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Gedenkplaats Bergen-Belsen
prijsvraag, tweede ronde
in samenwerking met: KorteknieStuhlmacher Architecten
2003
oppervlakte ca. 82 ha.

Voorstel voor uitbreiding en gedeeltelijke herinrichting van de huidige gedenkplaats Bergen-Belsen. Een 
nieuw te bouwen documentatiecentrum vormt de nieuwe toegang tot het gebied. Het voorstel beslaat de 
gehele oppervlakte van het voormalige concentratiekamp. Met sobere middelen is een documentair plan 
opgesteld: uitgangspunt is het zichtbaar maken van de vroegere contouren en de zonering van het kamp. Dit 
gebeurt door aanpassingen in de bestaande bossen en ruigtes. De vroegere appelplatz zal een centrale rol 
in de beleving van het gebied gaan vervullen. 

Voorstel entreegebied (buiten de voormalige hekken) en gedenkplaats (landschap binnen de voormalige hekken)Voorstel namenregister (Ort der Namen) op de voormalige Appelplatz
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Zichtbaar maken van het vroegere hek rond het kamp: 
zwarte bestrating van losse leisteen vormt samen met de 
bestaande paden het raamwerk van de gedenkplaats

Zichtbaar maken van de vroegere kamppaden: zachte 
materialen, halfverharding, gras

dennenbos berkenbos gemengd bos

dennen

berken

gemengd

gemengd

heide dichte onderbeplantinggras

gras

ondergroei

heide

Omgeving: nieuwe paden verbinden het kamp met het 
aankomststation, de krijgsgevangenenbegraafplaats en het 
Displaced Person-camp.
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1946 plan Hübotter, gedenkplaats

resultaat: leesbaarheid van de geschiedenis

1944 concentratiekamp

voorstel: uitbreiding en zonering

1941 krijgsgevangenenkamp

2003: huidige gedenkplaats

Gedenkplaats Bergen-Belsen
prijsvraag, tweede ronde
in samenwerking met: KorteknieStuhlmacher Architecten
2003
oppervlakte ca. 82 ha.

Voorstel voor uitbreiding en gedeeltelijke herinrichting van de huidige gedenkplaats Bergen-Belsen. Een 
nieuw te bouwen documentatiecentrum vormt de nieuwe toegang tot het gebied. Het voorstel beslaat de 
gehele oppervlakte van het voormalige concentratiekamp. Met sobere middelen is een documentair plan 
opgesteld: uitgangspunt is het zichtbaar maken van de vroegere contouren en de zonering van het kamp. Dit 
gebeurt door aanpassingen in de bestaande bossen en ruigtes. 
De vroegere appelplatz zal een centrale rol in de beleving van het gebied gaan vervullen. 
- Stalen Appelplatz, het ontstaan van het Ort der Namen, inpassing massagraf
- een staalplaat met 260 namen
- individuele  expressie, individuele herdenking

Materialen en beplanting

Luchtfoto 2003


