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Centrale as met zicht op de
aula (foto Lucia Alberi.

Kovelswade is zeer
de moeite waard. De

begraafplaats ligt aan

de Koningsweg naast

47 in tJtrecht-oost

en is in de wíntertijd
dagetijks geopend van

08.00 tot 17.00 uur (op

zondag vanaf 10.0A

uur). ln de zomert$d
is de begraafplaatstot
20.00 uur open. Het
ontvangstgebouw ís

niet vrij toegankelijk.
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H isto ri sch e beg raafpl aats Kovelswad e

Kovelswade in Utrecht is een geometrisch vormgegeven begraafplaats uit 1904.

Ook in de komende decennia wordt er op dit fraaie rijksmonument begraven.

De gemeente Utrecht heeft daarom een beheerplan laten opstellen, gebaseerd

op tuinhistorisch onderzoek, dat beoogt de begraafplaats te behouden en waar

nodig te herstellen.



I Entreeplein in 1942 (bron
Beeldbank Het Utrechts
Archief, cat. nr 78446).

Entreeplein nu, de
rozenperken worden
verwijderd
(foto Lucia Albers).

De neoclassicistische aula
(foto Lucia Albers)-

I

AIs de donkerrode deufen van de koepelvormige
aula opengaan, kijken de begrafenisgangers uit op
een statige laan met oude linden en kastanjes, die
tot achterin de begraafplaats loopt. Deze centrale
as vaÍr Kovelswade is één van de vele prachtige
plekken, die deze historische begraafplaats een ge-

liefde plek maken om te begraven en te bezoeken.

Ook wandelaars weten Kovelswade te vinden.

Om deze begraafplaats voor toekomstig gebrujk
te behoudeí heeft de gemeente Utrecht Albers
Adviezen Historische Parken gevraagd onderzoek
te doen flaar de aanleg en beplanting van Kovels-

wade. Dit onderzoek bracht de originele ontwerp-
tekeningen en bestekken boven water. Het beplan-

tingsplan is helaas niet gevonden.Aan de hand van

de archiefstukken en uitgebreid veldonderzoek is

de oorspronkelijke aanleg achterhaald. Een beheer-

en maatregelenplan vormt de leidraad om de oor-
spronkelijke aanlegwaar nodig te herstellen en in
die staat te houden.

Eerste g***:etrisch ear:gelegd+ *egraafplaet=
Het ontwerp van Kovelswade is van de hand van

de Utrechtse stadsarchitect en directeur gemeen-

tewerken Ferdinand Jacob Nieuwenhuis (184&
1919). Nieuwenhuis had zijn opleiding deels in
Berlijn genote*Daar had hij kennis gemaakt met
de ideeën van tuinarchitect Gustav Meyer. In zijn
Lehrbuch der schönen Gartenkunst beschreef
Meyer naast de aanleg van landschapsparken ook
enkele geometrische tuinen.
Hierdoor geihspireerd onf§/ierp Nieuwenhuis in
1901 zowel een schitterende aula ('ontvangge-

bouw') in neoclassicistische stijl als een geometri-

sche begraafplaats en ts/ee momrmentale hekken,
een zogeheten Gesamtkunstwerk. In die tijd was
het ontwerp zeer innovatief, v/ant begraafplaatsen

werden gewoonlijk in de landschappelijke stijl
aangelegd. De landschapsstiil vond Nieuwenhuis
echter niet passend. De monumentaliteit van een
geometrische aanleg onderstreepte de ernstige

sfeer van voortschÍijdende stoeten en gaf over-

zicht. Bezoekers konden zich makkelijker oriënte-
ren. Daarnaast was een geometrische aanleg ook
in praktische zin gunstig. Voor zo'n aanleg was
immers minder grond nodig en er konden relatief
meer graven worden ingepast.

Op de ontwerptekening heeft Nieuwenhuis met
punties de bomen aangegeven,precies zoveel zijn
er daadwerkelijk geplant. De boomsoorten en de

heesterbeplanting zijn vermoedelijk ingevuld door
zijn collega, de Plantagemeester Jan Jacob Denier



Ontwerptekening
Kovelswade 1901

De Utrechtse
stad sa rch itect e n d i rede u r
g em ee ntewer ke n F e rd i n a n d
Jacob Nieuwenhuis (1 848-
1919) (bron Beeldbank Het
Utrecht Archief, cat. nr.

