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De kerk als
een cadeautje

De Stichting Oude Groninger Kerken en Landschapsbeheer Gronin-
gen werken aan een nieuwe manier van biodivers onderhoud van

oude kerkhoven en pastorietuinen. Ze worden groener en diervrien-
delijker. Acht ‘kerkhoven’ hebben zich al gemeld voor de proef.

PIETER BROESDER

B
ijen en vlinders die in het nauw
komen. Wilde bloemen en planten
die je bijna niet meer ziet bloeien.
Bomen die ziek, zwak en misselijk
de kruin laten hangen. Te veel

monotone aanplant.
,,Het kan anders’’, zegt Miriam van de

Waart van de Stichting Oude Groninger
Kerken (SOGK). ,,We willen het leven terug-
brengen op oude, verstilde begraafplaatsen.
Het moeten nog meer paradijsjes voor die-
ren en planten worden. Groene oases die
bruisen van het leven.’’

Gierzwaluwen en libellen scheren door de
lucht op jacht naar insecten. Kikkers kwaken.
Tussen wat stenen moeten padden huizen.
Die laten zich, begrijpelijkerwijs, in de zon
niet zien of horen.

,,Prachtig’’, zegt Van de Waart. Met vrijwil-
ligers Pluc Plaatsman en Theo de Wit van de
plaatselijke beheercommissie van de SOGK,
loopt ze over het kerkhof bij het oude kloos-
terkerkje van Thesinge. De begraafplaats is
omringd door een gracht. Bomen ruisen in
de wind.

De Wit wijst naar een halve heksenkring in
het verder netjes gemaaide grasveld. Plaats-
man spot de eerste gierzwaluwen van die
ochtend. ,,De kolonie keert elk jaar terug.’’
Zelfs met de vele lijsters (‘die schijten echt
alles onder’) zijn ze blij. De twee hebben wel
oren naar verandering. ,,Van de vroege zo-
mer tot het late najaar hier een bloemenzee.
Dat zou wat zijn.’’

Net als zes andere commissies − in Fran-
sum, Leermens, Feerwerd, ’t Zandt, Ooster-
wijtwerd en Noordwijk − meldde ‘Thesinge’
zich voor deelname aan de proef die de
SOGK samen met Landschapsbeheer Gronin-
gen heeft opgezet. Komend najaar moet de
nieuwe aanpak beginnen.

,,Wij willen best meedenken. Graag zelfs’’,
zeggen de heren. Ze kijken rond. ,,Hoe groot
is het terrein? Toch zeker een kwart hectare’’,
denkt De Wit. Plaatsman: ,,We zouden gaan
grasmaaien, we hebben een grasmaaierspou-
le met veertien mensen. Dat is een klus van
zeker 2,5 uur. Nu vragen we ons af: moeten
we in de toekomst nog wel grasmaaien?’’

Dat is inderdaad de vraag. Moet er nog wel
zo veel gesnoeid, gemaaid en geschoffeld
worden? Is het niet te strak, te monotoon, te
netjes? ,,Wat is netjes?’’ vraagt Van de Waart.
Dat wil ze graag horen. Van de mensen van
de plaatselijke commissies, van de dorpsbe-
woners waar de kerkjes staan.

Oeroude gebouwen soms van grote cul-
tuurhistorische en landschappelijke waarde.
,,Daar gooi je het beheer niet zomaar op de
kop’’, zegt Van de Waart. ,,Wij kunnen van
alles vinden. Hoe vallen onze plannen bij de
mensen in de omgeving? Voordat we van
start gaan, houden we dorpsbijeenkomsten.’’

En er wordt gekeken bij ‘de buren’. ,,Laten
we niet het wiel opnieuw uitvinden. We
kijken en leren hoe anderen al bezig zijn, de
provincie, Staatsbosbeheer, boeren.’’

