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INLEIDING
Het Oosterpark in Hoogezand is de woonwijk die in de jaren 30 van de vorige eeuw is aangelegd als
uitbreidingsgebied tussen de bebouwingslinten langs het Winschoterdiep (thans Hoofdstraat) en de
spoorlijn. Midden in de wijk ligt het gelijknamige plantsoen Oosterpark. Dit wandelpark met twee grote
vijvers gesitueerd tussen de Noordersingel, Burgemeester (Bgm.) Bartelsstraat en Vijverstraat is een
rijksmonument. Verspreid in de woonwijk bevinden zich ook nog een aantal kleinere plantsoenen en
perken.
Gemeentearchitect M.J. Westerling ontwierp het plan voor de woonwijk inclusief de inrichting van de
groenelementen. Tuinarchitect J. Vroom jr. maakte vervolgens het beplantingsplan voor de
plantsoenen en overige straatbeplantingen en zag toe op de uitvoering. De woonwijk Oosterpark werd
officieel geopend op 29 juli 1932, waarna de bebouwing geleidelijk tot stand is gekomen. De laatste
woningen aan het wandelpark verrezen pas in de jaren 50.
Het wandelpark is evenals de overige groenelementen in de wijk sinds de aanleg in eigendom en
beheer gebleven van de gemeente Hoogezand, die in 1949 is samengegaan met gemeente
Sappemeer. Thans is het terrein toe aan een opknapbeurt. Als voorbereiding op de planvorming is
SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen gevraagd een tuinhistorische analyse
en waardering op te stellen.
Voor het historisch onderzoek is een literatuur- en kaartenstudie gedaan om de ontwikkeling van het
terrein in beeld te brengen. Dit is aangevuld met een verkenning in archieven en het raadplegen van
historische foto‟s, kadastrale kaarten en historische luchtfoto‟s.
In hoofdstuk 1 wordt de huidige situatie in beeld gebracht aan de hand van een recente luchtfoto,
beschikbaar kaartmateriaal en foto's die zijn gemaakt tijdens een veldverkenning. Hoofdstuk 2
beschrijft de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis, weergegeven in tekst en beeld. In het derde
hoofdstuk wordt het Oosterpark in context geplaatst wat betreft de werkverschaffing, vergelijkbare
stadsparken en tuinwijken en betrokken ontwerpers. Op basis van een ruimtelijke verkenning en
veldonderzoek worden in het vierde hoofdstuk de tuinhistorie en tuinarchitectuur nader geanalyseerd
en in verband gebracht met de tuinstijlen en specifieke kwaliteiten. In hoofdstuk 5 vindt de
waardestelling plaats op het niveau van deelgebieden, hoofdelementen of structuurdragers. Deze
wordt gebaseerd op de relatieve gaafheid en zeldzaamheid, conform de Richtlijnen Tuinhistorisch
Onderzoek, waarbij onder meer ook de samenhang, herkenbaarheid en functionaliteit van de
elementen wordt aangehaald. Specifieke aandacht wordt besteed aan de authenticiteit van de
aanwezige beplanting en het vanuit historie te verwachten sortiment. Tot slot worden vanuit
bovenstaande bevindingen en waardering aanbevelingen gedaan voor herstel en verbetering van het
park en haar cultuurhistorische waarden.
Bij het opstellen van voorliggend rapport is dankbaar gebruik gemaakt van informatie en documentatie
aanwezig in het Gemeentearchief van Hoogezand-Sappemeer, de Groninger Archieven en de
Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer en Omstreken. In het bijzonder bedanken wij de heer
Wim A.H. Rozema, secretaris van de historische vereniging, voor zijn informatie en het beschikbaar
stellen van de persoonlijk vergaarde documentatie.
Het plan is opgesteld door Eric Blok (landschapsarchitect bnt en tuinhistoricus), Kees van Dam (landschapsarchitect) en Caroline Brouwer (tuin- en landschapsinrichtster), allen werkzaam bij SB4.
Wageningen, 21 januari 2016.
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Afb. 1.1: Situering van de woonwijk Oosterpark (groen kader) binnen Hoogezand. (Bron: openstreetmap beschikbaar
via http://app.map5.nl.)

Afb. 1.2: Datering van de panden in het Oosterpark. (Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 2013
beschikbaar via http://geoplaza.vu.nl/cdm/ref/collection/gpz/id/258, Geoplaza, VU Amsterdam.)
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1. HUIDIGE SITUATIE.
Voor gebruikte namen zie ook de toponiemenkaart achter in het rapport.
1.1. Situering, eigendom en gebruik.
De woonwijk Oosterpark ligt direct ten noorden van de spoorlijn en het treinstation HoogezandSappemeer. (Afb. 1.1.) Aan de oost-, noord- en westzijde wordt de wijk begrensd door respectievelijk de
Beukemastraat, Hoofdstraat en Kees de Haanstraat. Laatstgenoemde markeert tevens de vroegere
gemeentegrens tussen Hoogezand en Sappemeer.
De woonwijk is in 1931-1933 aangelegd door de gemeente Hoogezand (in 1949 samengegaan met de
gemeente Sappemeer). De bebouwing in de wijk bestaat overwegend uit ruime vrijstaande woningen
(villa's) en twee-onder-een-kapwoningen. Qua architectuur is er sprake van veel diversiteit, mede
doordat de huizen deels vóór en deels na de Tweede Wereldoorlog tot stand zijn gekomen. (Afb. 1.2.)
Oosterpark, de naam zegt het al, beschikt over een groen karakter. Langs alle straten staan
bomenrijen, per straat een andere boomsoort, en er ligt een verscheidenheid aan grote en kleinere
plantsoenen verspreid in de wijk.
Centraal ligt het gelijknamige wandelpark Oosterpark, circa 4,5 hectare groot. Aan de noordzijde wordt
het min of meer driehoekige plantsoen begrensd door de Noordersingel, terwijl de Vijverstraat en
Burgemeester Bartelsstraat aan de overige zijden de grens bepalen. Dwars door de parkaanleg loopt
de naamloze hoofdas, die ten noorden van het park zijn vervolg kent in de Oosterparkstraat en eindigt
op de Hoofdstraat en aan de zuidzijde aansluit op de Bgm. Bartelsstraat.
De overige perken en plantsoenen zijn aanzienlijk kleiner van omvang. Twee druppelvormige perken
(op de kruisingen van Jans Sangerslaan-Vijverstraat en Noordersingel-Bgm. Bartelsstraat) vormen in
feite een oostelijke en westelijke uitloper van het wandelpark. De overige groenobjecten liggen
aaneengeregen langs de Zuiderlaan, met van west naar oost: een groot rechthoekig plantsoen aan de
Meidoornstraat, twee parallelle perken aan weerszijden van de straat, de middengeleiders en het
zogenaamde 'klavertje' op de kruising met de Bgm. Bartelsstraat en een driehoekig plantsoen aan de
Kerslaan-Nutsstraat.
De groenobjecten zijn altijd gemeentelijk eigendom gebleven. Het grote plantsoen fungeert als
openbaar wandelpark, waarbij de hoofdas tevens een doorgaande route vormt voor fietsers tussen de
Hoofdstraat en het station. De overige paden in het park zijn smaller en alleen bedoeld voor
wandelaars, hoewel fietsers ze ook gebruiken als afsteekroute (vooral het pad over de twee bruggen
in de westelijke vijver). Daarnaast bestaat de mogelijkheid te spelen op de gazons (hoewel speciale
voorzieningen ontbreken) en wordt recreatief gevist in de vijvers.
Het grote rechthoekige plantsoen wordt gebruikt als trapveldje. Het gazon op het kleinere, driehoekige
plantsoen wordt hier ook voor gebruikt, maar daarnaast fungeert dit groenobject met verspreide
heestergroepen vooral als kijkgroen. De overige perken in de woonwijk zijn eveneens hoofdzakelijk
kijkgroen.
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Afb. 1.3: Recente, loodrechte luchtfoto. (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.)

Afb. 1.4: Zicht richting de hoofdas met op de punt de
bloembak, gezien vanaf het klavertje op de kruising van
de Vijverstraat en Bgm. Bartelsstraat.

Afb. 1.5: Zicht over de hoofdas in noordelijke richting,
gezien vanaf de bloembak. Midden op de achtergrond is
de zonnewijzer zichtbaar.

Afb. 1.6: De zonnewijzer bovenop een bolliggend
heesterperk, centraal op de hoofdas.

Afb. 1.7: De zonnewijzer, met op de achtergrond de trap
afdalend naar de westelijke vijver.
8

Oosterpark te Hoogezand

1.2. Karakteristieken.
De vorm van het grote wandelpark midden in de wijk laat zich het beste omschrijven als een vloeiende
driehoek, doorsneden door een licht gebogen hoofdas. Aan weerszijden van de hoofdas ligt een grote
waterpartij, beide voorzien van een eilandje. De westelijke vijver kan via het eiland met twee in elkaars
verlengde liggende voetgangersbruggen overgestoken worden. Het eiland in de oostelijke vijver is niet
bereikbaar. De vijvers worden omringd door licht glooiende gazons waarop verspreid staande solitaire
bomen, boomgroepen, bossages en bloemperken. Hier tussen door slingert een padenstelsel dat
middels diverse ingangen is verbonden met de omliggende straten. Verspreid langs de rondwandeling
staan diverse bankjes en afvalbakken.
De hoofdas met aan weerszijden zuilvormige bomen, heeft in het midden een invulling met meerdere
verzonken gazonperken, gemengde heester- en rozenvakken en forse zuiltaxussen. Centraal op de
e
hoofdas staat temidden van een bolliggend heesterperk een 18 eeuwse, witgepleisterde zonnewijzer.
Vanaf dit middelpunt van de hoofdas leiden twee gemetselde trappen tussen lage, gemetselde
muurtjes naar de vijvers. Beide waterpartijen liggen aanzienlijk lager dan de hoofdas en de rondom
liggende straten. Met uitzondering van de twee trappartijen aan de hoofdas is het hoogteverschil
opgelost in wisselend flauwe en sterk hellende taluds.
De overige perken en plantsoenen kennen geen hoogteverschillen en beschikken over een eenvoudige inrichting zonder voorzieningen of paden. Het druppelvormige perk aan de Jan Sangerslaan
bestaat uit bodembedekker met verspreid enkele coniferen, een hulstboom en enkele sierheesters.
Het grote rechthoekige plantsoen evenals de parallelle perken langs de Zuiderlaan bestaat slechts uit
gras en bomenrijen. De middengeleiders van de Bgm. Bartelsstraat hebben een invulling met een
laagblijvende, uniforme vakbeplanting. Op het 'klavertje' staan drie berken temidden van een invulling
bestaande uit gazon en lage vakbeplanting. Het driehoekige plantsoen aan de Kerslaan is ingericht
als gazon met op de hoeken heester- en boomgroepen en centraal een rond rozenperk. Markant zijn
de twee monumentale zuiltaxussen en de zuilvormige boom op de hoek van de Nutsstraat en
Meidoornstraat. Het druppelvormige perk aan de Noordersingel bestaat uit gras, een heestervak en op
de kop een opvallende groep van drie oude zuilvormige bomen.

1.3. Status.
Het centrale plantsoen van de wijk Oosterpark is in 2001 aangewezen als een beschermd
1
Rijksmonument, zijnde een „Complex historisch park‟ (complexnummer 515875) , bestaande uit de
samenstellende onderdelen 'park' (nr. 515876), de noordelijke en zuidelijke 'brug' (nrs. 515877 en
515878) en de 'zonnewijzer' (nr. 515879). (Zie de afbeelding met begrenzing van het rijksmonument in Bijlage I.)
Volgens de redengevende beschrijving is het plantsoen Oosterpark van algemeen belang vanwege
tuinhistorische en stedenbouwkundige waarde:
“- als voorbeeld van een park uit het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw in een
Gemengde tuinstijl
- vanwege de verzorgde, fraaie inrichting
- vanwege zijn betekenis in relatie met het uitbreidingsplan uit 1930
- vanwege de ruimtelijk-visuele relatie met de omringende villabebouwing
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van inrichting
- als goede representant van het oeuvre van J. Vroom”
Er moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de omschrijving van het monument. Ten eerste
wordt hierin het ontwerp van het plantsoen Oosterpark toegeschreven aan Jan Vroom jr. Voorliggend
onderzoek laat zien dat het ontwerp van het plantsoen onderdeel was van het ruimere uitbreidingsplan
voor de woonwijk Oosterpark dat werd opgesteld door gemeentearchitect M.J. Westerling. Vroom
stelde wel het beplantingsplan op voor alle plantsoenen en overige straatbeplantingen in de woonwijk.
Ten tweede is de waardering van de bruggen als onderdeel van de oorspronkelijke aanleg niet geheel
juist, aangezien de oorspronkelijke bruggen omstreeks 1970 zijn vervangen door de huidige betonnen
voetgangersbruggen.

1

Ter informatie is de gehele Monumentenomschrijving in bijlage I opgenomen.
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Afb. 1.8: Gemetselde trap tussen de westelijke vijver en
de hoofdas.

Afb. 1.9: Gemetselde trap tussen de hoofdas en de
oostelijke vijver.

Afb. 1.10: Betonnen bloembak met inscriptie,
geschonken bij de opening van het Oosterpark in 1932.

Afb. 1.11: Betonnen bruggen naar het eilandje in de
westelijke vijver, gezien vanuit de richting van de
Noordersingel.

Afb. 1.12: Grote variatie in beplanting.

Afb. 1.13: Zicht over de westelijke vijver richting de hoofdas. Rechts een sterk hellend grastalud langs de
Vijverstraat.
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Afb. 1.14 t/m 1.16: Recente vogelvluchtopnames van het Oosterpark,
uit
diverse
richtingen,
gemaakt door Harry Brouwer.
(Herkomst: www.flickr.com.)
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Afb. 1.17: De niervormige vijver met eilandje ten oosten van de hoofdas. Rechts een flauw aflopend grastalud langs de
Bgm. Bartelsstraat. Zicht over het wandelpad richting de Noordersingel.

zuidelijke brug

eiland

noordelijke brug

Afb. 1.18: Zicht vanaf de hoofdas over de westelijke vijver met fontein, richting het eilandje met de twee bruggen.

Afb. 1.19: Uitzicht vanuit de noordwesthoek van het park
over de vijver richting de hoofdas.

Afb. 1.20: Bossage met diversiteit aan oude en jonge
beplanting, op de hoek van de Noordersingel en Jan
Sangerslaan-Vijverstraat.

12

Oosterpark te Hoogezand

Afb. 1.21: Markante groep oude Italiaanse
populieren op klein druppelvormig perk,
tussen de Noordersingel en Bgm. Bartelsstraat, nabij de Kees de Haanstraat.

Afb. 1.22: Groep opvallend regelmatig aangeplante oude
lindes, tussen de Noordersingel (rechts) en het
voormalige
'Nutsgebouw'
(voormalige
bank
en
bibliotheek) aan de Bgm. Bartelsstraat
(links buiten
beeld).

Afb. 1.23: Het 'klavertje' met berken, gezien vanaf de
hoofdas in zuidelijke richting naar het station.

Afb. 1.24: Het grote driehoekige plantsoen in de
zuidoosthoek van de parkwijk, gezien vanaf de Zuiderlaan. Midden op de achtergrond is de oude solitaire
Italiaanse populier zichtbaar die op de hoek staat van de
Kerslaan en de Nutsstraat.

Afb. 1.25: Parallelle groenstroken evenwijdig aan de
Zuiderlaan, gezien vanuit westelijke richting.

Afb. 1.26: Het grote rechthoekige plantsoen in de
zuidwesthoek van de parkwijk, gezien vanaf de Zuiderlaan met rechts de Jan Sangerslaan.
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Winschoterdiep

gemeentegrens

Kalkwijk

Afb. 2.1: Fragment van de Veldminuut voor de Topographisch Militaire Kaart, verkend in 1853, bijgewerkt tot ±1868.
(Herkomst: WWW.)

strokartonfabriek

Afb. 2.2: Fragment van de Chromotopografische Kaart, 1915.
(Herkomst: WWW, Bonneblad nr. 116, Hoogezand - Sappemeer, verkend in 1899, uitgave 1915; schaal 1: 25.000.)

Afb. 2.3: De halteplaats
Hoogezand-Sappemeer, gezien vanuit het westen.
Prentbriefkaart, 1910-1920.
(Herkomst:
www.stationsweb.nl.)
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2. BIOGRAFIE VAN DE PLEK
Zie ook de toponiemenkaart achterin dit rapport en de losse bundel met bijlagen voor meer historisch
beeldmateriaal.
2.1. Ontstaan van Hoogezand
2

De geschiedenis van het dorp Hoogezand hangt samen met de ontginning van het hoogveengebied
ten zuidoosten van de stad Groningen en de aanleg van het Schuitendiep, later het Winschoterdiep
genoemd. Het uitgraven van dit veenontginningskanaal ving in 1613 aan westelijk van Foxhol. Toen
men bij de werkzaamheden een hoger gelegen zandstrook, het 'Hooge Sant', aantrof werd daar met
een 'knik' omheen gegraven. In 1618 werd het Sappe- of Duivelsmeer bereikt, dat vervolgens werd
3
drooggelegd.
In 1621 vestigden zich de eerste verveners op het drooggelegde Sappemeer en het Hooge Sant.
Weldra ontwikkelden de veenkoloniën zich tot een langgerekt bebouwingslint aan weerszijden van het
kanaal, waarbij Hoogezand en Sappemeer uiteindelijk aan elkaar groeiden. Desondanks duurde het
tot 1949 alvorens Hoogezand en Sappemeer definitief tot één gemeente werden samengevoegd.
De veenderij in de veenkoloniën nam in de loop van de achttiende eeuw af waarna landbouw en
scheepsbouw in opkomst kwamen. Op de uitgeveende dalgronden ging men veelal boekweit en
aardappels verbouwen, waarna diverse (aardappel)meelfabrieken werden opgericht zoals de meel (en
tevens veevoeder-)fabriek van firma Benes te Hoogezand. Aan het Winschoterdiep en de diverse
zijkanalen werden scheepswerven aangelegd, waar eerst houten turfschepen en kleine zeeschepen te
water gingen. Toen men omstreeks 1880 overging op de bouw van ijzeren schepen verplaatsten de
werven zich richting Martenshoek.
De overvloedige aanwezigheid van zoet water maakte het ook mogelijk dat in de regio de strokartonindustrie tot ontwikkeling kwam. De in 1869 aan de Kalkwijk (ook wel Kalkwijksterdiep) opgerichte
Strokartonfabriek Hooites Beukema was de eerste in de provincie Groningen en de tweede van het
land. Oprichters waren de huisarts J.J. Beukema en de scheepsbouwer R. Hooites. Het stro voor de
strokartonfabrieken was vooral afkomstig van de tarweteelt in het nabije Oldambt en Hogeland en
werd aangevoerd over de kanalen. De strokartonfabrieken boden veel werkgelegenheid, maar waren
ook een bron van ernstige vervuiling van het oppervlaktewater.
De regio kreeg in 1868 een economische impuls door de opening van de spoorlijn GroningenNieuweschans. Deze werd aangelegd als onderdeel van Lijn B van de Staatsspoorwegen vanaf
4
Harlingen richting Duitsland. Op de bijgewerkte Nettekening van de Topographisch Militaire Kaart is
te zien dat de spoorlijn op ruime afstand zuidelijk van de lintbebouwing aan het Winschoterdiep werd
geprojecteerd. (Afb. 2.1.) Vooraf had tussen de gemeenten Hoogezand en Sappemeer nog enige
concurrentie bestaan ten aanzien van de situering van het gezamenlijke treinstation. Uiteindelijk
verrees het station op grond van Hoogezand, maar nabij de gemeentegrens met Sappemeer, op een
locatie die goed ontsloten was vanuit beide dorpscentra. (Afb. 2.3.)
Het zand dat noodzakelijk was voor de aanleg van de spoorlijn, werd gewonnen aan weerszijden van
het tracé, waardoor evenwijdig aan het spoor langgerekte, smalle waterpartijen ontstonden. (Afb. 2.2.)
De diepe kolk die hierdoor ten noorden van de Stationsweg ontstond, voorzag nadien de
Strokartonfabriek Hooites Beukema van water. (Afb. 2.6.)

2

Informatie over de ontstaansgeschiedenis van Hoogezand is afkomstig uit:
- Stenvert, Ronald, Olde Meierink, Ben e.a., Monumenten in Nederland, Groningen, Waanders Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, Zeist, 1998.
- Panman, Margriet en Possel, Jans, Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940, Groninger Monumenten inventarisatie
project (MIP), Waanders Uitgevers, Zwolle / RDMZ, Zeist, 1992.
3

Tot 1628 werd verder in oostelijke richting gegraven, tot aan Zuidbroek. Enige tijd later werd het kanaal verlengd tot
Winschoten en kreeg aftakkingen naar de Pekel A en Veendam.
4

Bron: www.stationsweb.nl
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Afb. 2.5: 'Plan I voor uitbreiding van de Gemeente Hoogezand, Schaal 1 a 1000, Sectie K. Gewaarmerkt door
Burgemeester en Wethouders van Hoogezand, als behorende bij het verslag van den Raad van 17 juli 1913 n.8.
Getekend door De Secretaris en De Burgemeester. Gewijzigd bij Raadsbesluit van 16 juni 1914. Getekend door De
Secretaris en De Voorzitter. Overeenkomstig het originele. Getekend door De Gemeente Secretaris.' (Herkomst:
Documentatie gemeente Hoogezand-Sappemeer, archiefnr. 1379b.)

