd wel wat vertroebeld,
door bijplanten/aanpassingen. De oude heesterbeplanting
is tot volle wasdom gekomen, waarbij nu blijkt dat voor
bepaalde keuzes plaatselijk eigenlijk veel te weinig ruimte
is en wat zeer intensief onderhoud vergt (en wat niet meer
past bij de huidige beheerbudgetten).
THEMA SYMBOLIEK
In de opzet van de begraafplaats met de kamerstructuur
en de uitwerking in de inrichting speelt ook het aspect van

De delen van het ontwerp van Vroom, uitgevoerd volgens het onwerp van Vroom (wit). De

Luchtfoto van huidige situatie. Alleen het rechterdeel is in gebruik als begraafplaats. Het

symboliek een belangrijke rol. Het vertaalt zich in bepaal-

aula en graven in de zuidelijke rand zijn gerealiseerd volgens aanpassingen in het ontwerp

linkerdeel is niet opgehoogd en heeft zich ontwikkeld tot natuurgebied.

de effecten (licht/donker bijvoorbeeld) en in de stoffering

in de jaren ‘60 (zie ook ontwerptekening op p. 21 r.)

(d.w.z. een bepaalde sortimentskeuze). Veel van de bomen

Hoofdpadenstructuur in het ontwerp

Hoofdpadenstructuur in huidige situatie. In stippellijnen de hoofdpadenstructuur die niet
gerealiseerd is.

SELWERDERHOF
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beplanting in een grafrij,
met rugdekking

en heesters waarmee de kamers zijn gemaakt/ingevuld hebben een symbolische waarde. Zo vormen de (zware, grote)

4.

kastanjebomen van de hoofdentree een donkere tunnel met
op het einde licht. Het is een motief wat vaak op begraafplaatsen terug komt.
Ook de beplanting zelf wordt vaak om symbolische redenen
toegepast. Hierover is specifiek voor Selwerderhof niets
teruggevonden. In algemene zin is hier echter wel veel over

beplanting in een met

bekend.

groen omzoomde
‘grafkamer’

Al eeuwenlang hebben bepaalde planten en bomen een

grafrij met een grafmonument bestaande uit een liggende zerk en een
grafsteen

specifieke betekenis. Zo heeft de eik reeds lang verschillende symbolische betekenissen. Eikenhout werd als onverwoestbaar beschouwd en was daarom het symbool van de
onvergankelijkheid. De eik gold als symbool van onsterfelijkheid en eeuwig leven. Ook de klimop is het symbool van
het eeuwige leven vanwege z’n altijd groene bladeren. Het is

3.

ook het het symbool van de eeuwige vriendschap: de klimop
houdt de herinnering vast.
grafrij met een grafmonument bestaande uit een staande grafsteen

Bij de begraafplaatsaanleg in de 19e eeuw speelt het natuurideaal een grote rol. Vanuit de tuinkunst kwamen de
ideeën om begraafplaatsen als park aan te leggen met be-

2.

planting die door hun donkere blad de stemmigheid van de
plek benadrukte. Met name naaldhout paste hier goed bij,
aangevuld door ‘kleine heesters die stil mee-treurend over
de grafstenen hangen’ - aldus de filosoof Hirschfeld in de
publicatie ‘Theorie der Gartenkunst’. De taxus is door deze
romantische stroming tot begraafplaatsboom gemaakt. Ook

1.

diverse andere soorten bomen en planten hebben een symbolische betekenis gekregen.

Berkenlaan langs dwarsas

De al genoemde eik staat voor kracht en sterkte en is een
symbool van onsterfelijkheid, net als hulst. De vruchten van
de kers herinneren aan het hemelse paradijs. De noot is het
Christussymbool voor lichaam en ziel. De meidoorn staat
symbool voor de doornenkroon van Christus.

Kastanjelaan langs hoofdas
groenstructuur in lagen
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De jeneverbes biedt bescherming tegen het kwaad. De cy-

verhaald wordt van de jongeling Kuparissos. Hij had een

pres staat voor dood en onsterfelijkheid; in de Griekse en

tam hert gedood en smeekte Apollo om eeuwig te mogen

Romeinse oudheid is de boom verbonden met Hades/Pluto,

treuren, waarop die hem in een Cypres veranderde; de naam

goden van de onderwereld.

van deze boom is ook van Kuparissos afgeleid.

