tJniek dankzijeen rotonde van grafkelders
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Een rotonde van grafkelders maakt de Utrechtse begraafplaats Soestbergen uniek
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een naastgelegen stuk grond aafl te kopen. Hoewel men de prijs hoog vinclt, koopt de gemeente
Utrecht in 1829 het huis en cle grond.
Een speciale Conzmissie tot Regeling der aangelegenbeden betrekkelijk bet inricbten ucm íle
a.lgemene begraafplaats krijgt tot taak de nodige
financiële regelingen te treffen met de kerken.
Grafrechten van families en personen in kerken
moeten worden afgekocht en tarieflijsten en een
nieuw begrafenisreglement moeten worden opgesteld. Ook is de commissie yerantwoordelijk voor
cle verbouw van huis Soestbergen tot opzichterswoning en voor de inrichting van het terrein. De
commissie geeft Jan David Zocher jr. (1791-1870)
de opdracht een onrq/erp voor de aanleg van de
begraaÍplaats te maken. Op 15 mei 1830 wordt de
eerste algemene begraafplaats in tltrecht geopend;
1l mei r-in«It de eerste begraving plaats.
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Zocher is een bekend Íiguur in Utrecht, omdat hij
in diezelfde tijd bezig is met het ontwerpen en uitvoeren van een kilometerslange parkaaÍÍeg op de
stadswallen, het huidige Singelplantsoen.

Bu itenplaats Soestbergen
aan de Gansstraat; 1 753,
anoniem.

Huis Soestbergen,

verbouwd vermoedelijk ook
door Zocher jr; fob 2A05.

Er is geen ontwerptekening van de harrd varr Zocher uit 1829/1830 bekend voor Soestbergen. Uit
de kasboeken van c1e gemeente blijkt echter dat
Zocher op 8 november 1830 een bedrag van /800
heeft ontvangen"voor het formeeren van een algemeen plan voor den aanleg der gemeente begraafplaats te Utrecht, en de gevoerde directie over de
uitvoering van hetzelve in de jaren 1829-18301'Uit
hetzelfde kasboek blijkt ook dat Zocher "boomen,

struiken en verdere gewassen" voor de begraafplaats heeft geleverdr.

De eerste plattegrond van Soestbergen dateert uit
1844 en wordt toegeschreven aan Zocher. Het lijkt
een coöperatie vanJan David en zijndar,24-jarige
zoon Louis Paul, die wat amateuristische bomenriien en bosjes tekent. De plattegrond geeft een
nauwkeurig beeld van de situatie in dat jaar. Het
is een zeer gecletailleerde tekening met nummering van de graven, namen van de cloden en een
beschrijving van de beplanting.
il

J.D. Zocher jr., portret daor
Woutherus Mol (ca. 1820).
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De begraafplaats is functioneel gescheiden

van
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Lccloux bekentl. u-rrar dczc ziiu nooit uitgcvoe rcl.
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clcccnnium latcr rr.orden slir-rgcrcnde padcn :rlurgelcgcl om mecr graven langs clic paden tc kunuen
i

de onrgcving door ccn sloot.\risueel is cle begraafplaats l)ijna volleclig ()pcu en is er vrij uitzicht op

plaatsen. Zo wordt cle bcgr':r:rflrhnts stce(ls vcrcler
ingerulcl. In clc 1-rcliode tr.rsscn 1830 en 1[]-0 ontu.'ikkelt de bcgraafplaats zich vxn een lanclscheirpelijke doclenal<kcr met een gr:rfheuvel en ccn cnkel

rle thrt lt,rg lrrndelijkt orttgcvirtg.
Centraal ()rlclerdeel r.an Soestbergelt is (le rotoncle

graÍhronument lnct een sling,crpld tot eelt bcgra:rfpleats in lar-rclschappelijke stiil rnet een hoofilpacl

of grefhctnei rnet gr:rÍ1.icltlers. De. rotol)clc loopt in
drie nrct grrs beglociclr ringen trapsgcu'ijs op. In
het rnirltlcn is een o1'rcrr l)r.lt. bcdocl(l als knekelprlt, mllur wlruschi,nlijl( nooit als zodlurig gebruikt.
Deze gnrfheur.-el is dc cnigc in zijn soolt in Europa.
Er zijn mcerclcre \-crgeli jkbare vor>r'bcelclontrr,el'pclr viur Iillnse arcl-rilcclrn als J..1. I-ccltrcu en C.N,

en vele zijpuclcn.
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verdere gev'lassen".

[)e gratkelcle rs in cle graÍlretrvrl zijl bccloelcl r.r>or
rlc rijke burgclij clie zijn grlfrcchten in clc kcrker-r
wrts kwijtgcru:rkt. De rlinclcr clraagkrachtigc Lrur.
gcrs lvorclcn uanvarrkelijk begrar-en in clc grasl.elclcn. ogenschijnlijk op u.illekctuige plartscn. Een
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Kopie utt het kasbook van
83A, betreffencle «.n
betalirg aan J.D. Zoclrcr
jr. voor de leveringl v.tn
"boornen, slruiken err
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cvenng doar Zochcr van

born-on voor de nicuwe
beqraafplaats, I 830

l)c begraafplrruts trekt veel rvanclelaars. De aanplant
looflrourcn als (treur)bcrrli, linclen, trertrrwilg,

iclren. treurcs cn naaldbomcn als taxus baccata
bicclt de rvanclclaal steecls u,isselende taÍ-crclcr-r clie