Afb. 2.6: 'Plan II -tot vestiging van een bouwverbod- van de Gemeente Hoogezand, Schaal 1 a 1000, Sectie K. Behoort
bij raadsbesluit van 22 januari 1914 no.1k. Getekend door De Burgemeester van Hoogezand en De Secretaris'. Links
boven, later toegevoegd: 'Behoort bij besluit van Gedep Staten der Provincie Groningen, d.d. 12 Maart 1914, No 32, 1 e
afd. Mij bekend, De Griffier der Staten van Groningen.'(Herkomst: Documentatie gemeente Hoogezand-Sappemeer,
archiefnr. 1378.) Met blauwe stippellijn zijn aangeduid de wegen die bij de wijziging in 1914 zijn toegevoegd, na het
vervallen van de grijs gearceerde wegen.
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2.2. Voorstel voor uitbreiding (1913-1914).
e

Dankzij de gunstige ligging en arbeidsmogelijkheden breidde de plaats Hoogezand gedurende de 19
e
eeuw gestaag uit. Aan het begin van de 20 eeuw waren nagenoeg alle percelen langs de bestaande
wegen en kanalen bebouwd geraakt en dreigde de bevolkingsgroei te stagneren. Om Hoogezand als
5
woongemeente weer aantrekkelijk te maken en tevens te voldoen aan de Woningwet , ontwikkelde
het gemeentebestuur in 1913 een Uitbreidingsplan waarbij zij agrarische gronden aanwees die in de
6
toekomst voor aanleg van straten en pleinen waren bestemd. Het gebied dat hiervoor het meest in
aanmerking kwam, lag ingesloten tussen de bebouwingslinten langs het Winschoterdiep (noord) en de
spoorlijn (zuid), de Kerkstraat (west) en de Stationsstraat van Sappemeer (oost) en bestond
hoofdzakelijk uit landerijen. De Kalkwijk deelde het gebied in tweeën. Van meet af aan heerste de
gedachte om de uitbreiding in twee delen of fasen tot ontwikkeling te brengen, waarbij het kanaal de
scheidslijn vormde. Plan I betrof het huidige Oosterpark en Plan II het Westerpark, hoewel deze
benamingen pas vanaf circa 1930 voor het eerst toegepast werden.
Het Uitbreidingsplan werd, in nauw overleg met Burgemeester en Wethouders (hierna: B en W) van
Hoogezand en de Gemeente-Opzichter, ontworpen door de Inspecteur voor de Volksgezondheid te
7
Hoogezand. Hoewel de originele tekeningen tijdens onderhavig onderzoek niet zijn teruggevonden,
zijn er wel in 1914 bijgewerkte exemplaren van Plan I en Plan II bewaard gebleven. De daarop met
grijs gearceerde wegen zijn dan weer uit de plannen verwijderd. (Afb. 2.5 en 2.6.)
Plan I toont voor het Oosterpark een opzet voor een infrastructuur, waarbij vijf gebogen wegen parallel
en kruisend ten opzichte van elkaar waren ontworpen. De weg tussen treinstation en Winschoterdiep
onderscheidde zich door een extra breed profiel en halverwege, in het midden, een langgerekt
plantsoen, tevens op de centrale plek in het plangebied. De overige wegen waren van gelijke breedte,
waarbij drie kruispunten werden geaccentueerd middels een klein plantsoen. Plan II geprojecteerd
ten westen van de Kalkwijk betrof een veel kleinere oppervlakte en kende meer beperkingen door de
situering van bestaande bebouwing. Ook hier werd middels een slingerende wegenstructuur
verbinding gezocht met de omliggende wegen. De ruimtelijke opzet van gebogen wegen met op
kruispunten een plantsoen, was totaal anders dan tot nu toe gebruikelijk was in Hoogezand.
Opvallend is dat een aantal van de ontworpen wegaansluitingen op de bestaande omliggende wegen,
over aanwezige bebouwing werd geprojecteerd. Nog niet op de tekeningen aangegeven waren de
toekomstige bouwkavels, die logischer wijze langs de diverse wegen waren gedacht.
In het voorjaar van 1913 was het voorstel voor het 'Plan van uitbreiding der gemeente' gereed, waarna
het in de raadsvergadering van 27 juni op de agenda kwam te staan. Voorafgaand lagen gedurende
de meimaand de stukken ter inzage. Daarop waren diverse bezwaarschriften ingediend, onder andere
door de heer A. Hooites Meursing, de directeur van de aan de Kalkwijk gelegen Strokartonfabriek
Hooites Beukema. Hij stelde dat 'drie geprojecteerde wegen, oostzijde Kalkwijk, loopende van Noord
naar Zuid, zijn aldaar gelegen landerijen zullen doorsnijden en wel op een afstand van respectievelijk
±60, 190, en 380 m. van de achterzijde zijner achter genoemde fabriek gelegen strooloodsen.' Aanleg
van deze wegen zou een grote belemmering vormen voor de bedrijfsvoering en de eventuele
toekomstige bedrijfsontwikkeling. 'Bovendien zou brandgevaar, met het oog op het verkeer, op de
inkomstig aan te leggen wegen, voor de fabrieksgebouwen niet zijn buitengesloten'.
In de raadsvergadering werd het schriftelijke advies van B en W aan de Raad voorgelezen: 'aan de
bezwaren van den heer Meursing moeilijk kan worden tegemoet gekomen, daar in het o.i. zeer
gelukkig gekozen plan, niet zoodanige wijzingen zijn aan te brengen, dat de geopperde bezwaren
geheel of ten deele zijn te ondervangen.' Aan twee andere bezwaarschriften werd wel tegemoet
gekomen. Het advies werd afgesloten met 'Resumerende, stellen wij U mitsdien voor beide plans en
de daarbij behoorende staten, voor zoo ver noodig gewijzigd, ter goedkeuring en nadere vaststelling
aan het college van Gedeputeerde Staten aan te bieden.'
5

In de Woningwet die op 1 juli 1902 in werking was getreden, waren een groot aantal zaken geregeld omtrent de volkshuisvesting. Een van de belangrijke punten was dat gemeenten met meer dan 10.000 inwoners of de laatste vijf jaar meer dan 20%
waren gegroeid, een uitbreidingsplan moesten opstellen. Dat plan moest door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd. In de
gelijkertijd aangenomen Gezondheidswet staat onder andere dat een gezondheidscommissie zorg moest dragen voor de
naleving van de Woningwet. (Bron: Blok, E. en D. van den Berg, De Stijgende lijn, Nederlandse stedebouw en woningarchitectuur tussen 1900 en 1940, Wageningen, 1988.)
6
7

Bron: Uitbreidingsplan Hoogezand. In: Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 6-2-1931. (Bron: www.delpher.nl.)

Notulen gemeenteraadsvergadering 17 juli 1913. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
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Locatie Plan II

Locatie Plan I

Afb. 2.7: Fragment van de Chromotopografische Kaart, 1915. In blauw omkaderd: de plangebieden I en II. (Herkomst:
WWW, Bonneblad nr. 116, Hoogezand - Sappemeer, verkend in 1899, uitgave 1915; schaal 1: 25.000; bewerking SB4.)

Afb. 2.8: Toestand voor de
realisatie
van
het
Oosterpark. Zicht vanaf de
Stationsweg over de kolk in
noordwestelijke
richting.
Het huis links op de woning
stond schuin tegenover het
stationsgebouw. Tussen de
huizen zijn op de achtergrond de fabriekspijpen
zichtbaar
van
de
strokartonfabriek. De foto
met
onderschrift
was
geplaatst in het weekblad
'Het Noorden in Woord en
Beeld',
d.d.
onbekend,
periode
1913-1930.
(Herkomst: www.nednl.nl;
id.nr. Nabij spoor 0532.)
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Na het voorlezen van het advies van B en W, opende de voorzitter de beraadslagingen. De meningen
van de raadsleden waren nogal verdeeld. Zo bleek de heer Reinders een fel tegenstander te zijn van
het naar zijn inziens te vooruitstrevende ontwerp. 'Zooals de plans er nu voorstaan, krijgen wij een
huizenkolonie of stadswijken, voor een plattelands-dorp heelemaal niet op zijn plaats. De menschen
uit het land kunnen zich hieraan niet aanpassen.' Een ander punt van kritiek en zorg was dat het
gebied tussen Kalkwijk en Stationsstraat Sappemeer vrij laag lag en 's winters vaak onder water
stond. 'We zullen het terrein minstens 1 m. moeten ophoogen, 't geen met groote financieele offers
gepaard zal gaan.' Nadat de voor- en tegenstanders hun betoog hadden gehouden, werd voorgesteld
8
'dit punt te verdagen ten einde een en ander nog eens rijpelijk te overwegen.'
Op 17 juli 1913 stond het 'Aangehouden plan van uitbreiding der gemeente' opnieuw op de agenda
van de raadsvergadering. Tussentijds had nieuw overleg plaats gevonden tussen B en W en de
inspecteur der Volksgezondheid en waren de Plannen I en II op enkele punten aangepast: 'De
Voorzitter zegt, dat Burgemeester en Wethouders nog eens het plan met den Inspecteur hebben
besproken en daarbij speciaal gewezen op enkele wenschen, geuit in den boezem den vorige
vergadering. Z Ed. had geen bezwaar enkele wegen te laten vervallen en één enkele een andere
richting te geven, hoewel hij er zich bepaald tegen moest verzetten, dat de plans te veel werden
versnipperd. […] Het is Spr. [spreker= raadslid de heer Lamberts] bij onderzoek gebleken, dat, hoewel
het terrein achter de cartonfabriek laag is, de vaste bodem nog al hoog ligt, vershalve zijn oordeel in
deze is gewijzigd en Spr. gaarne zijn goedkeuring zal geven aan de beide plans. De heer Reinders
blijft er bij, dat de plans niet mooi zijn. [Waarna hij opnieuw een lange lijst met bezwaren opnoemde
(te duur, verkeerde ligging, wie moeten er wonen? etc.) Hij staat echter alleen in zijn opstelling. De
overige raadsleden zijn inmiddels wel overtuigd van het plan:] De heer Smit/weth. […] Spr. weet geen
geschikter plaats voor aanleg van straten en huizenbouw, als deze terreinen. Ze zijn er voor geknipt,
niet alleen voor arbeiderswoningen, maar ook voor burgerwoningen en verder voor alle mogelijke
bedrijven. […] Er zullen wel enkele bezwaren zijn, die eenigen grond hebben; een volmaakt plan te
maken die ieder kan bevredigen zal wel tot de onmogelijkheid blijven behooren. De inspecteur der
Volksgezondheid, heeft na gehouden overleg met Burgemeester en Wethouders de plans ontworpen.
[Verderop in het verslag staat vermeld dat ook de Gemeente-Opzichter bij het overleg aanwezig was]
Ze zijn later voor verandering vatbaar, laten wij ze nu maar goedkeuren, voor herziening bestaat altijd
nog gelegenheid. De heer Wildervanck wil het voorkomen dat er veel te veel gewicht aan de zaak
wordt gehecht als ze eigenlijk wel verdient. 't Zijn voorloopige plannen, het is volstrekt niet zeker of ze
wel ooit tot uitvoering komen […] De plannen kunnen ten allen tijde worden herzien in ieder geval
eens in 10 jaar. 't Is meer een vorm om aan de Woningwet te voldoen, dit moet men wel bedenken.
9
[…] .
Na afloop van het overleg werd het Uitbreidingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd: De Raad
der gemeente Hoogezand; Gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders, d.d. 20 Juni en
11 Juli 1913; Gelet op het advies der te Hoogezand gezetelde Gezondheidscommissie, d.d. 25 april
0
1913, n 1524/2; Gezien de ingekomen bezwaarschriften; Gelet op art. 28 der Woningwet en art. 14
van het Koninklijk besluit van 28 Juli 1902/Art. 160); Heeft besloten: voor de gemeente Hoogezand
vast te stellen, een plan van uitbreiding waarbij de grond wordt aangewezen, die in de naaste
toekomst voor den aanleg van straten en pleinen is bestemd, volgens de bij dit besluit behoorende
stukken, als:
a. twee kaarten op een schaal van 1 op 1000 gemerkt I en II;
b. twee staten van de namen en van de woonplaatsen van de eigenaars der in het plan begrepen
perceelen met vermelding van kadastrale sectie en nummers;
c. een toelichtende beschrijving.
10
Dit besluit zal in duplo ter goedkeuring aan hh. Gedeputeerde Staten worden aangeboden.'

8

Notulen gemeenteraadsvergadering 27 juni 1913. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
9

Notulen gemeenteraadsvergadering 17 juli 1913. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)

10

Notulen gemeenteraadsvergadering 17 juli 1913. Vastgesteld op de vergadering van 22 augustus 1913. (Bron: Documentatie
'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
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Afb. 2.9: 'Uitbreidingsplan met Parkaanleg van de Gemeente Hoogezand op de gronden Sectie K begrensd door de
Parallelweg - Kielsterzwarteweg - Winschoterdiep en Kalkwijk. Schaal 1 à 1000, Hoogezand maart 1917 De Gemeente
opzichter M.J. Westerling.' Het met rode lijn omtrokken terrein staat in de legenda beschreven als 'uit te voeren
gedeelte met vijver'. (Herkomst: Documentatie gemeente Hoogezand-Sappemeer, archiefnr. 1378.)

Afb. 2.10: Het
Plantsoen (later
Westerpark),
±1922-1925.
Prentbriefkaart.
(Herkomst: BHS,
id.nr. HF_547.)
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plantsoen

muziekkoepel

ijsbaan
sportveld

plantsoen

Afb. 2.11: Loodrechte luchtfoto, Royal Air Force, 29 oktober 1944. (Herkomst: WWW, fotonr. 3361.)

Afb. 2.12:
Hoogezand [..?]
Westerpark,
±1935.
Prentbriefkaart.
Op de voorgrond
het plantsoen
tussen de huidige
Schimmelpenninc
klaan en Jan
Huitzingstraat.
Op de achtergrond
de ijsbaan en
daarachter de
toren van de
cartonfabriek.
(Herkomst: BHS,
id.nr. HF_1330.)
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het Plantsoen (later hernoemd tot Westerpark)

locatie van het in 1931/1932 gerealiseerde Oosterpark

Afb. 2.13: Fragment van de Chromotopografische Kaart, 1935.
(Herkomst: WWW, Bonneblad nr. 116, Hoogezand - Sappemeer, uitgave 1935; schaal 1: 25.000.)
(Herkomst: WWW, Bonneblad nr. 116, Hoogezand - Sappemeer, uitgave 1935; schaal 1: 25.000.)
eer, verkend in 1899, herzien, uitgave 1927; schaal 1: 25.000.)

Afb. 2.14: Plantsoen (Westerpark),
circa
1925.
Prentbriefkaart. (Herkomst: BG, id.nr.
NL_MVDA_Vm-Ho.W.p.15_1.)

Afb. 2.15: Zicht in het Westerpark kort
na de aanleg. De Schoolstraat werd
later hernoemd tot Westerparkstraat en
heet tegenwoordig de Jan van
Huitzingstraat. De foto met onderschrift
was geplaatst in het weekblad 'Het
Noorden in Woord en Beeld', d.d.
onbekend. (Herkomst: www.nednl.nl;
id.nr. Schoolstraat 0150.)
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De directeur van de Strokartonfabriek A. Hooites Meursing bleef protesteren tegen het Uitbreidingsplan en stapte naar de Raad van State. Uiteindelijk kwamen de gemeente en de heer A. Hooites
Meursing overeen dat de naast het fabrieksterrein geprojecteerde weg meer oostelijk zou komen te
liggen. Nadat de stukken opnieuw ter inzage hadden gelegen en er ditmaal geen bezwaren waren
ingediend, werd de 'Wijziging van het Uitbreidingsplan' definitief vastgesteld op de raadsvergadering
11
van 16 juni 1914.
2.3. Uitvoering Plantsoen, later Westerpark (1917-±1930)
Plan I zou voorlopig in de kast blijven liggen, maar de realisatie van Plan II werd enkele jaren later wel
opgepakt. De verdere uitwerking en uitvoering kwam in handen van de toen net aangestelde
12
gemeente-opzichter M.J. Westerling. (Enkele jaren later veranderde zijn titel in gemeente-'architect'.)
Westerling werkte de door de Inspecteur van de Volksgezondheid geprojecteerde wegenstructuur uit
tot een gedetailleerder ontwerp waarin hij een aantal nieuwe elementen introduceerde. Op een
tekening van maart 1917 staan in aanvulling op het wegenplan (aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van
1914) en 'bouwterrein' ook meerdere vakken aan te leggen als 'plantsoen met wandelpaden' en een
'te graven vijver'. (Afb. 2.9.) De combinatie van gebogen wegen en de strakke vormgeving van het
centraal gesitueerde plantsoen, maakt het een ontwerp in Gemengde stijl.
De westelijke helft van dit ontwerp is inderdaad als zodanig gerealiseerd, maar de oostelijke helft werd
echter op enig moment nogmaals door Westerling aangepast. (Het definitieve ontwerp is echter niet
teruggevonden.) Binnen het rood-omlijnde gedeelte werd de wegenloop geheel aangepast en zou
uiteindelijk een groot ovaalvormig grasland gevrijwaard blijven van bebouwing. (Vergelijk afb. 2.9 met
2.11.) Dit terrein aan de zijde van de Kalkwijk kreeg de functie van ijsbaan c.q. sportterrein.
Op 19 mei 1917 meldde het Dagblad van het Noorden dat 'Het aanleggen van wegen, de rioleering en
verdere werkzaamheden in het uitbreidingsplan der gemeente Hoogezand is opgedragen aan den op
een na laagsten inschrijver, den heer. G. Ossevort Jr. te Helpman voor ƒ 64250'. Tevens stond
vermeld dat 'Te Hoogezand is in beginsel besloten tot den aanleg van een voetbal- en sportterrein.'
Westerling ontwierp daarvoor ook nog een turnhal.
In het najaar van 1917 vond de aanbesteding plaats van de eerste zes dubbele woonhuizen langs de
13
Jan Huitzingstraat en in de daar op volgende jaren verrezen een groot aantal -veelal- middenstandswoningen. Hoewel het geen opmerkelijk luxe of grote huizen betrof, vormden ze wel een contrast met
de oude lintbebouwing. Maar vooral de plantsoenen en een centraal geplaatste muziekkoepel
maakten de wijk onderscheidend. De nieuwe 'villawijk' kreeg dankzij het groene karakter al snel de
naam het 'Plantsoen' toebedeeld. (Afb. 2.10 t/m 2.15.)

11

Notulen gemeenteraadsvergadering 16 juni 1914. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)

12

Westerling werd op 23 december 1915 door de gemeente Hoogezand benoemd tot 'gemeenteopzichter en opzichter bij de
keienklopperij'. In 1917 kreeg hij de titel van gemeentearchitect. (Bron: Nieuwsblad van het Noorden 24-12-1915 en 18-1-1917;
www.delpher.nl) Zie ook paragraaf 3.4. Betrokken ontwerpers.

13

Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 11-9-1917. (Bron: www.delpher.nl.)
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Afb. 2.16: : 'Uitbreidingsplan Gemeente Hoogezand Sectie K, November 1929, de gemeentearchitect M.J.
Westerling'. (Herkomst: Documentatie gemeente Hoogezand-Sappemeer.)

Afb. 2.17: : 'Uitbreidingsplan - Gemeente - Hoogezand - Ooster-Park, Gemeentewerken - Hoogezand 1930, Arch. M.J. Westerling.' (Herkomst: Speciale Collecties WUR; Springercollectie, map A18, neg.nr.
S1077, fotolitho.)
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2.4. Nieuw ontwerp en start aanleg Oosterpark (1929-1931)
e

Eind jaren '20 van de 20 eeuw raakte het Plantsoen volgebouwd en was het gemeentebestuur
genoodzaakt een definitieve beslissing te nemen betreffende de volgende fase van uitbreiding. Sinds
1914 waren nog twee potentiële locaties ter tafel gebracht (respectievelijk ten zuiden van het spoor en
ten noorden van het Winschoterdiep), doch uiteindelijk werd de conclusie getrokken dat de locatie van
14
'Plan I' uit het Uitbreidingsplan van 1913/1914 de beste optie bleef.
In 1929 sloot B en W van Hoogezand bij het Rijk een 4½% geldlening af, ter grootte van ƒ153.000,
15
merendeels bestemd voor de grondaankoop ten behoeve van het uitbreidingsplan. Uiteindelijk kostte
het de gemeente ± ƒ120.000 om de ±16 hectare grond en enkele gebouwen, grotendeels afkomstig
16
17
van de Strokartonfabriek Hooites Beukema , te verwerven.
Hoewel de locatie van de nieuwe uitbreiding nu vast lag, was het gemeentebestuur van mening dat
een herziening van het oorspronkelijke ontwerp van 'Plan I' wenselijk was. Omdat Plan I na de
vaststelling in 1914 niet binnen 10 jaar was aangepast, was het plan (volgens art. 31 2e lid der
18
Woningwet) niet meer rechtsgeldig en mocht komen te vervallen.
Gemeentearchitect M.J. Westerling kreeg daardoor de mogelijkheid een geheel nieuw ontwerp te
maken waarin hij koos voor een ruime, parkachtige setting met brede, gebogen wegen in aansluiting
op de vier aangrenzende straten en centraal een omvangrijk wandelpark. Zijn plantekening van
november 1929 toont een nieuw stratenplan met plantsoenen, vijvers en bouwgronden, geprojecteerd
over de bestaande verkaveling (in stippellijnen) (Afb. 2.16.) Opvallend is dat ongeveer de helft aan
19
oppervlakte is ingericht als openbare ruimte. De belangrijke verbindingsroute tussen het treinstation
en het dorpscentrum aan het Winschoterdiep deelde de parkaanleg in tweeën, met aan weerszijden
van deze hoofdas een forse waterpartij.
De hierboven beschreven plantekening droeg nog de weinig tot de verbeelding sprekende titel Uitbreidingsplan 'Sectie K'. Maar een volgende plankaart, die Westerling in 1930 vervaardigde, draagt
inmiddels de naam 'Oosterpark'. De naam wordt sindsdien voor zowel de gehele woonwijk als voor het
20
wandelpark gebruikt worden. (Afb. 2.17.) De kaart uit 1930 toont dezelfde terreinindeling als de kaart
uit 1929, doch zonder de bestaande verkaveling als ondergrond. In plaats daarvan is een voorstel
getekend van een mogelijke indeling van bouwkavels. Op de hoek van de (later zogenoemde)
Nutsstraat en Bgm. Bartelsstraat staat reeds de contour ingetekend van het eerste gebouw dat in
1931 in de nieuwe wijk zou verrijzen. In overleg met het Plaatselijk Nut Hoogezand-Sappemeer was
namelijk in de tussentijd een locatie aangewezen voor een nieuwe spaarbank, in welk gebouw tevens
21
een Openbare Uitleenbibliotheek met leeszaal en conciërgewoning werd ondergebracht. Het
oorspronkelijke plan voor het gebouw werd gemaakt door Westerling en verder in detail ontworpen
22
door architect C.H. Uiterdijk.
Terwijl het 'Ontwerp-plan van uitbreiding der Gemeente Hoogezand' van 1 april tot en met 28 april
1930 voor een ieder ter inzage op het gemeentelijk secretariaat lag, werd ook om instemming
gevraagd bij de Gezondheidscommissie.
14

Notulen gemeenteraadsvergadering d.d. 29-7-1929. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het
gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
15
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Algemeen Handelsblad, d.d. 21-9-1929. (Bron: www.delpher.nl.)

