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Een toekomst 
voor naoorlogs 
groen

Met grote zorgvuldigheid werkten tuin- en landschapsarchitecten na 1945 samen 

met architecten en stedebouwkundigen aan nieuwe leefomgevingen. Een wereld 

aan nieuwe opgaven lag voor hen open, waarvoor ze een heel eigen idioom ontwik-

kelden. Lange hagen, brede groenstroken en weidse grasvelden, ontworpen voor 

een maatschappij waar de was in het binnenterrein te drogen hing en nog lang niet 

iedereen een auto bezat. 

Marinke Steenhuis, SteenhuisMeurs
Hank van Tilborg, H+N+S Landschapsarchitecten

Vandaag de dag is de lange haag te duur in 
onderhoud, levert een smallere of kortere 
groenstrook direct parkeerplaatsen op en 
kan dat grasveld wel een speeltoestel gebrui-
ken. Hoe verhouden de vragen van de huidi-
ge maatschappij zich tot de oorspronkelijke 
intenties? Kortom, wat is het laadvermogen 
van dit naoorlogs groen?

SteenhuisMeurs en H+N+S Landschapsar-
chitecten zijn in 2015 een onderzoek gestart 
naar naoorlogse tuinen, parken, begraaf-
plaatsen en wijk-groenstructuren. Doel is 
het agenderen van de waarde van naoorlogs 
groen en het bieden van een methodiek, een 
manier van omgaan met deze groene erfenis. 
Aan de hand van zes casussen in vier ver-
schillende gemeenten hebben we een werk-
wijze ontwikkeld die ook op andere plekken 
toepasbaar is. Het onderzoek is ondersteund 
door het Fonds Creatieve Industrie en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
vanuit de VER-gelden (Visie Erfgoed en 
Ruimte).

Urgentie
Het erfgoed uit de naoorlogse periode komt 
de laatste jaren meer in de belangstelling. 
Zoals begrijpelijk richt de aandacht zich 
in de eerste plaats op de architectuur en in 
mindere mate ook op de stedebouw uit deze 

Een recente luchtfoto van de begraafplaats Selwerderhof in Groningen.
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periode. Van de 189 door het Rijk aange-
wezen beschermingswaardige objecten en 
structuren uit de periode 1940-1965 vallen er 
slechts acht in de categorie ‘groen erfgoed’. 
Hiertoe behoort werk van onder andere 
Bijhouwer, Wim Boer en Mien Ruys. Dat 
roept vragen op: Is niet veel meer werk uit 
deze tijd, waarin zo overweldigend veel is 
geproduceerd, het behouden waard? Hoe zit 
het met het werk van andere ‘grote’ moderne 
landschapsarchitecten, zoals Hans Warnau, 
Ellen Brandes, Hein Otto en Pieter Buys? 
Verdient dit niet ook bescherming? Weten 
we er voldoende over? Niet alles kan en hoeft 
formeel als (rijks)monument beschermd te 
worden, maar is het daarmee dan meteen 
helemaal vogelvrij?

Aanpak
Om dit onderwerp te agenderen, is een sa-
menwerking ontstaan tussen erfgoedspecia-
liste Marinke Steenhuis van SteenhuisMeurs 

en landschapsarchitect Hank van Tilborg 
van H+N+S Landschapsarchitecten. Dit 
initiatief wil de kennis en beschouwing uit 
het boek ‘Maakbaar Landschap’ van Marinke 
Steenhuis en Fransje Hooimeijer (2009) 
vertalen naar de praktijk van concrete 
groenontwerpen. Vier gemeenten werden 
bereid gevonden om in totaal zes casussen 
in te brengen, waarin – samen met verschil-
lende ambtenaren van deze gemeenten – 
geprobeerd is het begin van een verandering 
met de omgang van deze ontworpen groene 
ruimten in gang te zetten. Soms was het 
bewustzijn al groot, soms kon er veel aan 
kennis en analyse worden toegevoegd.

In de voorbereiding is onder meer een 
gesprek gevoerd met emeritus hoogleraar 
in de landschapsarchitectuur Meto Vroom. 
Hij beaamde het belang van het onderwerp. 
Vroom wees ook op de opgave hoe om te gaan 
met groen erfgoed, dat immers groeit en dus 

De hoofdas van begraafplaats Selwerderhof (hoofdentree met kastanjelaan).
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aan verandering onderhevig is; wat bescherm 
je dan precies? Je kunt groene plekken niet 
bevriezen. Vroom brak in het gesprek een 
lans voor het opstellen van beheerrichtlijnen 
voor de bijzonderste plekken; wat was de 
bedoeling van de ontwerper, wat is daarvan 
de essentie? Behoud vervolgens die essen-
tie met gericht en deskundig beheer, is zijn 
devies.

