Noorderplantsoen

T
P
E

C
N
Het
Noorderplantsoen
O
C
voorstel tot herplant

Noorderplantsoen

Voorstel herplant Noorderplantsoen
Aanleiding
De afgelopen drie a vier jaar zijn door storm en ziekte een aantal bomen in het Noorderplantsoen omgewaaid en gekapt. Vanuit Stadsbeheer komt de vraag ‘wat’ planten we
‘waar’ terug? Het uitgangspunt is dat het bomen moeten zijn van de eerste orde!
Sinds de aanleg van het Noorderplantsoen in de periode 1879-1882 is het wandelpark
uitgegroeid tot een volwaardig stadspark met grote bomen en een intensief gebruik. Van
de oorspronkelijke beplanting is niet veel meer over. Van de ruim 1000 bomen die nu
in het park staan zijn er 21 met een geschat gedateerd kiemjaar uit de periode 1879 tot
1920, dat komt neer op een 2% van het totaal aantal bomen stamt uit de vroege aanleg.
In de periode na aanleg tot heden zijn er veel veranderingen geweest in het park. Het
padenverloop, het gebruik en de beplanting. Voor de beplanting staan we als gemeente
nu weer voor een nieuwe fase, de herplant van vervallen bomen. Om hierin een verantwoorde keus te maken is het verstandig eerst te inventariseren en te analyseren wat en
waarom er in het verleden is geplant.
Beplantingsgeschiedenis
Toen de vestigingen in 1874 in Groningen werden ontmanteld en het verbod op bouwen
buiten de vesting werd opgeheven, ontstond er ruimte voor stadsuitbreiding. Het Rijk stelde F.W. van Gendt, ingenieur der Domeinen, aan om een plan voor de ontmanteling van
de Groningse vestingwerken te maken en een bestemming voor de vrijkomende terreinen
te zoeken. In 1875 lag er een eerste globaal plan
van uitleg. Aan de noordwestzijde van de Hortusbuurt was op drie dwingers van de voormalige vestingwal een bescheiden parkaanleg gepland. Dit was de basis voor het huidige
Noorderplantsoen.
Uit archief en literatuuronderzoek blijkt dat op voormalige vestingwerken vaak beplanting
stond. Voor het Noorderplantsoen zien we in oude rekeningen dat voor de aanleg van
het plantsoen ook veel beplanting gekapt en verwijderd moest worden. Een voorzichtige
conclusie kan zijn dat er ook hier daadwerkelijk beplanting aanwezig was. Helaas zien we
in de rekeningen geen omschrijving van de soorten. Naast het kappen van bomen is er
ook heel veel grond aangevoerd om de gewenste hoogte en reliëfwerking te verkrijgen.
Uit alle hoeken van de stad werd grond per karrevracht vervoerd naar het nieuwe plantsoen.
Uit de overige rekeningen kunnen we grotendeels de originele soorten en aantallen
bomen, heesters en vaste planten herleiden. Beplantingsplannen met exacte plaatsaanduiding zijn niet gevonden in de archieven. Naast de rekeningen geven oude foto’s en
ansichten ook een goed beeld van de historische ontwikkeling van de beplanting. Zo zien
we in de plantlijsten op de rekening en op oude foto’s ook naaldbomen en coniferen terug. Naast de naaldbomen en coniferen zien we een grote verscheidenheid aan heesters.
Dit alles omgeven door een grote diversiteit aan bomen.

De zwarte stippen op ed kaarrt geven aan waar de afgelopen jaren bomen zijn weggevallen door
storm en of ziekte.