Voor de 15.03.16 hectare grond inclusief een boerderij en enkele schuren die de gemeente van de strokartonfabriek
overnam, werd ƒ104.504,45 betaald. Uit: Notulen gemeenteraadsvergadering 29 juli 1929. (Bron: Documentatie 'Oosterpark
1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
17
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Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 7-3-1930. (Bron: www.delpher.nl.)

Besluit van de gemeenteraad Hoogezand, vastgesteld op 21 mei 1930 en tezamen met de plantekening verzonden aan het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen ter goedkeuring van het Uitbreidingsplan. Door GS goedgekeurd
op 4 december 1930. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer
door W.A.H. Rozema.)
19

Circa 35000 m2 werd bestemd voor wegen, paden en pleinen, 15.000 m2 voor vijvers, 30.000 m2 voor beplanting en gazons
en ongeveer 50.000 m2 voor bouwgrond. (Bron: verslag uitzending Radio Noord, programma “NOORDMANNEN”, interview met
Jaap Westerdiep, uitgezonden op 8 juli 2012; http://www.historische-vereniging-hs.nl.)
20
21
22

Gelijkertijd veranderde de naam van het 'Plantsoen' in 'Westerpark'.
Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 7-3-1930. (Bron: www.delpher.nl.)
Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 6-5-1931. (Bron: www.delpher.nl.)
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Afb. 2.18a en b: 'Uitbreidingsplan Gemeente Hoogezand Oosterpark'. Getekent 'October 1930, de gemeentearchitect
M.J. Westerling.' (Herkomst: Documentatie gemeente Hoogezand-Sappemeer.) Op de uitsnede zijn middels een omkadering de drie deelgebieden A, B en C aangegeven, die overeenkomen met de toelichting van Westerling.

A
B

26

C
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De reactie van de commissie d.d. 19 april luidde positief, doch er was wel enige zorg over de aanleg
van een riolering. Deze mocht in geen geval aangekoppeld worden op de twee nieuwe vijvers in de
23
centraal gesitueerde parkaanleg.
Toen duidelijk werd dat de bewoners van Hoogezand en eventuele andere belanghebbenden na de
periode van inzage geen bezwaren hadden gemaakt, was de weg vrij om Gedeputeerde Staten van
de provincie Groningen om goedkeuring te vragen, met de kanttekening dat het plan mogelijk in detail
nog gewijzigd zou kunnen worden. Op de aanvraag, die op 21 mei werd ingediend, kwam op 4
24
december het positieve bericht dat de gemeente verder mocht gaan met de uitvoering van het plan.
Tussentijds was er echter een verzoek van de gemeente Sappemeer gekomen om de aansluiting van
de later zogenoemde Noordersingel op de Stationsstraat Sappemeer (later: Kees de Haanstraat)
enigszins te wijzigen. Ook was er de vraag gekomen of de aansluiting van de Zuiderlaan op de
Stationsstraat kon vervallen, gezien het verwerven van het benodigde huisperceel naast het aldaar
25
gelegen veilingterrein onnodig duur zou uitvallen.
Westerling paste naar aanleiding van die vraagstukken het plan voor het Oosterpark in oktober 1930
aan. (Afb. 2.18.) Bij de nieuwe ontwerptekening past onderstaande toelichting:
1e

WIJZE VAN AANLEG
Landschappelijk of rechtlijnig?
De wijze van aanleg wordt hier bepaald door de loop der straten en de vorm der vijvers, zooals die
reeds op het terrein zijn gemaakt. Voor het groote middengedeelte (deel A.) dat hoofdzakelijk
begrensd wordt door gebogen straatwegen en gebogen vijverboorden, is de Landschappelijke aanleg
de meest verkieselijkste. Uitgezonderd echter het betrekkelijk gelijkvormig middengedeelte tusschen
de beide vijvers, waar een meer symetrische aanleg wel op haar plaats is.
Voor de deelen B. en C. die door rechte straten worden ingesloten is een rechtlijnige aanleg de
aangewezen methode; met deels regelmatige, maar ook gedeeltelijk natuurlijke groepeering der
beplanting.
2e HET MAKEN VAN EEN PLANTSOEN VOOR DE OMWONENDEN EN INGEZETENEN
De wijze van aanleg, de loop der paden en de groepeering der beplanting is zoo gedacht, dat de
aanleg wordt gemaakt voor de omwonenden en verdere ingezetenen om een gezellige en ruime
wandelplaats te bezitten.
Voor deel A. was een andere wijze van aanleg, met hoegenaamd geen wandelpaden en één enkele
doorblik ook mogelijk, doch mijns inziens niet wenschelijk. Een dergelijke wijze van aanleg is voor den
waarnemer-vreemdeling- vanaf een enkele bepaalde plaats grootscher, doch biedt voor de
ingezetenen geen attractie en bevrediging.
Vandaar dat ik de voorkeur heb gegeven aan deze wijze van aanleg, waarbij het park een
verblijfplaats wordt voor de ingezetenen, met zachte grasglooiingen en verlaagde wandelpaden
bijlangs het water.
In het plan zijn voorts aangegeven goede doorzichten tusschen de groepeeringen der beplanting
vanaf verschillende rustpunten en ruime inblikken vanaf de verkeerswegen op de mooiste punten.

23

Brief d.d. 19 april 1930 van de voorzitter van de Gezondheidscommissie gericht aan het Gemeentebestuur te Hoogezand.
(Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H.
Rozema.) 'Uit het plan is niet na te gaan hoe de afwatering van de in de toekomst te bouwen woningen zal plaats hebben. Wij
veronderstellen, dat de gemeente daarvoor rioleering zal aanbrengen onder de aan te leggen wegen. Indien het de bedoeling
mocht zijn het vuile water af te voeren naar de in het plan opgenomen vijvers, zou de commissie daartegen ernstig bezwaar
moeten maken. Zij kan zich met het plan om ter plaatse 2 vijvers aan te leggen alleen dan vereenigen, wanneer zekerheid
bestaat, dat het water in die vijvers in geen enkel opzicht aan vervuiling blootstaat. Afloop van riolen in de vijvers zal naar het
oordeel onzer commissie niet kunnen worden toegestaan.'
24

Besluit van de gemeenteraad Hoogezand, vastgesteld op 21 mei 1930 en tezamen met de plantekening verzonden aan het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen ter goedkeuring van het Uitbreidingsplan. Door GS goedgekeurd
op 4 december 1930. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer
door W.A.H. Rozema.)
25

In antwoord op een schrijven van d.d. 21 juli 1930: Brief van Burgemeester en Wethouders der gemeente Sappemeer aan
Heeren Burgemeester en Wethouders der gemeente Hoogezand, d.d. 12 augustus 1930.
27
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Afb. 2.19: Werkzaamheden in het Oosterpark, ter hoogte van het Nutsgebouw op de hoek van de Bgm. Bartelsstraat
(op de voorgrond) en de Nutsstraat. De foto met onderschrift was geplaatst in het weekblad 'Het Noorden in Woord en
Beeld', d.d. onbekend, winter 1931. (Herkomst: BHS, id.nr. Df_D00383.)
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3e VOORZIEN IN HET GROOTE TEKORT AAN GROND
Het vergrooten van de westelijke vijver is aestetisch wel gewenscht en practisch noodzakelijk.
Verruiming van de Westelijke vijver is om bovenstaande redenen in bijgaand plan voorgesteld.
Het vergrooten op de aangegeven wijze biedt meer motieven voor een aardige oeverbeplanting en
voorziet tevens in een prima afwatering van het terrein.
Door de beide bruggetjes, die over het ontworpen eilandje voeren wordt een aardige verbinding van
de beide zijden verkregen. Door deze bruggetjes in streng horizontale lijn laag over het water te
26
leggen zullen ze de rust van de doorzichten geenszins verstoren.”
Westerling had ten opzichte van de nog vrij globale plantekening van november 1929 een
verdiepingsslag gemaakt in het ontwerp. Niet alleen de centrale parkaanleg, ook de kleinere plantsoenen in de zuidwest- en zuidoosthoek van de woonwijk waren nu gedetailleerd door de gemeentearchitect ontworpen. Op de ontwerptekening staan rondom de vijvers slingerende wandelpaden,
locaties van bankjes, bruggen en trappartijen, laanbomen en beplantingsgroepen en perken in gazon.
De aansluiting Noordersingel-Stationsstraat was verruimd terwijl de aansluiting ZuiderlaanStationsstraat was vervallen. In plaats daarvan was de Nutsstraat doorgetrokken tot aan de
Stationsweg, waardoor de aanwezige kolk werd doorsneden. Ook de vormgeving van de hoofdas was
aangepast, ten behoeve van een betere aansluiting van de Vijverstraat en Bgm. Bartelsstraat.
De meest opvallende wijziging ten opzichte van het voorstel uit 1929 betrof de vergroting van de
westelijke vijver, toegelicht onder punt 3. Deze aanpassing was geboren uit de noodzaak om meer
grond vrij te krijgen voor de ophoging van de omliggende wegen en het bouwterrein. Zelfs met het
3
vergroten van de westelijke vijver zou er slechts 6.000 m vrijkomen uit het terrein, terwijl door
3
Westerling was berekend dat er 40.000 m nodig zou zijn. Er moest daarom grond van elders aangevoerd worden. Daarvoor kocht de gemeente voor ƒ10.000 een stuk grond van circa 5 hectare van de
27
familie H. van Peer uit Lula. Deze grond lag redelijk in de nabijheid, ten zuiden van het spoor.
3
Uiteindelijk heeft men 34.000 m zand hiervandaan aangevoerd voor het ophogen van de wegen en
28
bouwkavels.
De ontwerptekening toont ook enkele kavels die reeds uitgegeven waren voor woningbouw. De eerste
woningen in het Oosterpark verrezen in de jaren 1931 en 1932, voordat de wegen en plantsoenen
29
voltooid waren.
Mede gezien de omvang van de benodigde grondwerken had B en W het verzoek ingediend om het
30
31
uitbreidingsplan bij wijze van werkverschaffing te laten uitvoeren. Bij de graafwerkzaamheden voor
het Oosterpark, die reeds in de winter van 1931 van start gingen en eindigden in de loop van 1933,
32
werden honderd en meer werklozen te werk gesteld. (Zie ook paragraaf 3.1.)
26

Jan Vroom gebruikte deze tekst onder het kopje 'Genoemde eischen' in zijn 'Omschrijving en raming van kosten van de
verdere aanleg van het uitbreidingsplan der Gemeente Hoogezand', die hij in oktober 1931 bij de gemeenteraad indiende.
(Bron: documentatie SB4, afkomstig uit archief van firma De Punt.) Om die reden werd steeds aangenomen dat dit zijn woorden
waren en hij dus ook het Oosterpark ontwierp. Uit voorliggend onderzoek wordt duidelijk dat Westerling reeds in oktober 1930
een vergroting van de vijver voorstelde. Dit doet vermoeden dat Westerling deze toelichting geschreven heeft ter verduidelijking
van zijn aanpassing en dat Vroom de tekst slechts overnam.
27

Besluit van de gemeenteraad d.d. 21 januari 1931, ingediend bij Gedeputeerde Staten en goedgekeurd op 22 januari 1931.
(Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H.
Rozema.)

28

Verslag van uitzending Radio Noord, programma “NOORDMANNEN”, interview met Jaap Westerdiep, uitgezonden op 8 juli
2012. (Bron: http://www.historische-vereniging-hs.nl.)
29

Architect C.H. Uiterdijk kocht in opdracht van zijn opdrachtgevers M.S. de Beer te Sappemeer en S. de Beer te Hoogezand
twee percelen aan de (later zogenoemde) Bgm. Bartelsstraat waarop de woningen met huisnrs. 14 en 15/16 zouden verrijzen.
Het verzoek werd in de raadsvergadering van 25 september 1931 goedgekeurd. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992',
verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
30

In de crisis van de jaren '30 kampte Nederland met een grote werkloosheid. Vanuit het rijk was een regeling ingesteld waarbij
grote projecten als werkverschaffing konden gaan dienen, met de gedachte om werklozen voor hun uitkering te laten werken.
Deze werkverschaffingsprojecten betroffen merendeels infrastructurele werken tot 'nut voor de gemeenschap' en om zoveel
mogelijk werk te genereren werd de arbeid met eenvoudige middelen en in handkracht uitgevoerd. Het werk mocht niet
concurreren met dat van gewone bouwbedrijven. De gemeente kreeg 70% subsidie van het Rijk op de loonkosten. Het werk in
Hoogezand werd zoals veel werkverschaffingsprojecten begeleid door de Nederlandsche Heidemaatschappij.
31

Besluit gemeenteraad d.d. 21 januari 1931, ingediend bij Gedeputeerde Staten en goedgekeurd op 22 januari 1931. (Bron:
Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
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Brief van B en W van Hoogezand gericht aan de Directie der Nederlandsche Heidemaatschappij Afdeeling: Algemeene
Technische Dienst te Arnhem, d.d. 21 juli 1931. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
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Afb. 2.20: Brief van J. Vroom aan B en W. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit archief van firma De Punt.)
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2.5. Aanstelling tuinarchitect J.Vroom (1931)
Toen het ontwerp voor de nieuwe wijk eenmaal vast lag, kon het plan voor de plantsoenering worden
33
opgesteld. In de zomer van 1931 ging het gemeentebestuur op zoek naar een tuinarchitect die zorg
kon dragen voor de verdere aanleg en beplanting. Op 28 september werd aan drie geselecteerde
tuinarchitecten de ontwerptekening en bijbehorend bestek van de gemeente-architect verzonden met
het verzoek om 'geheel vrijblijvend te ontwerpen een teekening met kostenbegrooting voor uit te
34
voeren werken en aan te brengen beplanting, in te zenden vóór 19 October a.s.'. (Bijlage II.c.) De brief
was gericht aan 'J. Vroom tuinarchitect te de Punt, J.W. Verdenius tuinarchitect Verl. Hereweg te
Groningen en Mej. R.T. Boon tuinarchitect te Hoogezand, tijdelijk te Eck en Wiel.' Als geen gebruik
werd gemaakt van hun plan, ontvingen zij ƒ100 en het plan retour.
Jan Vroom jr. had vooraf al interesse getoond in de opdracht een beplantingsplan op te stellen voor
het Oosterpark. Op eigen initiatief d.d. 24 juli zond hij als aanbeveling een brief met referenties aan B
en W: 'Het is mij bekend dat U voor de verdere aanleg en beplanting in het uitbreidingsplan een
tuinarchitect van noode hebt en aangezien U naar ik hoop daarvoor nog niet iemand hebt, neem ik de
vrijheid te vragen of ik U van één en ander eens een voorstel mag doen. Daar U mijn werk
vermoedelijk niet kent, meen ik goed te doen U onderstaande eenige adressen op te geven waar U
35
naar mijn persoon en werken zoudt kunnen informeren. […]'
(Bijlage II.a.) Hij noemde o.a. de
tuinaanleg bij het Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord te Zuidlaren en de tuin van het
Diaconessenhuis te Groningen. In aanvulling daarop stuurde Vroom op 18 september nog een brief
aan B en W waarin hij hen attendeerde op een project van hem, dat op dat moment in uitvoering was.
(Bijlage II.b.) Het betrof de tuinaanleg bij Huis Voorveld te Harenermolen, die Vroom uitvoerde in
opdracht van de heer H.G. Nanninga. Hij achtte dit van belang omdat ook daar 'een flinke vijver en
aardige glooiingen worden gelegd.' […] 'Het leggen van constructief goede en gemotiveerde
glooiingen ziet men weinig. Met bescheidenheid meen ik onder Uw aandacht te mogen brengen, bij
het bezichtigen van reeds uitgevoerde werken hier speciaal op te letten, omreden het leggen van
goede glooiingen rondom de groote vijver in Uw uitbreidingsplan, een factor is, wat ongetwijfeld
36
bijzonder de aandacht vraagt.'
37

Terwijl de inzendingstermijn nog was uitgesteld tot 1 november , leverde Vroom zijn tekening en
begroting voor het Uitbreidingsplan tezamen met een begeleidende brief gedateerd op 'Oct 1931' voor
die datum in bij B en W. (Afb. 2.20.) Bij de bescheiden hoorde ook een uitgebreide toelichting op het
benodigde plantsoen die hij voor de verschillende plantvakken had gekozen. (Bijlage II.d.) De tekening
met daarop de cijfers die verwijzen naar de beplantingslijsten is helaas niet teruggevonden. Overigens
blijkt uit Vrooms brief dat de graafwerkzaamheden al ver waren gevorderd. Beide vijvers waren in
ieder geval al (grotendeels) uitgegraven.
Ter voorbereiding op de plantsoenaanleg in het Oosterpark was een commissie ingesteld, bestaande
uit het volledige College van B en W, gemeentearchitect Westerling en de heer H.D. Reinders
38
namens de Heidemaatschappij. Voorafgaand aan het versturen van de uitnodigingen hadden zij van
alle drie de tuinarchitecten eerder uitgevoerde projecten in ogenschouw genomen om verzekerd te
zijn van hun deskundigheid.

33
34

Vermoedelijk bezat de gemeentearchitect zelf niet deze vaardigheid.

Brief van het gemeentebestuur van Hoogezand d.d. 28 september 1931 gericht aan drie tuinarchitecten, respectievelijk Jan
Vroom jr. (1893-1958), Johan Willem Verdenius (1883-1966) en Renske Titia Boon (1900-1985).
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Brief van J. Vroom aan B en W der Gemeente Hoogezand, d.d. 24-7-1931, De Punt. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit
archief van firma De Punt.)
36

Brief van J. Vroom aan B en W der Gemeente Hoogezand, d.d. 18-9-1931, De Punt. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit
archief van firma De Punt.)
37

Notulen B en W, vergadering d.d. 16-10-1931. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit gemeentearchief.) De oorspronkelijke
uitnodiging zegt vóór 19 oktober.
38

Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 28-11-1931. (Bron: www.delpher.nl.)
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Afb. 2.21: Zicht over het Oosterpark in noordelijke richting. De foto dateert van vlak voor de opening. Rechts lijkt nog
een aantal opgekuilde bomen of bosplantsoen te liggen (voorzien van bescherming). Vermoedelijk is deze foto
genomen vanaf de bovenverdieping (of het dak) van Hotel van Biessum aan de Stationsweg, tegenover het treinstation.
(Herkomst: documentatie SB4, afkomstig uit archief van firma De Punt.)

Afb. 2.22: Situatie ten tijde van de opening in 1932. Uitzicht over het park vanuit de Nuts Spaarbank en Openbare
Leeszaal richting de Strokartonfabriek. Prentbriefkaart. (Herkomst: BHS, id.nr. SAc_201-0017.)
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Toen de gevraagde tuinarchitecten hun plan hadden ingediend ging de commissie in beraad over de
drie plannen. Hun oordeel luidde dat alle voorstellen 'getuigen van ernstig en serieus werk, waarvoor
de commissie alle lof en waardeering heeft. Na raadpleging en vergelijking van de plans en gehoord
de mondelinge toelichting, die op ieder dezer plans werd gegeven, is de commissie echter
39
eenstemmig tot de conclusie gekomen, dat het plan Vroom de voorkeur verdient.'
Mogelijk had uiteindelijk de aantoonbare ervaring die Vroom bezat ten aanzien van de aanleg van
vijvers, zoals hij in zijn tweede referentiebrief benadrukte, de doorslag gegeven.
40
De kosten had Vroom als volgt begroot: Beplanting ƒ5.875 ; 600 boompalen met 1000 boombanden
ƒ300; 200 ton stalmest ƒ500; opzichter gedurende 20 weken per week pl.m. ƒ45 ƒ900; totaal
41
ƒ8.375.'
Het advies van de commissie om Vroom in te schakelen werd behandeld in de raadsvergadering van
27 november 1931. Men wilde graag een beslissing nemen: 'Met het oog op de steeds toenemende
werkloosheid is eene spoedige afhandeling gewenscht; de vereischte begrootingswijziging ligt in
concept gereed waarop bij aanneming de goedkeuring van het College van GEd. Staten zal worden
42
gevraagd.'
De heer Reinders van de Heidemaatschappij gaf nog een nadere toelichting: 'het plan
van Verdenius kost ƒ33702; het plan Boon ƒ20436 en het plan Vroom vrijwel het midden houdt van
deze beide cijfers. Voor degenen die van een waterrijk plantsoen houden, door middel van
vijverpartijen verdient het plan Vroom de voorkeur. Vooral de commissie is dit denkbeeld sympathiek,
hoewel men zich niet mag ontveinzen, dat door de te vergraven [westelijke] vijver, die daardoor veel
grooter wordt, plm 1½ H.A. in de toekomst niet meer voor een ander doel gebruikt kan worden. De
vorm van den vijver wordt er echter door verfraaid en dit lijkt Spr. een goede gedachte. De post
arbeidsloonen is in het plan Vroom te laag gerekend, zooals trouwens ook uit de begrooting van de
Heide-Maatschappy valt te concluderen. […] Voor onderhoud van het plantsoen rekent de heer
Verdenius op een vakman met twee hulpen. Hiermee zal dus een bedrag zijn gemoeid van plm.
ƒ3000 per jaar. De heer Vroom komt niet zoo hoog, hoewel Spr. voor zichzelf overtuigd is, dat het
plan Vroom niet minder onderhoud vereischt, mogelijk nog meer.
Bij acceptatie van het voorstel 'vragen B. en W. machtiging diverse maatregelen te treffen, als het
instellen van een commissie, die op de beplanting zal toezien, en verder overleg te openen met den
heer Vroom omtrent de uitvoering, de garantie-tijd en de wijze van betaling.' Op de vraag of het plantsoen ook in werkverschaffing zal worden uitgevoerd, antwoordde de voorzitter dat 'het de bedoeling is
het grondwerk in Werkverschaffing uit te voeren. De vraag zal nog onder de oogen moeten worden
gezien of het wel wenschelijk is alle beplanting direct uit te voeren, m.a.w. daarin eenige
geleidelijkheid te betrachten, met het oog op het ontbreken van trottoirbanden bijlangs de wegen.'
Hoewel er weinig discussie was over de keuze voor Vroom volgde nog wel een uitvoerig debat tussen
de raadsleden over het wel of niet in werkverschaffing uitvoeren van de plantsoenering en ophoging
van bouwterreinen. Wethouder de heer Klok lichtte tot besluit toe: 'Hier hebben we een stuk werk, dat
in alles is verhaast, in weerwil van de hooge leeningen, die we er in dezen miserabelen tijd voor
hebben moeten sluiten. We hebben dit gedaan om de menschen aan werk te helpen, in gewone
omstandigheden was mogelijk het heele park nog in geen 4 à 5 jaar uitgevoerd.'
Het voorstel van de commissie werd hierop aangenomen met 8 tegen 5 stemmen.
Op 18 december 1931 werd officieel de opdracht aan Vroom verstrekt, die deze per brief d.d. 28
43
december met dank accepteerde. Ondertussen was het raadsbesluit ook goedgekeurd door
44
Gedeputeerde Staten.
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Brief van B en W van Hoogezand gericht aan de gemeenteraad, d.d. 20 november 1931. Voorstel aan de raad om in te
stemmen met de keuze voor J. Vroom. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit archief van firma De Punt.)
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B en W ontving naderhand nog een brief van Vroom, d.d. 2-12-1931, met daarin 'een nadere specificatie' van het door hem
geraamde bedrag van ƒ5.875. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het gemeentearchief HoogezandSappemeer door W.A.H. Rozema.)
41

Het bedrag was inclusief plankosten, winst en risico. Niet meegenomen (omdat zij buiten de opdracht van Vroom vielen)
waren de kosten voor maken en plaatsen van bruggen en zitbanken, metselwerk van de geprojecteerde trappen, grind voor
sommige paden en huur van smalspoor en verdere benodigde materialen.
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Notulen gemeenteraad, vergadering d.d. 27-11-1931. (Bron: documentatie SB4, uit gemeentearchief.) De begroting van de
Heidemaatschappij was een dag eerder ingekomen en de kosten van het grondwerken en de arbeidslonen, onder subsidie van
het Rijk, waren berekend op ƒ26.100. Verwacht werd dat 70 procent van de lonen ad ƒ13.000 kon worden terugontvangen van
het rijk, zodat circa ƒ17.000 ten laste van de gemeente kwam, waarvoor t.z.t. wel een lening zou moeten worden gesloten.
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Brief van B en W aan Vroom, d.d. 18-12-1931. Brief van J. Vroom aan B en W, d.d. 28-12-1931. (Bron: documentatie SB4,
afkomstig uit archief van firma De Punt.)
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Nieuwsblad van het Noorden, d.d.19-12-1931. (Bron: www.delpher.nl.)
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SB4

Afb. 2.23: Fragment van de Chromotopografische Kaart, 1935.
(Herkomst: WWW, Bonneblad nr. 116, Hoogezand - Sappemeer, uitgave 1935; schaal 1: 25.000.)

