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Renovatie aula begraafplaats Selwerderhof 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. kennis te nemen van de verkenning van de renovatie van de aula op begraafplaats Selwerder 

hof; 
II. een krediet beschikbaar te stellen van 220 duizend euro voor de renovatie en inrichting van de 

aula; 
III. de stmcturele kapitaallasten van 20 duizend euro te dekken uit de huuropbrengsten van de ver

huur van de koffiekamer in de aula; 
IV. voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 280 duizend euro te onttrekken aan het, in 

de reserve afkoopsommen onderhoud graven, gereserveerde bedrag voor onderhoud; 
V. de gemeentebegroting 2013 overeenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

Op begraafplaats Selwerderhof staat een gebouw met een aula en koffiekamer, vaak als geheel 
"aula" genoemd, dat wordt gebmikt voor begrafenisdiensten. Naast het geplande onderhoud wijzen 
uitvaartondememers en nabestaanden de gemeente regelmatig op de beperkingen van het gebouw, 
met name op het gebrek aan comfort/gebraiksvriendelijkheid dat men anno 2013 verwacht. Het inte-
rieur en exterieur van de monumentale aula is tot op heden weinig veranderd en heeft daarmee een 
monumentale waarde. 

Een afweging tussen noodzaak vanuit gebmik, de aantasting van de aanwezige monumentwaarden 
en de financiele consequenties was nodig. De verkenning is nu afgerond en is verwerkt in een 
boekwerkje, de "haalbaarheidsstudie". Dat heeft geresulteerd in een voorkeursmodel van het college. 
Dit model bevat naast het noodzakelijk te plegen onderhoud ook de ingrepen die er voor zorgen dat 
het gebouw weer up-to-date is. De haalbaarheidsstudie geeft weer wat is onderzocht, wat het een en 
ander betekent, is gebmikt voor het maken van een keuze (minimale variant of voorkeursvariant) en 
dient als document waar het vervolg (het ontwerp) aan wordt getoetst. 

Inleiding 

De aula op begraafplaats Selwerderhof. 
De stad Groningen kent 11 gemeentelijke begraafplaatsen. Begraafplaats Selwerderhof, gelegen ten 
noorden van de wijk Selwerd, is de grootste en hier vinden ook de meeste begrafenissen plaats. 
Op deze begraafplaats staat een gebouw met een aula en koffiekamer, vaak als geheel "aula" ge
noemd, dat wordt gebmikt voor begrafenisdiensten. De gemeente Groningen is zelf eigenaar van het 
gebouw en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De koffiekamer wordt vooralsnog om 
niet beschikbaar gesteld aan een uitvaartondememer. Gezien de huidige staat van het gebouw vraagt 
de gemeente op dit moment geen vergoeding voor het gebmik van het gebouw. Wij gaan dat wel 
doen als het gebouw gerenoveerd is. 

Noodzaak renovatie aula en koffiekamer. 
Gezien de staat van onderhoud is een grondige opknapbeurt gewenst. Naast het geplande onderhoud 
wijzen uitvaartondememers en nabestaanden de gemeente regelmatig op de beperkingen van het 
gebouw, met name op het gebrek aan comfort/gebmiksvriendelijkheid dat men anno 2013 verwacht. 
Naast het toevoegen van veriichting en multimedia-apparatuur kan de plattegrond/routing beter: 
Men moet nu buitenom om een toilet te bereiken. De jas hangt men nu op bij de entree terwijl men 
via een andere uitgang (andere zijde gebouw) naar buiten gaat en dus eerst tegen de "loopstroom" in 
temg moet naar de garderobe. Een renovatie bovenop onderhoud, teneinde weer naar wens te fimcti
oneren, wordt nagestreefd. 

Monumentale status. 
De gehele begraafplaats Selwerderhof is, inclusief de aula, een gemeentelijk monument. De aula is 
ontworpen door de toenmalige architect van Gemeentewerken J.H.M. Wilhelm. Het interieur en ex
terieur van de aula is tot op heden weinig veranderd en heeft daarmee een monumentale waarde. 
In de stmctuurvisie "Een graf in de Stad" is dan ook gesteld dat een eventuele renovatie zorgvuldig 
uitgewerkt dient te worden. 

Verkenning. 
Daarom hebben wij de mogelijkheden van een renovatie van de aula verkend. De eisen en wensen 
van de gebmiker zijn geinventariseerd en we zijn meerdere "ambities" nagegaan op haalbaarheid. 
Dit heeft geresulteerd in een minimale variant, een voorkeursmodel en een lijst met extra opties. 
De minimale variant schiet te kort in gebmiksvriendelijkheid/de wensen en eisen van deze tijd. 
Het voorkeursmodel is met respect voor de monumentale status van het gebouw vormgegeven en 
maakt het gebouw weer up-to-date/aantrekkelijk voor gebmik. Nog meer extra's zijn wel besproken 



en afgewogen, maar zijn volgens ons en de huidige uitvaartondememer niet noodzakelijk of de toe
gevoegde waarde weegt niet op tegen de kosten. 