Het doel van de beplanting
Het Noorderplantsoen is ontworpen in een zogenaamde late landschapsstijl. Kenmerkend
zijn de slingerende paden, reliëf, waterpartijen en een grote diversiteit aan beplantingen.
Subtiele zichtlijnen moeten het beeld van oneindigheid versterken. Het geheel past binnen een arcadisch beeld van het landschap in die periode. De rijkdom aan beplantingssoorten, kleuren en habitus dragen bij aan de ontwerpgedachte en beleving van het park.
Successie
De oorspronkelijke beplanting van het park was zeer divers qua soorten bomen, heesters, coniferen en naaldbomen. Binnen de groep bomen waren ook zogenaamde snelgroeiers zoals populieren, elzen en wilgen. Uit onderzoek weten we dat ook in die periode
het fenomeen van wijkers en blijvers werd gehanteerd. Veel van deze snelgroeiers zijn
inmiddels verdwenen. Of dit voor het Noorderplantsoen een bewuste keus is geweest is
niet te achterhalen. Oude rekeningen geven slechts inzicht in het gebruikte plantmateriaal. Er is geen ontwerpbeschrijving met eindbeelden gevonden.

Stourhead garden in Engeland als exemplarisch voorbeeld van de late landschapsstijl. Diversiteit aan
beplantingstypen, kleuren en habitus. De ‘schijnbare’ oneindigheid van de vijvers en de reflectie van
beplanting en bouwwerken in het water is duidelijk zichtbaar.

Een oude ansicht die het beeld bij de muziekkoepel laat zien, zeer divers met coniferen en vaste planten
in potten.

De hoge berg omstreeks 1905, de silhouetten van coniferen (Abies Nordmaniana) zijn op de achtergrond
duidelijk zichtbaar. Daarnaast zien we de Larix op de voorgrond.

Naast bomen en heesters zien we ook vaste planten terug zoals de Yucca linksvooraan.

De smalle italiaanse Populier heeft een sterk estetische waarde, vaak in groepen geplant nabij een vijver.

Imitatierotsen vormen een vaast onderdeel in de late landschapsstijl. Hier de situatie rond 1915 een rotspartij met coniferen en klimop.

Huidige beeld
Het huidige Noorderplantsoen wordt gedomineerd door grote bomen met op vele plaatsen heestervakken aan de randen. Aan de zuidzijde nabij het stadscentrum zijn ook een
aantal vakken met vaste planten. Als we de huidige inventarisatie bekijken en vergelijken
met de oorspronkelijke aanleg dan zien we dat een soort zoals de Populus nigra nagenoeg is verdwenen. Deze smalle zuilvormige boom heeft een sterk beeldbepalend karakter vanwege zijn habitus. Deze soort stond op een aantal plaatsen vaak aan de randen of
op een eilandje. De strakke verticale vorm contrasteerde heel fraai tegen een rijk geschakeerde groene achtergrond. In veel gevallen kon men ook de reflectie van de bomen in
het water van de vijvers terugzien.

Bestaande bomen gesorteerd per leeftijdsgroep

Een zicht op de vijver

periode (kiemjaar)		aantal %		
		
1879 – 1920 21		2,00%			
1921 – 1945 162		
15,50%		
		
1946 – 1950 61		5,90%			
1951 – 1960 193		
		
1961 – 1979 370		
		
1980 – 2008 235		

18,60%		
35,50%		
22,50%

De rode beuk vooraan op de foto is dood en inmiddels vervangen. De beuken die erachter staan komen in het
volle licht te staan waardoor deze ernstige schade oplopen. Een punt van aandacht is om bij bomenkap te kijken
naar de effecten op de overige bomen en de kansen voor nieuwe bomen.

Voorstel
Voor het vervangen van bomen die door storm zijn gekapt gaan we niet direct één op één
bomen van de 1e orde terug planten. Gezien de monumentale status van het park en
het historisch onderzoek ten aanzien van de beplantingsgenese stel ik voor om een deel
van de oude variatie terug te brengen en naast bomen ook coniferen en (groenblijvende)
heesters terug te planten. Dit alles passend binnen het late landschapsmodel wat hier
aan ten grondslag ligt. Een rijke variatie in hoogte, kleur en textuur voor bomen, heesters
en vaste planten is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Uitzondering
Er is binnen het Noorderplantsoen 1 plaats waar de diversiteit niet is gewenst en dat is
rondom de centraal gelegen vijver. Als eerste generatie bomen hebben hier iepen gestaan tot begin jaren vijftig van de vorige eeuw toen zijn ze vervangen de kastanjes. de
huidige kastanjebomen lijken gevoelig voor de kastanjeziekte.
Als hier grootschalige uitval zal plaatsvinden zal er voor één uniforme nieuwe soort moeten worden gekozen. De uniforme boomsoort heeft een sterke esthetische waarde die tot
doel heeft de architectuur van de vijver te versterken.
Bomen (mogelijke aanvullende soorten zijn)
Ailanthus altissima
Acer rubrum
Liriodendron tulipifera
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua ‘Silver King’ (bonte soort)
Populus nigra (aan de randen) bij voorkeur in een groep van minimaal 5 stuks, deze
boom heeft een sterk esthetische waarde die in de reflectie van een waterpartij nog sterker tot uiting komt.
Quercus cerris
Tilia tomentosa
Ulumus ‘New horizon’ of ‘Rebona’

