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Kerk en kerktuin
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Inleiding

Voor u ligt de rapportage over het definitieve ontwerp voor de renovatie van
de kerktuin te Katwijk.
De herinrichting van deze plek is het belangrijkste project van het Integraal
DorpOntwikkelingsPlan (IDOP) van Katwijk.
De Martinuskerk, de Mariagrot en de kerktuin kennen een lange histrorie.
Met zijn de bijna 125 jaar oude Lourdesgrot, de mooie monumentale bomen
en de processietuin, een toeristische trekpleister waar jaarlijks zo’n 10.000
bezoekers naar toe gaan.
Het plan is in intensieve samenspraak met de Werkgroep Katwijk Kerktuin
opgesteld.
Wij wensen u veel leesplezier.
Esther Kruit en Mariëlle Kok
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Twee vijvers in de kerktuin
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Leeswijzer

We nemen u mee in de ruimtelijke historie van deze bijzondere plek. We
leggen de ruimtelijke opbouw uit in de hoofdstukken ‘de bestaande tuin’
en ‘de kwaliteiten van de kerktuin’. We geven de knelpunten in de huidige
situatie weer in het hoofdstuk Knelpunten. In het hoofdstuk symboliek in
de beplanting wordt de keuze van het huidige sortiment uitgelegd op basis
van veldobservaties, bezoeken aan referentieprojecten en literatuurstudies.
Kaders voor de oplossingen worden gegeven in het hoofdstuk ambitie, in
de visie op de tuin geven wij weer wat mogelijk is. Dit wordt in het ontwerp
verder geconcretiseerd met een voorlopig ontwerp, doorsnedes en indicaties
voor materialisering. Het geheel is gelardeerd met enkele intermezzo’s, die
het bijzondere van deze tuin nog eens extra benadrukken.
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Historie van de tuin
In 1880 werd Katwijk-Klein Linden een zelfstandige parochie. De eerste
pastoor Joannes Suys gaf opdracht tot de bouw van de kerk (architect K.
Weber) in 1881. In 1887 kreeg de pastoor verlof om een Lourdesgrot naast
de kerk te plaatsen. De pastoor betaalde de bouw van de grot uit eigen
middelen.
De grot, ontworpen door architect Hendriks uit Oss, is een getrouwe
nabootsing van de grot van Lourdes op halve grootte (de breedte en hoogte
zijn 16x8 meter tegenover de 32x16 meter in Lourdes). Ook de beide
beelden zijn kopieën van de beelden die staan in de bedevaartsplaats
Lourdes.
Kweker J. Ebben uit Cuijk plantte in 1888 het processiepark aan. In 1891
werd een aangrenzend weiland bij de processietuin getrokken. Een
zandpad, tevens kruisweg, leidde voetgangers rond van en naar de grot. Op
dit weiland werd een Calvarieberg aangelegd in het midden het kruisbeeld
en gietijzeren beelden. Het processiepark kreeg een omloop volgens de
statiënroute, een lage en hoge route en twee vijvers. Het plan wordt een
groot succes en vele bedevaarten naar Katwijk volgden.
In 1937 kreeg pastoor W. Hoefnagels ter ere van zijn Zilveren priesterfeest
een kruisweg aangeboden door de parochie. Deze kruisweg was ontworpen
en gemaakt door de kunstenaars P. Gerrits en Manche.
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Door oorlogshandelingen heeft het gebied veel geleden.
Het park was een bufferzone voor de vele granaten. In totaal werden 6
bomen door midden geschoten, die daarna herplant zijn. Na de oorlog werd
alles in fasen weer hersteld. De grot zelf was redelijk onbeschadigd, maar
het oorspronkelijk bijgebouw, een kopie van eenzelfde gebouw in Lourdes,
werd in 1940 zwaar gehavend. Pastoor Brekelmans liet het slopen en
vervangen door een (grot-) kapel met altaar.
In 1948 werd ter vervanging van de in de oorlog verloren gegane kruisweg
de huidige kruisweg aangelegd. Het was de bedoeling van de kunstenaar P.
Roovers uit Heijen, om een zo realistisch beeld te geven van de lijdensweg
van Christus. Vanwege de bescherming van het materiaal keramiek
(terracotta) bij vorst heeft elke statie een dakje, wat ook meteen een soort
kapelletje vormt.
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Boomsoorten in de tuin
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Huidige situatie van de tuin