De casussen
Naast twee VER-gebieden (Kerschoten, 
Apeldoorn en De Wijert-Noord, Gronin-
gen) zijn de volgende gebieden onderzocht: 
Selwerderhof (Groningen), Park Vechtzoom 
(Utrecht), Madestein (Den Haag) en Nieuw 
Waldeck (Den Haag). De cases variëren 
sterk in grootte en qua ouderdom en aard, 
van wijkgroenstructuur tot begraafplaats of 
recreatiegebied.

Alle zes zijn na 1945 ontworpen en staan 
voor een transformatieopgave, zonder dat 
veel bekend is over de ontwerpgeschiedenis 
en de huidige landschappelijke kwaliteiten. 
Inmiddels zijn de bomen groot, de hui-
zen klein en is de samenleving veranderd. 
Wat kunnen we leren van een historische 
en ruimtelijke analyse van deze groene 
ruimten? 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?
In zes losse onderzoeksrapporten vertellen 
we het verhaal van deze plekken, analyseren 
we hun huidige conditie en trekken we les-
sen voor toekomstige profilering, beheer en 
transformaties. In nauwe samenwerking met 
de betrokken gemeenten hebben we in het 
afgelopen jaar een fascinerende reis gemaakt 
door de gebieden, archieven en analyseses-
sies. Vier vragen stonden ons in het onder-
zoek steeds voor ogen:

1. De intentie – Wat was er bedacht? Het 
oorspronkelijke plan

2. De erfenis – Wat is er daadwerkelijk gerea-
liseerd? De uitgangssituatie

3. Het restant of de sporen – Wat is hier nu 
nog werkelijk van over?

4. De actualiteit – Wat speelt er nu aan ont-
wikkelingen/gebiedsdynamiek?

 
Vondsten: enige inkijkjes
Voor alle casussen bezocht SteenhuisMeurs 
de gemeentelijke archieven, om zo uit de eer-

De bestaande hoofdpaden-
structuur van de begraaf-
plaats Selwerderhof  
volgens het plan van  
tuinarchitect Jan Vroom 
én het deel dat niet is 
gerealiseerd (in meerdere 
perspectieven).

Een studievoorstel  
voor een nieuwe route 
door het aanliggende 
natuurgebied.
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ste hand de oorspronkelijke intenties, vorm-
geving en sortimentslijsten te achterhalen. 
In Utrecht onderzochten we het Vechtzoom-
park. Hier bleek een groot verschil te bestaan 
tussen de oorspronkelijke tekeningen en 
de huidige situatie. Een grote bult in het 
maaiveld bleek uit de tekeningen niet te ver-
klaren. Na verder zoeken achterhaalden we 
een later plan, met een getekende maar nooit 
uitgevoerde voet- en fietsbrug over de Vecht 
die de wijken Overvecht en Zuilen met elkaar 
zou verbinden. De bult bleek de oprit te zijn 
van deze brug, en de gemeente overweegt nu 
alsnog deze brug uit te voeren, ook omdat de 
verbinding nog steeds in een grote behoefte 
kan voorzien.
Voor de Apeldoornse wijk Kerschoten bleek 
na archiefonderzoek dat in het ruime groene 
park in plaats van drie maar liefst zes woon-
torens gedacht waren – wat de ruimtelijk-
heid nu verklaart. Daarnaast vonden we ge-
detailleerde beplantingstekeningen, die een 
goed beeld geven van de gewenste uitstraling 
van het groen.
Voor recreatiegebied Madestein bezochten 
we naast het gemeentelijk archief ook het 
Nationaal Archief om daar de archieven van 
de Provinciaal Planologische Dienst (PPD) 
in te zien. Hier vonden we onder andere een 

prachtig rapport waarin de PPD de nood-
klok luidt over de groenstructuur van Den 
Haag en trachtte – tevergeefs – Madestein 
te handhaven als polderlandschap, compleet 
met weides en boerderijen. Het is een vroeg 
inzicht in de betekenis van stadsrandgroen.
Voor begraafplaats Selwerderhof in Gronin-
gen bleken de tekeningen van tuinarchitect 
Jan Vroom goed bewaard, maar konden we 
nergens een toelichting hierop vinden. Zijn 
precieze overwegingen om de centrale as 
van de begraafplaats 45 graden te draaien, 
kunnen we nu helaas niet achterhalen. Wel 
kunnen we nu zien hoe de begraafplaats, 
waar maar een beperkt deel van is uitge-
voerd, gedacht was. De gemeente overweegt 
nu deze hoofdstructuur op een alternatieve 
wijze alsnog uit te voeren.