Afb. 2.24: Luchtfoto vanuit het zuiden, gemaakt ten tijde van de opening van het Oosterpark op 29 juli 1932. Op de
voorgrond het station, op de achtergrond de lintbebouwing langs het Winschoterdiep. De foto was geplaatst in het
weekblad 'Het Noorden in Woord en Beeld', d.d. 12 augustus 1932. (Herkomst: BHS, id.nr. Df_D00762.)
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2.6. Verdere aanleg en opening van het Oosterpark (1932)
Met instemming van B en W stelde Jan Vroom de heer G. Ubels aan als projectleider/opzichter, die
45
begin januari direct aan de slag ging. Het werk liep echter al snel vertraging op door een staking
46
onder de tewerkgestelden.
Op 18 januari berichtte Vroom aan B en W dat het werk nog steeds stil lag, maar dat Ubels per
ommegaande weer naar Hoogezand was afgereisd omdat naar verwachting de werkzaamheden
47
spoedig konden worden hervat. Ook daarna ging het werk niet zo snel als gehoopt, mede door het
natte winterweer maar vooral ook door gebrek aan goede werkkrachten. Vroom uitte op 16 maart per
brief aan B en W zijn bedenkingen of het streven de beplanting in dat voorjaar gereed te hebben nog
wel haalbaar was. (Bijlage II.e.) In ieder geval zouden er dan minimaal 20 extra werkkrachten ingezet
moeten worden. De zorg van Vroom had betrekking op de verwachting dat wanneer de beplanting te
laat in het seizoen zou worden geplant, veel planten dood konden gaan. Volgens de overeenkomst
droeg Vroom daarvoor zelf het risico.
Verder schreef Vroom dat het de bedoeling was aan het eind van de maand de eerste bomen langs
wegen te planten. Echter de aanschaf van de daarvoor benodigde boompalen en boombanden moest
nog door de gemeente worden geregeld. Indien akkoord, kon hij daar ook zelf zorg voor dragen.
Enkele dagen later volgde het verlossende antwoord. Na overleg met de opzichter van de
Heidemaatschappij werden door B en W aan Ubels extra werkkrachten ter beschikking gesteld. Ook
mocht hij de gevraagde boombanden en -palen aanschaffen. Opgelucht antwoordde Vroom daarop: ''t
48
Verheugt mij dat het werk thans kan opschieten.'
In de aanloop naar de voltooiing van het Oosterpark ontving Hoogezand diverse blijken van
belangstelling. Zo was van het gemeentebestuur van Winschoten het aanbod gekomen om twee
zwanen cadeau te doen ter bevolking van de twee vijvers in het uitbreidingsplan.
49
Verder was van den heer Symons, ijzerhandelaar, een zonnewijzer als geschenk ontvangen. Deze
was afkomstig uit de tuin van zijn woning, oud-burgemeesterswoning 'Sorgvliet' aan de Brugstraat
(thans Meint Veningastraat). Oorspronkelijk had de gepleisterde zonnewijzer gestaan op de
e
50
voormalige 18 eeuwse buitenplaats Gerlacius. In het Oosterpark kreeg hij een eervolle plek midden
op de hoofdas, tevens het middelpunt van het plangebied.
Halverwege juli werden de vijvers bevolkt met 125 edelkarpers en 250 goudwinden, afkomstig van de
'vischteelt der Ned. Heidemaatschappij en aangeboden door de vischclub "Foxhol".' Het was echter
niet de bedoeling dat men met een hengeltje op de oever ging zitten, want 'Visschen in de vijvers zal
51
als diefstal worden gestraft.'
Langzaam maar zeker kreeg de wijk en in het bijzonder de parkaanleg steeds meer vorm en werd
fasegewijs de beplanting aangebracht. Op 29 april en 9 juli kwam de keuringscommissie bijeen om het
52
door Vroom geleverde plantmateriaal te keuren. Per brief liet de commissie aan B en W weten dat zij
vond dat 'de gemeente Hoogezand is door den aanleg van het Oosterpark in het bezit gekomen van
een zeer fraai park met een uitgebreid sortiment van boomen en heesters.' Men had 'de beplanting in
het geheele park gecontroleerd en gekeurd op soort, aantal, maten van geleverde boomen enz.'
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Brief van Vroom aan B en W: verzoek om instemming voor aanstellen van opzichter, d.d. 28-12-1931. Brief van B en W aan
Vroom: instemming met opzichter, d.d. 2-1-1932. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit archief van firma De Punt.)
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Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 8-1-1931. (Bron: www.delpher.nl.)
Brief van J. Vroom aan B en W, d.d. 18-1-1932. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit archief van firma De Punt.)

Brief van B en W aan Vroom, d.d. 18-3-1932. Brief van J. Vroom aan B en W, d.d. 23-3-1932. (Bron: documentatie SB4,
afkomstig uit archief van firma De Punt.)
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Nieuwsblad van het Noorden, 'Uit den Raad', d.d. 23-4-1932 (Bron: www.delpher.nl.)

Buitenplaats 'Gerlacius' lag in De Kiel ten zuiden van Hoogezand, oostelijk van het Kieldiep (vroeger Kielsterdiep, een
zijkanaal van het Winschoterdiep.) De voormalige buitenplaats was genoemd naar zijn stichter Abraham Gerlacius (1706-1778),
raadsheer der stad Groningen van 1756 tot 1765.
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Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 16-7-1932 (Bron: www.delpher.nl.)

De keuringscommissie was samengesteld uit de heer G. Botke (wethouder te Hoogezand), Ir. J. Heemstra (Rijkstuinbouw
consulent voor Groningen en Drenthe) en E.J. Jansen van 't Laar (Opzichter Rijksplantsoenen), beide laatstgenoemde woonden
te Groningen.
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SB4

Afb. 2.25: Zicht over de zuidpunt
van de hoofdas, richting het
oosten. Rechts op de achtergrond
het
Nutsgebouw
en
links
meelfabriek Benes. De foto met
onderschrift was geplaatst in het
weekblad 'Het Noorden in Woord
en Beeld', d.d. onbekend, zomer
1932. (Herkomst: www.nednl.nl;
id.nr. Park bij meelfabriek 0837.)

Afb. 2.26: Zicht vanaf het
zuideinde van de hoofdas, richting
het noorden. Links is op de inzet
nog net een leuning zichtbaar van
een van de bruggen. De foto('s)
met onderschrift was geplaatst in
het weekblad 'Het Noorden in
Woord en Beeld', d.d. onbekend,
zomer
1932.
(Herkomst:
www.nednl.nl; id.nr. Nieuwe Park
0910.)

Afb. 2.27: Zicht over de hoofdas,
vanaf halverwege richting het
zuiden. De foto met onderschrift
was geplaatst in het weekblad 'Het
Noorden in Woord en Beeld', d.d.
onbekend,
najaar
1932.
(Herkomst: www.nednl.nl; id.nr.
Nieuwe Park 0837.)
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Afb. 2.28: Uitzicht vanaf de toren van het Nutsgebouw in zuidelijke richting op het driehoekige plantsoen, begrensd
door de Nutsstraat (links), Zuiderlaan (achterzijde) en Kerslaan (rechts), vermoedelijk zo genoemd vanwege de
hierlangs aangeplante sierkersen. Op de achtergrond is de spoorlijn zichtbaar. Prentbriefkaart, ±1938. (Herkomst: HV,
privé-collectie, nr 17.)

Afb. 2.29: Uitzicht vanaf de toren van het Nutsgebouw in noordelijke richting. Rechts op de voorgrond is een groot
half verhard plein zichtbaar, met verspreid (linde-)bomen. (Gesitueerd direct voor het Nutsgebouw, tussen Bgm.
Bartelsstraat en Noordersingel.) Later is dit plein omgevormd naar gazon. Rechts op de achtergrond de meel- en
veevoederfabriek van Benes. Prentbriefkaart, ±1935. (Herkomst: BHS, id.nr. SAc_205-756.)
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SB4

Afb. 2.30: Uitzicht op het eiland in de westelijke vijver met de zuidelijke brug, gezien vanuit het noordwesten. De oevers
waren nog niet van een beschoeiing voorzien. Midden op de foto een jonge treurwilg (tegenwoordig een monumentale
boom). Op de achtergrond zijn de eerste woningen aan de Bgm. Bartelstraat zichtbaar. (Herkomst: BHS: id.nr.
CJdB130115.)

Afb. 2.31: Zicht vanaf de hoofdas op de oostelijke vijver, links bebouwing langs de Noordersingel. Op de voorgrond de
wit geschilderde houten parkbank geflankeerd door een riet gevlochten prullenmand. De oever van de vijver is
inmiddels verstevigd met een beschoeiing van wilgentenen. Prentbriefkaart, ±1940. (Herkomst: BG, id.nr.
NL_GnGRA_1986_11828.)
38

Oosterpark te Hoogezand

Bij de levering was aan alle eisen voldaan.
55
zaad en de mest voor de gazons.

53 54

Tot slot werd begin juni de bestelling geplaatst voor het

Hoewel nog niet al het plantwerk was afgerond en de aanleg van de straten nog maar gedeeltelijk
gereed, vond op vrijdag 29 juli 1932 de feestelijke opening plaats van het Oosterpark. In aanwezigheid
van vele genodigden knipte burgemeester Derk Bartels het symbolische lintje door. De heer A.
Mulder, voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken, bood een grote met planten gevulde
bloembak op standaard aan, waarop de inscriptie 'Aangeboden door de V.V.V. Opening Oosterpark
Juli 1932'. Het betonnen ornament kreeg een eervolle plek in het park, op de zuidpunt van de hoofdas
en zou nadien jaarlijks van een nieuwe beplanting worden voorzien. Na diverse voordrachten en de
opvoering van het Hoogezandster volkslied door het fanfarecorps Hoogezand-Sappemeer, maakten
de aanwezigen een rondgang door het plantsoen. Daar kon men zich onder meer laten verrassen
56
door een indrukwekkende hoge fontein in de grote vijver, die speciaal voor deze dag was geplaatst.
Vele prentbriefkaarten en foto‟s geven een goed beeld van de wijk en het park kort na voltooiing. (Zie
ook de vele afbeeldingen in bijlage V. Historische prentbriefkaarten en foto's.) Het terrein was vanzelfsprekend
nog erg 'open' doordat er nog nagenoeg geen huizen stonden en de jonge aanplant laag en
transparant was. Uitzondering vormden de opvallend hoge Italiaanse populieren die als laan waren
geplant langs de hoofdas en elders in kleine groepjes ter accentuering van de kleinere plantsoenen in
de wijk. Verspreid over de parkaanleg waren solitairen en beplantingsgroepen geplaatst met een rijke
diversiteit. Een groot aandeel werd ingenomen door naaldbomen, coniferen en wintergroene heesters,
waaronder kegelvormige taxussen langs de hoofdas. De afwisseling van open gazons en plantvakken
en bossages boden ruimte voor een afwisselend spel van zichtlijnen.
Terwijl elders in het park gekozen was voor een losse opbouw in plantvakken, was conform het
gewenste contrast de hoofdas door Westerling voorzien van een strakke vormgeving met bomenrijen,
haagjes, vormheesters en rozenperken. Ook voor de invulling van het grote recht- en driehoekige
plantsoen in respectievelijk de zuidwest- en zuidoosthoek van de parkwijk werd gekozen voor een
rechtlijnig ontwerp.
De zonnewijzer op het midden van de hoofdas vormde een blikvanger, die van veel plekken te zien
was. Vanaf dit punt aan de hoofdas daalden gemetselde traptreden af naar de beide vijvers. In het
verlengde van de trap, was aan de oostelijke vijver nog een uitkijkpunt met balustrade aangelegd. Op
de oevers stonden verschillende bomen en lagen wandelpaden. Op de noordoever van het eilandje in
de westelijke vijver, bereikbaar via twee karakteristieke houten bruggen, was een volière met
vogelhuis. Dit deel van het eiland was voor wandelaars afgeschermd met een laag, met klimrozen
begroeid gaaswerk waarin een houten poortje. Overigens werd kort na de opening ook een eilandje
aangelegd in de oostelijke vijver.
Vanaf enkele, slechts spaarzaam rondom de vijvers geplaatste, zitbanken kon men van dit alles rustig
genieten. (Zie diverse afbeeldingen in bijlage Vb. Bruggen, banken en eendenhuisjes.) In verbijzondering op de in
het park geplaatste bankjes met ijzeren poten en (waarschijnlijk donkergroene) houten zitting en
leuning, stond er naast de prieelberk op de zuidwesthoek van de oostelijke vijver een opvallende witte
houten parkbank. (Afb. 2.31.)
Verspreid langs de diverse omliggende wegen waren op ruime afstand van elkaar straatlantaarns
geplaatst, maar in het park zelf had men geen verlichting aangebracht. Op het zogenaamde 'klavertje'
(het klavervormige perk ten zuiden van de hoofdas) stond een bijzonder fraaie lantaarnpaal met drie
lichtpunten. (Zie afbeelding op het voorblad van de Bijlagen.)
53

Brief van De commissie voor keuring van het plantsoen' aan B en W, d.d. 25-7-1932. (Bron: Documentatie 'Oosterpark 19321992', verzameld in het gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)

54

De keuringscommissie opperde nog een idee van een educatieve functie voor het park: 'Tenslotte meenen wij Uw College er
nog op te mogen wijzen dat de cultureele waarde van het park voor diverse inrichtingen van onderwijs, tuinbouwers en
natuurliefhebbers zeer zou worden bevorderd, indien op eenvoudige, doeltreffende wijze, de diverse boomen en heesters van
namen of nummers, welke verwijzen naar eventueel voor kostprijs beschikbaar te stellen beplantingslijsten, werden voorzien.
De ervaring leert, dat een dergelijke zaak alleen dan met succes kan worden uitgevoerd wanneer daarmee direct na den
aanleg, als alles nog is te overzien, wordt begonnen. Onze commissie, eventueel met medewerking van den Heer Vroom, is wel
bereid op dezelfde voorwaarden als voor de keuring dezen arbeid ter hand te nemen en Uw College voorstellen over de te
volgen werkwijze en daaraan verbonden kosten te verstrekken.' Er is geen enkel bewijs gevonden (correspondentie of op oude
foto's zichtbare bebording bij planten) dat dit idee tot uitvoering is gebracht.
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Brief van Vroom aan B en W: vraagt opdracht voor levering graszaad en mest, d.d. 6-6-1932. Brief van B en W aan Vroom:
instemming, d.d. 9-6-1932. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit archief van firma De Punt.)
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Spa, H.A., en S. Wiegertjes, 'De ontstaansgeschiedenis van het Oosterpark in Hoogezand.' In: Pluustergoud: halfjaarlijks
tijdschrift van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o. (2004), nr. 20.
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SB4

Afb. 2.32: Entree van de parkwijk vanaf de stationszijde. Prentbriefkaart, ±1934. (Herkomst: BG, id.nr. NL_MVDA_VmHo.Oo.16.1_1.)

Afb. 2.33: Zonnewijzer in perk, halverwege de hoofdas. Op de achtergrond bebouwing langs de Noordersingel en de
Oosterparkstraat. Prentbriefkaart, ±1940. (Herkomst: BHS, id.nr. SAc_205-761.)
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2.7. De gebeurtenissen na aanleg
Na de opening van het park werd het werk aan de straten en bouwkavels in de omliggende wijk verder
opgepakt. Uiteindelijk zouden de werkzaamheden in de loop van 1933 (voorlopig) worden beëindigd,
maar zelfs toen waren nog lang niet alle straten van een verharding voorzien. Dit werd al naar gelang
de verkoop van bouwterreinen ad hoc opgepakt. Zoals in november 1938, toen de weg rondom het
57
pleintje in de Zuiderlaan werd bestraat.
In januari 1933 maakte Vroom een ronde door de wijk met de gemeentelijke tuinman om te inventariseren waar laanbeplanting en ander plantgoed niet goed was aangeslagen en vervangen diende te
58
worden. (Zie bijlage II.f.) Ook moest op enkele plekken in het wandelpark nog een perk of
boombeplanting worden herzien, omdat een padaansluiting of bocht anders was aangelegd dan
oorspronkelijk gedacht. Tevens waren nog enkele kleine onderdelen uit het beplantingsplan blijven
liggen. Zo moesten er bijvoorbeeld nog 13 klimrozen worden geplant tegen het gaaswerk op het
eilandje.
Ook maakte Vroom in januari 1933 nog nieuwe aanvullingen op het beplantingsplan met betrekking op
de inrichting van de westgrens van de wijk en in het bijzonder voor een later aangelegde
59
'verbindingsweg' naar de Stationsstraat.
In 1935 vormde het Oosterpark het middelpunt van de Hoogezand-Sappemeer Tentoonstelling die
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van 25 tot en met 30 juni werd gehouden. De manifestatie was een initiatief van de plaatselijke
V.V.V.'s in samenwerking met de Handelsvereeniging Hoogezand-Sappemeer. Met de manifestatie op
het gebied van land- en tuinbouw, handel en nijverheid trachtte men de regio meer in de
61
belangstelling te brengen. Doordat er nog niet veel animo was voor aankoop van de bouwkavels,
bestond er in de nieuwe wijk meer dan voldoende ruimte om de 'H.S.T.' te houden. In de aankondiging
van de tentoonstelling, staat beschreven:
DE H.S.T. te Hoogezand en Sappemeer, Een grootsch opgezette expositie, waaraan in alle opzichten
veel zorg is besteed, Paarden- en veekeuringen en velerlei hippische activiteiten op het sportpark. De
H.S.T., de groote Hoogezand-Sappemeer Tentoonstelling […] De eigenlijke tentoonstelling is, zooals
reeds is opgemerkt, opgebouwd in het Oosterpark te Hoogezand. Een fraaier gelegen terrein voor een
expositie als deze zou men zich moeilijk kunnen wenschen. Niet alleen, dat men door de welwillende
medewerking van het Gemeentebestuur, de beschikking heeft gekregen over een overvloed aan
ruimte, doch ook de aanleg van het park en de ligging als zoodanig leent zich wel bij uitstek voor dit
doel. Wij wijzen in dit verband op de fraaie beplanting langs de paden, op de groote vijver, waarlangs
de aangebrachte electrische verlichting met haar honderden lampjes 's avonds ongetwijfeld een
sprookjesachtig effect zal te weeg brengen, op den ruimen toegangsweg en op de vele
parkeerplaatsen. […] de beide houten tentoonstellingshallen alsmede het poortgebouw aan den
ingang van het terrein ontworpen zijn door den gemeente-architect van Hoogezand, den heer
62
Westerling.
Na afloop van de succesvol verlopen tentoonstelling werd zoals afgesproken alles weer afgebroken
en hersteld naar de oorspronkelijke situatie.
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Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 11-11-1938. (Bron: www.delpher.nl.)