Beoogd resultaat 

De aula moet weer up-to-date zijn. Dit betekent naast het plegen van onderhoud de gebmiksvriende-
lijkheid (lees: functionaliteit) verbeteren. We kiezen ervoor ook de belemmerende routing voor zo
wel publiek (aula) als personeel (koffiekamer) op te lossen. Zo krijgt een toiletgroep een logische 
plek en wordt van binnenuit bereikbaar en krijgt de keuken een directe connectie met de koffieka
mer. Men krijgt vanuit de aula vrij uitzicht op de daarachter gelegen tuin met standbeeld. In de aula 
en koffiekamer krijgt men de mogelijkheid foto- en videobeelden te tonen. Toevoeging van dakra-
men in de koffiekamer zorgt voor het nodige daglicht in de nu sombere/donkere kamer. De directe 
omgeving van het gebouw wordt groener. Hieronder schetsmatig het voorkeursmodel, met bovenin 
de familiekamer, centraal de aula, rechts de entree en onderin de koffiekamer. 
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De voorgenomen bouwkundige ingrepen fasten de aanwezige monumentwaarden niet tot weinig 
aan. Een aantal voorgenomen ingrepen sluit zelfs aan op het eerste ontwerp (1958) van architect 
J.H.M. Wilhelm, dat uiteindelijk geen plaats heeft gekregen in het latere ontwerp (1963) dat is 
gebruikt voor de uitvoering. De voorgenomen ingrepen en schets hebben in het integraal voorover
leg niet tot bezwaren geleid. De verwachting is dan ook dat de monumentencommissie akkoord gaat 
met dit plan zodra het definitief ontwerp de vergunningenprocedure ingaat. 

Kader 

Wij hebben u per coUegebrief (d.d. 13 november 2012) gemeld u t.z.t. de bevindingen van de ver
kenning te melden. In de bijlage een boekwerkje, de "haalbaarheidsstudie" dat meer inzicht geeft in 
de verkenning. De verkenning is zodanig gedaan dat wij overgaan tot het verder uitwerken van het 
plan (het voorkeursmodel). 



Argumenten/afwegingen 

Wij kiezen voor het renoveren vanwege de noodzakelijkheid van meer doen dan alleen wegwerken 
van achterstallig onderhoud. Het plan voorziet alleen op deze manier in de hedendaagse wensen en 
eisen van de gebmiker, respecteert de monumentale status en heeft acceptabele gevolgen voor de 
exploitatie van het gebouw. De kosten van de renovatie zijn relatief laag in vergelijking met de kos
ten van het achterstallig onderhoud. 

Voorts loopt in samenwerking met de Groninger ESCo ook een onderzoek om het plan energieneu
traal te maken. Vooriopig wordt, gezien het incidentele en per keer korte gebmik, gedacht aan een 
luchtverwarmingssysteem en zonnepanelen. Dit kan additioneel en nemen we wellicht mee in de 
ontwerpfase. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Reacties van nabestaanden en uitvaartondememers zijn aanleiding geweest de mogelijkheden van 
renovatie te verkennen. De gebmiker (contacten met nabestaanden en uitvaartondememer) is nauw 
betrokken geweest bij de formulering van het programma van eisen en wensen. Het voorgenomen 
plan is vervolgens met de uitvaartondememer besproken en deze blijkt content te zijn met het plan. 

De monumentale waarde is van groot belang geweest bij de verkenning van de mogelijkheden van 
renovatie. Tijdens de verkenning is uitgebreid onderzoek verricht, bijgevoegd: 1) Bouwhistorisch 
onderzoek (waardestelling tot op detailniveau), 2) een kleurhistorisch onderzoek (gebmikt en dus te 
gebmiken kleuren) en 3) een onderzoek naar het oorspronkelijk meubilair (waarop te baseren in
richting). Uitkomst integraal vooroverleg op basis van vooriopige plannen: commissie voor monu
mentenzorg akkoord. 

Financiele consequenties 

Onderhoudswerkzaamheden (incl. voorbereidings-
kosten) (zijnde model A) 
Renovatiewerkzaamheden (incl. voorbereidingskos-
ten) 
Inrichting (meubilair en apparatuur) 
Totaal voorkeursvariant (zijnde model B) 

€ 280.000,-

€ 140.000,-

€ 80.000,-
€ 500.000,-

De kosten van 280 duizend euro behorende bij het uitvoeren van het achterstallig onderhoud, wor
den gedekt uit de 'reserve afkoopsommen onderhoud graven'. De kapitaalasten van 20 duizend euro 
over kosten van de renovatiewerkzaamheden (220 duizend euro) worden gedekt uit de huuropbreng
sten van de koffiekamer. Na de renovatie wordt door de gemeente, in tegenstelling tot nu, een ver
goeding gevraagd voor het gebmik van de koffiekamer. De huursom van 20 duizend euro is voor de 
uitvaartondememer behapbaar, zo blijkt uit overleggen met uitvaartondememers. Behapbaar houdt 
ook in dat het bedrag dat de uitvaartondememer aan de nabestaanden gaat vragen (waarin de huur
som dan is doorberekend) straks nog "marktconform" is. Gebaseerd op het aantal keren dat de kof
fiekamer per jaar wordt gebmikt en de huidige tarieven van de uitvaartondememer wordt het tarief 
dat de uitvaartondememer straks vraagt circa 300 euro. In vergelijkbare gemeenten in het noorden 
waar ook een aula wordt aangeboden vragen uitvaartondememers tussen de 280 en 500 euro voor 
het gebmik van aula en koffiekamer (uitgaande van gemiddeld gebmik en excl. consumpties). 
Groningen biedt straks voor een aantrekkelijke prijs een gerenoveerde aula aan. Wanneer het project 
verder gevorderd is kan de exploitatie van de koffiekamer worden aanbesteed. 



Nr. 