4s67 1 ).

van der Gon, het hoofd van de Plantsoendienst.

Deze koos vrij groeiende bomen en struiken. Ha-

gen werden pas later gebruikeliik op begra fpla;at-

sen.ln 1904 werd Kovelswade in gebruik genomen.

{ÈrÈ<*ës e* s€ëËÉËe ëeei€í:

Het ontwerp van Kovelswade heeft een heldere
indeling. De plattegrond is opgebouwd uit een en-

treeplein, een vresteliike cirkel met lanen, een cen-

traal gelegen lindenkruis en een oostelijke cirkel
met lanen. De cirkels zijfi een belangrijk element
in het ontwerp. In totaal ziin er negentien cirkels,
symbolen van oneindigheid. Vanuit de cirkels en

langs de rand van de begraafplaats rÀ/aren statige

lanen getekend "welke bevorderlijk zul7en zljr aan

het karakter van ernst en rust, daÍ aan de begraaf-
plaats toekomt", aldus Nieuwenhuis. De beplanting
is goed doordacht met bomen en struiken met ver-

schillende hoogtes, vormen, kleuren en bloeiperi-
odes.

De toegang tot de begraafplaats is een laantje van

Hollandse linden (Ti1ia europaea) met een fraai toe-

gangshek.Achter dit hek ontvouwt zich een ruim
opgezet cirkelvormig entreeplein, omringd met
krimlinden (Iilia euchlora), waar dennen @inus
sylvestris) met hun brede kronen bovenuit komen.
Via een tweede monumentaal toegangshek komt
men uit op de westeliike cirkel. Deze cirkel is om-

§È=*t!

geven door kastanjebomen (Aesculus hippocasta-

num Baumannii).Aan de rechterkant bevindt zich
het ontvangstgebouw. Vier linden verbinden de

kastanjecirkel met het lindenkruis, dat het centrum
van de begmafplaats is.

Hollandse linden met daaronder taxus vormen het
kruis. Binnen het kruis zijn grasbanen van twin-
tig meter breed; hier liggen de graven. Langs het
gras liggen 4,5 meter brede grintpaden. Rode kers-

pruim @runus cerasifera 'Nigra') en sierappels
(Malus baccata) rond de centrale cirkel bieden
een gemakkelijk herkenningspunt. In de waaiers

van paden achter het lindenkruis zijn krimlinden
geplant, een kleinere soort dan de Hollandse linde,
Op de ruggen van de graven staan verschílende
soorten struiken.
'W'eer vier linden verbinden het centrale kruis met
de oostelijke cirkel die, aftankelijk van de aanslui-

tende laan, omgeven was door linden, platanen en

kastanjes.

Ër*à* <uitr:a,:rÉ:ist+r!sqà:c :ff*erdÉ
Het ontvangstgebouw, dat is gerestaureerd, en de

tvvee monulnentale hekken zijn nog aanwezig. Ook
de structuur en het historische patroon van grint-

en graspaden van Kovelswade is nog grotendeels

intact.Alleen in de zuidoost hoek is het geometri-

sche patroon doorbroken door de aanleg van een
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islamitische begraafplaats in 19A4. De oorspronke-
liike rechte lanen zijn hier verdwenen. Ook de in
2OO6 aangelegde kinderbegraafplaats heeft geen

relatie met de historische aanleg.Van de oorspron-
kelijke bomenstructuur zijn r,og veel bomen over.

Het geheel van het onwangstgebouw, de aanleg

van de begraafplaats en de monumentale hekken
zorgefl voor een hoge cultuurhistorische waarde.