Ook treurbomen zijn een bekend symbool van rouw en ver-

Veel van deze beplanting is op de Selwerderhof toegepast,

driet. De hangende takken symboliseren de tranenstroom

op specifieke plekken om een bepaalde sfeer te creëren.

die in de aarde verdwijnt. De boom huilt als het ware mee
met de nabestaanden. Bij de aanleg van de parkbegraafplaatsen in landschapsstijl waren het vooral de treurvormen van diverse soorten bomen in combinatie met donkere
soorten als taxus en hulst, die een melancholische, droevige sfeer moesten creëren. En nog steeds hebben treurvormen waarde voor de begraafplaats. Vooral als solitair komt
hun habitus (vorm) tegen een contrasterende achtergrond
mooi uit en vormen zij een accentbeplanting. De bomen
werden in de romantische periode doelbewust als solitair op
grafvelden aangeplant. ‘Pendula’ als toevoeging achter de
soortnaam betekent ‘(af)hangend’ en is enigszins treurend
te noemen. Zo staat de Fagus sylvatica ‘Pendula’ te boek
als treurbeuk. De toevoeging ‘Tristis’ betekent ‘treurend’,
‘droevig’. De misschien wel meest droevige boom is de Betula pendula ‘Tristis’ ofwel de treurberk.
Zeer bekend en vaak toegepast in de landschapsstijl bij
waterpartijen is de treurwilg (Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’), in het Engels zo prachtig ‘weeping willow’ genoemd.

Selwerderhof: zicht op de aula, met treurwilg en klimop

In veel religies staat de wilg voor onsterfelijkheid. In het
christendom staat het voor het evangelie van Christus, omdat de boom blijft groeien ongeacht het aantal takken dat
je er afzaagt. Ze zijn het mooist in het voorjaar, net voordat
het blad uitloopt. Met een donkere onweerslucht als achtergrond geven de twijgen dan een bijna iriserende groene
lichtgloed af. In de Romantiek werden ze heel strategisch
aan het einde van waterpartijen geplant, om zo een doorlopende waterloop te suggereren. De treurwilg was in de 19e
eeuw één van de meest populaire grafsteendecoraties, en
werd ook veel afgebeeld in de schilderijtjes die men destijds
maakte van het haar van de overledene.
De cypres is mooi zuilvormig en verwijst naar de hemel.
Vaak wordt deze boom toegepast op begraafplaatsen, langs
de paden staan cypressen: de rouwsymboliek van deze boom
wordt in verband gebracht met een Griekse sage, waarin

Selwerderhof: zicht op de aula (‘licht aan het eind van de tunnel...’)
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Sfeerimpressies van de begraafplaats Selwerderhof - treurbomen zijn een
bekend symbool van rouw en verdriet. De hangende takken symboliseren
de tranenstroom die in de aarde verdwijnt. De boom huilt als het ware mee
met de nabestaanden. Bij de aanleg van de parkbegraafplaatsen in landschapsstijl waren het vooral de treurvormen van diverse soorten bomen
in combinatie met donkere en groenblijvende soorten als taxus en hulst,
die een melancholische, droevige sfeer moesten creëren. Rechtopgaande
bomen (ver)wijzen naar de hemel.

32

ONDERZOEK NAOORLOGS GROEN - EEN NIEUWE TIJDSLAAG

4.0
H U I D I G E S IT UAT I E
& OPGAVE

Begraafplaats Selwerderhof is een verrassend mooie groene
plek in de stad, met een grote betekenis voor de mensen die