De kerktuin is in fasen aangelegd, en dat is in de ouderdom van de boom
beplanting te zien.
Allereerst werd de processietuin ten noorden van de kerk aangelegd in
de periode omstreeks 1880. De “voortuin” van de kerktuin werd aangelegd
in 1900. Inboet en extra aanplant in de hoeken gebeurde in 1930. En de
oorlogsschade werd in de boombeplanting omstreeks 1950 hersteld. In
1996 werd nog een herdenkingsboom ter gelegenheid van 100 jaar NoordBrabantse Boerenbond op het gazon bij de vijver aangeplant.
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Aanplant omstreeks 1880

Aanplant omstreeks 1900
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Aanplant omstreeks 1930

Aanplant omstreeks 1950-1960

Aanplant omstreeks 1996
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Zichtlijn vanaf entree langs de grot naar het omringende landschap

Zichtlijn naar H. Martinus
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De ruimtelijke opbouw van de tuin bestaat uit twee delen, een organisch
vormgeven processietuin en voortuin, en een meer formele entree naar de
kerk en de Mariagrot en de rationele opbouw van de begraafplaats.
Deze twee ruimtelijk karakteristieken zijn niet altijd goed op elkaar
afgestemd.
Binnen deze twee delen is een aantal zichtlijnen door het park op de
belangrijke beelden aanwezig:
■
De zichtlijnen vanaf de voorzijde van de Mariagrot op het beeld van
H. Martinus, de patroonheilige van de kerk.
■
De zichtlijn van de Mariagrot op de top van de Calvarieberg, het 		
kruisbeeld.
■
De zichtlijn vanaf de entree van de kerktuin, langs de kerk en de grot 		
naar het omringende landschap.
■
De directe relatie tussen de uitgang van de kerk en de middenas van 		
de begraafplaats, met als vistapunt de Treures.
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Mammoetboom

Treures

Rhododendrongroepen

Hulstslinger
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Een aantal solitaire bomen en heesterstructuren is zeer beeldbepalend (zie
hoofdstuk Symboliek in het beplantingsplan):
■
De lindegroepen en –rijen.
■
De solitaire rode beuk bij het kruisbeeld.
■
De mammoetboom in de voortuin.
■
De solitaire platanen.
■
De treures, in de korte as van de begraafplaats
■
De eik met taxus als onderlaag rond grafmonument
■
De buxushagen.
■
De hulstslinger.
■
De rhododendrongroepen, die de achtergrond vormen van de 			
vijverpartijen en de ruimtes tussen formele opzet en organisch opzet 		
ruimtelijk scheiden.
De kerktuin is uitgegroeid tot een zeer boomrijke ruimte, waar het
oorspronkelijk ontwerp niet altijd goed tot zijn recht komt. De kerktuin is zeer
schaduwrijk en oogt hierdoor somber.
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Intermezzo
Mammoetboom in de kerktuin

De mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) in de voortuin
van de kerktuin is aangeplant in 1900. Op een ansicht van begin
20ste eeuw staan twee mammoetbomen. Een ervan heeft zich
ontwikkeld tot een boom met een omtrek van 4,65 m gemeten op
1,30 m hoogte (2006, Nardo Kaandorp). De hoogte is 28,00 m.
De boom staat op de monumentale bomenlijst van de provincie
Noord-Brabant.
Deze Amerikaanse boom is in Europa, na de gold-rush, in de
tweede helft van de 19e eeuw voor het eerst ingevoerd. In Brabant
werden begin van de 20ste eeuw op landgoederen en bijzondere
plekken van betekenis deze bomen herhaaldelijk aangeplant, onder
andere in de pastorietuin in Heeze, voor het hoofdgebouw van het
instituut Theofaan in Grave (aangeplant omstreeks 1905) en bij het
kasteel van Gemert (aangeplant omstreeks 1865).
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Kerktuin te Berghem, een fris en intiem wandelpark (ontwerp BuroKruit)
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Ambities voor de toekomst
Door de Dorpsraad Katwijk is een aantal ambities geformuleerd. In de
toekomst wil men de tuin meer integreren met het dorp, maar zonder
de karakteristiek van een rustige plek teniet te doen. De tuin moet een
rolstoelvriendelijke wandelpark zijn, sociaal veilig en eventueel gekoppeld
aan andere routes (bijvoorbeeld de dorpswijngaard de Mariagaard).
Daarnaast wil men de tuin vanaf de weg een meer open uitstraling geven,
het park moet niet alleen kerkgebonden over komen, maar een uitnodigend
park worden voor een ieder. De afscheiding tussen kerktuin en de
particuliere tuin van de pastorie moeten versterkt worden.
Het parkeren voor auto’s en fietsen moet opgelost worden, zonder overlast
te geven aan omwonenden.
Het kerkhof moet een stiltegebied blijven, maar mag opener van vormgeving.
De grot moet opnieuw gerenoveerd te worden, in verband voortdurende
lekkage in de beton- en baksteenconstructie. De grot dient als geheel, dus
ook de achterzijde, ingepast te worden in de tuin.

23

Pastorietuin te Volkel (ontwerp BuroKruit)
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Het boombestand dient weer structureel een goed en vitaal bomenbestand
te worden binnen de visie op het park. Bomen zijn beoordeeld op vorm,
vitaliteit en locatie. Een deel van het bomenbestand zit gebouwen en andere
bomen in de weg. Hier moeten keuzes gemaakt worden op basis van een
visie op de tuin.
Vele bomen staan nu op de lijst van monumentale bomen van de gemeente
maar ook van de provincie Noord Brabant.
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De zwarte noot valt uit het verband van de lindes, betekent dat iets?
26

Symboliek
in het beplantingsplan
De kerktuin kent een bijzondere bomenbestand, wat hoogst waarschijnlijk
gekozen met een symbolische betekenis.
Kweker Johannes Hubertus Ebben uit Cuijk had een praktijkopleiding
bij het klooster van de ‘Eerwaarde Kruisheren van St. Agatha’. In dit
kloostercomplex bij Cuijk was een 18e eeuwse symbolische kloostertuin
aanwezig. (mondelinge mededeling, archivaris Pater P. Begheyn, 12 mei
2014).
De soortkeuze lijkt gebaseerd te zijn op de liturgische en iconografische
waarde van de bomen. Rondom de kerk en de grot staan lindes, die vaak
gekoppeld worden aan Maria. Het hartvormig blad refereert naar haar liefde.
Lindes symboliseren ook trouw. Aan weerszijden van het kruisbeeld op de
Calvarieberg, staan zes lindes, als ware de 12 apostelen rondom Jezus.
De zwarte noot, die net naast de rijen lindes staat zou de dertiende apostel
Judas kunnen symboliseren.
De plataan, in de mode aan het einde van de 19e eeuw vertegenwoordigt
door zijn grootte en wijd uiteenlopende habitus, de almacht van de god. In
de tuin staat een plataan als verbinding tussen grot en statiënpark, en twee
platanen staan symmetrisch ten opzichte van het kruisbeeld.
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De lindenrij naast de Mariagrot
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De beuk naast het kruisbeeld is de koning van de bomen en
vertegenwoordigt de hoogste macht, of wordt gezien als vrouwelijke wijsheid
en aandacht, warmte en troost, standvastigheid en waakzaamheid, dus de
troostende Maria aan de voet van een lijdende Jezus.
In de tuin staan enkele paardenkastanjes, deze symboliseren volgens de
literatuur overvloed en/of kuisheid. De vele noten zijn niet eetbaar en door
de stekelige bolster schrikken de vruchten ook af.
In de kerktuin ligt een slinger van hulst, die de achtergrond vormt van
een aantal statiën. Deze schaduwverdragende heester refereert aan een
legende over het kruisbeeld van Christus. Toen de bomen hoorden dat
Christus zou worden gekruisigd, maakten zij onderling afspraken dat zij zich
niet voor dat doel zouden laten gebruiken. Zodra een bijl ze zou aanraken
zouden ze in duizenden stukjes uiteen vallen. Alleen de hulst hield zich niet
aan deze afspraak. Vandaar dat het kruis werd gemaakt van hulsthout en
zien we de hulst vaak de statiënroute flankeren.
Rondom de begraafplaats staan taxushagen, in de romantische tijd stond
de taxus symbool voor de verbinding tussen leven en dood. Het begrip
‘eeuwigheid’ ligt hierin verborgen.
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Buxushagen verwijzen naar Palmpasen
30