Brief van Vroom aan B en W, d.d. 11-4-1933. (Bron: documentatie SB4, afkomstig uit archief van firma De Punt.) Uit deze
brief volgt dat Vroom ook nog een advies gaf aangaande de aankleding met beplanting van de nieuwe turnhal in het
Westerpark.
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'Voorstel van aanplanting van een strook grond achter op de bouwterreinen in het Oosterpark te Hoogezand' en
'Beplantingsvoorstel behoorende bij het Ontwerp van padenaanleg bijlangs de verbindingsweg Oosterpark-Parallelweg te
Hoogezand', beiden De Punt Jan. 1933. Vermoedelijk werd hiermee het huidige Doctor Zamenhofplein mee bedoeld. (De
Parallelweg ligt in het verlengde van de Stationsweg.) (Bron: Documentatie 'Oosterpark 1932-1992', verzameld in het
gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer door W.A.H. Rozema.)
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De H.S.T. werd gehouden in navolging van de eerder succesvol verlopen Hoogezandster Tentoonstelling (HATE). Deze
tentoonstelling op het gebied van handel, nijverheid, land- en tuinbouw annex Provinciale Bakkerij Tentoonstelling met broodwedstrijd was van 23 tot en met 27 juli 1924 was gehouden in het Westerpark. (Bron: gemeentearchief.hoogezandsappemeer.nl.)
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In de regio werden gedurende de jaren '20-'50 meerdere van dit soort tentoonstellingen gehouden. In 1934 werd bijvoorbeeld
te Appingedam de Athil (Appingedammer tentoonstelling handel industrie en landbouw) georganiseerd. De manifestatie
„Kanaalstreek 1955‟ betrof een grote tentoonstelling waaraan de gemeenten Gasselte, Borger, Onstwedde, Wildervank, Odoorn
en Vlagtwedde deel namen.
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Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 22-6-1935. (Bron: www.delpher.nl.)
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SB4

Afb. 2.34: Loodrechte luchtfoto, Royal Air Force, 29 oktober 1944. (Herkomst: WWW, fotonr. 3360.)

Afb. 2.35: Vogelvluchtopname vanuit zuidelijke richting, 1950. (Herkomst: BHS, id.nr. HF-12547.)
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Doordat de economische tijden minder waren, werden de bouwkavels rondom het park in de jaren
dertig en begin veertig slechts mondjesmaat verkocht. De kopers waren geen puissant rijken, maar
kwamen wel uit de meer welvarende klasse. Er streek bijvoorbeeld een grote hoeveelheid leraren van
63
de plaatselijke HBS neer in het park.
Op de luchtfoto uit 1944 is goed te zien dat de bebouwing zich dan vooral concentreerde langs de
Noordersingel. Hier ontstond een min of meer aaneengesloten huizenrij. Langs de Bgm. Bartelsstraat,
Vijverstraat en overige straten in de woonwijk staan dan nog maar enkele huizen. Diverse hiervan
waren door de gemeente en door derden gebouwd voor de verhuur. Later werden die woningen
vrijwel allemaal in de verkoop gedaan.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd er rondom het park niets bijgebouwd. Daarna zou de
verkoop van kavels langzaam aantrekken, toch duurde het nog tot het eind van de jaren vijftig voordat
de open plekken langs de diverse straten in het park waren opgevuld. Het laatst was dat het geval in
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de Burgemeester Bartelsstraat.
De allerlaatste plek waar bebouwing verrees aan het Oosterpark, was de Jan Sangerslaan aan de
westkant van het Oosterpark. Hier stond tot in de jaren 80 een smalle plantsoenstrook met opgaande
bomen, als groene afscherming van het achterliggende terrein van de Strokartonfabriek. Pas nadat in
1981 de gebouwen van de Strokartonfabriek werden afgebroken, werden hier woningen neergezet,
gelijktijdig met de nieuwe woonwijk die op het vrijgekomen fabrieksterrein verrees. De straatnamen
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van deze woonwijk hebben nog betrekking op de kartonfabricage: Stroolaan, Cartonbaan. (Vergelijk
de topografische kaarten van afb. 2.38 t/m 2.43.)

Terwijl de invullingen van het grote rechthoekige en driehoekige plantsoen in de zuidwest- en
zuidoosthoek van de parkwijk in de loop van de twintigste eeuw sterk zijn vereenvoudigd (alle paden
verdwenen), bleef de aanleg van het centrale wandelpark tot op heden grotendeels intact. Sinds de
aanleg zijn bijvoorbeeld de vormen van de vijvers en de interne padenloop ongewijzigd gebleven.
Toch is op detailniveau wel het een en ander vernieuwd en aangepast en met name in de beplanting
is meerdere keren ingegrepen. Mede op basis van vergelijkingen in het historisch beeldmateriaal kan
worden genoemd:
Het half-verharde plein, gesitueerd tussen het Nutsgebouw en de Noordersingel en de eveneens
half-verharde, kleinere zitplek op de hoek Noordersingel-Jan Sangerslaan, met op beiden
lindebomen, zijn omgevormd naar gazon (voor 1974); de groepen lindebomen op beide locaties
staan er nog wel.
Vermoedelijk zijn op hetzelfde moment de paden langs de buitenzijden van het centrale
wandelpark opgeheven, waarna de gazons en plantvakken zijn doorgetrokken tot aan de straat.
De resterende wandelpaden zijn voorzien van asfaltverharding (en daarbij mogelijk versmald).
Tussen ±1955 en 1960 verdween het bovenste fragment van de zonnewijzer. (Vergelijk afb. V.a7 en
V.a10 in de bijlagen.) De zonnewijzer werd in 1993 gerestaureerd (waarbij echter het verdwenen
bovenste gedeelte niet is vervangen) en teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke locatie. Daarbij werd
de locatie wel eerst verhoogd, vermoedelijk opdat het object beter zichtbaar zou zijn
De Italiaanse populieren langs de hoofdas werden omstreeks 1960 vervangen door nieuwe
Italiaanse populieren, deze tweede generatie werd omstreeks 1993 vervangen door zuileiken
(gelijkertijd met de herplaatsing van de zonnewijzer).
De oorspronkelijke houten bruggen (wit met zwarte details) werden tussen 1965-1974 vervangen
door de huidige betonnen bruggen.
Vermoedelijk werd gelijkertijd de balustrade bij het uitkijkpunt (in dezelfde zwart-wit houten
vormgeving als de brugleuningen) bij de oostelijke vijver verwijderd. Later werd ook het
verhardingsoppervlak (een trapsgewijs aflopende tegelverharding) tussen wandelpad en vijver
opgeruimd en als gazon ingezaaid.

63

Spa, H., Het Oosterpark in de jaren 1940 - 1960. In: Pluustergoud: halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging
Hoogezand-Sappemeer e.o. nr. 37, p.37.
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Spa, H.A., en S. Wiegertjes, 'De ontstaansgeschiedenis van het Oosterpark in Hoogezand.' In: Pluustergoud: halfjaarlijks
tijdschrift van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o. (2004), nr. 20.
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Stuut, G., Een historische wandeling door Hoogezand-Sappemeer in de negentiende en de twintigste eeuw (2). In:
Pluustergoud 37 p. 6.
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Afb. 2.36: Zicht op de westelijke vijver vanaf de Jan Sangerslaan (ter hoogte van de kruising met de Noordersingel).
Voorlangs het heesterperk is een rand met vaste planten. Prentbriefkaart, 1970-1980. (Herkomst: HV, privécollectie,
'kleur3'.)

Afb. 2.37: Zicht op de westelijke vijver vanaf de Noordersingel (ter hoogte van de aansluiting op de hoofdas). Inmiddels
waren de bruggen vervangen en lag er een drijvend eendenhuis in de waterpartij. Op de achtergrond is de
Strokartonfabriek Hooites-Beukema zichtbaar (afgebroken in 1980). Prentbriefkaart, 1970-1980. (Herkomst: HV,
privécollectie, 'kleur2'.)
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Beplantingsgroepen, bomen en perken zijn veelvuldig vernieuwd. Daarbij werd ook niet geschuwd
om bepaalde plantgroepen of bomen te laten vervallen en elders nieuwe aan te leggen. Er is
duidelijk niet altijd consequent op oude plaatsen terug geplant. In de jaren 50-60 lijkt de
heesterbeplanting te zijn verrijkt met vaste plantenborders, die gedurende de zomer en
herfstmaanden voor meer kleur zorgden.
De na verloop van tijd afkalvende vijverranden werden op enig moment beschoeid met wilgentenen. Deze oeverbeschoeiing werd omstreeks 1965 vervangen door houten kantplanken. Deze
zal nadien (meermaals) zijn vernieuwd.
De oorspronkelijke parkbanken zijn in de loop der tijd vernieuwd. Terwijl daarbij verspreid enkele
banken en prullenbakken zijn toegevoegd, is op niet alle oorspronkelijke plaatsen een bank
teruggeplaatst, waardoor er nu 'vreemde' lege verhardingsplekken bestaan.
De karakteristiek lantaarnpaal met drie verlichtingspunten op het klavertje is op enig moment
verdwenen. Omstreeks 1960 zijn op dit perk en langs het westelijke pad over de hoofdas 'moderne'
rechte lantaarns geplaatst. (Zie afb. 4.6 en afb. V.a10 in de bijlagen.) Voor die tijd heeft voor een
onbekend aantal jaren een enkele, gebogen lantaarn in de nabijheid van de zonnewijzer gestaan.
(Alleen zichtbaar op een afbeelding uit ± 1953, zie afb. V.a6 in de bijlagen.)

Het gaaswerk met houten poortje (oorspronkelijk begroeid met klimrozen) gesitueerd op het
eilandje in de westelijke vijver is op enig moment vervangen door een ijzeren hekwerk, dat
uiteindelijk ook weer is verdwenen.
Op het westelijke eiland was een volière en later hebben op diverse plekken op beide eilanden
eendenhuisjes gestaan. Ook hebben er drijvende voorzieningen in beide vijvers gelegen. Deze
objecten wisselden elkaar regelmatig af en waren nooit van zeer lange duur.
Aangenomen mag worden dat de trappartijen met muurwerken op enig moment zijn gerestaureerd.
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Afb. 2.38: Fragment van de Topografische Kaart, uitgave 1949.
(Herkomst: WWW, Bonneblad nr. 116, Hoogezand - Sappemeer, schaal 1: 25.000.)

Afb. 2.39: Fragment van de Topografische Kaart, uitgave 1953.
(Herkomst: WWW, kaartblad nr. 07G, Hoogezand, schaal 1: 25.000.)

Afb. 2.40: Fragment van de Topografische Kaart, uitgave 1962.
(Herkomst: WWW, kaartblad nr. 07G, Hoogezand, schaal 1: 25.000.)
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Afb. 2.41: Fragment van de Topografische Kaart, uitgave 1970. (Herkomst: WWW, kaartblad nr. 07G, Hoogezand, schaal
1: 25.000.) In het begin van de jaren vijftig werd het Winschoterdiep verbreed en aan de noordzijde omgelegd, waarna
tussen 1961 en 1980 het oude kanaal grotendeels werd gedempt. Het Kalkwijksterdiep is gedempt omstreeks 1962.

Afb. 2.42: Fragment van de Topografische Kaart, uitgave 1982.
(Herkomst: WWW, kaartblad nr. 07G, Hoogezand, schaal 1: 25.000.)

Afb. 2.43: Fragment van de Topografische Kaart, ±2015. (Herkomst: WWW, kaartblad nr. 07G, Hoogezand, schaal 1:
25.000.)
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Afb. 3.1 en 3.2: Het ontgraven van grond, scheppen in kiepkarren en het wegkruien van de grond. (Herkomst: Stolk,
Kees, De hel van Jipsinghuizen - 1924-1939: werkverschaffing in Groningen, Uitgeverij Meinders, Winschoten, 1989.)

Afb. 3.3: Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 8-1-1932.
(Bron: www.delpher.nl.)

Afb. 3.4: Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 268-1932. (Bron: www.delpher.nl.)
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3. HET OOSTERPARK IN CONTEXT
3.1. Werkverschaffing in de crisisjaren
e

Aan het begin van de 20 eeuw zette wereldwijd een periode in van economische krimp en grote
werkloosheid, die zijn hoogtepunt kende in de zogenaamde „crisisjaren‟ (1929-1940). Tussen 1929 en
1933 daalde in Nederland het nominale inkomen per hoofd van de bevolking met 34%. Op het
dieptepunt in 1936 waren er in Nederland 480.000 werklozen.
Ter bestrijding van werkloosheid en armoede werden vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw in
Nederland een groot aantal werkverschaffingsprojecten opgezet. Daarbij verplichtte de overheid
werklozen voor hun uitkering te laten werken door ze in grote werkploegen ongeschoold werk uit te
voeren. Om zoveel mogelijk werk te genereren werd de arbeid met eenvoudige middelen (schop,
kruiwagen en kiepkar) en in handkracht uitgevoerd. Het betrof merendeels infrastructurele werken tot
'nut voor de gemeenschap', waarbij de werkzaamheden niet mochten concurreren met dat van
gewone (bouw)bedrijven. Typische voorbeelden van werkverschaffingsprojecten waren bijvoorbeeld
'keien kloppen' (tot puin voor nieuw aan te leggen wegen), sneeuwruimen, sloten dempen, verbreden
van wegen, graven van kanalen, ontginnen van gronden of de aanleg van groenvoorzieningen. De
uitvoering gebeurde veelal onder toezicht van de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Bij voorkeur werden werklozen in hun eigen gemeente aan het werk gezet. De Staat der Nederlanden
verstrekte de gemeente subsidie ten behoeve van de bestrijding van werkloosheid tot maximaal circa
70% aan uitbetaald loon. Een lokale commissie regelde de tewerkstelling en voerde de
66
administratie.
Naast de officiële hulp vanuit overheidswege, werd ook (aanvullende) particuliere steun verleend,
onder meer door het in 1931 opgerichte Nationaal Crisis Comité (N.C.C.) met prinses Juliana als
beschermvrouwe en ere-voorzitster. In mei 1936 werd dit comité opgeheven en werd de
steunverlening voortgezet door de burgerlijke, kerkelijke en particuliere armenzorgorganen, samen
67
met het Ministerie van Sociale Zaken.
In de provincie Groningen was het de burgemeester van Delfzijl, Jan Buiskool, die de werkverschaffing coördineerde. Hij was vanaf 1923 'rijksinspecteur der werkverschaffing en steunverleening' voor
de provincie en richtte de Ontginningsmaatschappij „De Vereenigde Groninger Gemeenten‟ op. Naast
de gemeenten Groningen, Onstwedde, Sappemeer, Zuidbroek, Scheemda, Slochteren, Appingedam,
Delfszijl, Veendam, Wildervank, Muntendam en Nieuwe Pekela was ook de gemeente Hoogezand
68
toegetreden tot deze maatschappij. Later sloten nog meerdere gemeente aan. Gemeentes konden
69
voor 500 gulden een aandeel kopen, dat recht gaf op het plaatsen van vijf werklozen.
Een van de grote ontginningsprojecten was Jipsinghuizen, ten oosten van Stadskanaal. (Afb. 3.1 en 3.2.)
Bij de ontginning van deze veengronden werd de diepe oerlaag gebroken en goede grond naar boven
gebracht, zodat beter bouwland ontstond.
Toen binnen de gemeente Hoogezand de lopende werkverschaffingsprojecten zoals het verbeteren
van wegen en walbeschoeiing, alsmede ontginningswerk, niet langer voldoende werkgelegenheid
opleverde, maakte men in 1930 extra haast om het Oosterpark tot uitvoering te brengen. Uit verslagen
van de gemeenteraad blijkt zelfs dat als de nood om werklozen aan werk te helpen niet zo hoog was
geweest, de aanleg van het Oosterpark nog geruime tijd had kunnen duren.
Toen het werk in het uitbreidingsplan veel sneller werd uitgevoerd dan aanvankelijk verwacht werd,
breidde men in november 1931 de werkzaamheden verder uit door ook het ophogen van de bouwterreinen in werkverschaffing te laten uitvoeren.
Het lichamelijk werk, vooral zwaar voor de beter opgeleide tewerkgestelden die dergelijke arbeid niet
gewend waren, zorgde herhaaldelijk voor gevaarlijke situaties, verongelukte arbeiders, conflicten en
stakingen, ook te Hoogezand. (Afb. 3.3 en 3.4.)
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In de strijd tegen werkloosheid, Rapport van het Nederlands verbond van vakverenigingen inzake de uitvoering van
openbare- en werkverschaffingswerken, 1938.
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Nationaal Archief, Inventaris van het archief van het Nationaal Crisis Comité (NCC), 1931-1936, nr. 2.19.076.

KB, Nieuwsblad van het Noorden, “De Centrale Werkverschaffing: eene uiteenzetting van den heer Buiskool”, 7-11-1928,
PPN 833013246.
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Collenteur, G., Centrale werkverschaffing in Groningen 1920-1940, artikel in Stad en regio; opstellen aangeboden aan prof.
dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, Assen,
2010.
49

SB4

Julianapark te Stadskanaal
Plan voor Uitbreidingsterrein Stadskanaal (P. Verhagen, 1921)
aanleg parkwijk in jaren 20-30
park aangelegd 1937-1938
ontwerper: J. Meinen, gemeentearchitect Onstwedde
parkaanleg in gemengde stijl met vijver

Afb. 3.6: Julianapark te Stadskanaal.
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3.2. Stadsparken en tuinwijken
70

e

Mede gestimuleerd door sociale bewegingen ontstonden in het begin van de 20 eeuw de
zogenaamde „volksparken‟ waar burgers en arbeiders konden recreëren en sporten in een gezonde,
groene omgeving. Wandelmogelijkheden werden in dergelijke parken gecombineerd met sport- en
spelvoorzieningen als zwembaden, voetbal- en tennisvelden, openluchttheaters en muziekkoepels.
Het Stadspark in Groningen, aangelegd vanaf 1909, is hiervan een goed voorbeeld. Andere
voorbeelden zijn het Zuiderpark in Den Haag (1920), het Kralingse Bos in Rotterdam (vanaf 1908) en
het Amsterdamse Bos (vanaf 1931). Het Westerpark in Hoogezand met sportterreinen en
muziekkoepel past ook in deze traditie.
De aanleg van het Oosterpark, met langs de randen veelal vrijstaande woningen, moet echter meer
geplaatst worden in de context van de villaparken en tuinwijken die in de jaren 20 en 30 opgang
deden.
e
Vanaf de tweede helft van de 19 eeuw werden (vooral in het westen van het land) villaparken
aangelegd waar gegoede burgers in een aangename groene omgeving konden wonen in een onder
architectuur gebouwd huis en met een dito tuin. Hoewel in omvang aanzienlijk geringer, moeten
dergelijke huizen en tuinen gezien worden als substituut van een volwaardige buitenplaats, die voor
deze groep burgers onbereikbaar was. Bij de veelal projectmatige aanleg van villaparken (soms op
een gedeelte van een oude buitenplaats) werd bijzondere aandacht aan de groene aankleding
gegeven, zodat een gezamenlijke meerwaarde werd bereikt.
In het Interbellum verschijnen dergelijke villaparken overal in het land. Met een aantrekkelijke
woonomgeving, gunstige kavels voor vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen en goede
bereikbaarheid (per spoor) proberen gemeenten gegoede burgers, middenstanders en ambtenaren
aan zich te binden, die zodoende bijdragen aan het plaatselijke aanzien en aan de lokale economie en
werkgelegenheid.
Villaparken werden veelal door de gemeente geïnitieerd, waarna de kavels na verkoop door de
toekomstige bewoners, maar ook wel door kleine projectontwikkelaars (architecten, exploitatiemaatschappijen) of lokale aannemers, werden bebouwd. De groenvoorziening bleef de
verantwoordelijkheid van de gemeente. De nieuwe bewoners werkten in de regio of forensden naar de
nabijgelegen grote stad.
In navolging van het Wester- en Oosterpark te Hoogezand werden ook elders in Oost-Groningen
villaparken en tuinwijken aangelegd. Sterk vergelijkbaar zijn het Julianapark in Stadskanaal en het
Margrietpark in Sappemeer. (Zie afb. 3.8 en 3.9.) Het Julianapark te Stadskanaal dateert van 1937-1938
en werd door J. Meinen, eveneens gemeentearchitect, ontworpen als wandelpark in de reeds in
aanbouw zijnde Parkwijk (waarvoor het stedenbouwkundig plan werd gemaakt door P. Verhagen in
1921). Rondom een grote waterpartij (met brug en eiland) en een plein met muziekkoepel lagen
gebogen wandelpaden en langs de buitenrand van het park kwamen kavels voor villabebouwing. Het
Margrietpark, in een uitbreidingsplan uit 1937-1939 van P. Verhagen, kent een vergelijkbare opzet,
doch is kleiner in omvang. Het werd omstreeks 1940 in werkverschaffing aangelegd, nadat de
Heidemaatschappij in 1938 hiertoe een subsidieaanvraag had gedaan.
Ook het Burgemeester Boeremapark te Haren was een ontwerp van de plaatselijke directeur
Gemeentewerken, U. Nieuwenhuis. (Zie afb. 3.10.) De aanleg van dit terrein in 1933-1935 gebeurde als
werkverschaffingsproject. Ook hier kwam een landschappelijke vijver met brug en eiland en rondom
ruimte voor villabebouwing.
Het Oosterpark in Groningen dateert van omstreeks 1935 en heeft daarentegen een meer
geometrische vormgeving. (Afb. 3.11.) Het park wordt niet omgeven door villabebouwing maar door
aaneengesloten woningrijen en flatwoningen en past daarmee meer in de Volkspark-traditie.
In Meppel is het Wilhelminapark een ontwerp uit 1919-1920 van tuinarchitect L.A. Springer. (Afb. 3.12.)
Het park rondom een centrale waterpartij is een combinatie van landschapsstijl en geometrische
vormen en heeft een rosarium. Rondom staan villa‟s.
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Informatie over het ontstaan van stadsparken en tuinwijken is o.a. afkomstig uit:
Blok, E. en D. van den Berg, De Stijgende lijn, Nederlandse stedebouw en woningarchitectuur tussen 1900 en 1940, Vakgroep
Wonen Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen, 1988.
Montijn, I., Naar buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw, Amsterdam, 2002.
Opmeer, P., Lucht, licht en ruimte, wonen in de jaren '50, Amersfoort, 2003.
Steenhuis, M., Stedenbouw in het landschap: Pieter Verhagen (1882-1950), Rotterdam, 2007.
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Prinses Margrietpark te Sappemeer
Uitbreidingsplan: P. Verhagen 1937-1939, 1947
1938 subsidieaanvraag door Heidemaatschappij
1940 aanleg in werkverschaffing
parkaanleg in landschapsstijl met vijver

Afb. 3.5: Prinses Margrietpark te Sappemeer.
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Hoewel van na de Tweede Wereldoorlog vertoont ook het omstreeks 1948 aangelegde
Wilhelminapark te Delfzijl met zijn landschappelijke aanleg met vijver, volière en hertenkamp
overeenkomsten. (Afb. 3.13.) Het park meet ongeveer 5 hectare en werd ontworpen door
gemeentearchitect D.S.P. Dijkstra.
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Burgemeester Boeremapark te Haren
aanleg 1933-1935, werkverschaffing
ontwerper: directeur gemeentewerken Haren U. Nieuwenhuis
landschappelijke aanleg met vijver en hertenkamp

Afb. 3.7: Burgemeester Boeremapark te Haren.