Coniferen (mogelijke aanvullende soorten zijn)
Abies Nordmanniana
Ginkgo biloba
Larix decidua
Heesters (mogelijke aanvullende soorten zijn)
Rhodo’s

Voor het herstellen van de oorspronkelijke beplantingsdiversiteit is het wenselijk op een aantal startegische plaatsen aan te geven welke soorten daar
geschikt zijn.
Hierbij is rekening gehouden met, de relatie tot overige beplanting, aanvulling op de estetische waarde,
beleefbaarheid van groenblijvende en bloeiende
beplanting aan de randen.
Op de overige in te vullen plaatsen kunnen bomen
uit de lijst worden geplant.
Italiaanse populier
Abies nordmaniana
Rhodo’s
Overige
Dubbele rij van 1 soort als omranding van de
vijver. Als voorbeeld kan een soort als Linde
worden gekozen met een drietal verschillende
cultivars.

Overige aanbevelingen
Verwijderen dode boomstammen
hef losloopgebied voor honden op zodat het gras kan herstellen (evt. honden helemaal
verbieden)

Noorderplantsoen							
							
onderzoek naar histoirsche beplantingsassortiment							
bron: Groninger archieven,Toegang 1399 Gemeentebestuur van Groningen 1816 – 1916 inv. nr. 4263 Bijlagen
bij de rekening.							
							
Plandeel:							
Bomen
						
uit verzamenota’s (dus niet 100% hard te maken)
aantallen
soort			opmerkingen					
Aesculus hippocastanum
stam					actinidia kolomicta
Aesculus 			
geelbladige (bonte) castanje staat omschreven?				
Aesculus x carnea						
Acer colchicum						
Acer negundo						
Acer rubrum						
Acer purpurea						
Acer platanoide						
Acer striata						
Acer striatum (bont)						
Acer schwedleri						
Acer tartarica						
Ailanthus glandulosa						
Alnus cordata						
Alnus imperialis						
Alnus glutinosa						
Alnus oxyacanthafolia						
Betula pyramidalis						
Betula pendula ‘Tristis						
Betula papirifolia						
Castanea heterophylla						
Carpinus betulus						
Gleditsia triacanthos						
Fagus (zwarte beuk??)						
Fagus atropurpurea veer					bonte eiken???
Fraxinus aucubafolia						
Fraxinus aurea						
Fraxinus exelcior ‘Jaspidea Goudes (had voorheen een andere latijnse naam)				
Fraxinsu rufa						
fraxinus ornus						
Linde						
Laburnum anagyroides						
Liriodendron tulipifera
staat als tulpenboom te boek					
Morus alba						
Plataan						
Populus alba veer en stammen					
Populus nigra ‘Italica’						
Populus canadensis						
Pyrus salicifolia						