Op enkele plekken zijn tussen de grafrijen enkele heesters geplant - hier is

Door de omzoming van populieren gedeeltelijk te kappen is in 2015 dit

de begraafplaats bezoeken, met grote architectonische en

het gehele grafveld te overzien

uitzicht vanaf de aula over het natuurgebied gerealiseerd

Graven aan de rand van het grafveld liggen tegen hoofdstructuur aan

Centrale laan met recent geplante zuilvormige bomen in het middenveld

Dwarsas met vormgesnoeide zuilvormige bomen - naar de hemel wijzend

Laan als onderdeel van de hoofdstructuur

ecologische kwaliteiten. Op het terrein komen diverse vogels voor, maar ook vleermuis, marter, eekhoorn, haas, vos
en ree. De grootste natuurwaarde zit gekoppeld aan de landschappelijke omranding en vooral het nooit ingevulde deel
dat zich tot natuurgebied heeft ontwikkeld.
De begraafplaats kent een aantal grote basiskwaliteiten, zoals de sterke ruimtelijke hoofdstructuur met verschillende
deelgebieden. Daardoor is er ruimte geweest voor de inpassing van andere begraafconcepten binnen de oorspronkelijke hoofdstructuur, zoals een islamitisch deel en een
ecologisch deel met vrije plaatsen. Het palet aan sferen dat
aanwezig is op Selwerderhof is een kwaliteit. Maar hieraan
zit wel een grens.
De kritische grens lijkt wel bereikt, de nieuwe delen wijken
wel erg af en ook het oude deeel staat onder druk. Op het
moment dat het oude deel verder aan kwaliteit gaat inboeten, kan het geheel uit elkaar gaan vallen. De begraafplaats
verdient een gerichte, meerjarige aanpak - een soort ‘groene stadsvernieuwing’ - waarbij de opgaves gericht worden
aangepakt vanuit een duidelijke visie.
Bij een rondgang tonen deze opgaves zich duidelijk. Er moet
worden geruimd, maar met het ruimen verdwijnen ook oude
graven. Het is de vraag of het niet goed zou zijn een deel van
de (oudste) graven niet te ruimen - om (het wortelstelsel
van) de oude bomen te sparen - en de zerken te behouden,
vanuit historische waarde. Hiertoe is een onderzoek naar de
historische waarde van de grafmonumenten aan te raden.
Juist de beplanting van de hoofdstructuur verdient de hoog-
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Het pad rond de vijver is tevens een monument voor gevallen Indiëgangers

Doorzicht naar omgeving bij het nieuwste gedeelte van de begraafplaats.

Vrije plaatsen in het nieuwste grafveld.

Nog ongebruikte grafkamer in nieuwste veld

In de laatste uitbreiding op basis van het ontwerp van Vroom zijn nieuwe

In de laatste uitbreiding op basis van het ontwerp van Vroom is in de stro-

elementen toegevoegd, zoals kronkelende paadjes in een urnenveld.

ken tussen de grafrijen een beplanting van gemengde heesters toegepast.

Op sommige grafvelden is de ruimte tussen de grafrijen eigenlijk te krap

In oudere gedeelten zijn zelfs meerdere soorten heesters tussen de

De kastanjelaan leidt de bezoeker vanaf de entree naar de aula.

voor de toepassing van heesters - het beeld wordt hierdoor rommelig.

grafrijen toegepast, bijvoorbeeld een rij hoge en een rij lage heesters.
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ste prioriteit - het vormt één van de grootste kwaliteiten
van begraafplaats Selwerderhof. Waar deze beplanting in
verval is (bijv. door de kastanjeziekte of essentaksterfte)
moet worden ingegrepen. Een alternatieve, vergelijkbare
boom moet worden gekozen en uiteindelijk moet de gehele
hoofdas worden vervangen. Dit is even door de zure appel
heenbijten, maar het moet echt. Verder uitstel lost niets op.
De structurele keuzes op dit vlak moeten echt en ook snel
gemaakt worden, zodat ook snel aan een goede, duurzame
oplossing gewerkt kan worden.
De beplanting op de begraafplaats is zeer divers wat een
grote kwaliteit is. Tegelijkertijd geldt dat er soms wel erg
Bij grote bomen moet overwogen worden niet te ruimen

Tussen de grafrijen zijn diverse soorten heesters en bomen aangeplant

veel beplanting (bomen/heesters) staat en dat plaatselijk de
beplanting best wat versoberd zou kunnen worden, zodat
niet alleen het beheer minder arbeidsintensief c.q. kostbaar wordt, maar ook de kracht van de ruimtelijke structuur
beter ondersteund wordt.
In het verleden hebben diverse ingrepen plaatsgevonden
die niet altijd gestuurd waren vanuit een duidelijke visie
en daardoor de ruimtelijke opzet hebben vertroebeld. Zo is
plaatselijk bijgeplant op plaatsen waar dit niet passend is.
De zuilvormige bomen (zuilbeuken) in de verbreding van
de hoofdas vormen daarvan wel het meest pregnante voorbeeld. De ruimte is hierdoor fors versmald.

Groene as parallel aan de hoofdas vormt een serene ruimte

Kleine aula, die nu dienst doet als theehuis

De beplanting van berken langs de dwarsas zat niet in het oude ontwerp

Entreepoort begraafplaats Selwerderhof met zicht op de kastanjelaan

De hoofdlaan richting de aula met nieuwe aanplant in het midden

SELWERDERHOF
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5.0
ONTWERPVERKENNINGEN

CASCO COMPLEMENTEREN
De hoofdstructuur van de paden en ruimte is gerealiseerd
volgens het plan van Vroom. Echter de begraafplaats is
nooit in zijn geheel gerealiseerd. Hierdoor zijn er paden die
plotseling doodlopen en is de rondwandeling over de begraafplaats gemankeerd.