Begroting 2013 
Renovatie aula selwerderhof 
Betrokken dienst(en) 
Naam voorstel 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 
Financiele begrotingswijziging 

Deelprogramma Dienst 

9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD 
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving MD 

MD 
Renovatie aula selwerderhof 
I 
Exploitatie 

Bedragen X 1.000 euro 

I/S 

I 
S 

Lasten 

280 

20 

Baten Saldo Toevoeging onttrekking Concern 

reserve reserve saldo 
-280 

reserve 
280 

20 

0 

0 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 300 20 -280 280 

9.1 

Begroting 2013 • 
Renovatie aula selwerderhof 
Betrokken dienst(en) 
Naam voorstel 
Soort wijziging 
Tijdsplanning krediet 
Financiele begrotingswi^ging 

Kwaliteit van de leefomgeving 

•^•1 

MD 
Renovatie aula selwerderhof 
Investering 
2013-2014 
Jitgavenomsten Saldo 

220 0 -220 
0 

Totalen begrotingswijziging 220 0 -220 

Kans: Vooralsnog is het aangevraagde krediet inclusief BTW, mogelijk BTW-compensatie. 

Realisering en evaluatie 

Planning: 
Mei 2013 besluitvorming 
Juni -juli 2013 ontwerpfase* 
Augustus - oktober 2013 bestekfase en vergunningprocedure** 
November 2013 start renovatie 
Uiterlijk maart 2014 opievering vemieuwde aula 

Risico's: 
* De duur van de ontwerpfase is deels afhankelijk van de architect. Dit is wel een reele aanname en 
wordt straks afgesproken. De architect wordt geselecteerd na positief besluit van u over de reno
vatie. 
** De vergunningprocedure kan langer duren als welstands-/monumentencommissie e.a. meer tijd 
(informatie/overleg) wensen dan de standaard termijn. Dit risico is in de huidige fase zoveel moge
lijk geminimaliseerd door de voorgenomen werkzaamheden alvast voor te leggen in het Integraal 
Vooroverleg. Het vooriopig oordeel is positief 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

rgemeester, 
'̂ P. (Peter) Rehwinkel 



AULA SELWERDERHOFTE GRONINGEN 
LBAARHEIDSSTUDIE 
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INHOUD 

• Voorliggende haalbaarheidsstudie onderzoekt in 
drie modellen de mogelijke upgrading van de aula op 
de begraafplaats Selwerderhof aan de lepenlaan 204 
te Groningen. Deze studie Is gedaan in opdracht van de 
Gemeente Groningen en in nauwe samenwerking tot stand 
gekomen met de gemeentelijke afdeling monumenten, 
landschap en de beheerder van de aula. 

2 INLEIDING 
DE LOCATIE 
VOORTRAJECT 

4 CONTEXT EN GEBOUW 
DE SITUATIE 
HET GEBOUW 

6 ANALYSE EN WAARDERING 
ARCHITECTONISCHE ELEMENTEW 
ONTWERPUITGANGSPUNTEN J.H.M.WILHELM 
ONTWERP J.H.M.WILHELM 1958 PLATTEGROND 
ONTWERP J.H.M.WILHELM 1963 PLATTEGROND 
ONTWERP J.H.M.WILHELM 1958 GEVELS 
ONTWERP J.H.M.WILHELM 1963 GEVELS 
CONSTATERINGEN 
INTERIEUR EN KLEURGEBRUIK 
STORENDE TOEVOEGINGEN IN DE TIJD 
RUIMTEGEBRUIK EN ROUTING 

20 HAALBAARHEIDSSTUDIE 
DRIE MODELLEN 
MODEL A I GROOTONDERHOUD 
KLEUREN VOORSTEL 
MODEL B I INTERNE OPTIMALISATIE 
MODELS I SCHETSONTWERPBUITENRUIMTE 
KEUZE PAKKET EN TOEKOMSTIGE SCENARIO 
MEUBELS 

42 BIJLAGEN 
VERGELIJK MODELLEN 



INLEIDING 
DE LOCATIE 

• De begraafplaats Selwerderhof aan de noordkant 
van de stad dateert uit 1949. Het ontwerp uit 1939 is 
gemaakt door tuin en landschapsarchltect Jan Vroom Jr. 
uit G limmen. Oorspronkelijk Is de begraafplaats ontvimrpen 
met een netto capaciteit van 35 ha met 77.000 graven. 

Het op de Engelse landschaptuin geTnspireerde ontwerp 
van Vroom bestaat uit vier kwadranten langs een centrale 
hoofdas en verschillende zijassen. Waar de vier delen 
samenkomen In het centrum staat de aula. Het ontwerp 
kent een hoofdpadenstructuur, zichtlijnen en open ruimten. 
Twee van de vier kwadranten zijn uiteindelijk gerealiseerd. 
In 1951 werd de eerste (en uiteindelijk enige) van vier 
geplande kieine aula's (wachtkamers) 
Gerealiseerd naar ontwerp van architect J.H.M. Wiiheim 
(Gemeentewerken). 



INLEIDING 
VOORTRAJECT 

Bouwhistorisch onderzoek 
Grote Aula op de Selwerderhof 

lepenlaan 204 te Groningen 

Marl«ke van der Heide, architectuur- en stedenbouwhistorica. Juli 2012. 

INTERIEURRAPPORT AULA SELWERDERHOF 

Cepkienes Brouwer januari 2013 

NuifinWr 2012 

1 
• Voorafgaand aan deze haalbaarheidsstudie zijn de 
volgende studies aangaande de aula verricht 
In Juli 2012 heeft architectuur- en stedenbouwhistorica 
Marieke van der Heide middels een Bouwhistorisch 
onderzoek de aanwezige monumentwaarden (op 
detailniveau) van de aula ten behoeve van mogelijke 
planvorming en ontwikkeling als gevolg van een veranderde 
uitvaartcuituur onderzocht. 

