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Duurzame Beleving 
 

Midden in de drukte van alle dag en gewoontes rijst iets heel 

anders op. Iets stils, iets ongeremd sterks en krachtig. Een plek waar 

de liefde voor de mensen van wie we hielden stand houdt in het 

water. De hunkerende behoefte hen te stutten en hun overlijden te 

herinneren en te beschermen. Een plek waarin tijd niet lijkt te 

bestaan en een nieuwe vorm van Gedenken voor het oog van de 

voorbijganger zich als kleurrijk en uniek baken vertoont.  
 

Een Gedenkplaats in het water, te zien vanaf het land.  Waar nabestaanden  

en iedereen die voorbij komt, op willekeurig moment de magie van de 

kleurrijke gedenkmarkeringen als natuurlijke kunst kan waarnemen. Waar het 

overlijden van een uniek mens, publiekelijk als iets waardevols opgenomen 

kan worden en toch op een rustige wijze één is met de natuur. Een plek om in 

de natuur in gedachten te zijn. Een rustpunt in het landschap.  

Waar ecologische markeringen symbool staan aan het kleurrijke leven en 

geest van de overledene. Als gevoel van ‘onsterfelijk’ en terugkerend.  

Een plek die de voorbijganger kort stil doet staan en wellicht een moment van 

bezinning geeft wanneer het haar blik richt over de GedenkOever 

 

       “de RUSTPLEK voor het nieuwe Gedenken” 

Mady-Ann van Doornik 
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Het Concept 

 Concept GedenkOever in het kort: 
 
De GedenkOever is een openbare rust- en gedenkplek in een 
bereikbare natuurlijk waterrijke omgeving. Een gedenkplaats in het 
water, te zien vanaf de wal. Op deze plek bieden we aan 
nabestaanden een unieke gedenkplek om te huren ter herinnering 
aan de overledenen. Maar het is meer dan een Gedenkplek;  
het is een plek die tevens dient als rustplek voor de bezoeker en 
opgesteld is als vorm van Natuurkunst, die toegankelijk is voor 
iedereen.   

Daarbij vormt dit nieuwe concept een rustige eenheid met de 
natuur en haar omgeving; zowel in de ecologische uitvoering, de 
opstelling en door het gebruik van de natuurlijke elementen. 
 
Symbolisch aan de herinnering zijn de kleurrijke (wind)markeringen in 
het water. Deze plek kan vanaf de wal, door nabestaanden en 
iedere voorbijganger, aanschouwd worden.  
 
Nabestaanden kunnen een markering huren en we bieden de 
mogelijkheid om de naam(en) van de overledenen te laten 
vermelden op de ‘plattegrond’ aan de wal. 
De opstelling van de houten stammen in het water, komt overeen 
met de opstelling op de ‘Plattegrond’ en zorgt dat men herkenning 
vindt in de markering van de desbetreffende overledene. 
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Deze plek wordt o.a. bezocht door mensen die de overledenen op 
een bijzondere wijze willen blijven herinneren, genieten van de 
natuur, rust of diepere waarden van binnen zoeken, onverwacht 
voorbij komen of deelnemen aan activiteiten die in het teken staan 
van nieuwe culturele bezienswaardigheden of tradities. 
 
Met deze nieuwe vorm van gedenkteken willen we dood en rouw 
op een kleurrijke en open wijze bespreekbaar maken.  

  

 

Doelstelling 

 

 

 

 

 
 

Doelstellingen GedenkOever:  

 

- Een nieuwe vorm van gedenk- en rustplaats in/langs het water 

  aanbieden dat openbaar is en voor elke voorbijganger 24 uur p.d.  

  toegankelijk 

- Een Gedenkplek creëren dat echt één is met de natuur.  

  Het gaat daarbij om het integrale; ecologisch, als maatschappelijk  

  gebruiksdoel, als een rustige en natuurlijke samengaan met de  

  omgeving.  