Oosterpark te Groningen
aanleg ca. 1935
ontwerper: onbekend
opp. 6,7 ha.
architectonische aanleg met hoefijzervormig padenpatroon en waterpartij

Afb. 3.8: Oosterpark te Groningen.
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Wilhelminapark te Meppel
aanleg 1919-1929
ontwerper: L.A. Springer
opp. 8 ha.
wandelpark in gemengde stijl met vijver, rosarium en theekoepel,
rondom villabouw

Afb. 3.9: Wilhelminapark te Meppel.

Koningin Wilhelminapark te Delfzijl
aanleg ca. 1948
ontwerper: gemeentearchitect D.S.P. Dijkstra
opp. 5 ha.
landschappelijke aanleg met vijver, voliere en hertenkamp

Afb. 3.10: Koningin Wilhelminapark te Delfzijl.
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Afb. 3.11: M.J. Westerling, gemeente-architect
te Hoogezand. (Herkomst: www.delpher.nl,
Nieuwsblad van het Noorden d.d. 2-8-1932.)
Afb. 3.12: J. Vroom jr. (Herkomst: documentatie SB4,
afkomstig uit archief van firma De Punt.)

Afb. 3.13: Uit de catalogus 1932/1933 van Kweekerij Bonte Hoek, pag. 33. (Herkomst: documentatie SB4, afkomstig uit
archief van firma De Punt. De foto staat eveneens afgebeeld op pag. 34 van de catalogus uit 1933/1934.)

Afb. 3.13: Uit de catalogus 1932/1933 van Kweekerij Bonte Hoek, pag. 34. (Herkomst: documentatie SB4, afkomstig uit
archief van firma De Punt. De foto staat eveneens afgebeeld op pag. 63 van de catalogus uit 1933/1934.)
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3.3. Betrokken ontwerpers
M.J. Westerling (1890-1960)
Marcus Johannes (Max) Westerling werd op 27 april 1890 in Hoogezand geboren als zoon van
rijksambtenaar (onderwijzer) Karel Frederik Westerling en Marchien Oosting. Op 6 juli 1917 huwde hij
te Meppel met Frederica (Riek) Danser (1887-?), met wie hij dochter Maria Frederika Jolande (Mieke)
71
(1923-?) kreeg.
Over de opleiding en vroegste werkzaamheden van M.J. Westerling zijn geen gegevens bekend. Op
23 december 1915 werd hij, op dat moment woonachtig te Meppel, door de gemeente Hoogezand
72
benoemd tot 'gemeenteopzichter en opzichter bij de keienklopperij'. Nadat in 1917 door de
gemeente een nieuwe bouwkundig opzichter bij de woningbouw
was aangesteld, wijzigde
73
Westerlings titel in 'gemeentearchitect'. Als zodanig was Westerling onder andere verantwoordelijk
voor de uitbreidingsplannen Wester- en Oosterpark en de aldaar verschenen bebouwing. Een van
zijn eerste uitgevoerde opdrachten was het ontwerp voor de dubbele woningen aan de Jan
Huitzingstraat (1917) in het Westerpark. Voorts ontwierp hij de turnhal (1926) en het zogenoemde
'Nutsgebouw' (1931), waarin een bank en openbare leeszaal waren ondergebracht. Ook speelde hij
een rol in de presentatie van Hoogezand op de groote Hoogezand-Sappemeer Tentoonstelling,
gehouden in het Oosterpark van 25 tot en met 30 juni 1935. Hiervoor leverde hij het ontwerp voor de
entreepoort en twee expositiehallen.
Westerling bleef vele jaren werkzaam als gemeentearchitect te Hoogezand (in 1941 vierde hij zijn 25jarig jubileum). Naast die functie zette Westerling zich ook in voor scholing. In 1931 accepteerde hij
74
een vaste aanstelling als „leeraar in het bouwkundig teekenen aan de Avondvakteekenschool‟.
Hoewel Westerling het ontwerp maakte voor het Ooster- en Westerpark, was hij geen tuin- en
landschapsarchitect. Voor zover bekend zijn dit ook de enige uitbreidingsplannen en parkaanleg van
zijn hand. Omdat hij geen groene opleiding had genoten, zal hij over onvoldoende plantenkennis
hebben beschikt om beplantingsplannen op te kunnen stellen. Toen er voor het gemeentelijk terrein in
1931 een beplantingsplan moest worden gemaakt, was Hoogezand daarom aangewezen op een
externe partij. Hiervoor werd in samenspraak met Westerling -na selectie- Jan Vroom uitgekozen.
(NB. naar de plantsoenering van het Westerpark is geen onderzoek uitgevoerd.)
M.J. Westerling overleed op 70-jarige leeftijd te Hoogezand op 8 november 1960. Hij ligt begraven op
begraafplaats De Stille Hof te Hoogezand, waarvoor hij in 1938 het poortgebouw in Engelse
landhuisstijl ontwierp.
J. Vroom jr. (1893-1958)
75
Tuinarchitect Jan Vroom was de vierde generatie in een familie van tuinontwerpers en -aanleggers.
Zijn overgrootvader Geert Kornelis (1801-1876) werkte omstreeks 1830 als hovenier en noemde zich
in 1853 „opzichter van werken‟. In 1850 ontwierp hij de slingertuin bij de Geertsemaheerd in
Slochteren.
Ook diens zoon Melle Geert (1829-1913) noemde zich in 1853 „opzichter van werken‟. De familie
verhuisde in 1871 naar een boerderijtje bij De Pol onder Glimmen. Het werk in tuinontwerp en -aanleg
wordt voortgezet onder de naam „Vroom en Zn‟, waarmee ook Jan sr. (1855-1923) bedoeld is.
Wanneer de ogen van Jan sr. in korte tijd sterk achteruit gaan, neemt Jan jr. in 1911 (op 17-jarige
leeftijd) de leiding van het bedrijf over. Met een opleiding aan de MULO vormde hij zich (verder) op het
gebied van tuinontwerpen door het bestuderen van literatuur (waaronder veel Duitse werken die hij in
eigen bezit had), het maken van reizen naar Duitsland en Frankrijk, en het bekijken van projecten van
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Akte BS huwelijk Frederika Danser en Marcus Johannes Westerling (Bron: www.alledrenten.nl.)
Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 24-12-1915 (Bron: www.delpher.nl.)
Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 18-1-1917 (Bron: www.delpher.nl.)
Nieuwsblad van het Noorden, d.d. 28-9-1931 (Bron: www.delpher.nl.)

Informatie over Jan Vroom jr. en zijn ontwerpen is ontleend aan: Blok, E., Leven en werken van vier generaties Groningse
tuinarchitecten G. Vroom (1801-1876), M.G. Vroom (1829-1913), J. Vroom sr. (1855-1923) en J. Vroom jr. (1893-1958).
(Onderzoeksrapportage, publicatie in voorbereiding.)
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Afb. 3.14: Uit de catalogus 1935 van Kweekerij Bonte Hoek, voorblad. (Herkomst: documentatie SB4, afkomstig uit
archief van firma De Punt.)

Afb. 3.15: Uit de catalogus 1938 van Kweekerij Bonte Hoek, voorblad. (Herkomst: documentatie SB4, afkomstig uit
archief van firma De Punt.)
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andere ontwerpers. Zijn vader zal de eerste tijd nog wel (op de achtergrond) betrokken zijn geweest
bij het bedrijf.
Vanaf omstreeks 1910 ontstond er in de regio Groningen een bouwexplosie, waarbij onder andere de
villabebouwing van Groningen-Zuid en Haren ontstond. Deze ontwikkeling viel samen met de in
Nederland algemeen opkomende belangstelling voor vaste planten, borders en rotstuinen en met het
ontstaan van een voorkeur voor meer rechtlijnig en geometrische aangelegde tuinen. Jan jr. kon
hiervan profiteren, mede door de gunstige ligging van zijn bedrijf. Hij ontwierp en legde vele nieuwe
villatuinen in de regio Groningen aan volgens deze nieuwe Architectonische Tuinstijl.
Omstreeks 1917 besluit Jan jr. tot het stichten van een eigen kwekerij, mede onder invloed van de
slechte verkrijgbaarheid en moeizame levering van kwaliteitsplantsoen. Hij verwerft grond rondom De
Punt en vestigt hier kwekerij „Bonte Hoek‟, die zich ook bezig hield met de aanleg van tuinen en
parken.
In de eerste jaren zal deze kwekerij vooral bedoeld zijn geweest ter ondersteuning van de aanleg van
zijn eigen ontwerpen. In de vanaf 24 december 1919 regelmatig in het tijdschrift Onze Tuinen
geplaatste advertenties wordt dan ook alleen met de tuinarchitectuur geadverteerd, nader
gespecificeerd met 'Tuin, Park, Begraafplaats, Bebouwingsplannen'.
De toevoeging van 'bebouwingsplannen' paste geheel in de geest van de tijd en de stedelijke
ontwikkelingen rondom Groningen. Zo was Jan jr. in 1917 betrokken bij de ontwikkeling van een klein
villapark (Julianapark) in Haren en omstreeks 1920 bij Tuindorp aan de rand van Haren (ontworpen
door architect Ph.J. Hamers), bedoeld voor spoorwegpersoneel van het nabijgelegen rangeerterrein te
Onnen.
Later specialiseerde Vroom zich verder in begraafplaatsen. Na de aanleg van het Oosterpark in 19311932 schakelde de gemeente Hoogezand andermaal Vroom jr. in bij de totstandkoming van
begraafplaats De Stille Hof te Hoogezand in 1938/1939. Terwijl gemeentearchitect Westerling het
poortgebouw in Engelse landhuisstijl ontwierp, werd Vroom gevraagd voor het ontwerpen van de
terreinaanleg inclusief een beplantingsplan.
Naast het plaatsen van advertenties was Jan Vroom jr. ook op andere terreinen actief met het
verwerven van opdrachten. Zo is van hem bekend dat hij brieven aan potentiele opdrachtgevers of
architecten zond, waarin hij zichzelf voorstelde als tuinarchitect met een selectie van eerder
uitgevoerde werken van zijn hand. Vrooms brieven met referenties aan de gemeente Hoogezand zijn
daarvoor zeer illustratief.
Vanaf 1925 verschijnt er met regelmaat een catalogus of prijscourant van de kwekerij met daarin foto's
van uitgevoerde werken. Zo staan er ook verscheidene foto's van het Oosterpark in de uitgaven van
1933/1934, 1935 en 1938.
Jan jr. was vanaf 1935 lid van de in 1922 opgerichte Bond van Nederlandse Tuinarchitecten.
Daarnaast was hij bestuurslid van de Nederlandse Dendrologische Vereniging, lid van de Provinciale
Schoonheidscommissie, lid van de Provinciale Planologische Commissie, adviseur beplantingen voor
de Provincie Groningen, bestuurslid van het Waterschap Glimmen en in de jaren vijftig ook Wethouder
Openbare Werken van de gemeente Haren.
De zaken groeiden voorspoedig en in de jaren vijftig kwamen ook zijn beide zoons Frederick-Geert en
Jan in het bedrijf. Zij zetten na het overlijden van Jan jr. in 1958 de bedrijvigheid voort, opgesplitst in
drie zelfstandige eenheden: kwekerij Bonte Hoek (nog bestaand), aannemingsbedrijf De Punt (tot voor
kort onderdeel van ISS Landscaping Services) en tuinarchitectenbureau Vroom (opgeheven
omstreeks 1981).
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Afb. 4.1: Vergelijking Wester- en Oosterpark.
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4. CONCEPT VAN AANLEG
4.1. Introductie
Het in 1914 vastgestelde Uitbreidingsplan, bestaande uit Plan I (Oosterpark) en Plan II (Westerpark),
was een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, met inbreng van de Inspecteur voor de Volksgezond76
heid, Gemeente-Opzichter en B&W. Plan I en Plan II waren beiden op dezelfde pragmatische wijze
ingestoken, waarbij de nieuw geprojecteerde wegen op een effectieve afstand ten opzichte van de
bestaande bebouwing lagen. In beide gevallen wordt ook gewerkt met relatief veel aantakkingen op
de omliggende bestaande wegenstructuur en gebogen loop van de wegen, zodat sprake is van een
soort visnet-structuur. De wegkruisingen werden geaccentueerd door kleine plantsoenen en de
belangrijke verbinding tussen station en de dorpskern langs het Winschoterdiep werd benadrukt met
77
een breder wegprofiel.
Toen enkele jaren later Plan II (Westerpark) als eerste tot uitvoering werd gebracht, werkte de dan
nieuw aangestelde gemeente-opzichter Westerling het stedenbouwkundig concept uit tot een ontwerp
met wegen, bouwvlakken en plantsoenen. Uit de ontwerptekening uit 1917 kan worden opgemaakt dat
Westerling, mogelijk ook als relatieve nieuweling op het gebied van parkontwerpen, niet helemaal uit
de voeten kan met het aanbrengen van een nieuwe hoofdstructuur voor de wijk. De opzet van de wijk
komt enigszins onevenwichtig over, waarbij diverse ontwerpprincipes (enigszins geforceerd) werden
gecombineerd: landschappelijk slingerende (park)wegen, een centraal formeel plantsoen met
sierbeplanting, een landschappelijke vijver, een landschappelijk parkje met slingerende paden, een
muziekkoepel, een entree-as vanaf de Stationsweg en een middenplantsoen in een breed wegprofiel.
Later diende ook nog sportterreinen te worden ingevoegd. Op diverse plekken bleek minder ruimte
beschikbaar dan idealiter gewenst, bijvoorbeeld voor een aantrekkelijk middengebied en goede
aanhechtingen op de omgeving door middel van relatief brede toegangswegen.
4.2. Het ontwerp voor het Oosterpark
Westerlings ontwerp voor de wijk Oosterpark uit 1929 is met een meer heldere opbouw veel evenwichtiger opgezet, waarschijnlijk ook omdat het beschikbare terrein ruimer en regelmatiger is. Het
ontwerp wijkt sterkt af van de eerste stedenbouwkundige opzet uit 1913, waarbij Westerling in plaats
van de relatief eenvoudige visnet-structuur met parallelle wegen voorstelt om een stratenplan rondom
een groot centraal park en enkele verspreid door de wijk gelegen, kleinere plantsoenen te maken.
Anderzijds zijn een aantal uitgangspunten van het plan uit 1913 in het nieuwe voorstel van Westerling
gebleven, zoals de richting en gebogen loop van de wegen, de aantakkingen op de bestaande
omliggende wegen en de hoofdas naar het station. Deze verbinding met de historische lintbebouwing
werd nog sterker aangezet door de vormgeving als dubbele wandellaan. Na een verdere verfijning in
1930 is het plan van Westerling conform zijn tekening gerealiseerd, met invulling van de beplanting
78
door Vroom. De belangrijkste aanpassing tussen ontwerp en realisatie was een pragmatische,
namelijk de uitbreiding van de westelijke vijver ten behoeve van de winning van grond.
De aanleg van het Oosterpark is te typeren als een aanleg in Gemengde Stijl: enerzijds is er sprake
van een ruime landschappelijke aanleg, anderzijds is de hoofdas symmetrisch en formeel opgezet.
De symmetrie is niet statisch gehanteerd, maar schikt zich naar de vloeiende hoofdopzet van de wijk
waarbij ook de as licht gebogen is. Daardoor is het niet mogelijk de gehele as in één keer te overzien
en lijkt het park groter, en daarmee de wijk groener. De symmetrie van de hoofdas zet zich tevens
door in de aanwezigheid van vijverpartijen aan allebei de zijdes, qua vorm – een soort niervorm - zich
76

Het Uitbreidingsplan van Hoogezand werd aangenomen, maar met diverse open einden. Benadrukt werd dat het
stedenbouwkundig plan was opgesteld om te voldoen aan de Woningwet als zijnde een 'voorlopig' plan, dat nog kon worden
aangepast en herzien.
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Die gedachte zien we bijvoorbeeld ook terug in de Parkwijk te Stadskanaal, waar het Julianapark deel van uitmaakt. Het door
stedenbouwkundige Pieter Verhagen in 1921 opgestelde uitbreidingsplan voor de Parkwijk kent eveneens een belangrijke
hoofdas, de Stationslaan, die de verbinding vormt tussen de oude dorpskern en het dan nieuwe stationsgebouw 'Stadskanaal
Oost'.
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Dit geldt voor de hoofdstructuur van vijvers, bruggen, paden en trappartijen. Ook door hem aangegeven locaties van bankjes
is grotendeels overgenomen. Eilandje in westelijke vijver heeft iets afwijkende vorm gekregen, ook werd hier geen 'pleintje'
aangelegd. In circa 1935 werd in de oostelijke vijver nog een eilandje toegevoegd.
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Afb. 4.2: Vogelvluchtopname vanuit het zuidwesten, ±1950. (Herkomst: Spa, H.A., en S. Wiegertjes, 'De ontstaansgeschiedenis van het Oosterpark in Hoogezand.' In: Pluustergoud: halfjaarlijks tijdschrift van de Historische Vereniging
Hoogezand-Sappemeer e.o. (2004), nr. 20, p.20.)

Afb. 4.3: Vogelvluchtopname uit het noordwesten, Aerofoto Eelde, 8 april 1974. (Herkomst: BHS, id.nr. HF_3101.)
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voegend naar de driehoekige hoofdvorm van het park. De overgang van de meer landschappelijke
naar de meer formele stijlvorm is geen harde grens, maar de rechtlijnige en meer gecultiveerde
middenas was wel bedoeld om in contrast te staan met de rest van de parkaanleg. De hoofdas is
meer verfijnd en bijzonder ingevuld met geschulpte vormen, verdiept liggende gazons, langgerekte
perken (rozen) en vormboompjes (in de vorm van zuiltaxussen). Dit sluit ook aan bij het doel dat men
beoogde, namelijk een aangename wandelplaats voor omwonenden en ingezetenen, die tevens zal
79
hebben gediend als representatieve entree van het dorp vanuit het station.
Voor de invulling van het grote recht- en driehoekige plantsoen in respectievelijk de zuidwest- en
zuidoosthoek van de parkwijk werd gekozen voor een rechtlijnig ontwerp. De parallelle perken langs
de Zuiderlaan is zelfs geheel symmetrisch van opzet. De vormgeving van de trappen, paden en
zitplekken en toepassing van lange rechte hagen en bloemvakken, rijen kleine sierbomen en
gesnoeide taxusvormen kan worden geduid als architectonische tuinstijl.
De infrastructuur van de wijk kent een functionele verdeling in wegen voor autovoertuigen en voor
wandelaars. De wegen onderscheiden zich in een heldere hiërarchie met de prominente hoofdas, de
omliggende singelstructuur en de wandelpaden in het park. De singelstructuur vormt het kader rond
het park, dat het zicht op de huizen ontnam, en tegelijk 'ruime inblikken' op de mooiste punten in het
park bood. Gezien de 'pleintjes' op de hoeken en de locatie van straatbomen aan zijde van de huizen
werden de singels nadrukkelijk bij het parkbeeld betrokken. Deze hoekafwerkingen, als voortzetting
van het park richting de omliggende hoofdstraten, vormen kenmerkende elementen met een eigen
80
inrichting.
De interne padenstructuur is gericht op de wandelingen rondom de vijvers, met op meerdere plekken
aantakkingen op de singels. Van alle zijden zijn er uitzichten over de waterpartijen, waarbij de
zichtlijnen door beplanting en eilandjes ingekaderd worden. De markante bruggen zijn daarbij zowel
een vertrekpunt als een eindpunt van de zichten. Rond beide vijvers ligt een door- of rondgaand
wandelpad. De zijpaden en kruisingen hiervan werden aangezet met beplantingsgroepen. De ruimte
rondom de vijvers is ingericht als een (open) verblijfplaats met lichte grasglooiingen en verlaagde
wandelpaden langs 't water, met rustpunten en doorzichten, ruim gebogen oeverlijnen, gebogen
paden, afwisselende beplantingsgroepen en solitaire bomen in gazon. Er is geen uitgebreid
programma ingevoegd, zoals bij het Westerpark waar een muziekkoepel en sportvoorzieningen
81
onderdeel waren. De geschonken zonnewijzer en bloembak hebben een 'logische' prominente plek
gekregen op de hoofdas.
De grootte van de vijvers, en met name de westelijke, is deels op pragmatische gronden, ontstaan uit
behoefte om in voldoende grond te voorzien. Daarmee is de verhouding tussen groen en water in het
park eigenlijk wat scheef. Door zowel grondtekort als ruimtegebrek zullen de voor de landschapsstijl
kenmerkende heuveltjes niet zijn ontworpen. Toch is er wel degelijk sprake van hoogteverschillen,
doordat de vijvers met rondwandelingen verdiept liggen ten opzichte van de omgeving. Het
hoogteverschil ten opzichte van de hoofdas is opgevangen met de trappartijen.

79
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Zie de toelichting van Westerling bij het plan uit oktober 1930.

Het klavertje en de middengeleiders van de Burgemeester Bartelsstraat met lage heesters en gras, later met bomen; de
druppelvorm tussen Jan Sangerslaan en Vijverstraat met bomen (berk) en heesters; de hoek Vijverstraat-Noordersingel als
„pleintje‟ met bankje en bomen; de hoek Noordersingel en Burgemeester Bartelsstraat als „pleintje‟ met twee bankjes en lindes;
de druppelvorm in het verlengde hiervan met Italiaanse populieren.
81

Ook omdat reeds in Westerpark een muziekkoepel, sportgelegenheid etc. aanwezig waren, zal de behoefte in het Oosterpark
minder zijn geweest.
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Afb. 4.4: Zicht vanaf de Noordersingel over de westelijke vijver met brug en vijver, richting bebouwing aan de
Vijverstraat. Prentbriefkaart, ±1935-1940. (Bron: verslag uitzending Radio Noord, programma “NOORDMANNEN”,
interview met Jaap Westerdiep, uitgezonden op 8 juli 2012; http://www.historische-vereniging-hs.nl.)