Vervolgens is door Gepklenes Brouwer, restauratle- en 
decoratieschiider In november 2012 een Kieurhistorische 
verkenning voor de aula gemaakt. Een aanvulling hierop is 
het Interieurrapport Aula Selwerderhof gemaakt in januari 
2013. 
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CONTEXT EN GEBOUW 
HETGEBOUW 



ANALYSE EN WAARDERING 
ARCHITECTONISCHE ELEMENTEN 

• Het bouwhistorisch onderzoek van Marieke van der 
Heide bevat een heldere beschrijving en waardering 
van de monumentale waarde. Om tot een weloverwogen 
ontwerpvoorstei voor upgrading van de Aula Selwerderhof 
te komen is het noodzakelijk om een helder uitgangspunt 
te formuleren wat de kern van het ontwerp van architect 
J.H.M. Wiiheim precies is. 

Typerend voor het gebouw zijn: 
• De hISrarchie In ruimten, geaccentueerd door 

vorm, materiaal en details. Dit als onderdeel van de 
ceremoniSle beweging door het gebouw. 

• Het gebouw is sterk verweven met de context. In 
meerdere stappen wordt de route van buiten naar binnen 
en weer naar buiten begeleid door iandschappeiijke 
en architectonische elementen zoals een pergola, hai, 
iuifel of overstek. 

• De rechthoekige grondvormen en volumes van 
gebouwdelen. Elke functie is in een eigen gebouwdeei 
gesitueerd. 

• Het betonnen casco als constructleve drager en ruimte 
omhullende structuur. In dit casco zit een vulling van 
raapwerk, metseiwerk of glas. 

• Het toegepaste metseiwerk is opgebouwd uit schijven. 
Het glas is per gebouwdeei verschillend van aard, dit 
kan dienen voor daglichttoetreding, gefiiterd en of 
gekleurd licht, of uitzicht naar de omgeving. 

Al deze kenmerken dragen bij aan de ceremoniSle beweging 
en beleving van het gebouw. Waarbij het gebouw als 
een landschappelijk vormgegeven object kan worden 
beschouwd. 
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ANALYSE EN WAARDERING 
ARCHITECTONISCHE ELEMENTEN 

Landschappelijke overgangen binnen en buiten 
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HIirarchle in ruimten wordt gemaakt en benadrukt door verschillen en 
overeenkomsten van vorm, materiaal en details. De hiirarchlsche opbouw 
van ruimten is onderdeel van de ceremoniSle beweging door het gebouw en 
begraafplaats. 
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ANALYSE EN WAARDERING 
ONTWERPUITGANGSPUNTEN 

J.H.M.WILHELM 

• tnde geest van het ontwerp van archltectJ.H.M. Wiiheim 
zijn een aantal onderdelen in het ontwerp uit 1958 en 1963 
veranderd of anders uitgevoerd. 
Het uitgevoerde ontwerp wijkt op een aantal punten af van 
het oorspronkelijke ontwerp. De op handen zijnde verbouw 
van het gebouw maakt het mogelijk een aantal van deze 
wijzigingen te herstellen. 

1963 

Architectonisch zwakkere wijzigingen van het originele ontwerp 
1958 
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ANALYSE EN WAARDERING 
ONTWERP J.H.M.WILHELM 1963 PLATTEGROND 

•H—t-
plattegnond. 

1963 

• Architect Wiiheim maakt in het ontwerp uit 1958 een 
heldere keuze voor het toepassen van metseiwerk enkel 
in de vorm van schijven. De verschillende ruimten en 
volumes zljn geen monolithische dozen, maar opgebouvwJ 
uit schijven van metseiwerk met glazen puien of deuren 
ertussen. In het onbwerp uit 1963 is op een aantal punten 
dit principe minder sterk aanwezig. Op een aantal plekken 
Is het schijfprincipe vervangen voor een meer monolithische 
benadering met metseiwerk met ramen erln. Op de hoeken 
gaat het metseiwerk nog een stukje de hoek om terwijl 
oorspronkelijk het metseiwerk een stukje recht doorliep 
naar buiten. Op een aantal plekken Is het originele schijf 
principe nog wel aanw/ezlg. De combinatie van de twee 
principes in het ontwerp uit 1963 zljn samen minder helder 
dan het ontwerp uit 1958. 

De middelste vier koiommen in de hal hadden oorspronkelijk 
een rechthoekige vorm. Deze zijn uiteindelijk vierkant 
uitgevoerd. Architectonisch sluiten de vierkante koiommen 
aan bij de vierkante koiommen van de pergola buiten. In het 
kieurenonderzoek Is daarnaast aan het licht gekomen dat 
de betoncontructie ook in een onderscheidende paarse kleur 
zou worden geschilderd. Dit is uiteindelijk overeenkomstig 
alle andere betonconstructie groen geschilderd. 

Dienst der 

Stad»ultbreldlne An Volkshuisvestlr^i; 
GEMEENTE GRONINGEN 

Afd.; Bouwkunde 

i ^ 
junI' 



ANALYSE EN WAARDERING 
ONTWERP J.H.M.WILHELM 1958 GEVELS 

1958 
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ANALYSE EN WAARDERING 
ONTWERP J.H.M.WILHELM 1963 GEVELS 

1963 

oostgewl. noordgewL 

n 

• Wat opvait aan de meest noordelijke gevel van het 
gerealiseerde ontwerp uit 1963 is de bescheiden deurwaar 
vanuit de aula de kist en mensen naar de begraafplaats 
gaan. Deze deur verstopt achter een dlk rood gordijn roept 
meer vragen op dan dat het een mooie doorgang naar 
buiten vormt. In het ontvrerp uit 1958 Is echter te zien 
dat er wt\ degelijk andere ideeSn waren voor deze deur. 
Een hoge glazen betonwand met deur in de noord-westgevel 
overeenkomstig de noord-oostgevel zorgen door onder 
andere een bijzondere lichtinvai voor een relatie met buiten. 
Dit past beter blJ de bijzondere rol van deze doorgang als 
onderdeel van de ceremoniSle beweging door het gebouw. 