Ontwerp Vroom: toegangsas beplant met kastanjelanen, hoofdstructuur

Huidige situatie: De dwarsas is ook met laanbomen beplant en daarmee

We stellen voor een pad door het natuurgebied te maken,

met linden. Aula zichtbaar vanuit omgeving. De as vanaf de aula naar het

gelijk gesteld aan de hoofdas. Er is een groensingel tussen het wel/niet

zodat de rondwandeling compleet wordt en er een verbin-

zuiden is gericht op de Martinitoren.

gerealiseerde deel; onlangs gerealiseerde zichtrelatie tussen de aula en

ding tussen het natuurgebied en de begraafplaats ontstaat.

het natuurdeel; geen zichtrelatie tusssen aula en stad; onderbreking van

Onlangs is een eerste stap genomen in het verbinden van de

de hoofstructuur bij beheerdersgebouw.

begraafplaats met het natuurgebied in het nooit aangelegde
deel: het deel van de groensingel achter de aula is verwijderd. Er is een nu een prachtig uitzicht vanuit de aula over
het natuurgebied.
De verbinding van de begraafplaats met het natuurgebied

Paddepoel-

kan op verschillende manieren worden vormgegeven. We

sterweg

schetsen hier twee alternatieven:
1. Het ontwerp van Vroom is het uitgangspunt voor een

aula

aula

verhoogd vlonderpad dat met een grote lus van de aula naar
het natuurlijke gedeelte van de begraafplaats voert. Een as
naar de noordwestelijke punt van het terrein leidt naar de

ringweg

Paddepoelsterweg en maakt een recreatieve route over de
begraafplaats mogelijk.
De zichtas richting de Martinitoren wordt gerealiseerd.
2. In het natuurgebied is de oude verkavelingsstructuur nog
herkenbaar. Ook ligt er een dijk. Deze elementen vormen de
uitgangspunten voor een meer modern/eigentijds vormgegeven padenstructuur door het natuurgebied.
In beide gevallen geldt dat nagedacht moet worden over het
realiseren van een bijzonder element (programma) in het

Martinitoren

Martinitoren

natuurdeel, bijvoorbeeld een bijzondere herdenkingsplek
of strooiveld, en het realiseren van een doorkoppeling voor
wandelaars richting o.m. het lint van de Paddepoelsterweg.

In het ontwerp bestaat er een zichtrelatie tussen de aula en Martinitoren

Ten westen en oosten van de begraafplaats liggen wegen en paden die de
stad verbinden met het buitengebied. Een nieuwe route over de begraafplaats is een kans als toevoeging en koppeling van deze routes.
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Alternatief 1. De padenstructuur uit het ontwerp van Vroom wordt gecomplementeerd. De paden worden uitvoerd als

Alternatief 2. De nieuwe padenstructuur - in een moderner, meer eigentijdse vormentaal - sluit aan bij de oorspronkelijke

vlonderpaden zwevend over het moerasgebied. Een pad naar de noordwesthoek maakt een recreatieve verbinding met de

kavelstructuur die nog herkenbaar is in het natuurgebied. Een lang recht pad voert van de noord-west hoek naar de vijver

Paddepoelsterweg. Optie is het realiseren van een bijzonder element (programma) in het natuurdeel langs het nieuwe pad.

over een bestaand dijkje. Daarop sluit een vlonderpad aan dat naar de aula voert.

Referentiebeeld: verhoogd vlonderpad langs

Detail van de hoogtekaart (AHN2): opgehoogde delen kleuren oranje, laaggelegen delen

Akkermansbeek, Gaanderen

groen en sloten blauw. Rechts is de vijver herkenbaar. De groensingel rond de begraaf-

(bron: Meerdink.nl)

plaats ligt geheel op een dijklichaam. Het natuurdeel ligt in z’n geheel laag.
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Ontwerp Vroom: toegangsas beplant met kastanjelanen,

Recente situatie: de kastanjelaan kent veel uitval door ziekte. De midden-

begeleid door wandelpaden. De aula als spin in het web.

ruimte is verkleind door de introductie van bomen. De positie van de aula
is sterk gemankeerd.