De buxushagen, aan de voorzijde van de kerk en bij de opgang van de
Calvarieberg werden met Palmpasen gebruikt in de liturgie. Palmtakken, als
symbool van overwinning (buxus) werd gebruikt bij de intocht van Jezus op
zijn ezeltje in Jeruzalem. Zijn intocht werd door de bevolking gezien als een
overwinning. Zij zwaaiden hem met palmtakken toe tijdens deze intocht.
Rondom de grot zijn plantvakken gerealiseerd in de betonconstructie, hier
groeien ten behoeve van klimrozen, de bloem van Maria.
Bijzonder is dat in de huidige situatie er nog een duidelijke bomenstructuur
aanwezig is, die het symbolische karakter van de tuin ondersteunt ondanks
dat er enkele structuurbomen zijn weggevallen en dat er enkele nieuwe
bomen tussen zijn geplant. Dit geldt ook voor de hulstslinger aan de
noordzijde bij het heiligenbeeld St. Martinus en de buxushagen tussen de
twee omlopen van de Calvarieberg.
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Paardekastanjes
Hulstslinger

Linde

Rode Beuk

Calvarieberg en statiën

zichtlijnen

Zwarte noot

Vijver

Grot

zichtlijnen

Buxuxhaag

Plataan
Linde

Plataan
Rhododendrongroepen
Linde

Buxuxhaag
Treures

Linde
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Mammoetboom

Kwaliteiten in de kerktuin

De tuin is niet alleen de entourage van twee rijksmonumenten, maar kent
intrinsiek een sterke ruimtelijke opbouw en een duidelijke symboliek in de
sortimentskeuze. Daarnaast zijn er vele bijzonder elementen gebruikt, die de
functie van de tuin als plek voor contemplatie ondersteunen. In de illustratie
op de linker pagina zijn deze sterke elementen van de tuin vermeld.

Lindeboog aan de Mariagaarde
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De voorruimte voor de grot functioneert als een barriérre voor de beleving en het gebruik
van het park. De plek is somber en heeft niet de allure die het zou moeten hebben.

De Kerk verdient een mooiere afwerking van de plint: veel vuil tegen de gevel.
34

Knelpunten en bedreigingen
Zwakke punten in de tuin hebben vooral te maken met beheerskeuzes en
een onduidelijke afronding van de verschillende gebieden.
De kerk verdient een mooie afwerking van de plint. Nu botst de
halfverharding tegen de gevels en ontstaan vuile hoeken. Een verharde
zone rondom de kerk in de vorm van een plint zou de kerk verbijzonderen
van de tuin.
De voorruimte voor de Mariagrot functioneert als een barrière voor de
beleving en het gebruik in de tuin. De plek oogt nu somber en geeft niet de
troostende en verlichte sfeer, die het zou kunnen hebben. De achterkant
van de Grot is een echte achterzijde, met opslag van allerlei bouwmateriaal
tegen een vervallen muur, terwijl men hier als enige plek in de tuin naar het
landschap kan kijken.
De grot zou rondom als alzijdig aantrekkelijk tuinelement ingezet moeten
worden, en niet als een bouwwerk met een duidelijke voor- en achterzijde.
Een aantal plekken heeft geen betekenis meer, bijvoorbeeld de hulstnis met
het beeld van H. Martinus. Hier heeft waarschijnlijk een knielbank gestaan,
zonder dit element is de betekenis van deze groene kapel niet duidelijk.
De tuin heeft twee vijvers. Naast de grot ligt een mooie oorspronkelijke
niervormige vijver. Deze vijver laat zien welk allure water kan geven. Water
is essentieel in deze tuin, water reflecteert de lucht en geeft licht in de tuin,
35

