MIJN
JN STREEK

TEKST PAUL STRAATSMA | FOTO’S MARCEL VAN KAMMEN

N

W

O

Molen
Berg

Joodse
begraafplaats

Winschoten

Leesteken: Engelse (landschaps)tuin
Een Engelse tuin is een tuin of park die in een bepaalde periode werd
aangelegd en bestaat uit bepaalde ruimtelijke kenmerken als slingerpaden, hoogteverschillen, vijvervormen als eindeloze rivieren, solitaire bomen, bosschages langs de randen en bijzondere bouwwerken.
Belangrijke architecten van Engelse tuinen zijn onder anderen Lucas
Pieters Roodbaard (1782-1851), Gerrit Vlaskamp (1834-1906) en
Leonard Antony Springer (1855-1940).
Meer informatie: www.leestekensvanhetlandschap.nl

Een ontwerp van Lucas
Pieters Roodbaard voor de
algemene begraafplaats in
Leeuwarden in Engelse
landschapsstijl.
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Marktpleinkerk

achter het project. Het werk werd
uitgevoerd door arbeiders die in de
winter zonder werk zaten. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
leidde het werkverschaffingsproject. In die tijd waren dergelijke
projecten in zwang, denk aan de
Koloniën van Weldadigheid die
toen net gestart waren in Veenhuizen en Frederiksoord.”
We arriveren op de plek van
bestemming. Klein probleempje:
het natte weer en de bladeren
maken de paden minder goed
begaanbaar. Ottens’ enthousiasme
lijdt er niet onder. ,,De eerste keer
dat ik hier kwam, dacht ik: jeetje,
dat Winschoten dit heeft! Dit zie je
niet veel in Groningen. Wel kent de
provincie een flink aantal slingertuinen, geïnspireerd op dezelfde
stijl. Die tref je met name bij herenboerderijen. Ze zijn van iets latere
datum, zeg maar tussen 1850 en
1880, toen de landbouw floreerde.”
Wijzend naar de waterpartijen,
de paden en de hoogteverschillen:
,,Het idee achter de landschapstuin
is dat je eindeloos kunt dwalen. De
illusie wordt gewekt dat je na elke
bocht kunt doorlopen en dat het
water een natuurlijke oorsprong
heeft. Deze stijl kun je zien als
reactie op de geometrische vormen
van de formele Franse stijl, ofwel
barok, bekend van de tuinen van
Versailles. Engeland liep in de eerste helft van de achttiende eeuw
voorop met de landschapsstijl,
vandaar de naam. In Nederland
werd deze stijl in de tweede helft
van die eeuw voor het eerst toegepast bij landgoederen en buitenplaatsen.”
De kaart uit 1909 vormt voor
Ottens aanleiding ook een kijkje te
nemen bij de Winschoter begraafplaats. ,,In 1827 werd het koninklijk
besluit uitgevaardigd dat elke stad
of dorp met meer dan duizend
inwoners een begraafplaats buiten
de bebouwde kom moest hebben.
Veel begraafplaatsen stammen uit
die tijd, deze ook, 1828 om precies
te zijn.”
Hoewel in dezelfde tijd aangelegd, lijkt de begraafplaats in niets
op het Sterrebos. De rechte lijnen
wijzen volgens Ottens op een ontwerp vanuit de formele tuinstijl.
Dat had anders gekund. Ze haalt
een plattegrond tevoorschijn van
de algemene begraafplaats uit
Leeuwarden, vol slingerende paden. ,,Zie je? In Engelse landschapsstijl en zo aangelegd dat je over de
buitenste ring kunt rondwandelen
zonder dat je de graven ziet.”
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‘JEETJE, DAT
WINSCHOTEN
ZOIETS HEEFT!’

