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 Samenvatting

Verlangen naar groene wandelingen 
De wording van het stadspark in Nederland 1600-1940

Met de groeiende bevolking in steden en de klimaatproblemen staan stadsparken 
tegenwoordig vol in de belangstelling. Een stadspark is door mensen ontworpen 
en aangelegde openbare groene ruimte in een stedelĳke omgeving met een cul-
turele, recreatieve, educatieve, sociale, ruimtelĳke, esthetische, ecologische en 
economische betekenis. Stadsparken zĳn tegenwoordig integraal onderdeel van 
het groene erfgoed en kunnen als zelfstandig groenmonument (rĳks)bescherming 
genieten. De meeste historische stadsparken in Nederland, die vaak nog bestaan, 
zĳn ontworpen en aangelegd in de negentiende en twintigste eeuw. Dit is een van de 
redenen waarom mensen vaak denken dat een stadspark een negentiende-eeuwse 
constructie is. Dit proefschrift laat zien dat Nederlandse stadsparken deel uitmaken 
van een longue durée stadsparkontwikkeling vanaf de zestiende eeuw tot heden. 
Uit archiefmateriaal blĳkt dat de algemene aanduiding van een stadspark in de 
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw meestal omschreven werd als een 
bequame (aangename), publieke (openbare) of groene wandelweg, (stads)wandeling, 
wandelplaats, wandelallee, wandelgang, wandelpad, wandelbaan, (stads)plantsoen, 
(stads)plantagie, (stads)hout, (stads)wandelbos en vanaf circa 1875 (stads)wandelpark, 
villapark, volkspark, stadspark. In het begin van de twintigste eeuw lag de nadruk 
vooral op de term park: stadspark, wandelpark, wandel- en villapark, wandel- en 
sportpark, volkspark, gemeentepark, heempark of park, maar ook gemeentetuin 
of plantsoen: alle duiden een gemeenschappelĳke functie aan als aantrekkelĳke 
openbare stadswandelingen en parken die speciaal zĳn ontworpen en ingericht 
als groene wandelplekken in, op of buiten de stadsgrens. Deze zogeheten groene 
wandelingen waren volgens verschillende ontwerpen en vaak in combinatie met 
andere functies aangelegd. De essentie van het stadspark is de groene wandeling, 
die sinds 1600 de gemene deler vormt van elke groene ruimte die we een stadspark 
willen noemen. De centrale vraag in dit onderzoek is hoe de groene, stedelĳke 
wandeling in de archiefstukken wordt omschreven om zo zicht te krĳgen op de 
wordingsgeschiedenis van onze huidige stadsparken in de periode tussen 1600 -1940.