- Een gedenkplek creëren die in materiaal gebruik ecologisch,  

  recyclebaar of duurzaam is.  
- Een gebruikswaarde creëren waarbij we met de uitstraling van de  

  markeringen een belevingswaarde voor bewoners en bezoekers 

  scheppen, maar tevens een functionele waarde aanbieden.  

- Als gedenkplek waar nabestaanden een markering kunnen huren om 

  daarmee uiting aan de herinnering van een dierbare overledene te 

  geven.  

- Een nieuwe gedenkplek en gebruiksvorm creëren dat gericht is op de 

  toekomst in een veranderende samenleving, en de kijk op Gedenken. 

- Een openbare Gedenkplek wat tevens vormgeven is als  

  Natuurlijke kunst.  

- Het belichten van de vier elementaire kleuren welke gekoppeld zijn aan 

  de natuur en persoonselementen  

  (aarde, water, lucht,  vuur en ).  

- Een gedenk- en rustplek creëren die onderscheidend en inspirerend is.   

- Het benadrukken van het kleurrijke leven versus de verstilling van het 

  leven 

- Dood en Leven op een kleurrijke en open wijzen waarneembaar en 

  bespreekbaar stellen. 
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De GedenkOever(s) als vernieuwend identiteit van 

Flevoland.  

Als voormalige Zuiderzee en ingericht voor gebruik maakt Flevoland een 

bijzondere provincie. Water, land en wind wás niet alleen de basis uit het 

verleden, maar vormt ook een basis de toekomst. Als jong drooggelegd land 

waarin Flevolanders samenwonen, leven, werken en hun laatste rustplaats 

vinden. Juiste deze ingrediënten vormen het fundament voor de 

GedenkOevers.  Een nieuwe vorm van gedenken waarmee waterrijke 

identiteit van Flevoland bij uitstek geschikt is om zich wederom als 

vernieuwend te profileren.  

 

Ingepolderd tussen 1950 en 1968 en nu alweer 72 jaren oud. Een mensenleven 

lang in Flevoland en daarmee zijn er nu ook echte Flevolanders te noemen.  

Kinderen geboren uit ouders die hier ook geboren zijn, als ware “Nieuw land, 

Nieuw leven”. Helemaal eigen, zelf gemaakt en daarom ook uniek. 

En zo zijn vele pioniers hier begonnen als jonge boeren om het fundament te 

leggen aan dit nieuwe land, ook wel het grootste kunstmatige eiland ter 

wereld. Een eiland geheel omgeven door water, met verschillende 

verbindingen met het oude land maar ook veel water binnendijks; 

Natuurgebieden, stiltekernen, beschermde gebieden, maar ook veel water ter 

regulering van de polder, ter bescherming van ons unieke zelfgemaakte 

landschap. Ter bescherming van ons, de mensen die hier wonen.  

 

De pioniers die ooit hier begonnen zijn zitten nu veelal in de laatste fase van 

hun leven of zijn al overleden. Graag willen wij de pioniers,  hun nabestaanden 

en de toekomstige generaties, een nieuw en uniek gedenkplaats bieden dat 

één is met dit unieke en steeds vernieuwende landschap.  

Een gedenkplaats wat één is met de waterrijke identiteit van Flevoland en met 

haar natuur. Een gedenkplaats in het water, te zien vanaf het land. Een 

baken, een rustpunt, een plek om in de natuur in gedachten te zijn. Niet alleen 

voor deze moedige pioniers, maar voor elke bewoner of bezoeker die zich 

thuis voelt in vernieuwend Flevoland.  

 

Met water, land en wind als basis, is de GedenkOever op meerdere locaties in 

Flevoland uit te rollen. Ter suggestie denken wij aan locaties: 

- langs de IJsselmeerdijk (Lelystad): 
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- zijwater Leeghwaterplas (Almere Stad) 

 

- Noorderplassen (Almere stad): 

 

De GedenkOever is op meerdere locaties mogelijk en bied Flevoland een prachtig initiatief 

om wederom als Provincie vernieuwend te zijn. 
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- of de jonge en vernieuwende gemeente Zeewolde rondom het ‘Wolderwijd’.  

zoals bijvoorbeeld.  