r zit een bijzonder
verhaal achter het
Sterrebos. Het werd
aangelegd met een sociaal doel; als
werkverschaffing en als plek waar
burgers konden ontspannen. Het
heeft dus nooit onderdeel gevormd
van een landgoed zoals de meeste
tuinen en parken in de Engelse
landschapsstijl. Misschien dat dit
een goede aanleiding is om voor
Winschoten te kiezen?”
Toegegeven, het was even puzzelen, de afspraak met landschapshistorica Willemieke Ottens (1987).
Want waar ga je naartoe als je in
Groningen een tuin in Engelse
landschapsstijl wilt bekijken en je
legt jezelf de beperking op niet het
zoveelste bezoek te brengen aan de
Fraeylemaborg in Slochteren? Tja,
dan wordt de spoeling dun. Het
Noorderplantsoen in Groningen?
Uiteindelijk geeft de nieuwsgierigheid naar Winschoten, sinds 1825
toch maar mooi de derde stad van
de provincie, de doorslag.
Wie het over de Engelse landschapsstijl heeft in de drie noordelijke provincies, heeft het over
Lucas Pieters Roodbaard. De Prinsentuin in Leeuwarden en Oranjestein in Oranjewoud zijn bekende
voorbeelden van tuinen die hij
tussen 1815 en 1850 ontwierp. Ottens, zo vertelt ze onderweg naar
het park, schreef mee aan een boek
over de befaamde architect en sluit
niet uit dat hij betrokken was bij de
aanleg van het Sterrebos, al ontbreekt daarvoor bewijs. Naast haar
parttime baan bij een bureau voor
erfgoed, werkt Ottens aan een
promotieonderzoek over landgoederen in de twintigste eeuw.
Op een kaart van Winschoten uit
1909 wijst de landschapshistorica
op het park: een krioelen van paden rond vijvers en heuveltjes.
,,Deze kaart is gemaakt twee jaar
nadat het Sterrebos een opknapbeurt had gekregen naar de ideeën
van architect Leonard Antony
Springer, dezelfde die verantwoordelijk is voor het Groninger Stadspark. Helaas zijn geen oudere kaarten bewaard gebleven. Springer
borduurde voort op het bestaande
ontwerp, maakte een verbinding
tussen de vijvers en hield zich
verder bezig met de beplanting.”
Ze duikt dieper het verleden in:
,,Het Sterrebos in Winschoten werd
aangelegd in de jaren na 1826.
Voorheen werd hier klei gestoken,
vlakbij stond een steenfabriek.
Dominee Berend Hendrik Steringa
Kuiper was de drijvende kracht
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Linkerkolom van boven
naar beneden:
het Sterrebos in Winschoten; landschapshistorica
Willemieke Ottens; de
Winschoter begraafplaats.
Rechterkolom van boven
naar beneden:
het Rosarium aan de Hofstraat; het Sterrebos;
detail van een kaart uit
1909, toen de groenpartijen nog aan de rand van
Winschoten lagen.
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Tuinen en parken in de Engelse
landschapsstijl zijn doorgaans
voorbehouden aan voorname
landgoederen. Zo niet in Winschoten, daar werd het Sterrebos
aangelegd als park voor de stadsbewoners. Landschapshistorica
Willemieke Ottens leidt rond.
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Lengte: 5 km. Begaanbaarheid: de paden in het Sterrebos kunnen glibberig zijn.
Start: treinstation Winschoten.
Wandel de tegenover het station gelegen Stationsstraat in.
Neem eerste weg LA, Garstestraat, en neem bij Sterrebos het eerste pad RA.
Kies eigen route door het park dat door de Secretaris
Heikenslaan opgedeeld is in tweeën, een tunneltje
(vanwege de echo Koekkoek genaamd in de volksmond) verbindt beide delen.
Vanuit Secretaris Heikenslaan bij tunneltje RA, de
Steringa Kuiperweg gaat over in Burgemeester H.J.
Engelkenslaan.
Op T met Sint Vitusholt RA. U passeert de Joodse
begraafplaats en aansluitend de algemene begraafplaats, die is bereikbaar vanaf de Hofstraat.
Wandel verder over Sint Vitusholt.
Bij rotonde RA (voor u ziet u molen Berg), de Nassaustraat, deze volgt de gedempte Rensel.
Na molen Dijkstra en molen Edens (de oudste molen
van de provincie Groningen) op rotonde bij cultuurhuis
De Klinker schuin links verder over de Meester D.U.
Stikkerlaan (deze weg ligt op het gedempte Omsnijdingskanaal).
Wandel door tot het Rosarium, de rozentuin tegenover
het Dollard College.
Dan even terug over Meester D.U. Stikkerlaan en bij
ziekenhuis LA, Gaslaan.
Neem de eerste weg LA, Doctor J.H. Hommesplein.
Wandel door tot breed water, een restant van het
Omsnijdingskanaal, neem voetpad rechts van water.
Op T met Burgemeester Schönfeldplein RA (het plein
is aangelegd op de voormalige Oosterhaven, nog te
zien aan een aantal pakhuizen).
Wandel naar en rond de Marktpleinkerk uit
1270 met zijn losstaande toren uit 1325.
In winkelstraat voor kerk LA, Torenstraat.
Einde Torenstraat RA, Poortstraat.
Op T LA, Emmastraat, terug naar station.

Molenstad,
Rozenstad
en Sodom

Voor de wandeling houden
we de kaart uit 1909 naast
een van het huidige Winschoten. In een oogopslag
is te zien dat Sterrebos,
begraafplaats en Maintebos
inmiddels zijn ingesloten
door de stad. De waterlopen vallen op. Stadsgids
Koos Akkerman legt uit:
,,Winschoten is altijd een
handelsstad geweest,
gelegen op de plek waar de
heirweg Münster- Groningen (Torenstraat/Langestraat) het riviertje de
Rensel kruist, in Winschoten de Venne genoemd.”
Akkerman vertelt over drie
bijnamen van Winschoten:
Molenstad, Rozenstad en
Sodom. ,,De stad telde
zestien molens, drie daarvan zijn er nog, en de regio
was bekend om de teelt van
rozenonderstammen.”
Over Sodom: ,,Voor de
oorlog was 10 procent van
de bevolking Joods; procentueel na Amsterdam met
11,7 procent de tweede
Joodse stad in het land.
Van de 500 Joden overleefden slechts 46 de oorlog.”
Over dat verleden vertelt
Akkerman tijdens rondleidingen van mei t/m september, elke woensdag om
14 uur vanaf het station.

Stadsgids Koos Akkerman

De Mijn Streek-reeks
Leestekens van het
Landschap komt tot stand
in samenwerking met het
Kenniscentrum Landschap
van de Rijksuniversiteit
Groningen.
De website www.leestekensvanhetlandschap.nl
is het platform voor
informatie over landschapselementen in Nederland.
Iedereen kan hierop zijn
kennis delen.
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