Prunus augustifolia						
Prunus Aabahaleb						
Prunsu padus						
Prunus triloba						
Prunus triloba stam					
Prunus virginiana						
Pterocaria caucasia						
Pterocaria laevigata						
quercus cacuniata						
Quercus americana grandifolia					
Quercus cerris						
Quercus pyramidalis						
Quercus robur						
Robinia monophylla						
Robinia tortuosa						
Robinia viscosa						
Sorbus aria						
sorbus americana						
Ulmus (bonte)						
ulmus horizontalis
Ulmus dampire aurea						
Ulmus horizontalis						
Ulmus montana pendula						
Ulmus pyramidalis						
Ulmus plumosa						
ulmus tortuosa
Salix pendula						
Salix babeloniea						
salix rosmarinifolia
Salix caprea pendula						
Salix regalis						
Sophora japonica						
sorbus americana						
Sorbus aucuparia						
rode esdoorn						
Taxodium distichum 		
staat als cupresus distica te boek		
Tilia						
Tilia americana alba						
Tilia americana rubra						
Tilia Crispa						
Tilia asplenifolia						
Tilia tomentosa						
gestreepte esdoorn\						
purperbladige esdoorn						
Bonte esdoorn						
zilverregen						

Heesters							
aantallen
soort		opmerkingen				
Acer striatum		(ook bonte soorten)				
Aralia japonica						
berberis in soorten (zwart en groen)				
		
berberis neuberti						
Berberis vulgaris						
Caragana arborescens						
Calychantus floridus						
citinus sessilifolia						
cytinus cersifolium						
Ceanothus amerikana						
Cletra alnifolia						
colutea fl rubra						
Colutea arborescens						
Cornus argentea						
Cornus syberica
geent					
Cornus mascula
(pyramide)					
hydrangea paniculata
Cornus sanguinea						
Corylus 						
Cydonia umbilicata						
Deutzia crenata						
deutzia fortunei						
deutzia scabra						
Forsythia suspensa						
genista vulgaris
(waarschijnlijk brem)				
Hedera helix						
Hypericum patulum						
Hydrangea paniculata						
Hypericum soorten					
Ilex aquifolium						
Indigofera floribunda						
Jasminimum officinale					
jasminum
bont					
kerria bont					
Lonicera biflora						
Lonicera tartarica						
lonicera ledeboeri						
Malus floribunda						
druifjes wilg ?								
cornus siberica
Magnolia
staat als tulpenboom te boek				

deutzia crenata
Potentilla fruticosa					
Philadephus coronaius				
Philadephus pubescens				
Pyrus japonica						
Rode regen ??						
Ribes sangiuneum					
Rhamnus elegans					
Rhododendrons ponticum				
Rhus cotinus						
Sambucus aurea					
Sambucus nigra ‘Laciniata				
Sambucus racemosa					
Sambucus pyramidalis				
weigela
Salix ciricea pendula					
Salix rosmarinifolia					
Sorbus ariafolia					
Sorbus aucuparia					
sorbus aureoparia					
sorbus americana					
spirea argentea						
Spirea callore ook albasoorten			
Spirea callore alba					
Spirea douglasi					
Spirea lindleijana					
Spirea thunbergii					
Spirea tomentosa					
Spirea opulifolia					
Spirea reveesi 						
Staphylia pinnata					
Syringa vulgaris					
Syringa
Blauwe seringen
tamarix africana					
tamarix tetandra					
Viburnum latana					
viburum opulus					
Viburnum plicatum					
Viburnum						
wollige jasmijn					
weigela bonte soorten					
Hanespoor doorns?					
spirea reveesi

Coniferen Naaldbomen							
aantallen
soort			opmerkingen					
Abies ecelsa nana compacta						
abies sitchensis		Picea!					
Abies Nordmanniana						
cupresus distichum tegenwoordig bekend als taxodium 					
Ginkgo biloba						
Larix decidua												
Leveranciers							
H. Van Tol en Zoonen (Boskoop)							
Anne O. Bosgra (Bergum)
Wybren Krijns en Corup (Joure)		
1881/1882					
P.G van Calcar (Sappemeer) 		
veel heestermateriaal					
Anne Bosgra (Bergum) boomkweker							
							
periode (kiemjaar)
aantal %				
1879 – 1920 21
2,00%				
1921 – 1945 162
15,50%				
1946 – 1950 61
5,90%				
1951 – 1960 193
18,60%				
1961 – 1979 370
35,50%				
1980 – 2008 235
22,50%				

