
De woestijn zal bloeien als een roos... 

Nanning-Jan Honingh 

Wie zeven jaar geleden bekend was 
met de situatie rondom de Neder
lands-hervormde kerk in Noordwijk
Binnen, zal zijn ogen nu niet kunnen 
geloven. Een weelde van prachug 
bloeiende wilde planten siert nu een 
deel van het plein random de kerk. De 
rentmeester van de:e Hoi van (H)eden 
is de heer Wim Dieleman, die de 
herschepping van het plein, geheel 
aileen, onder handen nam. 

Middeleeuwse toestanden 
Het was een verschrikkelijke rotzooi 
rondom bet kerkgebouw. Het plein was 
opengebroken, omdat mensen stenen 
voor eigen gebruik wegbaaJden. Er 
werd puin en tuinafval voor in de 
plaats gestort. 
Een lekkend urinoir, paardenvijgen en 
hondenstront voedden een stikstofrijk 
milieu voor brandnetels, varkensgras 
en vlierbomen die de ontering van bet 
terrein tenminste nog enigszins aan
kleedden. Middeleeuwse toestanden! 

Niet klagen maar dragen 
Maar zoals Nehemia de toestand van 

Een zee van wilde bloemen tot aan de kerkdeur toe 

de stad Jeruzalem en bet Joodse volk 
ter harte ging, zo wilde Wim Dieleman 
deze stinkende poel opruimen en plaats 
maken voor inbeemse wilde planten 
die overal in Nederland al jaren zo 
sterk acbteruitgaan. Hij heeft allereerst 
hulp gezocbt bij de kerkeraad, de 
gemeente en de plaatselijk IVN-
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afdeling. Deze laatste stond er zeer 
sceptisch tegenover, de kerkeraad gat 
een slordige rweehonderd gulden en de 
gemeente hielp hem om bet vuil en het 
puin weg te voeren. Verder wilde nie
mand er een band naar uitsteken. Niet 
klagen maar dragen, en aldus begon 
Dieleman zelf de enorme klus te 
klaren. 

Puin ruimen en opnieuw beginnen 
Puin en vuil ruimen, opnieuw bestra
ten, hek timmeren, plaggen en graven, 
nieuw zand opbrengen en uiteindelijk 
zaaien. En dat allemaaJ met beperkte 
middelen. Her en der heeft Dieleman 
sponsors gezocbt; de Rotary-club 
financierde de smeedijzeren hekken 
van de toegangspoorten, vele anderen 
gaven ook hun bijdragen. AJs blijk van 
erkenning zaagde de heer Dieleman 
marmeren plaatjes en graveerde daarin 
de narnen en het gemeentewapen van 
de weldoeners. Deze werden vervol
gens in de palen van bet hek bevestigd. 
Verder maakte Wirn hergebruik van 
bouw- en sloopafval: hout veer de 
hekken. hardstenen pilaren van de 
stort. 
Diverse stenen en tegels die vrijkwa
men bij de inwendige restauratie van 

Vochtig milieu (ingegra ven douchebak) met o.a . parnassia, vleeskleurige orchis. Aan 
de randen mulzeoor , a kker boorn bloem, Iiggend stalkruid , rolklaver, vetruuur en 
(niet bloeiende) kruisblad gentiaan. In ronde bak muggenorcbis. JOIO: Willi Dieleman 
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Wij - Nanning-Jan Honingli en Marco Roepers - zijn bezig mel het 
schrijven van een werkmap om kerkelijke gemeenten te stimuleren 
en Ie helpen, in en rond hun kerkgebouw meer plaats te bieden aan 
planten en dieren. We zijn nu foto's en dia's aan het verzamelen van 
verschil lende kerkomgevingen. waarvan de kerk in Noordwijk een 
ontzeuend mooi voorbee ld is. Komende winter willen we in samen
werking mel Sticliting Oase de werkmap verder afmaken en 
uitgeven. Mel onze dia's en toto's witten we dan de werkmap 
presenteren. Heeft u belangstelling, weet u bestaande initiatieven op 
dit gebied, of mooie voorbee lden van kerkiuinen. bel of schrijf dan 
alstublieft naar: 

Nanning-Jan Honingh 
Rozenstraat 11 
4434 AL Kwadendamme 
0113-649428 (prive) /0182-524500 (werk ) 

Marco Roepers 
Ooievaarslaan 41 
8601 Xlv! Sneek 
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de kerk zijn verwerkt in de bestrating 
en in perken waar de wilde planten 
groe ien. 

Milieutjes scheppen 
Want wie denkt dat al die verschillende 
plant en zomaar in het wilde weg 
groeien heeft het mis. Elke soort beef! 
zijn eigen voork eur om ergens te 
groeien. Vandaar dat er verscbiUende 
'milieus' zij n gemaakt die aan een 
bepaalde soo rtensamenstelling plaats 

bieden. Bijvoorbeeld een akkeronkrui
denveld met klaprozen, korenbloemen 
en gele ganzebloemen. Een hooilandje 
met ratelaar, knoopkru id, margrieten , 
beemdkroon, St. Jacobskruiskruid en 
nog vele andere soorten. Ook zijn er 
kleine moerasterreintjes aangelegd 
d.m.v. een doucbebak of metseltonn en , 
waari n nu zeer zeldzame orchideeen
soorten staan te pronken. De zaden van 
al deze soorten zijn in de loop der jaren 
door Dieleman zelf verzame ld uit 

Het grate 'grasveld' ; vroege zomeraspect met knautia, wilde margriet, gra te rate-

Iaar, gewoon havikskruid, scher pe hoterhloem enz. fo to: Wim Dieleman
 

'eigen tuin' of gehooide natuurterreinen 
e.d. Soms met zeldzame veras singen 
en in totaal zo'n 400 soo rtenl 
Overigens blijft de beer Dielem an met 
beide benen op de gr6nd staan. Tijdens 
de 'Open Tuinendag' in Noordwijk 
scharre lde hij onopvallend tussen de 
vele belan gstellenden door: "Kijk eens 
wat ze bier gedaan bebben... pracbtig!" 

Belijden en doen 
Dieleman als belijdend en doend lid 
van de Hervormde Gemeente en biolo
gieleraar doet zijn werk vanuit de 
overtuiging dat God zijn schepp ing 
heeft gemaak t en nog steeds onder
boudt. De chris telijke kerken moeten 
bij dat werk betrokken zijn en rond hun 
eigen kerk gebouw daaraan vorm
geven. Wim Dieleman geeft ons 
daarvan een voorbeeld met hard 
werken en doorzettingsvennogen, maar 
ook veel verwondering en voldoening. 
Een voorbeeld dat om aile kerken 
navolging verdient! 

Nanning-Jan Honinglt werkt bij 
Landschapsbeheer Zuid-Hollond en 
is voorziuer van Sticlu ing Zwaluw. 
natuur- en milieueducatie in chris
telijk perspectief. 

Adres: zie kader 
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