Urnenmuur slecht ingepast. Rommelhoek bij een vervallen muur

Achterkant situatie van de grot is niet aantrekkelijk.
36

water geeft rust en verwijst naar de levensbron. Ook kan hier het regenwater
van de verharde oppervlaktes van daken en verharding geborgen worden.
De tweede vijver bij de Calvarieberg heeft door zijn ronde vorm en de gelijke
steilte van oevers niet dezelfde allure als de vijver bij de grot. Vanwege de
lage grondwaterstand en het feit dat de van oorsprong met leem beklede
vijvers lek zijn is de waterstand in de vijvers zeer wisselvallig en staan de
vijvers ook regelmatig bijna droog. Deze situatie beantwoordt niet aan de
gewenste beeldkwaliteit.
De randen van de begraafplaats zijn zeer divers. De materialisering van de
verharding is slecht. We missen hier een luchtige, opvrolijkende toon in de
beplanting, die rust in het beeld geeft.
Daarnaast zijn er knelpunten in het beheer op verschillende schaalniveau´s.
Een aantal bomen beconcurreert elkaar, een aantal bomen staat te dicht
op de kerk en een aantal bomen heeft stormschade. Een aantal hagen
heeft onderhoud nodig, bijvoorbeeld de taxushaag aan de straatzijde
van de begraafplaats en de hulstslinger. De rhododendrongroepjes bij de
Calvarieberg zijn ruimtelijk niet sterk en voegen niets toe aan het ruimtelijke
beeld. Hier en der is houtopslag van inheems materiaal aanwezig, wat geen
kwalteit toevoegt. De omgeving rondom de composthoop oogt rommelig en
is niet functioneel. De kerstboom in de voortuin is niet mooi van vorm.
Afscheidingen naar omliggende privéterreinen zijn ruimtelijk zwak. Hieraan
moet echt aandacht besteed worden.
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Knelpunten en bedreigingen
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Te renoveren muur en rommelhoek.
De urnenmuur kan beter ingepast worden op de begraafplaats.
Taxus heeft snoei nodig.
Haag in slechte staat aan de begraafplaats zijde. De haag is te hoog 		
aan de straatzijde.
De kerstboom in de voortuin is niet mooi.
Rommelige heesterbeplanting.
Rommelige composthoop.
Afscheiding naar privéterrein zwak.
Statiën verscholen.
Veel opslag.
Rhododendrongroepjes ruimtelijk niet sterk.
Zwarte noot in slechte conditie.
Vijver heeft geen mooie vorm , veel onbeduidende opslag en is ‘lek ‘.
Veel vuil tegen de gevels, kerk verdient plint.
Barrièrewerking van voorruimte van grot.
Achterkant situatie van grot.
Bomen tegen de kerk aan.
Veel onbeduidende opslag rondom de vijver en de vijver is ‘lek’
Onderbeplanting onder de herdenkingsboom is niet fraai.
Betekenis van de plek is verdwenen.
Slechte conditie groep lindes.
Statiën te verscholen.
Vreemde struikgroep.
Begraafplaats heeft slechte randen en geen duidelijk materialisering.
39

Intermezzo
Statiën in de kerktuin

De Kruisweg vertelt in veertien afbeeldingen
de geschiedenis van Jezus vanaf zijn
veroordeling tot en met de graflegging.
De kruisweg in kerktuin Katwijk is in 1948,
ter vervanging van de in de oorlog verloren
gegane kruisweg, geplaatst. De statiën
(van terracotta) zijn realiseerd door de
beeldhouwer Peter Roovers in 1948.
40
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Formele ruimtelijke opbouw
materialisering klinkers