De centrale toegangsas is het hoofdmoment in het plan van de begraafplaats Selwerderhof. De kracht van de laan is in de loop der tijd aangetast. Daarbij kampt de laan met uitval vanwege de kastanjeziekte. In een stapsgewijze aanpak wordt voorgesteld de centrale laan te vernieuwen. De aula krijgt weer de centrale positie die het verdient!
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V E R J O N G E N K A S TA N J E L A A N
De hoofdas tussen de toegang van de begraafplaats en de
aula is volgens het ontwerp uitgevoerd en beplant met een
kastanjelaan. Deze laan ziet er prachtig dramatisch uit en

plan Vroom

leidt de bezoeker - vol symboliek - van het donker naar het
licht. De kastanjes leiden echter onder de kastanjeziekte.
Een aantal bomen is al geveld en zo vallen er gaten in de
structuur.
In de middenruimte in het brede deel van de laan is een
aantal jaar geleden een dubbele rij van zuileiken aangeplant.
Hierdoor wordt de middenruimte verkleind en de kracht van

huidige

het ontwerp aangetast.

situatie

We stellen voor met een stapsgewijze aanpak de laan te
vernieuwen. In de eerste fase worden de kastanjes gekapt
en vervangen door een boomsoort van vergelijkbare orde.
Hierbij worden de bomen in het brede gedeelte van de

tussenfase

laan in de grasstrook tussen de heesterbeplanting van de
grafvelden en de weg geplaatst, dus ietwat opgeschoven. Zo
kunnen op termijn de grafvelden geruimd worden zonder de
bomen (wortelpakket) te beschadigen.
De zuilbeuken in de middenruimte kunnen nog enkele jaren
blijven staan, zodat de ‘kaalslag’ wat minder opvalt, maar

eindbeeld

moeten uiteindelijk verdwijnen en plaatsmaken voor grasgazon, omwille van de ruimtelijkheid van dit hoofdmoment.
Wanneer de nieuwe aanplant van de laan volume krijgt, is
de tweede fase aangebroken: de zuileiken worden dan verwijderd om de centrale open ruimte voor de aula te herstellen. De karakteristieke verspringing in de entreelaan wordt
zo weer teruggebracht.

De kastanjelaan vormt een donkere tunnel

Zuileiken versmallen de ruimte voor de aula

SELWERDERHOF
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R U I M E N VA N G R AV E N
In 2012 is besloten een deel van de graven te ruimen. Voorgesteld wordt niet zo maar te ruimen, maar ook de historische waarde van (de oudste) graven in ogenschouw te nemen en bewust oude zerken te laten staan. Daarnaast wordt
met klem bepleit niet te ruimen waar graven in het wortelgestel zitten van oude bomen, zeker niet waar deze tot de
hoofdstructuur behoren!
De beplanting op de begraafplaats is zeer divers wat een
grote kwaliteit is. Tegelijkertijd geldt dat er soms wel erg
veel beplanting (bomen/heesters) staat en dat plaatselijk de
beplanting best wat versoberd zou kunnen worden, zodat
niet alleen het beheer minder arbeidsintensief en dus kostbaar wordt, maar ook de kracht van de ruimtelijke structuur
beter ondersteund wordt.
Veld 1, plankaart Vroom

De continuïteit van de lanen langs de hoofdstructuur is van

Veld 1, ontwerp Vroom - met een duidelijk

Veld 1, huidig beeld - met een meer diffuus

onderscheid/hiërarchie

beeld in de boombeplanting

groot belang. Hier geen gemengd sortiment toepassen, dit
verzwakt de leesbaarheid van de hoofdstructuur. Zowel de
oude bomenlanen als de oude graven dragen in hoge mate
bij aan de kwaliteit en geven de begraafplaats ook een kwa-

Geadviseerd wordt de oude grafmonumenten (deels) te laten

liteit als park.

staan, vanuit cultuurhistorisch en esthetisch oogpunt. We

De begeleiding van de paden met beplanting en de rugdek-

bevelen aan de waarde van de grafmonumenten te inventa-

king van de gravenrijen met beplanting is van groot belang.

riseren en zeker bijzondere/waardevolle grafmonumenten

Anders bestaat de kans dat de aanleg versnippert. Aanbevo-

te laten staan.

len wordt om per veld de exacte ingrepen te bekijken en per

Een ander uitgangspunt is behoud van de heesterbeplan-

veld ‘spelregels’ (ontwerpprincipes) te formuleren (haag,

ting tussen de grafrijen. Hierbij kan wel gekozen worden

rij heesters van 1 soort, bonte mix in rij, wel/geen bomen,

voor omvorming, waarbij gekozen kan worden voor minder

etc.). Dit verdient nadere aandacht/uitwerking en overstijgt

en andere soorten (zie hierna). Pas bij nieuwe aanplant wel

de scope van deze quickscan studie. Voor Veld 1 doen we

bodemverbetering toe.