De veranderingen in de zuid-westgevel hebben te maken met 
het eerder beschreven gewijzigde schijven principe van de 
metseiwerk wanden. In het onbwerp uit 1963 is de werking 
van schijven minder sterk aanwezig door de toevoeging van 
ramen in de metseiwerk schijven. 
Oe houten pui achter de betonconstructie heeft in het 
onbwerp uit 1963 een meer repeterende indeling en 
gewijzigde pui indeling terwijl de pui uit 1958 een meer 
vioeinde beweging suggereert overeenkomstig de pui van 
de familiekamer. 

WMtQIVBl zuldgewl. 
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ANALYSE EN WAARDERING 
CONSTATERINGEN 

• Drie aspecten zorgen ervoor dat het gebouw niet meer 
voldoet: 
Als eerste is het Interieur erg gedateerd. De veriichting, 
meubels en het kleurgebruik straien alien sterk de Jaren 
60 uit. Een voorbeeld zljn de later toegevoegde stoelen met 
onhandig gekozen kleur waardoor het interieur juist extra 
gedateerd aanvoelt. 
Daarnaast zljn In de loop van de tijd verschillende 
(storende)toevoegingen gemaakt aan het gebouw. Hierbij 
valt te denken aan kabelgoofles, stekkers, noodverlichting 
en viuchtroutebordjes, elektrlsche zonwerlng of 
telefoonleldingen. Deze toevoegingen zijn als het ware 
koud op het gebouw aangebracht en daardoor erg in het 
zicht aanwezig. Hler en daar is het onderhoud ook achter 
gebleven. 
Het derde aspect is het niet meer functioneren van een 
aantal ruimten en onderdelen van het gebouw. Zo mist er een 
goede garderobe, is de routing door het gebouw niet handig 
en is het Invallde toilet alleen van buiten toegankelljk. 
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ANALYSE EN WAARDERING 
STORENDE TOEVOEGINGEN IN DE TIJD 

":" "mii:iii;ii;;;zz'. 

• I n de loop van de tijd verschillende (storende) 
toevoegingen gemaakt aan het gebouw. Hierbij valt 
te denken aan kabeigootjes, stekkers, noodverlichting 
en viuchtroutebordjes, elektrlsche zonwerlng of 
telefoonleldingen. Deze toevoegingen zljn als het ware 
koud op het gebouw aangebracht en daardoor erg in het 
zicht aanvrtzig. Hler en daar is het onderhoud ook achter 
gebleven. 



ANALYSE EN WAARDERING 
STORENDE TOEVOEGINGEIM IN DE TIJD 



ANALYSE EN WAARDERING 
RUIMTEGEBRUIK EN ROUTING 

• Het derde aspect is het niet meer functioneren van een 
aantal ruimten en onderdelen van het gebouw. Zo mist 
er een goede garderobe. Is de routing door het gebouw 
niet handig en kan het Invallde toilet alleen van buiten 
toegankelljk. 



ANALYSE EN WAARDERING 
RUIMTEGEBRUIK EN ROUTING 

Geen goede plek voor container 
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H A A L B A A R H E I D S S T U D I E 

D R I E M O D E L L E N 

• In drie verschillende modellen worden in deze 
haalbaarheidsstudie de mogelijkheden voor upgrading 
van de aula verkend. Het eerste model beperkt zich tot 
het noodzakelijke groot onderhoud. Het tweede model 
heeft aanvullend op het pakket uit model A een aantal 
functionele veft)eterlngen en Is daarmee up to date. Het 
laatste model bevat een aantal opties ten aanzien van 
flexibel en multifunctloneel gebruik, duurzaamheid en 
de iandschapslnrlchtlng. In alle drie de modellen wordt 
de verbouw afgestemd op de originele architectonische 
ontwerp principes van architect Wilhelm. 

/ * r-. 

® 
» 

I mm 

MODEL A GROOT ONDERHOUD MODEL B INTERNE OPTIMALISATIE MODEL +, optiepakket * 

ionnnQ 
p D D n q 
l i i I i I—11—I I—IjJ 

blauw = hoge monumentwaarde 

groen = positieve monumentwaarde 

geel = indifferente monumentwaarde 



H A A L B A A R H E I D S S T U D I E 
M O D E L A I G R O O T O N D E R H O U D 

• Model A heeft als uitgangspunt het uitvoeren van het 
noodzakelijke groot onderhoud. Uitgangspunt daarvoor 
zljn de verschillende onderdelen uit het meer jar«n 
onderhoudsplan (pagina 6). AHe mogelijke functionele 
en interieur verbeteringen die passen in het onderhoud 
worden in dit model meegenomen. BIJ deze ingrepen wordt 
zoveel mogelijk de originele ontwerpultgangspunten en 
bedoellngen van architect J.H.M. Wilhelm In ere hersteld. 
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HAALBAARHEIDSSTUDIE 
MODELA I GROOTONDERHOUD 

• Model A Is het meest minimale model waarbij het meest 
noodzakelijke onderhoud wortli aangepakt. 