Landschapsbeheer regelt de inkoop van
zaden, planten, bomen en struiken. Het
maakt vooral ook de plannen en zorgt voor
subsidieaanvragen. Per deelnemer komt er

een plan. ,,Iedere locatie is anders. De ene
begraafplaats ligt midden in een dorp, zoals
in Thesinge, een andere ligt er afgelegen
buiten. Op de ene plek pak je wat ruiger uit,
elders moet het misschien ingetogener.’’

,,We planten niet zomaar wat in de grond.
We kijken naar de grondsoort − klei, veen of
zand − en de ligging, en we houden er reke-
ning mee of een begraafplaats nog gebruikt
wordt. Wat is de achtergrond, de historie, de
geschiedenis van een plek?’’

Plaatsman en De Wit benadrukken dat de
betrokkenheid onder Thesingers om mee te
werken en te denken groot is. Mensen zijn
ook wel in voor verandering. De Wit: ,,Om op
het grasmaaien terug te komen: tot in de
jaren tachtig graasden hier op het kerkhof
schapen. Dat was toen gewoon.’’

Hij woont in de pastorie naast de kerk.
,,Toen we het gebouw jaren geleden kochten,
stonden er nog oude fruitbomen in de tuin.
Misschien is het een idee opnieuw een
boomgaard aan te leggen met oude Gronin-
ger fruitrassen. Op die manier ontstaat er
met nieuwe aanplant weer een verbinding
tussen kerk, begraafplaats, pastorie en pasto-
rietuin.’’

Van de Waart: ,,Kom maar op met die
ideeën.’’

Plaatsman en De Wit benadrukken nog

een ander aspect. ,,Dat van samenwerking,
het sociale aspect. Het gezamenlijk zorg
dragen dat zoiets moois in stand blijft. Door
oud en jong.’’ Ze vertellen over de prettige
manier van samenwerken met leerlingen
van het Terra mbo in Groningen, die helpen
met het groenonderhoud en en passant veel
opsteken van de cultuurhistorie.

Is het niet gewoon een kwestie van geld,
van bezuinigingen? ,,Zeker niet’’, zegt Van de
Waart. ,,Veel onderhoud wordt namelijk
uitgevoerd door vrijwilligers en eigen mede-
werkers. Het is ook geen kwestie van ‘laat
maar groeien’. Het gaat om een andere vorm
van beheer; natuurlijker, biodivers.’’

,,We moeten soms ook wel. Op een aantal
locaties hebben we te maken met ziektes zoals
de essentaksterfte. Als ergens bomen worden
gekapt, denken we nog meer na over wat
ervoor terug moet komen. Streekeigen boom-
soorten en planten die beter bestand zijn
tegen het veranderende klimaat. Zilverlindes
zijn een optie, zomereiken, meidoornheggen.’’

Ligt de kloosterkerk met het kerkhof van
Thesinge midden in het dorp, hoe anders is
het in Fransum waar slechts een paar bouw-
werken staan. Op een wierde ligt het kerkje
uit 1300 verscholen in het groen. Een verbor-
gen pareltje dat tot de verbeelding spreekt.
Of zoals Tonko Ufkes schreef in zijn gedicht
Retour Fraansum: ’t Gijt om e hinnereis, ok
om het weden, het rusten, kieken, ’t stramme
stoan van muren, stief van preken en gebeden.

Van de Waart: ,,Is het hier niet prachtig?
Hier zou je iets heel anders kunnen creëren,
duidelijk geënt op de bestaande situatie. Wat
ruiger, meer kruiden misschien.’’

En de vele bomen die het zicht op de kerk
ontnemen, wat gebeurt daarmee? ,,Die horen
bij de kerk en de plek. Ze zijn de verpakking
om een verrassing. Als je aan komt rijden,
plopt plotseling de kerk op: net een cadeau-
tje. Wat mooi.’’

MET NIEUWE AANPLANT ONTSTAAT WEER EEN
VERBINDING TUSSEN KERK, BEGRAAFPLAATS,
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Pluc Plaatsman, Theo de Wit en Miriam van der Waart (v.l.n.r.) op het kerkhof in Thesinge. FOTO’S DVHN/SHUTTERSTOCK