hier al wel een eerste voorstel, om de gedachtenvorming te
illustreren.
Opvallend in Veld 1 zijn de vele bomen tussen de grafrijen.
Uit bestudering van het ontwerp blijkt dat deze bomen niet
voorkomen in het oorspronkelijke ontwerp. Het voorstel is
de bomen tussen de grafrijen bij het ruimen van de graven
te verwijderen .
De bomen die horen bij de structuur van grafkamers dienen
echter behouden te blijven. Gaten in deze structuur worden
bij voorkeur aangevuld (licht groen gekleurde bomen op de
kaart). De graven langs deze groenstructuren kunnen waarschijnlijk niet (allemaal) geruimd worden. Dit hoeft ook
niet.

Veld 1, voorstel

40

ONDERZOEK NAOORLOGS GROEN - EEN NIEUWE TIJDSLAAG

Door het versimpelen van het beplantingsplan (heesterrijen) ontstaat er meer ruimte voor de beplanting of voor de graven in het
profiel.

In veel grafvelden staan bomen in de

Wanneer de boom een monumentale

Wanneer de boom wel verwijderd kan

heesterrijen.

functie heeft kan het graf eronder niet

worden, kunnen de graven eronder

worden geruimd, deze kan ook een

ook worden geruimd, zo ontstaat weer

‘monumentale’ functie krijgen.

ruimte voor andere graven.
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41

Op sommige plaatsen is later beplanting bijgeplaatst wat de parkstructuur en de ruimtelijkheid zeker niet altijd ten goede komt.

Door verschillende spelregels op te stellen kan ieder grafveld ook zijn ‘eigen kleur’ krijgen. Deze gedachte sluit aan bij het oorspronkelijke plan van Vroom, waarin de gravelden een eigen identiteit kregen
door de kleur grafsteen, wat ook voor rust en eenheid in het beeld zorgde. Nu ligt de herkenbaarheid en
‘rust’ bij de beplanting.

>
Het originele beplantingsplan moet worden versimpeld.

Er kunnen bomen in de heesterrij worden gezet waar er

Er kunnen twee soorten beplanting (o.a. heesters) wor-

Er kunnen op bepaalde stukken verschillende soorten

Dit kan op verschillende manieren worden bereikt. Dit

plek is voor de bomen om te wortelen.

den gezet in een profiel als daar ruimte voor is - anders

worden geplant.

is per veld te bekijken.

1 soort toepassen.
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6.0
CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN
CONCLUSIE

AANBEVELINGEN

Begraafplaats Selwerderhof is een bijzondere begraafplaats,

Deze quickscan toont allereerst dat de Selwerderhof onze

Waar bomen ziek zijn moet ingegrepen worden. De Selwer-

niet alleen vanwege de indrukwekkende omvang. Het kent

bijzondere aandacht waard is/rechtvaardigt. Daarbij is er

derhof kampt met kastanjeziekte in de kastanjelaan langs

bijzondere kwaliteiten maar ook een groot aantal zwaktes.

veel aan de hand dat nu - gericht - ingrijpen noodzakelijk

de centrale as van de begraafplaats, en met essentaksterfte.

Rondwandelend door de begraafplaats valt op dat deze grote

maakt. De kritische grens lijkt wel bereikt. En op het mo-

Hierdoor zijn al enkele bomen geveld en ontstaan gaten in

kwaliteiten bevat en een bijzondere sfeer kent door de ster-

ment dat het oude deel verder aan kwaliteit gaat inboeten,

de laanstructuur. Geadviseerd wordt om alle kastanjes langs

ke hoofdstructuur en de verschillende sfeergebieden, wat

kan het geheel uit elkaar gaan vallen.

de gehele hoofdas te vervangen door een alternatieve, ver-

tot een grote afwisseling leidt.