Afb. 4.5: Uitzicht over de westelijke vijver vanaf de hoofdas richting de Noordersingel, ±1935. Links het eilandje met de
noordelijke brug. Prentbriefkaart, ±1935. (Herkomst: BHS, id.nr. SAc_205-754.)
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4.3. Beplanting
De beplanting bepaalt in belangrijke mate de ruimtelijke opbouw van het centrale park en de verspreid
liggende kleinere plantsoenen. Dit is al verankerd in het ontwerp van Westerling, dat het uitgangspunt
vormde voor het opstellen van het beplantingsplan door Jan Vroom jr., die locatie en vormen van
beplantingsgroepen uit het ontwerp overnam. Vroom gaf wel op enkele punten zelf invulling aan het
sortiment, zoals de rijen zuilpopulieren aan weerszijden van de hoofdas, de strak gesnoeide
82
ligusterhagen op de hoofdas en de spreiding van solitaire bomen, afgestemd op de zichtlijnen.
Positionering, sortimentskeus, habitus en toepassing van beplanting ondersteunden de hoofdopzet
van het park. De gevarieerde plantvakken en beplantingsgroepen kenden een vloeiende belijning met
een strakke begrenzing naar het gazon. Tussen paden en plantvakken was veelal een gazonstrook.
Per vak was er een geleidelijk opbouw van lage naar hogere heestersoorten, meestal met boomvormer(s) in het midden van het vak. In alle gevallen werd ruimte geboden voor de ontwikkeling van een
natuurlijke habitus. De hagen op de hoofdas betreffen de enige gesnoeide elementen in het centrale
wandelpark.
Zoals gebruikelijk in parken van de jaren 30 van de 20e eeuw was een rijk beplantingssortiment
toegepast met uiteenlopende combinaties van coniferen en naaldbomen met loofbomen, heesters en
zelfs vaste planten. Naast een variatie in habitus was rekening gehouden met een afwisseling tussen
wintergroene en bladverliezende soorten en decoratieve effecten als bladvorm, bloem, bloeitijd en
najaarsverkleuring. De vorm van bomen was afgestemd op hun standplaats: bijvoorbeeld een
treurwilg als solitair aan de waterkant of enkele (groepjes) zuilpopulieren verspreid als „landmarks‟.
Afgezien van de rijen zuilbomen aan weerszijden van de hoofdas, komen er binnen het park geen
boomrijen of lanen voor. Wel zijn alle omringende straten voorzien van een eenzijdige wegbeplanting,
fungerend als kader voor het park. Vanuit de woningen keek men tussen de stammen door het park
in, terwijl de boomkronen in omgekeerde richting, als een groen scherm, het directe zicht op de
bebouwing wegnam.
Beschouwing van andere projecten van Jan Vroom Jr. levert overeenkomsten in het gebruikte
sortiment en de wijze van aanplant op. Kenmerkend voor hem lijken de aanplant in (semi-)openbare
groenvoorzieningen van dichte groepjes van 3 tot 5 stuks van dezelfde soort. Veelal staan deze
groepen in het gazon en zijn zij onderdeel van de landschappelijke aanleg. Vaak worden
berkenbomen aangetroffen in zijn ontwerpen, zowel als structuurbepalende beplanting als in de vorm
van losse groepen ter decoratie. Deze kenmerken komen ook terug in het Oosterpark.
4.4. Veranderingen in de tijd
NB. De hierna volgende bevindingen per plantsoen en perk worden in afbeelding 4.9 t/m 4.13 samenhangend voor de
gehele wijk Oosterpark op kaart weergegeven, gesplitst in diverse thema's.

A. Wandelpark met vijvers
Op hoofdlijnen is het park niet gewijzigd: de interne padenloop is grotendeels intact en de vorm van de
vijvers is gelijk gebleven. Wel zijn na de eerste aanleg de langs de buitenzijde gelegen paden en
zitplekken (pleintjes) opgeheven. Beplantingen zijn meerdere keren vernieuwd, bijvoorbeeld wanneer
er sprake was van uitgevallen planten of juist overheersen van bepaalde soorten. Een deel van de
originele beplanting kan ook als minder duurzaam worden beschouwd, aangezien deze voor een deel
bestond uit snel groeiende naaldbomen, populieren, wilgen en berken, die een relatief korte
levenscyclus kennen.
Een aantal bosschages zijn verdwenen, waarvoor bijvoorbeeld aan de andere kant van het pad een
nieuwe groep in de plaats kwam. Er staan nu veel meer solitaire bomen in gazon dan in de begintijd.
Ook zijn niet altijd dezelfde soorten op dezelfde plaats terug geplant, waarbij reguliere naaldbomen,
waaronder blauwe sparren, verdwenen zijn, terwijl coniferen wel zijn overgebleven of terug geplant en
nu sterk zijn uitgegroeid. Ook zijn op diverse plekken groepjes hulst aangeplant, waar een dichte
wintergroene heesterlaag wenselijk was. Deze hebben zich echter ontwikkeld tot hoge bossages met
kale stammen.

82

Direct na voltooiing van het park domineerde nog enige jaren het open karakter (met vele zichtlijnen) omdat beplanting nog
tot wasdom diende te komen.
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Afb. 4.6: De hoofdas met op de voorgrond de bloembak. In de perken staan tulpen. De zuiltaxus zijn al vrij fors en langs
de as staat de dan net ingeplante tweede generatie Italiaanse populieren. Prentbriefkaart, ±1960. (Herkomst: HV, privécollectie, nr.21.)

Afb. 4.7: Zicht over de westelijke vijver met fontein. Op de achtergrond de hoofdas met Italiaanse populieren. Foto, 1970.
(Herkomst: BHS, id.nr. CJdB_130121.)
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Langs de hoofdas staan nog altijd karakteristieke zuilvormige bomen, waarbij de (tweede generatie)
Italiaanse populieren uiteindelijk zijn vervangen door zuileiken. Daarbij lijkt echter dat rondom het
middelpunt de huidige bomen niet geheel op de oorspronkelijke plantplaats staan. Ook andere
beplanting is veelal in de loop der tijd een keer vervangen. De oude taxussen op de hoofdas en
verspreid door het park, alsmede enkele parkbomen, vormen de weinige beplantingen uit de
83
aanlegtijd. Veel van het thans aangetroffen sortiment komt overeen met de soorten waarvan
vaststaat dat Vroom die oorspronkelijk in het park heeft aangebracht of die destijds op zijn kwekerij
84
beschikbaar waren. (Zie bijlage VII. Vergelijking historisch en huidig sortiment.)
Daarnaast zijn er nu in het park een aantal opvallende heesters en bomen die voor de tijd van aanleg
niet passend zijn, omdat ze destijds niet gebruikt werden, onbekend waren of niet op de kwekerij van
85
Vroom verkrijgbaar waren. (Zie bijlage VII.)
In detaillering en samenstelling zijn de plantvakken sterk veranderd. Waar oorspronkelijk sprake was
van een diversiteit en zorgvuldige groepsgewijze opbouw van verschillende soorten per heestervak,
bestaan veel vakken nu uit slechts één of een gering aantal soorten. Anderzijds worden ook veel
'losse' heesters aangetroffen, als restant van een grotere groepen.
Ook zijn de meer verfijnde beplantingsaccenten op de hoofdas verdwenen (alle gesnoeide hagen en
twee bloemperken), vereenvoudigd in vorm (scherpte van de geschulpte vormen is verdwenen en
thans veel vloeiender) of zien er onverzorgd uit (in de rozenperken staat meer onkruid dan rozen).
Bedoelde ruimtelijke effecten (zichtlijnen, gelaagde opbouw, eenheid in laanbomenrijen) komen thans
minder of niet meer tot hun recht doordat beplantingen in het park in de loop der tijd sterk zijn
86
uitgegroeid en uitgedijd. De oorspronkelijke gelaagdheid van plantvakken (laag aan de buitenzijde
en hoog in het midden) en een smalle grasstrook tussen plantvak en wandelpad zijn grotendeels
verdwenen. Plantvakken zijn nu juist óf zeer massief (doorlopend tot direct aan het wandelpad) óf te
transparant (door uitval van beplanting).
Met name de bedoelde openheid van de hoofdas, als zonnige doorgangsruimte, is sterk aangetast
doordat de taxusvormen zich konden ontwikkelen tot enorme bossages. Hierdoor is de situering van
de zonnewijzer en bloembak ook weinig markant.
Ook de toevoeging van extra (solitaire) bomen en herplant van bomen op een niet oorspronkelijke
plantplaats heeft een negatieve invloed op de ruimtelijkheid van het park. Voorbeeld is de aanplant
van moerascipressen op de zuidhoek van beide vijvers, terwijl hier oorspronkelijk vanaf zitplekken
uitzicht bestond over het water.
B. Klavertje
De basisvorm van het klavervormige perk is ongewijzigd, doch de invulling met hagen,
heestergroepen, gazon en bomen is grotendeels verloren gegaan. Allereerst verdwenen de vier lage,
gebogen hagen. De groepjes jeneverbes, die op de vier 'hoekpunten' lagen, bleven lange tijd
gehandhaafd en zijn vermoedelijk (meermaals) vervangen, doch ook al geruime tijd afwezig. Van de
vier oorspronkelijke berken (elk bedoeld in het midden van een jeneverbesvak) resteren er thans nog
e
drie (vermoedelijk 2 generatie). Op het moment van veldinventarisatie (augustus 2015) bezat het perk
geen nadere invulling (kale grond). In januari 2016 is het perk opnieuw ingeplant.
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Enkele karakteristieke bomen die dateren van de eerste aanleg zijn een goudbladige es, een treurbeuk, diverse treurberken
en treurwilgen, Italiaanse populieren en berken (laatste soorten betreft vermoedelijk 2 e generatie-bomen).
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Doordat er alleen maar een globale plantenlijst en inboetlijst bewaard zijn gebleven (zie bijlage II), is niet het complete
oorspronkelijke sortiment bekend. Het lijkt er op dat bij de herhaaldelijke nieuwe aanplant in de plantkeuze wel zoveel mogelijk
aansluiting is gezocht op het aanwezige sortiment. Enkele soorten die Vroom wel heeft toegepast maar thans zijn verdwenen
zijn: (bomen) blauwe spar, goudiep, lariks, zilverden, nordmanspar, Himalayaceder, Japanse sikkelden, hibacypres en
douglasspar, en (heesters) tamarix, dwergmispel in vele soorten, parelbes, skimmia, glansmispel, pruikenboom, erwtenstruik,
kornoelje in vele soorten, struikkamperfoelie, peperboompje, brem, diverse rozen, lijsterbesspirea en heide.
85

Dit zijn bijvoorbeeld (Bomen) Metasequoia glyptostroboides (watercipres), Quercus frainetto (Hongaarse eik), Nothofagus
antarctica (schijnbeuk), Liquidambar styraciflua (amberboom), Aesculus flava (gele pavia), Quercus palustris (moeraseik),
(Heesters) Viburnum bodnantense 'Dawn' (solitairen bij de westelijke trappartij), Viburnum davidii, geelbontbladige weigela,
Callicarpa (schoonvrucht), Euonymus alatus en geelbladige spirea (middenperk bij zonnewijzer).
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Zo bestaat bijvoorbeeld onder groot uitgegroeide bomen en wintergroene heesters (hulst en taxus) te veel schaduw,
waardoor onderbeplanting is uitgevallen, op enkele plaatsen recent beplanting geheel verwijderd waarbij de leeggemaakte
ruimte kaal is gebleven of overwoekerd is geraakt met kruidengroei, en oorspronkelijke gazonstroken tussen beplanting en
paden sterk versmald of geheel verdwenen.
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Afb. 4.8: Aanduiding van de verschillende plantsoenen, perken en straatbeplantingen in de wijk Oosterpark.
A. Wandelpark met vijvers
B. Klavertje
C. Middengeleiders Bgm. Bartelsstraat
D. Rechthoekig plantsoen Meidoornstraat
E. 2 Parallelle perken Zuiderlaan
F. Driehoekig plantsoen Kerslaan
G. Druppelvormig perk Noordersingel
H. Druppelvormig perk Jan Sangerslaan
Sortiment straatbomen:
- Hoofdas: oorspronkelijk Italiaanse populier, thans zuileik (aangeplant na 2e generatie It. pop.)
- Bgm. Bartelsstraat t.h.v. wandelpark: Hollandse linde (1e generatie)
- Bgm. Bartelsstraat nabij station: zilverlinde en Hollandse linde (respectievelijk 1e en 2e generatie)
- Vijverstraat: Hollandse linde (1e generatie)
- Noordersingel: gewone esdoorn (2e generatie)
- Zuiderlaan: plataan (1e generatie) en sierkers (2e generatie)
- Oosterparkstraat: plataan (1e generatie)
- Nutsstraat: gewone es? (1e en 2e generatie)
- Kerslaan: sierkers (2e generatie)
- Meidoornstraat: meidoorn (1e generatie?)
- Jan Sangerslaan: Amerikaanse eik en/of moeraseik (1e en 2e generatie)
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C. Middengeleiders Bgm. Bartelsstraat
De basisvorm van beide perken is ongewijzigd. Ook de oorspronkelijk uniforme invulling met 1 soort
lage sierheesters (thans spierstruik) is tot op heden gehandhaafd, doch de vroegere gazonstrook
buitenlangs de perken is verdwenen. De vakbeplanting oogt niet gesloten.
D. Rechthoekig plantsoen Meidoornstraat
De gedetailleerde inrichting met een 'sunken garden', taxusvormen, paden, zitbanken, trappartijen,
hagen, plantvakken, etc. is geheel opgeruimd en heeft plaatsgemaakt voor een min of meer egaal
grasveld met langs de lange zijden bomenrijen. De grote kersenbomen en linden op de hoeken van de
rechthoek zijn nog origineel. De huidige rijen sierkersen lijken op ongeveer de zelfde lijn te staan als
de (iets minder lange) bomenrijen uit de oorspronkelijke aanleg.
E. 2 Parallelle perken Zuiderlaan
De oorspronkelijk invulling met 2x6 sierkersen, hagen en een langgerekt plantvak in gazon heeft
plaats gemaakt voor een meer eenvoudige inrichting bestaande uit grasstroken met 2x10 sierkersen.
De afgeronde hoeken waren oorspronkelijk scherp (gelijk de vorm van de hagen).
F. Driehoekig plantsoen Kerslaan
De gedetailleerde inrichting met paden, zitbanken, 2 lang gerekte plantvakken, hagen, gazon,
heestervakken en een rij sierkersen is sterk versoberd. De huidige vier heestervakken en
hulstbossage liggen allen op de plek van een van de oorspronkelijke heestervakken, doch zijn
aanzienlijk 'uitgedijd'. De twee zuilvormige taxussen (elk thans gesitueerd aan de rand van een
heestervak) zijn origineel en stonden oorspronkelijk als solitair in gazon langs het pad. Ook de enorme
taxus(groep) in het heestervak op de hoek Kerslaan-Zuiderlaan is een overblijfsel van de
oorspronkelijke beplanting. De solitaire Italiaanse populier op de hoek Kerslaan en Nutsstraat lijkt
e
origineel (wellicht 2 generatie), evenals de prieelberk nabij de hoek Nutsstraat-Zuiderlaan. Het ronde
centraal op het gazon liggende rozenperk is een moderne toevoeging.
G. Druppelvormig perk Noordersingel
Ook hier is de oorspronkelijke invulling vereenvoudigd. De groep drie Italiaanse populieren dateert uit
e
de oorspronkelijke aanleg (wellicht 2 generatie) en het nog aanwezige heestervak op de kopse kant
ligt op de plek van het oorspronkelijke plantvak, maar lijkt wel enigszins uitgedijd. De samenstelling
van de beplanting is 'rommelig'. Een centraal in het plantsoen gesitueerd plantvak (vermoedelijke
invulling van lage heesters of vaste planten) is verdwenen.
H. Druppelvormig perk Jan Sangerslaan
Van deze plek is geen duidelijk historisch beeld, doch op basis van een luchtfoto uit het midden van
e
de 20 eeuw wordt vermoed dat de oorspronkelijke invulling bestond uit een gemengd heestervak in
combinatie met enkele naaldbomen, omgeven door een grasstrook. Thans is er sprake van een lage
bodembedekker waarin een taxus, oude conifeer en een hulstboom staan, met verspreid een enkele
heester. Een grasstrook ontbreekt.
I. Straatbeplanting
Het oorspronkelijke plan van de straatbeplanting is nog altijd duidelijk herkenbaar, met ter hoogte van
de plantsoenen enkel een rij bomen aan de zijde van de bebouwing. Elders staat aan weerszijden van
de straat een bomenrij. Het lijkt dat langs alle straten nog de oorspronkelijke boomsoort aanwezig is,
alleen op de hoofdas zijn de oorspronkelijke Italiaanse populieren vervangen door zuileiken. Wel zijn
er plaatselijk bomen uitgevallen of is er sprake van herplant.
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Situatie ±1935
= locatie bank

plein

Huidige situatie
= locatie bank

Afb. 4.9: Schematische weergave padenloop en zitplekken. (Oorspronkelijk zand of halfverharding, thans asfalt.)
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lage hagen

sierheesters (variatie in bladverliezend en wintergroen)

wintergroen, opgaand (taxus, naaldboom)

verbijzondering, lage vakbeplanting
(rozen, vaste planten e.d.)

Situatie ±1935

Huidige situatie

Afb. 4.10: Schematische weergave beplantingen.
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Situatie ±1935

Huidige situatie

Afb. 4.11: Schematische weergave bomen.
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Situatie ±1935

Huidige situatie

Afb. 4.12: Schematische weergave gazons.
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Situatie ±1935

Huidige situatie

Afb. 4.13: Schematische weergave totaal.
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5. WAARDERING
5.1. Methode
De hieronder gevolgde waarderingsmethode is afgestemd op de Richtlijnen Tuinhistorisch
87
Onderzoek. Hierin wordt onder meer nadruk gelegd op het belang van goede doorgronding van de
ontwikkelingsgeschiedenis van een plek en een heldere en verifieerbare methode om te komen tot
een duidelijke representatie van de waarden in beschrijvingen en tekeningen.
In het geval van het Oosterpark is zowel sprake van een externe als van een interne waardestelling.
Bij de externe waardestelling wordt de aanleg van het Oosterpark als geheel (periode van aanleg,
tuinstijl) gerelateerd aan de nationale betekenis en de positie ten opzichte van vergelijkbare parken in
Nederland. Aangezien het park als rijksmonument is aangegeven, heeft deze contextuele
waardestelling reeds plaatsgevonden. Vanwege de verdiepingsslag in voorliggend onderzoek, kunnen
enkele waardevolle kenmerken aan deze waardering tekstueel worden toegevoegd of gespecificeerd .
De interne waardestelling vindt plaats op deelgebied- en elementsniveau, waarmee wordt bedoeld dat
de waarden van deelgebieden en elementen op het terrein in relatie tot het Oosterpark als geheel
worden afgewogen, en dus in principe niet gerelateerd worden aan vergelijkbare elementen in andere
parken. Een nadere waardering op deelgebied- of elementsniveau geeft inzicht in de specifiek aan
een plek of element toe te kennen betekenis, waarbij oudere, meer gave en meer in samenhang
verkerende zaken in principe een hogere waardering kennen. Welke elementen zijn in de loop der tijd
ongewijzigd en behoren tot de kern van de aanleg? Of welke elementen zijn later ingevoegd, maar op
zorgvuldige wijze waarbij een nieuwe samenhang met de oudere situatie is ontstaan? Zo ontstaat ook
een onderscheid tussen hoofdstructuren, bijzonderheden en bijzaken: wat kan zonder impact worden
verwijderd en wat draagt bij tot de essentie van deze parkaanleg.
In de afweging zijn de volgende aspecten in ogenschouw genomen:
ouderdom: de ouderdom is op zich niet bepalend voor de waarde, maar wel een belangrijke graadmeter voor de beleving, bijzonderheid (zeldzaamheid) en continuïteit in vorm en functie (gaafheid).
Te meer omdat groen erfgoed een grotere vergankelijkheid kent (ten opzichte van „rode
elementen‟), zijn oudere elementen in de regel ook zeldzamer.
gaafheid ten opzichte van de primaire vorm: in de loop der tijd kunnen vorm en functie gewijzigd
zijn, waarbij de primaire vorm is aangetast in fysieke staat en/of herkenbaarheid, zoals de hoofdas
in het Oosterpark. Soms heeft een functiewijziging grote impact op de vormgeving; soms is de
functie wel gewijzigd maar qua vorm of uitvoering aangepast aan of ingepast in de historische
situatie.
zeldzaamheid of bijzonderheid: de bijzonderheid of zeldzaamheid is aangeduid als de betekenis of
relevantie voor het Oosterpark, waarbij verschil kan worden gemaakt in wezenlijke elementen
(systeemdelen of basisopzet) en minder cruciale elementen voor het onderscheidende vermogen
van het Oosterpark. Zo zijn de rozenperken een waardevol element als onderdeel van de hoofdas,
maar zijn deze minder authentiek in geval van het Oosterpark, terwijl de zuilvormige laanbomen
wel kenmerkend zijn.
context of samenhang: een element kan onderdeel zijn van een structuur of patroon, dat fysiek of
in betekenis met elkaar in verbinding staat. Een dergelijke relatie kan bijvoorbeeld bestaan uit een
logisch en als geheel gerealiseerd ontwerp of een functionele samenhang tussen hoofdhuis,
bijgebouwen en utilitaire terreinen.
De waardering is uitgedrukt in de volgende kwalificaties:
 hoog (blauw): essentieel en onlosmakelijk onderdeel in de cultuurhistorische waarde van het
Oosterpark;
 positief (groen): belangrijk onderdeel in de cultuurhistorische waarde van het Oosterpark,
bijvoorbeeld vanwege de instandhouding en afleesbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis;
 indifferent (geel): geen wezenlijk onderdeel van de cultuurhistorische waarde van het Oosterpark;
 negatief (rood): onderdeel dat storend is of afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarde van het
Oosterpark.
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Hendriks, L., R. van Immerseel, Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek, Voor waardestellingen van groen erfgoed, 2012.
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Afb. 5.1: Externe waardering: hoog.

hoog
positief
indifferent
negatief
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Een waardestelling is geen absoluut gegeven, maar dient om een gewicht (of weging) toe te kennen
en om met elkaar in gesprek te gaan over unieke of bijzondere kenmerken. Naarmate een hogere
waarde is toegekend, zal een meer krachtig argument benodigd zijn om deze waarde aan te tasten.
De hierna volgende waarderingskaarten en onderstaande toelichting zijn het resultaat van gevolgde
methode.