1. Waterpartij nabij rotonde Knardijk/Ganzenweg 

2. Lepelaarsplassen, Knardijk 

3. Tulpeiland, Knardijk 

4. Einde Wandelpad nabij Strandweg 

Zie locatiebewijzering op bijgaande locatiekaart: 
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Locatie kenmerken: 

 Voorwaarden aan de Locatie: 

Gelegen aan een toegankelijke en openbare waterrijke locatie. Zoals 
een meer, plas, binnenwater, rivier- of zeearm, uiterwaard of ander 
openbaar toegankelijk gebied.  

Gelegen aan openbare natuurlandschap, zoals wandelgebied of 
fietsroute etc.   

Nabije gelegenheid tot parkeren  

Rustig gelegen en met natuurlijk bescherming tegen overlast van 
watersportactiviteiten 

Locatie ook toegankelijk voor mensen met een handicap.   

Zitgelegenheid, met eenvoudige en natuurlijke uitstraling en op 
herkenbare afstand van de Gedenkmarkeringen.  

Plattegrond aan de wal met mogelijkheid tot naamsvermelding en 
verwijzing naar de markering. Gemaakt van Duurzaam materiaal.  

Open en toegankelijk, geen beveiligingstoezicht of bewaking, geen 
omheining, enkel natuurlijke begroeiing. Geen prullenbakken. 

Rustplek gaat op/harmonieert met omgeving. 

Locatie is kenmerkend voor de natuurlijke omgeving en  tegelijkertijd 
aan een bepaalde mate van ‘soberheid’. 

*Al dan niet de mogelijkheid tot het verstrooien tot as.  
Dit is geen voorwaarde voor de realisatie aan het initiatief  
van de GedenkOever(s).  
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Bezoekers 

 Omschrijving Bezoeker: 
 
Deze plek wordt o.a. bezocht door: 
- nabestaanden die de overledenen zichtbaar willen herdenken en 
  daaraan een kleurrijke en unieke markering willen geven.  
- willekeurige voorbijganger, zoals fietser, wandelaar, e.d. 
- zij die houden van de natuur, culturele bezienswaardigheden en 
  zoeken een plaats voor bezinning, rust of ontspanning.  
- bezoekers die gericht deelnemen aan activiteiten die in het teken 
  staan van oude en nieuwe tradities.  

 

Wij streven er naar om een liefdevolle en spirituele gedenkplek te 
creëren die immateriële en/of intellectuele klanten en bezoekers 
aanspreekt. Vaak hebben zij al tijdens hun leven kennis met 
spiritualiteit en het goddelijke gemaakt. Ze kunnen hierdoor een 
heilige/diepere overtuiging hebben dat er na de dood iets heel 
moois wacht. Als het ware dat de geest nooit dood gaat, maar 
onsterfelijk blijft bestaan. 
Een zinvolle reis tijdens het leven geeft hen vaak ook inspiratie om 
goed te kunnen leven en gelukkiger te zijn. Ook met het kleine en 
eenvoudige. Met respect voor de natuur.  
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GedenkOever als aanvulling voor bewoners, 

bezoekers en landschap. 

Flevoland kent vele mooie locaties die als achtergrond kunnen dienen voor de  

GedenkOever(s) en zal op meerdere locaties een waardevolle aanvulling 

kunnen zijn voor haar bewoners en haar bezoekers. De GedenkOever heeft 

een kenmerkende gebruikswaarde en gevoelswaarde, welke eveneens 

harmonieert met het landschap van Flevoland en ook als natuurlijke kunst 

gezien mag worden.  

    

De opstelling van deze Nieuwe gedenk- Rustplek is afhankelijk van de ruimte 

die ter beschikking is. Essentieel in de vormgeving is de opstelling en zijn de 

kleuren onderdeel van het aanzicht en waarneming.  