Een pas op de plaats is daarbij nodig. De begraafplaats ver-

gelijkbare boom. De zuilbeuken in de middenruimte kunnen

Tegelijkertijd valt echter ook op dat het groen aan vernieu-

dient een gerichte, meerjarige aanpak - een soort ‘groene

nog enkele jaren blijven staan, zodat de kaalslag wat minder

wing toe is, dat er gaten vallen in boomstructuren, dat het

stadsvernieuwing’ - waarbij de opgaves gericht worden aan-

opvalt, maar moeten uiteindelijk verdwijnen en plaatsma-

intensieve onderhoud niet meer vol te houden is, enzo-

gepakt vanuit een duidelijke visie. Het verdient aanbeveling

ken voor grasgazon.

voorts. Daarnaast laat de gemankeerde aanleg - een deel is

om allereerst een visie met een meerjarenplan op te (laten)

De beplanting op de begraafplaats is zeer divers wat een

nooit gemaakt - zich nog altjd lezen en is de breuk met het

stellen. De aanpak kan geleidelijk en stap voor stap plaats

grote kwaliteit is. Tegelijkertijd geldt dat er soms wel erg

verleden plaatselijk wel erg groot.

vinden (kamer voor kamer herontwikkelen, hoofdstruc-

veel beplanting (bomen/heesters) staat en dat plaatselijk de

De begraafplaats park verdient het daarom om fors maar

tuur stap voor stap aanpakken). Niet alles hoeft tegelijk, als

beplanting best wat versoberd zou kunnen worden, zodat

gericht aangepakt te worden. Hiervoor is allereerst een visie

maar wel naar 1 uiteindelijk streefbeeld wordt toegewerkt.

niet alleen het beheer minder arbeidsintensief en dus min-

nodig op zowel inrichting als beheer en deze dient daarnaast

der kostbaar wordt, maar ook de kracht van de ruimtelijke

gekoppeld te worden aan een (langetermijn) uitvoeringspa-

Het verdient verder aanbeveling om niet overal de graven te

structuur beter ondersteund wordt.

ragraaf. De aanpak van Selwerderhof moet gezien worden

ruimen. Voorgesteld wordt niet zo maar te ruimen en ook de

Er moet nu te veel gesnoeid worden wat haast onbetaal-

als een soort ‘groene stadsvernieuwing’ wat een lange adem

historische waarde van (de oudste) graven in ogenschouw

baar is. Daarnaast is de beplanting plaatselijk sleets en dus

(25-jarenplan) en grote vasthoudenheid vergt.

te nemen en bewust oude zerken te laten staan. Daarnaast

aan vervanging toe en is van oorsprong te veel geplant op

Met voorliggende analyse van de historische kwaliteiten en

wordt bepleit niet te ruimen waar graven in het wortelgestel

te weinig beschikbare ruimte. Er is dus zeker aanleiding de

de ontwerpprincipes achter de groenaanleg, kan een derge-

zitten van oude bomen, zeker niet in de hoofdstructuur!

beplanting te versoberen, zodat het beheer minder arbeids-

lijke visie opgesteld worden en kan vervolgens, met (nieu-

intensief wordt zonder dat dit ten koste gaat van de kracht

we) gerichte ruimtelijke ingrepen doeltreffend en succesvol

De continuïteit van de lanen langs de hoofdstructuur is van

van de aanleg en het beeld. De begeleiding van de paden

ingegrepen worden. Bij deze visie moeten vanzelfsprekend

groot belang. Hier geen gemengd sortiment toepassen, dit

met beplanting en de rugdekking van de gravenrijen met

alle relevante actoren betrokken worden, inclusief overi-

verzwakt de leesbaarheid van hoofdstructuur. Zowel de oude

beplanting is van groot belang. Anders zal de aanleg te veel

gens ook cultuurhistorici. Onderdeel van deze visie is een

bomenlanen als de oude graven dragen in hoge mate bij aan

versnipperd raken. Aanbevolen wordt om per veld de exacte

visie op het groen in relatie tot de benodigde (geleidelijke) ver-

de kwaliteit en geven de begraafplaats ook een kwaliteit als

ingrepen te bekijken en per veld ‘spelregels’ (ontwerpprin-

vanging van boombeplanting vanwege ouderdom of ziekte.

park.