5.2. Externe waardering
De waardering betreft de totale plantsoenaanleg in het Oosterpark, oftewel het grote wandelpark met
de vijvers, tezamen met de overige kleinere plantsoenen en perken in de woonwijk.
De monumentenomschrijving geeft reeds aan dat het grote wandelpark een “complex bestaande uit
een park met twee voetgangersbruggen en een zonnewijzer, van algemeen belang vanwege
tuinhistorische en stedenbouwkundige waarde [is]:
- als voorbeeld van een park met bruggen uit het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw in
een Gemengde tuinstijl;
- vanwege de verzorgde, fraaie inrichting;
- vanwege zijn betekenis in relatie met het uitbreidingsplan uit 1930;
- vanwege de ruimtelijk-visuele relatie met de omringende villabebouwing;
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van inrichting;
- vanwege de centrale ligging in het Oosterparkgebied."
Hieraan kunnen op het gebied van algemene historische waarden, ensemblewaarden, tuinhistorische
waarden en gebruikshistorische waarden diverse specificaties worden toegevoegd.
Algemene historische waarde: hoog, vanwege:
- de ligging in het 'Ooster- en Westerpark', als uitbreidingswijk van Hoogezand met een eigen
stedenbouwkundige opzet;
- passend in de tijd als uitdrukking van de stedelijke en industriële ontwikkeling van Oost-Groningen,
e
waarbij in de eerste helft van de 20 eeuw de gemeente het voortouw nam om in lijn met de
Woningwet uitbreidingswijken aan te leggen;
- passend in de tijd als uitdrukking van de kenmerkende behoefte aan hoogwaardige woonmilieus
geïnspireerd door de tuinstadgedachte;
- de rol die werkverschaffing heeft gespeeld bij de totstandkoming, zowel bij de besluitvorming als
tijdens de aanleg. (Zonder de noodzaak bij de gemeente Hoogezand om werklozen aan werk te
helpen was het Oosterpark niet zo snel aangelegd.)
Ensemblewaarde: hoog, vanwege:
- de situering tussen de oude lintbebouwing van Hoogezand aan het Winschoterdiep en het
treinstation en tevens de ligging tegen de (voormalige) grens van Hoogezand en Sappemeer;
- de relatie met het naastgelegen Westerpark, dat ouder is en meer als kleinschalige volkswijk is
opgezet met muziekkoepel en sportvoorzieningen, een zelfde stedenbouwkundige uitgangssituatie
en opzet kent en door de zelfde architect is vormgegeven;
- de situering van het wandelpark in het centrum van de gelijknamige woonwijk, waarbij het park de
verbinding maakt tussen de omliggende historische ontsluitingsstructuur en de woonwijk. De vorm
van de parkaanleg is namelijk zo dat het park geen groene enclave is, maar doorloopt tot aan de
oude randen en daarmee direct zichtbaar is bij het betreden van de wijk;
- de samenhang van het wandelpark met de kleinere plantsoenen en perken binnen de wijk, hoewel
die ten opzichte van het wandelpark qua inrichting minder authentiek zijn en thans van mindere
kwaliteit zijn;
- de samenhang tussen het wandelpark en de kleinere plantsoenen met de bebouwing in de wijk,
waarbij 'het groen' de wijk zo ver mogelijk dooradert;
- de samenhang met de direct rond het Oosterpark (aan de singels) gelegen bebouwing, waarbij de
huizen met de voorgevel op het park zijn georiënteerd.
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Afb. 5.2: Interne waardering: deelgebieden.

hoog

1a. Hoofdas
1b. Oostelijk parkdeel
1c. Westelijk parkdeel
2. Druppelvormig perk Jan Sangerslaan
3. Plein met rechthoekig plantsoen Meidoornstraat
4. Plein met parallelle perken Zuiderlaan
5. Klavertje
6. Middengeleiders Bgm. Bartelsstraat
7. Plein met driehoekig plantsoen Kerslaan
8. Druppelvormig perk Noordersingel
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Tuinhistorische waarde: hoog, zijnde:
- een wandelpark in kenmerkende gemengde stijl en als goede representant van deze stijl in de
regio en Nederland;
- een ontwerp van de gemeentearchitect M.J. Westerling, waarvan naast het oudere Westerpark
geen andere parkontwerpen bekend zijn;
- een park waarbij het ontwerp deels gebaseerd is op pragmatische gronden en daardoor relatief
grote waterpartijen bevat (grondwinning voor terreinophoging), doch in haar geheel evenwichtig is;
- een relatief gaaf bewaarde aanleg met hoogwaardige esthetische kwaliteiten en compositorische
waarde met vijvers, hoofdas en omliggende singelstructuur;
- een uitgevoerd beplantingplan uit het oeuvre van de bekende en lokale tuin- en landschapsarchitect J. Vroom jr., die veel in de regio Groningen werkzaam was en in 1938 ook het ontwerp en
beplantingsplan maakte voor begraafplaats De Stille Hof te Hoogezand;
- vanwege de aanwezigheid van oorspronkelijke elementen als eilandjes, bruggen (hoewel in
materiaal niet authentiek), zonnewijzer, trappartijen, bloembak en fontein;
- vanwege de aanwezigheid van historisch plantmateriaal (i.c. de verspreid aanwezige oude bomen
en taxussen) en in aanleg zorgvuldig en verfijnd beplantingssortiment.
Gebruikshistorische waarde: hoog, omdat:
- in functie en herkenbaarheid geen wijzigingen hebben opgetreden: het Oosterpark is nog steeds
wandelpark met bossages, vijvers, perken en doorzichten;
- als groen wandelgebied voor de wijkbewoners en andere inwoners van Hoogezand;
- relatief veel informatie en historisch beeldmateriaal beschikbaar is.
5.3. Interne waardestelling
Deelgebieden
1a. Hoofdas (positieve waardering)
- de ligging van de twee parallel aan elkaar gelegen paden en de vormen van de verdiept liggende
gazons is sinds de aanleg ongewijzigd;
- hoewel niet de oorspronkelijke soort wordt de omkadering van de hoofdas nog gevormd door
zuilbomen;
- inversie van oorspronkelijk bedoelde ruimtewerking: ipv een lange open zichtas tussen station en
Winschoterdiep, vormt de hoofdas nu een verdichte zone die het park visueel in tweeën deelt;
- oude, deels oorspronkelijke taxussen bijzonder als relict, doch verder uitgedijd dan voor de
ruimtewerking wenselijk is;
- slechte verzorging van plantvakken, oorspronkelijke verfijning is verdwenen: beperkte aanwezigheid
sierbeplanting door overwoekering;
- de strakke lijnvoering van plantvakken en gesnoeide taxusvormen is niet meer aanwezig.
1b & 1c. Oostelijk en Westelijk parkdeel (beiden een positieve waardering)
- de vorm van de vijvers, eilandjes en ligging van de slingerende wandelpaden zijn sinds de aanleg
ongewijzigd;
- nog altijd sprake van diversiteit aan beplanting;
- de verfijning en rijkdom aan sierbeplanting is afgezwakt;
- afgezwakte zichtlijnen door te groot geworden beplantingen;
- gedeeltelijk een onverzorgde uitstraling.
2. Druppelvormig perk Jan Sangerslaan (indifferent)
- de vorm van het perk is authentiek, doch de invulling is herzien.
3. Plein met rechthoekig plantsoen Meidoornstraat (indifferent)
- de vorm van het plantsoen is authentiek, doch de invulling is geheel herzien en sterk vereenvoudigd;
- de bomen op de vier hoekpunten zijn origineel;
- de rijen van 2x10 kersenbomen staan min of meer op dezelfde lijn als de bomenrijen uit het
oorspronkelijke ontwerp.
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4. Plein met parallelle perken Zuiderlaan (indifferent)
- zowel de vorm als de invulling zijn herzien en vereenvoudigd.
5. Klavertje (indifferent)
- herinterpretatie van authentieke situatie, vorm van de vakken is minder verfijnd;
- oorspronkelijke ligusterhagen vervangen door lage heesters;
- de vroegere gazonsstrook langs de buitenzijde van beide perken is verdwenen;
- 1 van de 4 berken ontbreekt;
- bij nieuwe invulling zijn wel opnieuw jeneverbessen aangeplant onder de bomen.
6. Middengeleiders Bgm. Bartelsstraat (positieve waardering)
- de vorm van de perken is authentiek en de beplantingsinvulling komt overeen met oorspronkelijk;
- de vroegere gazonsstrook langs de buitenzijde van beide perken is verdwenen;
- onverzorgde uitstraling.
7. Plein met driehoekig plantsoen Kerslaan (positieve waardering)
- de vorm van het plantsoen is authentiek en de huidige beplanting bevat nog diverse elementen van
de oorspronkelijke aanleg, waaronder originele taxussen, een prieelberk en Italiaanse populier;
- de heestervakken liggen op de oorspronkelijke plek, doch zijn sterk uitgegroeid.
8. Druppelvormig perk Noordersingel (positieve waardering)
- de vorm van het perk is authentiek en de huidige beplanting bevat nog elementen van de
oorspronkelijke aanleg, waaronder drie Italiaanse populieren;
- het heestervak ligt op de oorspronkelijke plek, doch is sterk uitgegroeid;
- onverzorgde uitstraling.

Elementen
1a + 1b. Trappartijen met muurwerk (positieve waardering)
- gemetselde elementen karakteristiek voor parken uit de jaren '30;
- redelijk sober, geen uitgesproken vormgeving;
- benadrukken het midden van de hoofdas met daarop de zonnewijzer.
e

2. 18 eeuwse Zonnewijzer (positieve waardering)
- uniek voor het Oosterpark, overblijfsel voormalige buitenplaats;
- eyecatcher in het park, oorspronkelijk beter zichtbaar door meer open karakter hoofdas;
- de zonnewijzer is niet meer compleet (het bovenste deel ontbreekt);
- ondanks verhoogde positie, thans weinig markant.
3. Bloembak met inscriptie (positieve waardering)
- uniek voor het Oosterpark, geschenk VVV bij de parkopening in 1932;
- ondanks prominente plek aan begin hoofdas, onopvallend door opgaande beplanting;
- functieverlies, wordt niet meer gevuld met planten.
4a + 4b. Bruggen (positieve waardering)
- betonnen bruggen, omstreeks 1970 geplaatst ter vervanging van originele houten bruggen;
- aardig voorbeeld van betonnen brug uit jaren 70;
- op oorspronkelijke locatie;
- vertrekpunt en eindpunt van zichtlijnen.
5. Fontein (positieve waardering)
- onduidelijk wanneer deze is toegevoegd en of deze continu aanwezig is geweest;
- kenmerkend element in parken.
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6. CONCLUSIE
De woonwijk Oosterpark is in de jaren 30 van de vorige eeuw aangelegd als uitbreiding van
Hoogezand. Gemeentearchitect M.J. Westerling ontwierp het plan voor de villawijk inclusief de
inrichting van de groenelementen. Tuinarchitect J. Vroom jr. maakte vervolgens het beplantingsplan
voor de plantsoenen en overige straatbeplantingen en zag toe op de uitvoering. De officiële opening
van Oosterpark vond plaats op 29 juli 1932, waarna de bebouwing geleidelijk tot stand is gekomen.
Het merendeel van de huizen betreft middelgrote villa's en twee-onder-een-kap-woningen, doch door
het lange tijdsbestek waarin de bebouwing tot stand is gekomen, is er sprake van een grote diversiteit
in bouwstijlen. De laatste woningen aan het wandelpark verrezen pas in de jaren 50. Uiteindelijk is
langs alle straten een gesloten bebouwingslint ontstaan. Doordat de straten zijn voorzien van bomenrijen, de huizen merendeels met de voorgevel gericht is op een van de plantsoenen en perken, de
ruime opzet van de huiskavels en de aanwezigheid van aanzienlijke voortuinen heeft het Oosterpark
een vriendelijk, open en groen karakter.
Sinds de aanleg is de plantsoenering van Oosterpark op hoofdlijnen niet gewijzigd. Doch op detailniveau hebben er verscheidene veranderingen plaats gevonden, deels bedoeld en deels onbewust,
die geen positieve invloed hebben gehad op de oorspronkelijk bedoelde sfeer en karakter van de wijk.
Versobering van het padenstelsel heeft er toe geleid dat de binding tussen de groene elementen en
de bebouwing, maar ook tussen de plantsoenen onderling, is afgezwakt. Bijzondere eye-catchers die
oorspronkelijk van uit de wijk zorgden voor een zekere mate van oriëntatie en herkenbaarheid zijn of
verdwenen (uitkijkpunt aan vijver, zitmeubilair, verlichtingsarmatuur), of gaan schuil achter breed en
hoog opgaande beplanting (zonnewijzer, bloembak) of zijn vervangen door minder aansprekende
alternatieven (lantaarns, banken, afvalbakken, bruggen). Heestervakken en bomen zijn in de loop der
jaren opnieuw ingeplant, deels verplaatst en aangevuld. Daarbij is niet altijd gekozen voor herplant
van hetzelfde sortiment of herplant op dezelfde plantplaats. Tezamen met een gewijzigd beheer heeft
dit ertoe geleid dat de bedoelde verfijning in de beplanting (in opbouw van plantvakken, groepsgewijze
menging en variatie in soorten) voor een belangrijk deel verloren is gegaan. Bedoelde zichtlijnen en
ruimtebeleving zijn daardoor afgezwakt.
De totale plantsoenaanleg in het Oosterpark is van hoge historische waarde. De uitbreidingswijk met
het ensemble van gebouwen en groen is als geheel een goed voorbeeld van een villapark of tuinwijk
e
zoals die in de jaren 20 en 30 van de 20 eeuw op veel plaatsen in Nederland ontstonden. Inspelend
op de sociaal-economische situatie van de jaren dertig werd het park grotendeels in werkverschaffing
aangelegd. Meerwaarde ontleent het Oosterpark aan de betrokkenheid van de stadsarchitect M.J.
Westerling en de regionaal zeer bekende tuinarchitect J. Vroom jr.
Voor de deelgebieden geldt dat met name het centrale park van hoge tuinhistorische waarde is
vanwege de relatieve gaafheid in opzet en vormgeving, hoewel de beplanting forse wjizigingen heeft
ondergaan en er diverse paden zijn verdwenen. Ook het driehoekige plantsoen aan de Kerslaan is
relatief ongeschonden door de tijd gekomen.
De brede plantsoenen an de Zuiderlaan en de Meidoornstraat zijn sterk versoberd en daardoor als
deelgebied indifferent te waarderen, hoewel hun aanwezigheid wel bijdraagt aan de groene uitstraling
van de wijk in zijn geheel.
Voor de oorspronkelijk bedoelde sierlijke dorpsentree vanuit het station zijn de middenbeplantingen en
het klavertje aan de Bgm. Bartelsstraat van waarde. Vanwege de recent volledig nieuwe inplant is het
klavertje als deelgebied als indifferent benoemd.
Afgezien van de beplantingen zijn typerend voor het park, en daarmee als positief te waarderen, de
oorspronkelijke elementen: de trappartijen, de zonnewijzer en de bloembak. Hoewel de huidige
uitvoering van de bruggen niet oorspronkelijk is, zijn deze wel passend en op de historische locatie
gelegen van daarom als positief te waarderen. Of de huidige fontein van aanvang af aanwezig is
geweest is onduidelijk, wel is het een passend element in een dergelijk park.
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Afb. 6.1: Omvorming beplantingen.
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7. AANBEVELINGEN
Vanuit bovenstaand onderzoek en waardering zijn voor herstel en kwaliteitsverbetering van de
cultuurhistorische waarden onderstaande aanbevelingen te maken met betrekking op eenmalige
ingrepen of aangepast beheer. In een nadere uitwerking zal het de opgave worden deze te vereniging
met een goede beheerbaarheid.
Ruimtelijkheid en beplanting
In aanleg is een zorgvuldig en verfijnd beplantingssortiment toegepast, thans is sprake van afname
van kwaliteit. In de beplanting is een verzorgde, afgewogen, harmonieuze situatie na te streven met
een uiteenlopende diversiteit aan heesters en bomen die een jaren 30 plantsoenering typeert. Ingezet
moet worden op een duurzame, goed gesloten beplanting die de bedoelde ruimtelijkheid ondersteunt
en de sfeer, het karakter en de uitstraling van het midden van de 20e eeuw draagt.
Een zorgvuldige opbouw van de beplantingsvakken en ruimte voor het ontwikkelen van de natuurlijke
habitus moeten uitgangspunten zijn bij een nieuw beplantingsplan en het daarna volgende beheer.
Daarbij moeten langs de buitenzijde laagblijvende soorten worden gekozen en in het midden hoger
uitgroeiende soorten. Soorten worden groepsgewijs met elkaar gecombineerd, zodat er sprake is van
een aantrekkelijke variatie. Plantvakken worden door een gazonstrook gescheiden van wandelpaden
en boomkronen zijn idealiter los van onderbegroeiing.
Uitzondering vormen accentbeplantingen, zoals de rechtlijnige plantvakken op de hoofdas, waar
nadrukkelijk gekozen wordt voor 1 soort, bijvoorbeeld rozen of vaste planten.
Vanuit oogpunt van inrichting is versterking van de hoofdas essentieel. Herstel van deze verbinding
tussen de hoofdstraat en het station accentueert de oorspronkelijke basisstructuur van de woonwijk en
verbindt de onderdelen opnieuw.
Concreet:
Taxusbomen op de hoofdas moeten of rigoureus teruggesnoeid of vervangen, zodat de
oorspronkelijke ruimtelijkheid wordt hersteld en er opnieuw voldoende lichttoetreding ontstaat voor
de tussen liggende plantvakken.
Op basis van een zorgvuldige selectie, verwijderen van 10 a 15% van de huidige bomenopstand.
Daarbij verwijderen van bomen die de oorspronkelijk bedoelde ruimtelijkheid aantasten en/of qua
soort niet passend zijn voor de tijd van aanleg.
Herziening van de (gemengde) heestervakken en accentbeplantingen, waarbij de oude plantlijsten
leidend dienen te zijn voor de sortimentskeuze. Gezien de relatief korte omlooptijd van echte
naaldbomen en de schaduwwerking op de onderbeplanting, wordt op grote schaal terug planten
van deze soorten niet aanbevolen. Het opnemen van een enkeling past echter wel in de sfeer van
aanleg.
In principe kan de huidige situering en omvang van de beplantingsgroepen als uitgangspunt bij het
herstel worden genomen. Tussen een heestervak en een pad dient echter altijd een grasstrook van
circa 80 cm aangehouden te worden. Herstel van de grasstroken, betekent een subtiele verkleining
van de bestaande vakken.
Van herstel van gesnoeide hagen en perken met 1-jarigen kan worden afgezien in verband met de
vereiste hoge onderhoudsintensiteit, vervangende beplantingen dienen wel de beoogde beleving te
benaderen.
Aanhechting op de woonbebouwing
De oorspronkelijke padenloop in de groengebieden voorzag in een sterke aanhechting op de
omringende bebouwing, maar zorgde eveneens voor een binding tussen de verschillende plantsoenen
in de woonwijk. Door opheffen van de paden buitenlangs het wandelpark kan nu bijvoorbeeld nog op
slechts een beperkt aantal plekken het park worden ingegaan, terwijl men voorheen vanaf elke
willekeurige plek het park kon betreden; het pad-buiten-om behoorde daar immers ook toe.
Door het vereenvoudigen van de inrichting van het rechthoekige en driehoekige plantsoen is het
aanzien en gebruik veranderd van aantrekkelijke wandelgebieden met zitplekken in respectievelijk
een groot 'trapveld' zonder enkele inrichting en een vrij diffuus 'kijk-groenobject'.

85

SB4

86

Oosterpark te Hoogezand

Concreet:
Heraanleg paden aan buitenzijde wandelpark.
Herinrichting rechthoekige en driehoekige plantsoen, refererend aan de oorspronkelijke situatie.
Parkuitstraling en meubilair
De oorspronkelijke 'grandeur' die het Oosterpark uitstraalde en herkenbaarheid die het bezat dankzij
zijn historische zonnewijzer, geschonken bloembak, bijzondere witte banken en de lantaarn op het
klavertje is in de loop der jaren vervaagd.
De diverse objecten, oorspronkelijk geplaatst als eye-catchers vanuit de woonwijk, zijn geleidelijk
verdwenen achter hoog en breed uitgegroeide beplantingen.
Het aantal zitplekken in de wijk het Oosterpark is aanzienlijk verkleind waarbij tevens de locaties zijn
verschoven. Thans staat er alleen nog meubilair in het grote wandelpark en in het algemeen op goed
overzichtelijke plekken. Het aantal lijkt voldoende voor het huidige gebruik. Het meubilair (banken en
afvalbakken) is functioneel maar uitermate sober van karakter en draagt niet bij aan de
herkenbaarheid van het Oosterpark.
Concreet:
Opnieuw 'centraal plaatsen' van de zonnewijzer en bloembak door aanpassingen in de beplanting
op de zichtas.
Handhaven huidige aantal zitplekken, vervangen van het meubilair door een karakteristiek model
'Oosterpark-bank', en bij voorkeur terugplaatsen van de tweede bank naast de trappartij aan de
middenas.
Terugplaatsen banken op voormalige zitplekken op de zuidhoeken van beide vijvers en verwijderen
niet-oorspronkelijke moerascipressen ten behoeve van uitzicht over het water. Of opheffen van de
nog duidelijk aanwezige verbreding in de verhardingen.
Beheer
Wellicht het belangrijkste 'verbeterpunt' van het Oosterpark betreft het aspect beheer. Oorspronkelijk
zal men verhoudingsgewijs hebben kunnen beschikken over een ruimer budget en meer mankracht
dan tegenwoordig. Het wekelijks schoffelen van plantvakken was destijds normaal. Om hetzelfde
verzorgde beeld met beperkte middelen te bereiken is een aangepast beplantingsplan van belang.
Concreet:
Achterstallig onderhoud is op te heffen.
Bij de herziening van de plantvakken zoveel mogelijk kiezen voor sterk, snel sluitend, winterhard
en windbestendig sortiment.
Langs de randen van beplantingsgroepen bodembedekkers inplanten, opdat onkruid minder kans
krijgt zich te vestigen.
Tijdig inboeten bij uitval.
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