I

cen ger-oel van rnelancholic, clroefènis en ccn bc-
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Plattegrand 844,
met rcnvooi vaar
graven en beplanttng,
di recteu rswoning, huis
SoestberEren rner tu/r.
i r.t k sboven, l {et LJ ttechts
Arcttief
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Vb.n.o.; Kaaft 1844,
omgrachte tuin bij de
d i recteu rswo
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Soestbergen;
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Foto jaren '50, Gansstraat
en sloot om begraafplaats.
Herstel van de sloat is niet

moqeliik.
Rotonde, detail kaart 1 844.
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sef van (on)stedelijkheid oproepen. De wancleling
langs de graflreuvel, grafmonumenten en gfafstenen via slingerpaden door een droevig landschap
is geliefd. Dir blijkt uit het feir dat er speciale regels
voor wanclelaars zijtt. Bezoekers en wandelaars
betalen 25 cent toegang. In 1870 zorgt een extra
verordening voof verscherpt toezicht vanwege het

clrukke zondagse bezoek.
Aan de oostelijke rand vindt rond 1870 uitbreiding
plaats in dezelfde lanclschappelijke stijl van aanleg.
In 1884 wordt een lijkenhuisie gebouwd, dat nog

steeds bestaat. Bii de volgende uitbreiding, rond
1890, geeft optimaal gebruik van de ruimte de
doorslag. Er wordt gebroken met de landschappelijke ontwerpstijl; de paden en rijen worden recht
aangelegcl.

Aan het eind van de l9e eeuw is de begraafplaats
vol en wordt een paar honderd meter l,erderop de
tweede algemene begraafplaats Kovelswade geopendl.
'=;+í:larzz.-!r-z::

De plattegrondvat 1844 geeft gedetailleerd de be-

planting op Soestbergen in clie tijd weer. Langs de
randen van de begraafplaats staat aan de oostkant
een dichte aanplant van iepen, linden, sparren en
'bloemhout'. Ook tussen de rijen met graven is

'bloemhout' gebruikt. Met bloemhout worden
bloeiende heesters bedoeld, zoals seringen, Gelderse roos, boerenjasmijn, kamperfoelie, kardinaalsmuts en pioenheesters. Ook kan het gaan om kleine bomen, zoals sierkersen en -appels,pruimen en
amandelboompjes.Verspreid over de bepryaafplaats
zijn groepen eiken, lindes en kastanjes geplant.
Deze boomgroepen zijn ovaal of rond van vorm.

Yan deze oorspronkelijke beplanting en van de
beplanting die bij de uitbreiding van 1870 is neergezet ziin nu nog ongeyeef honderd bomen over.
Ook van de graÍbeplanting zijn nog exemplaren uit
1830 bewaard gebleYen.
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De oude bomen op Soestbergen hebben niet alleen een historische waarde, maar ook een hoge
ecologische waarde, getuige het grote aantal vogels
op deze begraafplaats. Belangrijk aandachtspunt in

het beheerplan dat Anja Guinée-Landschapsarchitectuur en Albers Adviezen Historische Parken in

\
Vb.n.o.: Rotonde

ín 20A5;

foto L. Albers.
Rotonde in 2005; foto L. Albers.
Rotonde in 2006;
foto A. Guinée.
Rotonde met beukengroep
Zocher; foto L. Albers 2005.

opdracht van de gemeente Utrecht hebben opgesteld is de verjonging rzan het bomenbestand. In
het beheerplan is ervoor gekozen de levensduur
van de oude bomen zoveel mogelijk te verlengen
door deze bomen vrij te stellen van minder ge\À/enste bomen, (te) hoge struiken en klimop. Oude
bomen komen pas voor kap in aanmerking als ze
zodanig aftakelen dat er een acuut gevaar bestaat
voor de bezoekers en de grafmonumenten. Oude
bomen worclen dus niet preventief gekapt.Als er
ruimte is, kan vanzelfsprekend een jonge boom als
toekomstige opvolger geplant worden. Deze boom
moet passen bij het aanwezige, historische assortiment van bomen.
Vooral bij oude boomgroepen is het geen bezwaar
om te vr'achten tot een oude boom op natuudijke
wijze uiwalt en dan een jongere boom bij te planten. Bij de landschappelijke stijl is het de bedoeling
dat de beplanting schíderachtige taferelen vormt.
Voor boomgroepen is het daarom niet van belang
dat de bomen even groot en dik zijn.
ÉÉjksr*a:::r: *:*a:?

In 2001 heeft

Soestbergen de status van rijksmonument verkregen. Zowel de parkaatÍeg van de
begraafplaats met het toegangshek en de rotonde

van grafl<elders als het tot woning verbouwde
zeventiende-eeuwse landhuis Soestbergen, het lijkenhuisie en een twintigtal grafmonumenten en

-kelclers staan

op de lijst van rijksmonumenten.

Soestbergen, gelegen aan de Gansstraat naasÍ 167 ,is
dageliiks geopend voor een wandeling. Nu het park

is gerestaureerd is het opnieuw de moeite waard
er te gaan wandelen. Bezoek dan ook begraafplaats
Kovelswade, even verderop aan de Gansstraat.
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Gtoen van november 2013 voor meer inforrnatie

over Kovelswade.