Over de auteurs
Marinke Steenhuis is directeur van SteenhuisMeurs, bureau 
voor cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling. Steenhuis-
Meurs onderzoekt voor gemeenten, ontwikkelaars en 
woningcorporaties de ruimte voor verandering in steden, 
wijken en buitengebied. Marinke publiceert veel over (na-
oorlogse) landschapsarchitectuur; ze schreef monografieën 
over Pieter Verhagen (2007, dissertatie), Jan Kalff (2003), 
Pieter Buys (2008), B+B (2010) en de Deltawerken (2016). 
Ook was ze redacteur van Maakbaar Landschap (2009) over 
de naoorlogse landschapsarchitectuur. In 2014 sprak ze de 
Bijhouwerlezing uit ter ere van prof. Meto Vroom. Sinds 
2013 is ze masterdocent in Wageningen bij de leerstoel 
van prof. ir. Adriaan Geuze.
Hank van Tilborg heeft veel ervaring met projecten met 
een raakvlak tussen cultuurhistorie en landschapsontwerp. 
In deze projecten zoekt hij steeds naar een balans tussen 
behoud van historische waarden en nieuwe ontwerpopga-
ven. Voorbeelden hiervan zijn het Citadelpark in Gent, het 
Geniepark in de Haarlemmermeer, landgoed Windesheim 
en het terrein van Nationaal Militair Museum in Soester-
berg. Voor Park Levortovo (Moskou) stelde hij een Cultuur-
historische atlas op, in samenwerking met de RCE. Hank 
is lid van het directieteam van H+N+S en daarnaast met 
regelmaat actief in het landschapsarchitectuuronderwijs 
aan de Academies van Bouwkunst te Amsterdam, Rotter-
dam en de WUR.

Planlagen van begraafplaats Selwerderhof volgens het plan 
van Vroom met de groene zoom rond de hoofdlanen en de 
bomenstructuur rond de grafkamers.
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Met de opgedoken kennis uit de archieven in 
de hand heeft H+N+S voor elke casus nage-
dacht – samen met de betrokken gemeente 
en de onderzoekers van SteenhuisMeurs 
– over wat er nu speelt, in het licht van de 
huidige behoeften, tendensen en bereikbaar-
heid. Op basis van deze diagnose zijn per 
geval handvatten ontwikkeld voor een ge-
richte aanpak. Voor de ene locatie zijn deze 
handvatten vrijer dan voor de andere, waar 
een aanpak bepleit wordt die dichter bij het 
oorspronkelijk ontwerpidoom blijft.
Voor de casus van begraafplaats Selwerder-

hof bijvoorbeeld geldt dat het oorspronke-
lijke plan nooit (helemaal) is uitgevoerd. 
Verder nopen de huidige, teruggelopen 
beheerbudgetten tot ingrijpen, net als de 
kastanjeziekte die zijn intrede heeft gedaan 
in het hoofdmoment (de entreelaan). In de 
loop der tijd is ook veel beplanting ongericht 
bijgeplant, er worden graven geruimd en 
het begraven zelf is ook aan verandering 
onderhevig. Tegelijkertijd is de begraafplaats 
een prachtige, groene plek in de stad. Er zijn 
grote kansen om de begraafplaats beter aan 
te haken op de omgeving, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een recreatieve route. Volop 
reden om dit naoorlogs groen voortvarend 
aan te pakken.

Methodiek
Uit het onderzoek naar de zes cases is de 
volgende methodiek naar voren gekomen die 
ook elders toepasbaar is:
 

1. Wees je bewust van de oorspronkelijke 
motieven en ontwerpoverwegingen, verdiep je 
in het idioom waarmee het ontwerp destijds is 
gemaakt.
De samenleving van de jaren 50-80 was een 
andere dan de samenleving zoals we die nu 
kennen. In het archief is vaak te achterha-
len aan de hand van ontwerptekeningen en 
-toelichtingen hoe het ontwerp bedoeld was. 
Soms ligt materiaal bij het gemeentearchief, 
soms bij ambtelijke diensten, bij mensen 
thuis of bij de provincie. Let wel: goed 
archiefonderzoek is een specialisme. Het 
naoorlogse groen is veelal uiterst zorgvuldig 
ontworpen. Interview ontwerpers, beheer-
ders en bewoners van het eerste uur, schrijf 
en verbeeld het verhaal van het gebied en 
kom tot de samenstelling van een tool-
box met ontwerpprincipes. Verbeeld deze 
toolbox ook ruimtelijk en illustreer deze met 
foto’s.