Onderstaand enkele figuurlijke voorbeelden van mogelijke vormen c.q. opstellingen. 
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Het vooraf (vastgestelde) kleurgebruik vormt een samenhangend geheel met 

de vormgeving en wordt per locatie bepaald en afgestemd op haar 

omgeving.  

 

 
 

 

Als ontwerpbureau en specialist op het gebied van het moderne gedenken,  

zijn we als geen ander bekend met het ontwikkelen en initiëren van nieuwe 

Gedenkvormen. We zien de GedenkOever als initiatief realiseerbaar met 

genoeg potentie voor uitvoering. O.a door het materiaalgebruik en het 

plaatsen van de stammen door middel van waterdruk (Jetpomp) of 

schroefpijp. 

De subsidie/stimuleringsprijs zal door ons als aanzet gebruikt worden om de 

eerste GedenkOever te realiseren.  

De GedenkOever wordt in eigen beheer ontworpen en uitgevoerd en 

afgestemd met de desbetreffende betrokkenen.  

Daarin kent de GedenkOever ook een uitdaging; het verenigen van de 

verschillende betrokken instanties zoals Gemeente, Rijkswaterstaat, 

waterschap e.d.  

De vernieuwende initiatiefprijs Flevoland en bijkomende publiciteit zien we dan 

ook als opening om samen met bovengenoemde instanties dit unieke project 

te realiseren.    
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De energie van de Dood  

 De GedenkOever “een verwondering zonder woorden’’ 
 
Met de GedenkOevers willen we in een nieuwe vorm van gedenken 
creëren waarbij kleuren, opstelling en het natuurlijke landschap de 
basis vormen. We willen daarmee voor iedere toeschouwer het 
voorbeeld geven dat de dood ook een bepaalde mooie energie 
kan uitstralen. Eén zijn met de natuur, bij leven en bij dood 
Waar gedachten wellicht rust vinden. Een rustplek waarbij je het 
gevoel hebt “ ja dit is GOED”.  
 
Versterkt omdat het kleurgebruik van de GedenkOever(s) ook de  
elementaire natuurelementen symboliseren; te weten  
-  groen=aarde 
-  blauw=water 
-  geel=lucht 
-  rood=vuur 
- Met wit toegevoegd als symboliek aan de dood.  
   
Deze elementen vervullen de basisbehoeften van ieder levend 
wezen hier op aarde: in de aarde groeit veel van ons voedsel, we 
kunnen maar enkele minuten zonder lucht, we warmen ons aan 
vuur en vuur geeft ons licht en zonder water zouden we uitdrogen. 
De elementen zijn afhankelijk van elkaar: zo heeft vuur lucht nodig 
om te branden maar kan weer gedoofd worden door water en 
aarde. 
 
Zo heeft ook elk mens alle elementen in zich, in verschillende 
verhoudingen en kunnen overeenkomen met persoonskenmerken 
en de bovengenoemde kleuren.  
De markeringen die hiermee gekenmerkt kunnen worden, geven 
een herdenking aan hen die zijn overleden. Als het ware het gevoel 
van onsterfelijke energie. 
Ter herinnering aan een uniek mens in een unieke Provincie.   
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Gedenkoever Diensten  

 Aangeboden Diensten:  

 

Mogelijkheid tot Huur van de Gedenkstam, aangeboden in huurtermijnen.  

- Daarnaast is er de mogelijkheid om de naam van de overledene te 

vermelden op de gepersonaliseerde plattegrond aan de wal. 

- Het gedenkrecht wordt aangeboden in vaste huurtermijnen voor één 

houten markering (incl. twee linten en naamsvermelding op de 

‘Plattegrond’) voor 1 persoon.  

Hiervoor brengen wij vaste huurkosten in rekening. 

- Mogelijkheid tot verlenging van het Gedenkrecht (tegen vergoeding).  

 

Mogelijkheid tot aankoop van extra diensten, zoals : 

- Aanvullend gedenkrecht voor één extra persoon.  

