
Overzicht ingrepen herkenbaar 
maken begraafplaats 

Symbolisch terugbrengen van (een deel van) 
de muur van de begraafplaats met muur 
(zie detailblad voor vormgeving)

Hardstenen band waarin een spreuk opgeno-
men is. Met hardstenen plaat waarin referen-
tie naar begraafplaats en periode van begra-
ven zijn afgebeeld.

Sfeerverlichting die bijdraagt aan de vroege-
re functie als begraafplaats in te passen in het 
bestaande straatwerk.

Te verplaatsen lichtmast.

Anti urine maatregel.

Haagbeuk (ca 60cm hoog)  rondom het gras-
veld om toegankelijkheid voor honden te 
verminderen.

Bestrating verwijderen en ruimte als grasveld 
inrichten aansluitend op het grote grasveld.

Aanpassen bestaande bestratingen zodat het 
patroon van  de radialen rondom  de kerk  
volledig is.

Naar elders verplaatsen tijdelijke lichtmast 
fundering. 

 Nieuwe boom  in nieuw ‘groentje’. met   
 haag

Bestaande markering fundering verwijderen.

   Markering fundering 
   aanbrengen met rollaag 
   lichtgrijze natuursteen in 
   klinkerformaat. (DF)

   Suggestie locatie klokkentoren   
   dmv straatwerk en vaste planten  
   border 28 mei 2018
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Inrichtingselementen

Muur / haag, poort, groen hof, beslotenheid

Gemetselde muur (ontwerp Jan Hoek)
Alpha en Omega (Begin en Eind)

  gemetselde muur



1100-1830

Hier komt een ggdichtregel  nader te bepalen

hardstenen plaat 100 x 100 cm
Treurwilg is symbool voor het treuren van de nabestaanden. 
Het ontpoppen van rups tot vlinder staat voor de mens die na de 
dood uit zijn lichaam verrijst.
Jaartallen geven de periode van gebruik als begraafplaats aan.

hardsteen band 30 cm breed tekst

bestaande antraciet tegels (20x20cm) met spotjes     

Bestaande antraciet tegels (20x20cm) met LED spot in figuratie 
van kaars. Aan te brengen in de bestaande strook van antraciet 
tegels aan de Koorstraat zijde.

Referentiebeeld van een LED spot met figuratie

Licht, geloof, samenkomst, gedenken, vieren

Inrichtingselementen

referentie hardsteen band met inscriptie Locatie hardsteen band: achter de antraciet tegels.
Locatie muur: achter hardsteen band in het gras
Spotjes met kaars aanbrengen in antraciet tegels
Lichtmast verplaatsen richting plein
Fietsenrekken verplaatsen naar elders

Referentiebeeld waar de sierbestrating goed zicht-
baar is én anti urineer voorzieningen



Inrichtingselementen

Markeren van de gesloopte klokkentoren 
die hoorde bij de Grote Kerk.
Met vaste planten, grondmedaillons en 
straatwerk.

Met klinkers markeren van de fundering van de 
imposante geplande toren aan de noordzijde 
van de kerk.

Klokkentoren in 1856

Locatie voormalige klokkentoren

Markeren van de gesloopte klok-
kentoren die hoorde bij de Grote 
Kerk.
Referentiebeeld grondmedaillons

Referentiebeeld van vaste planten.
Voorstel: lage vaste planten in boomspiegel. 

Kleurrijke parel op een plek die op dit moment lastig te beheren is. 
(bestrating wordt opgedrukt door de boomwortels). 

Rondom een markering van de vorm van de fundering van de klokken-
toren, dmv de gele klinkers die nu in de boomspiegel liggen.