Ten tĳde van hun aanleg werden er verschillende functies en betekenissen 
toegekend aan groene wandelingen en openbare parken. Maar wat is een stads-
park precies? Een standaarddefinitie van de term stadspark in Nederland bestaat 
niet. Daarnaast is er geen landelĳk overzicht van het aantal publicaties over 
stadsparken, een actueel en volledig overzicht van beschermde en onbeschermde 
Nederlandse stadsparken, laat staan een (inter)nationaal onderzoeksprogramma 
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naar de geschiedenis van het stadspark. De meeste stadsparkonderzoeken richten 
zich op individuele en grote parken uit de negentiende eeuw in de hoofdsteden. 
Deze studies verwĳzen steeds weer naar dezelfde bronnen en vertellen hetzelfde 
verhaal – dat stadsparken in het begin van de negentiende eeuw zĳn ontstaan. Vaak 
wordt gedacht dat Lodewĳk Napoleon, de eerste koning van Nederland, aan het begin 
van de negentiende eeuw de aanzet gaf tot de aanleg van Nederlandse stadsparken. 
Maar in verscheidene casestudies in verschillende steden laten de archieven ons het 
tegenovergestelde zien: Napoleon gebruikte reeds bestaande plannen om een   meer 
Parĳse grootsheid te creëren in zĳn particuliere en openbare Nederlandse tuinen 
en parken. Bĳ de onderzoeken naar de wordingsgeschiedenis van de Nederlandse 
stadsparken zĳn weinig primaire bronnen gebruikt. Daarom richt dit onderzoek zich 
op de geschiedenis van stadsparken in de kleinere provinciesteden van Nederland. 
Niet de beroemde stadsparken, zoals het Vondelpark in Amsterdam, waren een 
voorbeeld voor de rest van het land, maar de onderlinge concurrentie tussen steden, 
waar stedentrots een van de sterke drĳfveren was bĳ het aanleggen van openbare 
parken en tuinen. Hoe stadsparken in de archiefbronnen werden beschreven, waar 
ze werden aangelegd, in, op of buiten de voormalige stadsversterkingen, wat de 
drĳfveren waren om openbare parken aan te leggen, wie hun ontwerpers, planners, 
initiatiefnemers waren en welke bestaande openbare parken zĳn monumenten 
zĳn, staan   in dit onderzoek centraal. Particuliere tuinen en parken die voor het 
publiek werden opengesteld speelden een belangrĳke rol bĳ de democratisering van 
openbare stadsparken, maar omdat ze niet voor publieke doeleinden zĳn ontworpen, 
vallen ze buiten dit onderzoek. Het openbare stedelĳk groen van Amersfoort 
loopt als een rode draad door dit onderzoek, als wandeling door tĳd en openbaar 
groen. Enerzĳds vanwege de centrale ligging in Nederland, anderzĳds omdat uit 
archiefonderzoek blĳkt dat Amersfoort al sinds de zestiende eeuw bekend was met 
de stedelĳke vergroening van openbare wandelingen en parken. Ondanks dat alle 
stadsparken een eigen karakter hebben, zĳn ze allemaal voortgekomen uit dezelfde 
traditie waarin gemeentebesturen stedelĳke openbare groene wandelingen en 
parken aanlegden ten behoeve van de bewoners. Dit onderzoek beslaat de periode 
1600-1940, beginnend toen de verstedelĳking rond toenam 1600 en eindigend in 1940. 
Na de Tweede Wereldoorlog wordt de stadsparkbeweging gedocumenteerd en goed 
bewaard in het gemeentearchief. Dit archiefonderzoek is gebaseerd op verschillende 
casestudies in elke provincie van Nederland. De casestudies zĳn opgedeeld in 
twee delen. Deel I omvat de periode 1600-1812, de periode van de opkomst van het 
openbaar stadsgroen, dat nu verdwenen is of op een getransformeerde manier 
bestaat. Deel II omvat de periode 1812-1940, de periode de periode waarin op grote 
schaal stadsparken ontstonden en waarvan de meeste nog bestaan. Het jaar 1812 
is vooral een terminologisch bepaalde grens, want toen werden in Nederland 
de wandelplaats en wandeling voor het eerst aangeduid als wandelpark. Politiek 
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gezien was het ook het begin van het Koninkrĳk der Nederlanden. De casestudies 
laten ons verschillende typen stadsgroen en stadsparken zien: wandelwegen en 
plantagien (boomaanplant), groene wandelingen en wandelplaatsen, plantsoenen 
en wandelbossen, villa- en wandelparken en volks- en stadsparken. De verschillende 
omschrĳvingen van de term stadspark die in de archieven voorkomen, laten ons 
zien dat dat geen negentiende-eeuws uitvinding is, maar in feite gebaseerd is op 
een lange traditie van vergroening van de openbare stedelĳk omgeving, voorna-
melĳk op initiatief van Nederlandse stadsbesturen, maar soms als geschenk van 
particuliere investeerders. Ze veranderden regelmatig in fysieke ruimte en ontwerp, 
maar behielden altĳd de oorspronkelĳke functie van wandelen. Verschillende 
aannames, interpretaties, def inities, betekenissen of publicaties rond de term 
stadspark gaven meestal een eenzĳdig beeld van de wordingsgeschiedenis van 
het Nederlandse stadspark. Een stadspark is een sociale constructie die hoge en 
lage cultuur combineert. Het verlies van een historisch stadspark is niet alleen het 
verlies van openbaar groen, het is het verlies van menselĳkheid, stadstrots en lokale 
identiteit. Het is belangrĳk om de eisen van vandaag aan te passen aan historische 
stadsparken. In een tĳd waarin tegenstellingen lĳken toe te nemen kunnen de 
historische stadsparken een belangrĳke inspiratiebron zĳn bĳ het ontwikkelen 
van een toekomstige, inclusieve, leefomgeving.