Randen en ruimtes

Zichtlijnen en zichtassen

Oriëntatie intern en extern
42

Visie op de tuin
De kerktuin is een rustige plek in het dorp, maar ook een bijzonder
onderdeel van het dorp. De tuin is een fris en overzichtelijk wandelpark,
waar men kan zitten en genieten, maar ook verschillende routes kan lopen.
In de tuin willen we het formele deel rondom de kerk en de begraafplaats
versterken, door een duidelijk gebruik van klinkerverharding in deze zones.
De nieuwe verharde plint rondom de kerk hoort hier ook bij.
Als contrast willen we de ruimtes rondom de kerk, de processie tuin met de
grot als vloeiende ruimtes met elkaar verbinden. De paden “stromen” als het
ware door de tuin en staan in verbinding met elkaar, waardoor allerlei korte
en langere ommetjes in de tuin te lopen zijn. Naast de strikte route langs de
statiën ontstaan ook andere routes.
De ruimte aan de voorzijde kent een zelfde vormentaal en verbindt zich met
de drie ruimten aan de ander zijde van de kerk, maar opent zich ook letterlijk
en figuurlijk naar de dorpstraat. De tuin moet immers ook onderdeel zijn van
het dagelijkse leven in Katwijk. De boom- en heesterbeplanting ondersteunt
het ruimtelijke concept, waardoor wisselende zichten in de tuin ontstaat. De
wandeling is verrassend en gevarieerd en vertelt altijd een verhaal. In de tuin
zijn verschillende mooie en rustige plekken om te zitten en te genieten, van
uitzichten en beplantingen.
De sortimentskeuze ondersteunt het religieuze thema van de tuin als extra
laag in het ontwerp.
43
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Definitief ontwerp

De Martinuskerk wordt verbijzonderd in de tuin door een plint van
klinkers, die aansluit op de hoofdontsluitingsstructuur van het park en de
begraafplaats. Deze plint is functioneel in het tegengaan van vervuiling op
de gevels en biedt ook ruimte voor een bankjes die uitkijken op de Mariagrot
en op de Mariagaarde. De overige paden in de kerktuin zijn halfverhard,
wordten opnieuw afgestrooid met een nieuwe toplaag en zijn minimaal 2.50
meter breed in verband met het beheer.
Voorgesteld wordt om de bestaande beukenhaag aan de voorzijde, langs de
Mariagaarde, iets te verlagen tot 1 meter zodat het contact tussen tuin en
dorpstraat hersteld kan worden en er een gastvrijere entree wordt gecreerd.
Er wordt tevens een nieuwe tweede entree aan de oostzijde van de
tuin gemaakt. Hierdoor kan er een ommetje gelopen worden en kunnen
beheeraspecten van de tuin hier afgehandeld worden (o.a. het ophalen van
het tuinafval).
De voortuin bestaat uit het oorspronkelijk grasveld, volledig omzoomd
door deels bestaande buxushaagjes. Het gazon wordt vol gepoot met
verwilderingsbollen die in het voorjaar een fantastische blikvanger zullen
zijn.
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De symmetrische opbouw van de begraafplaats

Mariagrot als eigen plek

Bloeiende heesters tussen de graven
46

De begraafplaats wordt opgeknapt. De taxushaag aan de straatzijde
wordt verlaagd tot een hoogte van 1.50 meter, voldoende hoog voor een
gevoel van privacy maar toch overzichtelijk. De padenstructuur bestaat
uit twee klinkerpaden, de overige verharding tussen de graven bestaat uit
maasgrind. Vanwege de symmetrische opbouw van de begraafplaats stellen
we voor om de rij leilindes langs de gehele rand door te zetten, hierdoor
komt de treures met het kunstwerk in het midden van de plek goed uit.
Tussen de graven worden troostende bloeiende heesters gestrooid.
De Mariagrot krijgt een duidelijk eigen plek in de tuin. Er wordt aanvullend
op de bestaande gele tegeltjes een klinkerverharding aangelegd in dezelfde
klinkers als gebruikt rondom de kerk. Op dit pleintje worden nieuwe banken
geplaatst. We stellen voor om de grot te omgeven door een afscheiding
bestaande uit uitneembare paaltjes en een op rozenguirlandes geïnspireerd
ketting. Bij grotere evenementen kunnen de paaltjes en kettingen verwijderd
worden. De beplanting rondom de grot wordt hersteld en aangevuld
met rododendrons en planten refererend naar Maria (zie intermezzo
Mariaplanten).
De twee paardenkastanjes tussen de grot en de vijver worden verwijderd.
Een boom vanwege boomtechnische redenen, de ander vanuit estetische
overwegingen. De plek rondom de grot krijgt hierdoor weer wat licht en
lucht.
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Inpassen urnenmuur en aankleden
achterkant grot