Kovelswade is dan ook terecht een rijksmonument.

i:illIIi.itlri ;:t='++r'>t,,,i rr';ii'i ij= :-;::':tr-lIItirt-iir; ii=,?:íÈa:!:-

..1,i t:_ ::.í=a-1- 'a:.7-.a:ti'

Op basis van het tuinhistorisch onderzoek heeftAl-
bers Adviezen Historische Parken een beheerplan
geformuleerd. Uitgangspunt van het beheerplan
is het oorspronkelijke onrwerp. Daarbij gaat het
vooral om de indeling in een hoofd- en substruc-

tuur, de paden, de zichtassen en de verhouding
tussen open en dichte massa's in de beplanting.
Behoud en v/aar mogeliik herstel van de histori-
sche vormgeving van de begraafplaats Kovelswade

is het hoofddoel van het beheerplan. Een aantal

beheermaatregelen moet op termijn dit doel ver-

wezenlijken.

Kovelswade
(foto Lucia Albers).

Kastanjelaan. De
ontbrekende bomen
worden opnieuw
aangeplant
(foto Lucia Albers).
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Ka sta nj ec i r ke I Kov e I swa d e
(foto Lucia Alber9.

Kovelswade
(foto Lucia Albers).

Zo moet de strakke geometrische vormgeving
weer beter zichtbary worden. Dit kan door de

hoofdstructuur, die wordt gevormd door gtote.

hoge bomen (linden, kastanjes en platanen), volle-
dig terug te brengen. Het lindenkruis wordt weer
zichtba r door het kappen van rijen te hoge naald-

bomen binnen dat kruis. De belangrijkste maatre-
gel omhelst de aanplant van verdwenen bomen. In
de loop der tijd zijn diverse kastanjes, linden, rode
kerspruim en sierappels gesneuveld. Een grintlaan

met platanen wordt opnieuw aangelegd.

Het herstel van de oorspronkelijke verhouding tus-

sen hoofd- en andere paden is een andere rÍTaatre-

gel. Paden worden conform het ontwerp in grint
dan wel gras aangelegd. In de hoofdas komt weer
een graspad te liggen en tv/ee graspaden worden
weer grint.

Belangrijk is dat wordt gekozen voor een historisch
verantwoord heestefassortiment uit het begin van

de 20e eeuw. Leidraad daarblj kan het boek'Boo-
men en heesters in parken en tuinen' (Zutphen

1908) van tuinarchilect Hendrik Francois Hartogh
Heys van Zouteveen (1870-7913) zijn. Dit boek
geeft een overzicht van de bomen en heesters die

toen in de hanclel waren. Door te kiezen voor een

historisch assortiment kan Kovelswade bovendien
bijdragen aan genenbehoud van bomen en strui-
ken uit die periode. In het beheerplan zijn boven-

staande maatregelen per deel van de begraafplaats
gedetailleerd uitgewerkt.

Realiteitszin is ook een belangrijk uitgangspunt
van het beheerplan. Ook al maken de islamitische
en kinderbegraafplaats geen deel uit van de histori-
sche aanleg, ze functioneren goed en worden niet
essentieel gewijzigd. Een bezuiniging is gevonden

in het weghalen van een langwerpig rozenperk dat

er nog geen tien laar ligt en dat afleidt van de open-

heid van het ronde entreeplein.

1,: z?= : 
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Om de omwonenden van Kovelswade te infor-
meren oyer de voorgenomen beheermaatregelen

heeft de gemeente in juni 2Ol3 ee,tr bewoners-

avond georganiseerd. Na een korte inleiding in de

ontyangstruimte van de begraafplaats is een wan-
deling over de begraafplaats gemaakt.Tiidens deze

wandeling is uitleg gegeyen over de oorspronke-
lijke structuur en de maatregelen die nodig zijn om
de begraafplaats in haar oude luister te herstellen.
Bewoners konden hierover hun mening geven,vra-

gen stellen en suggesties doen. Een aantal mensen

kwam met de angst dat er weer gekapt zor gaat
worden.Tijdens de wandeling begreep men \!'aar-

om kap van de bomen binnen het lindenl<ruis no-

dig is. Het plan was aanvankelijk de bomen om en

om te kappen, om niet een grote schok tes'eeg te

brengen. De omwonenden waren echter in grote

meerderheid van mening dat de bomen best alle-

maal weg mochten. Overtuigd van de schoonheid

van het oorspronkelijk ontwerp en de bedoeling

van ontwerper Nieuwenhuis vond men het l-ellen

van de bomen een tefechte maatregel.