 De casussen
1. Apeldoorn – woonwijk Kerschoten
 ‘Fabuleuze groenstructuur die aanpassing behoeft aan de ver-

jonging van de wijk’
2. Groningen – woonwijk De Wijert
 ‘Een monumentaal park omringd door parkeerdruk en winkel-

uitbreiding’
3. Groningen – begraafplaats Selwerderhof
 ‘Nieuw programma en kansen voor een te groot ontworpen jas’
4. Utrecht – Park Vechtzoom
 ‘Een gouden kans voor een park als schakel tussen wijken in 

een verhaal van vier eeuwen’
5. Den Haag – recreatiegebied Madestein
 ‘Stadspark of periferie: wat wil Madestein zijn in groot-Den 

Haag?’
6. Den Haag – woonwijk Nieuw Waldeck 
 ‘Herstel van samenhang in de chaos als gevolg van de goede 

bedoelingen van de kleinschaligheid’

Opbouw van een van de grafkamers (in lagen) volgens 
het plan van tuinarchitect Jan Vroom

Bouwstenen voor de grafvelden van 
begraafplaats Selwerderhof.
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2. Analyseer in het veld hoe het ontwerp er nu 
bij ligt, wat zijn latere toevoegingen wijzigin-
gen, kijk vanuit verschillende invalshoeken. 
Dat betekent: presenteer de motieven en 
ontwerpoverwegingen die uit het historisch 
onderzoek naar voren zijn gekomen en ga 
aansluitend op excursie, met ambtenaren 
van stedebouw en landschap, van beheer en 
buurtondersteuning, wijkwerk en welzijn 
zodat er zoveel mogelijk cross-overs in de 
waarneming plaatsvinden. Vraag zo mogelijk 
de oorspronkelijke ontwerpers mee. Spreek 
met bewoners(organisaties). Is er te veel 
groen? Is het ‘groene soep’, betekenisloos? 
Is er te weinig programma? Of juist te veel? 
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.
 
3. Bepaal het laadvermogen van de groene 
ruimte; wat zijn de sublieme lange lijnen en 
unieke plekken in het gebied?
Vanuit de veranderende tijd en daarmee ver-
anderde behoeftes heeft het geen zin om de 
plek exact naar het oude plan terug te bren-

gen. Het oude plan hoeft niet heilig verklaard 
te worden. Tegelijkertijd is het van groot 
belang om het kind niet met het badwater 
weg te gooien. In een interdisciplinaire 
workshop kunnen de unieke ruimtelijke en 
beplantingswaarden worden vastgesteld, op 
kaart gezet en in tekst toegelicht. Dit biedt 
een kader bij toekomstige ontwerpen.
 
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? Spreken het 
ontwerp, het programma en de inrichting de 
oorspronkelijke doelgroep nog wel aan? Bestaat 
de oorspronkelijke doelgroep überhaupt nog?
Vaak zijn de actieradius en het welvaartspeil 
van mensen vergroot. De recreant van het 
Haagse Madestein bijvoorbeeld gaat niet 
langer met de brommer naar de plas, maar 
met de auto naar het Noordzeestrand of 
Groene Hart. Welke vragen uit de steeds ste-
delijker wordende samenleving kunnen deze 
naoorlogse groene ruimte opnieuw beteke-
nis geven? Van stadsboerderij tot herbe-
stemming, van flexwerken tot buurtborrels, 
van short stay tot mobiele hotelkamers; stel 
je op de hoogte van de wensen die in de stad 
leven. Zet de inpassing van de nieuwe be-
hoeftes telkens naast het idioom, de toolbox 
en het laadvermogen van het oorspronkelijk 
ontwerp.
 

Hoofdas van de begraafplaats Selwerderhof zoals die 
nu is met de door kastanjeziekte aangetaste laan en 
bijgeplante bomenlanen.

Het voorstel voor zorgvuldig geënsceneerde opbouw 
van de hoofdas van begraafplaats Selwerderhof (van 
het donker naar het licht).
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5. Vraag je af: wat vraagt de samenleving in 
termen van duurzaamheid en beheer?
Wat ook veranderd is: de aandacht voor 
de klimaatbestendige stad, waterberging, 
ecologie. Dit soort eisen is vaak niet in het 
naoorlogs groen geïntegreerd. Inpassing 
hiervan vraagt om een visie, zeker omdat na-
tuurvriendelijke oevers of pseudo-natuurlij-
ke ecopoelen zich doorgaans slecht verhou-
den tot de strakke lijnen van de naoorlogse 
parkentraditie. Hier moet aan ontworpen 
worden! Met andere woorden: hoe krijg je 
het passend binnen het idioom en het laad-
vermogen? Dit is een geheel nieuwe opgave 
die nog helemaal open ligt.
 