1. Alle kabeigootjes verwijderen vervangen voor 
draadloze telefoonverbindlng of opnemen achter plint 
plafond. Zie doorsnede tekening pagina 28. 

2. Noodverlichting vernleuwen (zie notitie veiligheid) 
3. Ventilatie vernleuwen (zie notitie veiligheid) 
4. Muur In keuken verwijderen (apart zltgedeelte voor 

dragers kIst komt te vervallen) 
5. Verplaatsen koelkasten en keukeninrichtlng uit gang 

naar keuken 
6. Veriichting toevoegen in donkere zone aula en 

condoleancekamer 
7. Nieuwe keuken (zie MJP) 
8. Schllderwerk Interieur uit MJP volgens originele 

kieursteiling uit kleurenvoorstel pagina 30. 
9. Herstel van kapotte tegels en opstappen bij bestrating 

terrein (zie notitie veiligheid). 
10. Betonrot herstellen (zie notitie veiligheid). 

Toevoegingen onderhoud aan meerjarenpian: 
11 . Asbest inventarlsatleplan 
12. Aanpak herstel voorplein 

Aanbeveling: 
• Lakwrerk houten bultenkozljnen vragen aandacht, 

voorzien van passende duurzame transparante 
behandeling. 

• Duurzame energie maatregelen volgens advies Energy 
Service Company (ESCo) gemeente Groningen. 
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HAALBAARHEIDSSTUDIE 
MODELA I GROOTONDERHOUD 

• Toelichting punt 1. Electra 

• Zachtboard delen laten zitten, via houten kader/rand 
en electra leidlngen veriichting achter het veriaagde 
plafond wegwerken. 

• Electra leidlngen frozen in muur en muur opnieuw 
stucken. 

• Electra leidlngen in vioer balkon frezen en door de 
vioer boren naar hal 



HAALBAARHEIDSSTUDIE 
KLEUREN VOORSTEL 
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KLEURENVOORSTEL 
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KLEURENVOORSTEL 
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HAALBAARHEIDSSTUDIE 

KLEUREN VOORSTEL 
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Gekleurd glas alleen vervangen bij kapotte ruiten voor enkel gekleurd glas 



M O D E L B 
H A A L B A A R H E I D S S T U D I E 

I N T E R N E O P T I M A L I S A T I E 

• Model B kan worden gezien als een plus pakket van 
model A. In dit model wordt naast het groot onderhoud 
de dienstverlening verbeterd door In het interieur een 
aantal functies te vervangen en op een andere plek onder 
te brengen. 
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HAALBAARHEIDSSTUDIE 
MODEL B I INTERNE OPTIMALISATIE 

• Model B is overeenkomstig model A waarbij met name op 
het gebruik voor begrafenissen en andere functies mogelijk 
wordt. Daarnaast biedt dit model extra mogelijkheden voor 
ander gebruik dan alleen begrafenisdiensten en kan grotere 
groepen mensen huisvesten. 

Bouwkundige ingrepen model B 
1. BIJ het minder valide toilet een doorbraak realiseren 

vanuit de hal. Deze ruimte wordt de garderobe. 
2. Bultendeur verwijderen en origineel kozijn en glas 

terug plaatsen. 
3. Toiletten naast de keuken vernleuwen en herindelen 

Inciusief het minder valide toilet. 
4. Deur naar Iuifel dicht zetten. 
5. Deur tussen gang condoieance kamer en aula. 
6. Technlekrulmte audioAiisueei verplaatsen naar 

kastenwand achter orgel op het balkon. 
7. Gordijn en openslaande deuren in achterwand aula 

verwijderen en vervangen voor glazen pui zonder deur. 
8. Twee dakiichten voor natuurlijk daglicht of andere 

gelljkwaardlge opiossing. Voorwaarde: geluldsarm 
systeem. 

9. Ultglfteballe aan koffieruimte 
10. Sloop pui in gangzone 

Bouwfysische Ingrepen model B 
11. Hoofdverlichting (dimbaar) In aula aan plafond 

toevoegen. 
12. Olmbare (bestaande)sfeerverllchting in aula toevoegen. 

Interieur Ingrepen model B 
13. Optioneei Nieuwe banken en stoelen In aula (116 

zitplaatsen) zie pagina 46. 
14. Optioneei Nieuwe tafels en stoelen condoieance kamer 

zie pagina 46. 
15. Hergebruik kapstokken In nieuwe garderobe. 
16. Geluldslnstallatle vervangen. 
17. Geluldslnstallatle en beeld (Tv's) In condoieance kamer 

aanleggen. 
18. Minimale aanpak terrein/omgeving (zie pagina 38) 
19. Pantry in familiekamer. 
20. Beamer en presentatiescherm in aula 

Aanbeveling: 
• Duurzame energie maatregelen volgens advies Energy 

Service Company (ESCo) gemeente Groningen. 



HAALBAARHEIDSSTUDIE 
MODEL B I INTERNE OPTIMALISATIE 



HAALBAARHEIDSSTUDIE 
MODEL B I SCHETSONTWERP BUITENRUIMTE 

Model B: Asfalt verwijderen en struiken / 
begroeing. Gras zaaien. 400 m2 



Te gebruiken als overloopgebled 
voor parkeren. Ritterplaat als fundering 
daama Inzaalen met gras. 

Schetsontwerp buitenruimte aula Selwerderhof 
door Leo Dijkstra, Gemeente Groningen 

Buitenaula / buitenruimte omzoomd door zullvormige 
bomen als voortzettinq van de kolonnade In het gebouw. 