Hulstslinger bedt de groene kapel van
St. Martinus in

Niervorminge vijver (V1) waterdicht maken

Tweede vijver (V2) wordt een natuurpoel
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De noordrand van de tuin bestaat uit de renovatie van de bestaande
hulstslinger tot 1-1.50 meter hoog, met daarachter opgaande bomen met
een bodembedekker. Hierdoor kan men al wandelend toch nog de lucht zien.
De rand van de Calvarieberg zal geheel dicht ingeplant worden met heesters
en bomen, zodat een dichte wand ontstaat.
De urnenmuur wordt door middel van een taxushaag meer onderdeel
gemaakt van de begraafplaats. Dit heeft ook een positief effect op de plek
achter de Mariagrot waar de wens is een balkon op het landschap te maken.
Vanaf deze zitplek heeft men zicht op de weilanden. De muur bestaande
muur wordt hersteld en vanwege het zicht iets lager gemaakt. De beplanting
tegen de grot aan zal geïnspireerd zijn op het Maria sortiment. Hierdoor
wordt de huidige achterkant van de Mariagrot ineens een bijzondere plek.
De bestaande waterpartijen worden verschillend behandeld. De mooie
niervorminge vijver naast de grot wordt weer waterdicht gemaakt waardoor
er permanent water in blijft staan. De ronde vijver wordt een natuurlijke poel
met wisselende waterstanden en natuurlijke flauwe oevers. De natuur en
biodiversiteit krijgt hier de voorhand. Het gazon rondom deze poel is licht
glooiend naar het water, men kan hierop fijn zitten. We stellen voor om hier
vele inheemse bolgewassen te planten. In het voorjaar, vóór het blad aan de
bomen komt is deze plek vrolijk en licht.
We herstellen de oorspronkelijke beplanting rondom de Calvarieberg, o.a.
met de inboet van de lindes en de zwarte noot. Overbodige heesters in de
randen worden verwijderd.
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Heesterrand herstellen

Nieuwe entree aan de Mariagaarde en nieuwe voortuin met bollen en bankjes
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De rand naar de oorspronkelijk pastorietuin toe wordt versterkt met een
heesterrand van rhododendrons.
De statiën krijgen allen weer een dichte heesterrand van hulst of
rhododendrons als achtergrond.
De voortuin wordt opgeschoond van heesters en de bestaande buxushaag
wordt rondom het bestaande grasveld doorgetrokken.
Er wordt een tweede voetgangerspoort met enkele fietsstandaards
gerealiseerd aan de oostzijde van de tuin. Deze poort garandeerd
toegankelijkheid van de tuin als de hoofdentree bezet is bijvoorbeeld ten
tijde van een begrafenis.
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Intermezzo
Mariaplanten

Vele bloemen en planten verwijzen naar Maria. Mariabloemen zijn
vaak wit, verwijzend naar haar zuiverheid, sneeuwklokjes, witte
lelies, maagdenpalm of blauw verwijzend naar haar titel van hemelse
koningin, irissen, korenbloem en vergeet-mij-nietjes. Mariaplanten
geuren vaak, rozen, anjers, lelietjes van dalen, lathyrus, kamille
en lievevrouwenbedstroo en allerlei kruiden. Planten verwijzen ook
naar haar verdriet, gebroken hartje en cyclamen of herinneren
aan druppels moedermelk, longkruid of mariadistel. Andere
planten verwijzen naar haar kleding of schoeisel, eendagsbloem,
vrouwenmantel, vingerhoedskruid en akelei.
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Klinkerverharding (zoveel mogelijk hergebruik)
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Materialisering verharding