Gebruik deze vijf stappen om tot een visie 
en herprogrammering van het ontwerp te 
komen; inhoudelijk gemotiveerd, analytisch 
gefundeerd op het ontwerpidioom en bewust 
van toekomstige trends en ontwikkelingen. 
Overigens is het verhaal hiermee natuurlijk 
niet af, integendeel. Duidelijk is dat hiermee 
zeker niet het laatste woord over de locaties 

is gezegd. Wel zijn per locatie duidelijke 
handvatten beschikbaar voor een passend 
vervolg.

Tot slot
We hebben gemerkt dat het onderzoek gaat 
over een onderwerp dat ertoe doet. Dit bleek 
wel tijdens de workshops, locatiebezoeken 
en op het slotsymposium in Wageningen 
waar de resultaten van het onderzoek breed 
zijn gepresenteerd. Het onderwerp leeft en 
dat is goed nieuws. Tegelijkertijd hebben 
we gemerkt dat het met het ‘geheugen’ van 
veel van de parken, recreatiegebieden en 
wijkstructuren tamelijk slecht gesteld is. Het 
werken aan groen erfgoed, ook van moderne-
re 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 aanpassen en zo 
een geslaagde, nieuwe laag toe te voegen.

Met deze studie sporen we ontwerpers, be-
heerders en bewoners aan tot het doen van 

Het voorstel voor gefaseerde 
vervanging van de kastanje-
laan (hoofdentree), noodza-
kelijk geworden door de  
door de kastanjeziekte  
aangetaste bomen.
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onderzoek, om zo de rijkdom in ons moderne 
groene erfgoed te zien en – vanuit een hel-
dere ruimtelijke analyse en een begrip van 
het oorspronkelijke ‘idioom’ – hier een stap 
verder in te zetten. Niet per se terug naar 
vroeger, al kan dit soms de conclusie zijn, 
maar vanuit de bestaande kwaliteiten en het 
eigenen van de plek naar de toekomst. Kijk 
daarbij steeds naar de ligging in de stad, de 
inbedding in het grotere geheel, de routing 
en de entrees, maar ook naar het program-
ma. Wat vraagt de samenleving van nu?
 
In een tijd waarin de samenleving van een 
modelmatig naar een narratief paradigma 
verschuift, is het vertellen van het verhaal en 
de intenties van een plek steeds belangrijker. 
Het biedt begrip en geeft ambtenaren en 
bewoners enthousiasme over de motieven 

van toen, hoe ver die soms ook van ons af 
lijken te staan. We hopen dat deze bijzondere 
coalitie van partijen en bloedgroepen, met 
verschillende achtergronden en professies, 
ontwerpers en cultuurhistorici, symbool 
staat voor een periode waarin de brug tussen 
cultuurhistorisch onderzoek en ruimtelijk 
ontwerp vanzelfsprekend wordt. 

Het onderzoek ‘Naoorlogs Groen – Een 
nieuwe tijdslaag’ is gefinancierd door het Sti-
muleringsfonds voor de Creatieve Industrie, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de 
gemeenten Apeldoorn, Groningen, Den Haag 
en Utrecht en de beide bureaus.

Monumenten
De acht monumenten zijn de erebegraafplaats in Bloe-
mendaal (Komter, Holt, Bijhouwer), de tuinaanleg bij Van 
Leers Vatenfabriek in Amstelveen (Breuer en Broerse), de 
Herdenkingshof in Putten (Bijhouwer), het Amsterdamse 
Gijsbrecht van Aemstel Park (Wim Boer), de begraafplaats 
Norelbos in Epe (Wim Boer), de Beeldentuin in het Mu-
seum Kröller-Müller (Bijhouwer) en de begraafplaats 
Zuiderhof in Hilversum (Dudok). Verder is een deel van 
de tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart beschermd. Het 
Thalenpark van Hein Otto zit in de aanwijzingsprocedure.

Er is behoefte aan eenduidige beheerrichtlijnen voor het groen in de grafvelden.

De begraafplaats Selwerderhof kan worden opgenomen in de 
routestructuur van de stad Groningen.