Opmerking: 
Het betreft een eerste schets, Intern overleg en 
afstemming moet nog plaatsvinden. 
Er is nog een boomeffectanalyse opgesteld 
Het aantal parkeerplaatsen is nog niet duidelijk 

Boom nabij het beeld van OswakI Wenckebach 
handhaven ter versterking van het perspektief. 

Quereus robur Tastlgiati' Taxus baceata Tastigteta' 



HAALBAARHEIDSSTUDIE 
KEUZE PAKKET EN TOEKOMSTIGE SCENARIO 

Een aantal verschillende opties kunnen los van elkaar aan 
een model A of B worden toegevoegd. Ook Is het nrogelijk 
dat onderdelen die vanwege fInanciSn nu niet haalbaar 
in de toekomst mogelijk wel denkbaar zljn. Hierbij valt 
te denken aan een nieuwe buitenruimte gekoppeld aan de 
familiekamer te gebruiken als tulnkamer bij mooi weer. 
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HAALBAARHEIDSSTUDIE 
KEUZE PAKKET EN TOEKOMSTIGE SCENARIO 

Lijst met mogelijke opties. 

1. Vouwwand tussen aula en condoieance kamer 
2. Enkele deuren vanuit condoieance kamer naar 

buitenterras In pulen stramlen volgens oorspronkelijke 
ontwerp 

3. Convectorputten in plaats van radlatoren 
4. PV cellen op dak 
5. Groen sedum dak 500m2 

Uitbreiding met 150 m2 terras met pergola 
(uitgangspunt In beton) 
Bultentollet 
Optie terras aan condoieance kamer 200 m2 
Brandmeldlnstallatie 

10. Gerntegreerde veriichting In koof dakiicht 

Aanbeveling: 
• Duurzame energie maatregelen volgens advies Energy 

Service Company (ESCo) gemeente Groningen. 
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HAALBAARHEIDSSTUDIE 
KEUZE PAKKET EN TOEKOMSTIGE SCENARIO 

• Mogelijke uitbreiding met 150 m2 terras met pergola 
(uitgangspunt In beton). Terras kan worden gebruikt als 
tulnkamer aansluitend op de familiekamer, als rookpiek, of 
een plek om buiten beschut te zitten. 
Eventueel te combineren met bultentoiiet. 



HAALBAARHEIDSSTUDIE 
KEUZE PAKKET EN TOEKOMSTIGE SCENARIO 

Huidige betonnen pergola bij entree Mogelijke nieuvire pergola in het verlengde van de keuken/kofflerulmte en buitenruimte in eigentijds beton. 

Referentie vertaling kiassieke kolom Lubetkin, 1922 London, 

Betontexturen 



HAALBAARHEIDSSTUDIE 
MEUBELS 

• Een vemieuwing van de meubels zal een grote stap zijn in 
het verbeteren van de sfeer in de aula. Goed denkbaar zi 
Dom Hans van der Laan-achtlge banken (in de lijn van de 
houten banken uit het originele interieur). Het voordeel van 
een opstelling van banken Is de mogelijkheid om Intiemer 
naast elkaar te zitten. Vooraarde voor de banken is dat 
deze verplaatsbaar moeten zijn en niet vast aan de vioer 
worden verbonden. 

Mogelijk kan dltwrorden aangevuld met losse stoelen. Aan 
een nieuwe stoel worden een aantal eisen gesteld: de stoel 
moet niet te groot zljn, goed verplaatsbaar en stapelbaar, 
niet te beeldbepalend zljn, en wel contrasteren met het 
interieur zoals de originele oker kleurige stoelen dat deden. 

Aula: 
& zitplaatsen op banken 53 

, zitplaatsen op stoelen 63 
totaal; 116 

afstand tussen rljen: 50 cm 
gangpad midden: 150 cm 

Condoleancekamer 
zitplaatsen aan ronde tafels 45 
zitplaatsen op banken 30 
totaal: 75 



BIJLAGEN 
VERGELIJK MODELLEN 

• Het eerste model A richt zich vooral op het (meest 
noodzakelijke) onderhoud, energiehulshoudlng en 
verbeteren van de sfeer van het interieur van de aula. 
Daarbij bli jft het monument In tact en voor de toekomst 
behouden. 

Functioneel gezien worden ten behoeve van begrafenissen 
een beperkt aantal aspecten verbeterd in model A zoals 
veriichting, toegankelijkheid en een goede keuken. Model A 
ais nadelen dat de belemmerende routing door het gebouw 
zovirel voor het publiek als personeel niet wordt opgelost. 
Daarnaast blijft in dit model ook het gebruik van de 
koffiekamer beperkt door de slechte verbindingen en weinig 
daglicht. 

In model B wordt de nadelige routing en ruimtegebruik 
uit model A ook aangepakt. Zo krijgen bijvoorbeeld 
toiletgroepen een logische plek en worden van binnenuit 
bereikbaar. Ook krijgt de koffiekamer een connectie met de 
keuken middels een bar In de aula en koffiekamer wiordt, 
passend bij het gebruik, meer daglicht binnen gelaten. Dit 
zljn een aantal voorbeelden van Ingrepen uit model 6 die 
ervoor zorgen dat de aula vi/eer aansluit op de wensen en 
behoeften van deze ti jd. 

Aanvullend op model A of model B Is het mogelijk een aantal 
opties toe te voegen. Deze hebben met name betrekking op 
een extra duurzame energiehulshoudlng of multifunctlonele 
groeimogelijkheden van de aula naar buiten. Deze opties 
zljn ook leesbaar als een toekomstscenario voor mogelijke 
groei of veranderende functie. 