cipes) te formuleren. Dit verdient nadere uitwerking.
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NASCHRIFT VAN DE AUTEURS
We kijken met veel plezier terug op deze studie die we als
een soort prettig ontregelende ontdekkingsreis hebben
ervaren. We hebben gemerkt dat de studie over een onderwerp gaat dat ertoe doet. Dat is goed nieuws. Het onderwerp
leeft bij veel van de betrokkenen. Tegelijkertijd hebben we
gemerkt dat het met het ‘geheugen’ van veel van de betrokkenen behoorlijk slecht gesteld is. Het werken aan groen
erfgoed, ook van moderner datum, vraagt om kennis van
zaken, weten waar je het over hebt. Je moet de rijkdom van
de oorspronkelijke plannen kennen om er doeltreffend in te
kunnen ‘rommelen’ en zo een geslaagde, nieuwe laag toe te
voegen.
Deze studie beoogt de betrokkenen hierop te wijzen en aan
te sporen tot het doen van huiswerk, om zo de rijkdom in
ons modern groen erfgoed te zien en – vanuit een heldere
ruimtelijke analyse en een begrip van het oorspronkelijke
‘idioom’ – er gericht mee aan de gang te kunnen gaan. Niet
zozeer ‘terug naar’ maar vooral ‘aan de gang met’, gericht
op de toekomst, maar wel altijd vanuit het eigene van de
plek. Kijk daarbij steeds naar de ligging in de stad, de inbedding in het grotere geheel, de routing en de entrees, maar
ook naar het programma. Wat vraagt de samenleving van
nu?
We hopen dat deze studie geen eindpunt vormt maar een
beginpunt voor een proces van herwaardering van het naoorlogs groen of in ieder geval een consequente werkwijze
waarbij bij het aanpakken van deze vaak wat sleetse en
gedateerde plekken niet het kind met het badwater wordt
weggegooid.
We bedanken onze projectpartners: de RCE, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en de betrokken
gemeenten: Apeldoorn, Den Haag, Groningen en Utrecht.
We hopen dat deze bijzondere coalitie van partijen en
bloedgroepen, met verschillende achtergronden en professies, ontwerpers en cultuurhistorici, symbool staat voor
een periode waarin we intensiever gaan samenwerken. We
merken dat velen – 15 jaar na de Nota Belvedère - nog altijd
te veel in gescheiden werkelijkheden leven. Samenwerken
is het devies: kijk over je eigen schutting heen. En ook: zoek
de gebruikers op, ga de wijk in… Echt, doe het!

SELWERDERHOF - opzet in groene kamers

Veld 1 - uiteengelegd in lagen

Niveau 4
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ONDERZOEK NAOORLOGS GROEN - EEN NIEUWE TIJDSLAAG

BRONVERMELDING
ARCHIEVEN:
Gemeente Groningen, Openbare Werken (Dienst RO & EZ)
- OW 1236 / 726.8 B 4 A
- OW 1237 / 726.8 B 4 A
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
- 1615 Dienst Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken: werktekeningen, 1860-1990
- 1841 Gemeentebestuur van Groningen (3), 1916 - 1965
- 1458 Dienst openbare werken, 1947 - 1987
- 2643 Verzameling documentatie over stijltuinen in Groningen
- 2537 Bouwdossiers dienst RO / EZ, 1878 - 1992
- 1516 Dienst Stadsuitbreiding / ontwikkeling en Volkshuisvesting (1874 - 1988)
Wageningen UR
- 45.046.01-04

Ontwerp Begraafplaats Selwerderhof

- 45.046.05		

Nieuwe Begraafpaats Groningen

L I T E R AT U U R :
- Dijkstra, L., De begraafplaats leeft, Woltersum 2014
- Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, Begraven in Groningen, Groningen 1995
- Steenhuis,M. e.a., Maakbaar Landschap. Nederlandse landschapsarchitectuur 1945 -1970, Rotterdam 2009
- Wille, A., Funeraire flora biedt volop mogelijkheden tot fraaie symboliek, in: De Begraafplaats, nr. december 2005

ER IS EEN VISIE NODIG
OP ZOWEL INRICHTING
ALS BEHEER GEKOPPELD
AAN EEN (LANGETERMIJN)
U I T V O E R I N G S PA R A G R A A F
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De RCE ondersteunt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét cultuurfonds voor architectuur,

plannen die het karakter van de wederopbouwgebieden voor de

vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds onder-

toekomst behouden, zoals de Wijert-Noord. De RCE vindt het belang-

steunt ontwerpers en talenten in de creatieve industrie. Kerntaak is stimuleren van

rijk dat specifieke kennis over de wederopbouwperiode ontwikkeld

cultuur door het creëren van vrije ruimte over de gehele breedte van het werkterrein:

wordt en beschikbaar komt. Het kennisplatform wederopbouwgebie-

van vrije, autonome producties tot experimentele prototypen en van kritische bevra-

den vervult hierin een centrale rol.

ging van de samenleving tot meeslepende toekomstperspectieven.

> Zie ook: www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/wederopbouw

> Zie ook: http://stimuleringsfonds.nl/nl/het_fonds/organisatie
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