- Linten (onbedrukt of voorgedrukt met passende tekst en symbolen). 

- Gepersonaliseerd naambordje of (al dan niet gepersonaliseerde) 

ornament, welke bevestigd wordt op de stam.  

- Mogelijkheid om van de aankleding van de stam, een persoonlijk ingevuld 

samenzijn te maken. De natuurlijke omgeving biedt hiervoor een prachtige 

ambiance. 

    

Geen voorwaarde aan de realisatie van dit initiatief, maar op termijn 

eventueel uit te breiden met aanvullende diensten zoals: as-verstrooiing. 
 

 

Plattegrond 
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Exterieur  

 Exterieur 

 

Voor de Gedenkoever worden enkel afbreekbare, duurzame, natuurlijke of 

gerecyclede materialen gebruikt.  

Zo worden de linten geproduceerd uit 100% gerecycled materiaal en kunnen 

deze (na gelang de wens van de nabestaanden) aan de  

markeerstammen versierd worden.  

De linten kunnen worden afgenomen als onbedrukt of voorgedrukt met 

teksten en passende symbolen.  

Basiskleuren: rood, groen, blauw, geel en wit, aangevuld met subkleuren  

 

 
De gedenkstammen kunnen op verzoek ook worden voorzien van een 

gepersonaliseerd naambordje of met een (al dan niet gepersonaliseerde) 

ornament.  

 

De houten stammen zijn gemaakt van Robinia hout. Robinia is willekeurig van 

vorm en één van de meest duurzame houtsoorten en daarom buitengewoon 

geschikt voor de GedenkOever. Daarbij is Robinia een houtsoort die in Europa 

duurzaam verbouwd wordt. Afhankelijke van de waterdiepte, zullen de 

stammen ca. 2 á 3 meter boven het waterniveau uitsteken.  

 

Aan de oever van de locatie bevindt zich een gedenk ‘Plattegrond’, welke 

van degelijk materiaal gemaakt wordt zoals RVS of Cortenstaal. De 

plattegrond bevat de opstelling van de houten markeringen zoals deze in het 

water staan opgesteld, met daarbij de mogelijkheid de namen van de 

overledenen toe te voegen. De constructie van de ‘Plattegrond’ is dusdanig 

dat het optimaal beschermd tegen vandalisme. Op de Plattegrond is er 

tevens de mogelijkheid om een bloem onder de naam aan te brengen.  

 

Nabij de Plattegrond staan enkele banken om - voor een kort moment-  rust te 

bieden en om uit te kijken naar het waterlandschap en de kleurrijke 

Gedenkstammen. De banken hebben een natuurlijke uitstraling. 

  

- Aanvankelijk van de invulling van bovengenoemde eventueel aan te vullen 

met een passend bord. 
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Slotwoord 

De GedenkOever is een heel bijzonder initiatief en gaat voor ons persoonlijk 

verder dan Gedenken alleen. Met steeds meer mensen en een groeiende 

populatie, vraagt ook “het eindige leven” om een nieuwe plek in een 

veranderende samenleving. Vanuit dit besef is bij ons ook de aandacht 

gegroeid naar een ecologische en circulaire gedenkplek.  

 

De GedenkOever(s) vullen daarin een vernieuwend en verantwoord concept 

wat gericht is op de toekomst. Het vertaald de waarde van alle aspecten van 

het leven.  De oneindige verbintenis tussen water, het land, lucht en wind    

Dezelfde natuurelementen waaruit Flevoland ooit is ontstaan, maar ook een 

blik op de toekomst legt. Voor haar bewoners, bezoekers en als vernieuwing 

voor haar landschap; waar water, land, lucht en de wind van groot belang zijn 

en blijven.  

Met de GedenkOevers hopen we een vernieuwende Gedenk- en Rustplek te 

hebben geïnitieerd dat hier volledig symbool aan geeft en zijn we hoopvol 

voor de Toekomst.  

 

De GedenkOevers 
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