I mm 

MODEL A GROOT ONDERHOUD 

Functioneren 
Model A betreft alleen de meest noodzakelijke onderhoud 
en reparatlewerkzaamheden. Daarmee worden een aantal 
functionele probiemen van het houden van ultvaarten niet 
opgelost. 

Monument 
In dit model worden geen nieuwe elementen toegevoegd 
aan het gebouw. Wel worden er een aantal storende 
later toegevoegde elementen verwljderd. Bij deze 
terughoudende aanpak verwachten wlj geen bezwaar van 
de monumentencommissie. 

Planning 
Totale geschatte bouwtijd: ongeveer 1 tot 2 maanden. 
Dit is exclusief ontwerp-, voorbcreldlngs- en 
vergunnlngsprocedure ti jd. 

FInanclin 
BIJ de realisatie van dit model hoort een begrotlngssom 
van rond de €300.000,-. Waarvan ca. €240.000,- voor 
het onderhoud en ca. €60.000,- voor de inrichting. 
Genoemde bedragen zljn inclusief BTW en exclusief de 
kosten van het ontwerpproces (interne projectleiding, 
leges etc). 
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MODEL B OPTIMALISATIE 

Functioneren 
Model B betreft niet alleen de meest noodzakelijke 
onderhoud en reparatlewerkzaamheden maar lost ook 
een aantal praktische en functionele probiemen op. Het 
gebouw sluit weer aan op het gebruik voor begrafenissen 
met de wensen van deze ti jd. Zo worden de toiletten 
bereikbaar voor iedereen van binnenuit en wordt de 
koffiekamer een prettige lichte ruimte met een goede 
aangrenzende keuken. 

Monument 
In dit model worden een aantal voorzieningen op een 
andere plek in het gebouw ondergebracht. Dit geeft 
de kans om tegelijkertijd daarmee een aantal vreemde 
onderdelen van het gebouw volgens de ontwerpgedachte 
van de architect J.H.M. Wilhelm In ere te herstellen of te 
verbeteren. 
Daarom verachten wij ook blJ dit model dat vanuit de 
monumentenwaarde dit een wenselijk model Is. 

Planning 
Totale geschatte bouwtijd: ongeveer 2 tot 3 maanden. 
Dit Is exclusief ontwerp-, voorbereidlngs- en 
vergunnlngsprocedure ti jd. 

Financl§n 
BIJ de realisatie van dit model hoort een begrotlngssom 
van rond de €420.000,-. Het verschil met model A, de 
€120.000,-, betreft de renovatie en/oftewel het upgraden 
van de dienstveriening. Genoemde bedragen zijn inciusief 
BTW en exclusief de kosten van het ontwerpproces 
(Interne projectleiding, leges etc). 

' « 
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KEUZE PAKKET EN TOEKOMSTIGE SCENARIO 

Functioneren 
De verschillende opties kunnen los van elkaar aan een 
model A of B worden toegevoegd. Ook Is het mogelijk 
dat onderdelen die vanwege finandfn nu niet haalbaar 
in de toekomst mogelijk wel denkbaar zijn. Hierbij valt 
te denken aan een nleuvrt buitenruimte gekoppeld aan de 
familiekamer te gebruiken ais tulnkamer bij mooi weer. 

Monument 
De verschillende opties vragen om nadere 
ontwerpultwerking. Vervolgens kan dit met de 
monumentenexperts worden afgestemd. Op voorhand 
lijken de opties mogelijk maar dit hangt af van het 
ontwerp wat op dit moment nog niet aanwezig is. 

Planning 
Totale geschatte bouwtijd: kan uitlopen tot meerjaren 
planning. 

Financien 
De verschillende opties zljn ais losse onderdelen uit te 
voeren en daarmee niet in een totaal bedrag te vatten. 

Toekomstscenario 
Ten aanzien van het omliggende terrein en landschap 
voorziet dit model in een aantal mogelijkheden hoe In te 
toekomst kan worden uitgebreid. Ook wanneer dit model 
niet wordt uitgevoerd kan dit in de toekomst mogelijk een 
opiossing bieden. 



BIJLAGEN 
VERGELIJK MODELLEN 

MODELA MODELB KEUZE PAKKET EN 
TOEKOMSTIGE SCENARIO 

Functioneren / ruimtegebruik 
• noodzakelijk onderhoud 

• routing 
• toegankelljk gebouw 
• f lexibi i i te i t gebruik 

• relatie binnen - buiten 

Architectonisch 
• verbeterende aanpak passend bIJ ontwerpultgangspunten architect Wi lhelm 

Sfcer en uitstral ing 
passend kleur gebruik 

• voldoende veriichting en daglicht 

• storende technlsche toevoeging 

Monument 

• conserverende aanpak 
• in de geest van ontwerpultgangspunten architect Wi lhelm 

Energie 

• beperken energieverbruik 

• Isolerende voorzieningen 

• duurzame energie voorziening 

Planning 

• duur ontwerp en procedures 
• aula operationeel tijdens bou 

• aanbesteding noodzakelllk? 
• schatting bouwti jd 

• tijdsbepaiende onderdeel bouwtijd 

FInanclin 

• subsidie mogelijkheden 
• te exploiteren 

Toekomstscenario 
• gefaseerde uitvoering mogeli jk 

+/-

+ 
++ 
+ 
-I-
•t-/-

+ + 
+ 
+ + 
+ + 

+ 

+ + 

+/-
mogelijk wel 

1-2 maanden 

verbouw keuken 

ESCo. 

+/-

ja 
2-3 maanden 

verbouw keuken 

ESCo. 
+ 

ja 
4-5 maanden 

aanleg pergola/buitentoilet 

ESCo. 
• ^ / -
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