Halfverharding op paden (opnieuw afstrooien)

Hergebruik tegeltjes bij grot (schoonmaken)

Klinkerverharding (zoveel mogelijk hergebruik)

Grind (aanbrengen op begraafplaats)
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Details verharding klinkers
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Watertapplaats
Betonnen waterbak met kraan en afvoer
Opbergplaats voorgieters en tuingereedschap
Naast de waterplaats een vuilnisbak
Type en leverancier: nader te bepalen

Nieuwe voetgangerspoort
Dubbele voetgangerspoort met slot
Vierkanten spijlen massief
Een regel boven en twee regels onder
RAL kleur mat antraciet (gelijk aan kleur bestaande
poort) of RAL 6012 (gelijk aan meubilair)
Referentie poort Kerktuin Berghem
Leverancier: Vissers hekwerken Ravenstein of soortgelijk

Fietsleunhekken
Type : Leon 600 zonder dwarsstang, met betonvoeten
Leverancier: Velopa
Kleur : zwartgroen RAL 6012

58

Beeldkwaliteit Meubilair
Banken
Type Ikaros met leuning en type Helios zonder leuning
2 meter lengte
Zitting: keuze in hout of volledig alluminium
Kleur : zwartgroen RAL 6012
Graveren in aluminium planken mogelijk
Leverancier: Gardelux

Afzetpalen
Afzetpalen met ketting bij de grot
Hoogte 100-120 cm
Specificatie: Uitneembaar
Type paal : nader te bepalen
Type ketting: nader te bepalen
Kleur : zwartgroen RAL 6012
Leverancier: Urbania

Afvalbak
Afvalbak Reabin
Inhoud 50 liter
Extra verstevigde deur, deksel en bodem buitenbak
Uitneembare binnenbak, Snapslot
Levering inclusief binnenbak, meegegoten betonvoet en 3-kant
Kleur : zwartgroen RAL 6012
Leverancier : Gardelux
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Beplanting rondom grot
Beplanting rondom de Mariagrot:
Rhododendron “Schneekrone”
Hoogte tot 100 cm.
Langzaam groeiend, vlakrond compact.
Onderbegroeiing:
Planten met verwijzing naar de Maria-verering:
■ Dicentra spectabilis (gebroken hartje)
■ Vinca minor (maagdenpalm)
■ Convallaria majalis (lelietjes van dalen)
Rhododendron ”Scheekrone”

Dicentra spectablis

Vinca minor
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Rhododendrons buitenrand
De onderbegroeiing onder de bomen langs de
buitenrand wordt verwijderd. Hiervoor in de plaats
komen rhododendrons in groepen van 5-10 stuks.
Soort: Rhododendron “Catawbiense Boursault”
Belangrijk is het creëren van zichtlijnen vanuit de
tuin naar het omringende landelijke gebied. Tussen
de groepen rhododendrons is het essentieel om een
bodembedekkende onderbegroeiiing toe te voegen
op de open plaatsen.
Suggesties voor de onderbegroeiing:
■ Lamium maculatum (gevlekte dovenetel)
■ Hyacinthoides hispanica (wilde boshyacint)
■ Convallaria majalis rondom de bomen
(lelietje van dalen)
■ Anemone nemerosa (bosanemoon)

Rhododendron “Catawbiense Boursault”

Anemone nemerosa

Convallaria majalis
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Bollen in gazon

Profiel voortuin
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Verwilderingsbollen
Voor de grasvelden rondom de kerk stellen wij voor
verwilderingsbollen te planten.
De verwilderingsbollen bloeien in het voorjaar en het
najaar en geven kleur en vrolijkheid aan de tuin.
Assortiment verwilderingsbollen:
■ Anemone nemorosa
■ Chionodoxa Luciliaea
■ Colchicum autumnale
■ Crocus tommasianus gemengd
■ Scillia siberica
■ Narcissus ‘February Gold’

Anemone nemerosa

Crocus Tommasianus

Narcissus 'February Gold'

Colchicum autumnale

Scillia Siberica
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