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In memoriam Henk Voogd 
 

 
 

Het overlijden van Henk Voogd op 8 maart 2007  heeft een grote leegte achtergelaten bij de 

Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Henk werkte al 

sinds 1985 als hoogleraar Planologie en Stadsgeografie aan onze faculteit. 

 

Henk is voor de ontwikkeling van onze faculteit van onschatbare waarde geweest. Als decaan en 

ook als voorzitter van de basiseenheid Planologie gaf hij een belangrijke richting aan het 

onderzoek en onderwijs, als ook aan de organisatie van de faculteit. Hij was een krachtig 

bestuurder en inspirerend leidinggevende. Hij was binnen onze academische gemeenschap een 

sterk bindende persoonlijkheid. 

 

Henk was een groots docent, een uitstekend wetenschapper en fantastische collega. Hij was 

grondlegger van de opleiding Technische Planologie en is altijd een onuitputtelijke bron van 

inspiratie geweest voor studenten en zijn vele promovendi. Met zijn publicaties heeft hij een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het planologisch onderzoek. Hij verwierf een groot ontzag, 

internationaal en nationaal, met name op het gebied van vraagstukken over planevaluatie en 

rationaliteit in de milieu- en infrastructuurplanning. Henk had in zijn bestuurlijk werk en in de 

dagelijkse omgang altijd een scherp en sociaal oog voor de belangen van zijn medewerkers. 

Daarnaast duidde Henk altijd haarfijn, en met de nodige humor, de ontwikkelingen in het 

vakgebied.  

 

Gelukkig kon hij de eerste 10 jaren van zijn loopbaan aan onze faculteit “vol uit de kast” gaan. 

De laatste 12 jaar is Henk verschillende keren helemaal uitgevallen vanwege hersenoperaties. 

Maar hij kwam iedere keer weer terug en ging met volle energie weer aan het werk, maar wel 

steeds in een wat slechtere conditie. De laatste keer op Bonaire in 2006 heeft hij zijn 

standaardwerk “Facetten van Planologie” nog weer aangepast en geüpdatet, terwijl hij bezig was 

met een slopende chemokuur.  

 

We zullen hem blijven herinneren als een hele markante persoonlijkheid. Henk werd slechts 56 

jaar. We zullen hem erg missen.  

 

Paul Ike en Johan Woltjer. 

 

(Bron: Rooilijn Jaargang 40 / Nr.3 / 2007/ p. 221.) 


