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Op zaterdag 18 augustus kwamen 
bij de Bethelkapel in Den Haag rond 
de 70 mensen voor een "platformdag 
kerktuinen" bij elkaar. Het was 
voor het eerst dat er een dergelijke 
dag werd georganiseerd. De bedoe
ling van de organisatoren, Tini 
Brugge en ik, was om op deze dag de 
basis voor een netwerk te leggen 
voor mensen die zich met kerktuinen 
bezighouden. Zo kunnen ze elkaar 
helpen en motiveren. Aan het en
thousiasme te merken was de dag 
geslaagd. 

Ongebruikelijk 
De kerktuin was en is nog steeds een 
ongebruikelijk onderwerp. De kerk
mensen houden zich eerder bezig met 
de dingen die zich binnen de kerkmu
ren afspelen dan met het gebouw zelf, 
laat staan met het terrein er omheen. 
Het erf rand de kerk wordt vooral ge
zien als iets dat toevaIligerwijs bij de 
kerk hoort. Dat kan dan ingevuld wor
den met een parkeerplaats en een 
fietsenstalling. Wat er dan nog aan 
ruimte overblijft, dat wordt 6f ver
waarloosd 6f onderhoudsarm aange
kleed. 
Maar dat het ook anders kan, was al 
door verschillende mensen ontdekt. 
Op de "platformdag kerktuinen" werd 
duidelijk dat er allerlei interessante ini
tiati even waren, overal in het land. Het 
bleek dat mensen de mogelijkheden 
van een kerktuin heel verschillend 
hebben uitgewerkt, Aan de hand van 
de verschillende uitwerkingen is goed 
te zien wat de waarde van dergelijke 
terreinen kan zijn. In dit artikel wil ik 
hier een beeld van geven. 

De BetheJkapel in Den Haag 
Jannie van Kuijen, de coordinator van 
de kerktuin rond de Bethelkapel in 
Den Haag, vertelde op de platformdag 
over haar motivatie om met de 

kerktuin aan de slag te gaan. Ze had 
een lezing van de stadsecoloog in die 
plaats gehoord. Ze was verbaasd over 
wat er nog aan natuur in Den Haag te 
vinden was. Allerlei gebiede n binnen 
de agglomeratie hadden een grote eco
logische betekenis. Ook kleine snip
pers waren niet onbelangrijk. Omdat 
ze zelf voor de kerk bezig was met net 
conciliair proces, waarin aandacht voor 
natuur en milieu voor het eerst binnen 
de kerk brede aandacht kreeg, keek ze 
naar de tuin bij de kerk. "Want ook 
daar draagt de kerk verantwoording 
voor," dacht ze. De brede tuindeuren 
zwaaide ze voor het eerst open en ze 
trof achter de kerk een enorrne chaos 
aan. Ze besefte dat er hier een moge
lijkheid was om het 

niet alleen voor de kerkleden . Ook 
mensen uit de buurt mogen gewoon 
langs komen. Zo heeft deze kerktuin 
ook betekenis voor de buurt waar de 
kerk in staa t. En kunnen mensen die 
geen eigen tuin hebben toch in een tuin 
in aanraking komen met de natuur. 

Dat was een interessante ontdekking, 
Een kerktuin kan kerk en natuur naar 
elkaar toe halen. Het geeft de moge
lijkheid om kerk en natuur te verbin
den. Het kerkterrein biedt mogelijkhe
den en kansen voor de natuur. Kerken 
hebben vaak allerlei interessante hoe
ken en nissen. Bovendien is het terrein 
er omheen groot - alleen al door de 
omvang van het gebouw. 

kerkterrein een grote
re ecologische beteke
nis te geven. Ze stelde 
daarom aan de ker
kenraad en aan de 
wijkraad voor om iets 
met dat erf te gaan 
doen. 
Ze vonden het een 
goed idee en vroegen 
haar om dat uit te 
gaan voeren. Na een 
oproep kreeg ze een 
groep bijelkaar die 
een uitgebreid plan 
heeft gemaakt en uit
gevoerd. De tuin is 
twee dagen in de 
week open. Dan kun
nen mensen die daar 
behoefte aan hebben 
langskomen. De tuin 
is niet zo groot: ze be
staat uit een groot 
perk. Maar door haar 
ligging aan de achter
kant van de kerk is 
het wei een plaats am Gezellig zitje in de tuin van de Beth elkapel in Den Haag 
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Jeroenskerk in Noordwijk 
Het verst doorgevoerd is dit idee in de 
kerknatuurtuin rond de Jeroenskerk 
in Noordwijk-Binnen. (Zie ook Oase, 
herfst 1996). Wat eerst een uitlaat
plaats voor honden en paarden was, 
heeft dhr. Dieleman grotendeels eigen
handig veranderd in een grote natuur
tuin. Hel kerkpad naar de deur van de 
kerk Ioopt nu langs een grote bloemen
wei met veel ratelaar, margriet en cen
taurie. En dit zijn nog maar een paar 
bloemen uit deze wei. Aan de andere 
kant van net pad ligt een akkertje dat 
bont kleurt door de vele akkeronkrui
den als klaproos, korenbloem en bol
derik. Naast een muur aan de rand van 
het kerkterrein liggen een groot aantal 
kleine biotoopjes met heel veel soorten 
voor specifieke milieus. In dit gedeelte 
staan dan ook verschillende orchidee
ensoorten, Ook is er een biotoopje met 
soorten die in zout milieu thuis horen. 
Al met al staan in deze kerktuin meer 
dan 300 verschillende soorten. Een he
Ie prestatie van dhr. Dieleman, die ver
reweg het meeste werk zelf heeft ge
daan. Zo is de natuur het meest expli
ciet dichtbij de kerk gebracht. 

Bijbeltuinen 
Maar er zijn ook invullingen van de 
kerktuin te vinden die een sterker 
kerkelijk karakter dragen. In deze tui
nen wordt de band met het kerkge
bouw explicieter gethematiseerd. 
Het eerste voorbeeld hiervan is de bij
beltuin of bijbelse tuin. Het thema 
van deze tuin is de bijbel. Oat wordt 
tot uitdrukking gebracht door planten 
aan te brengen die in de bijbel ge
noemd worden. Een van de belangrijk
ste pleitbezorgers wereldwijd is F. Ni
gel Hepper van wie een boek in het 
Nederlands vertaald is: "Tuinieren met 
planten uit de bijbe!." Hij noemt in 
dit boek expliciet de kerk als plaats 
waar een bijbeltuin omheen aangelegd 
kan worden. Maar ook in Nederland 
zelf is er een belangrijke pleitbezorger: 
Daan Smit, hortulanus bij de YD. Hij 
schreef: "Planten uit de bijbel." 
Beide boeken hebben hun werking ge
had. Zo is er in Hoom achter het Fo
reestenhuis een bijbeltuin aangelegd 
waarbij beide boeken als bron zijn ge
bruikt. Ook in Wassenaar is er bij de 
kerk van De Vrijzinnige Geloofsge
meenschap NPB ook een bijbeltuin te 
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Bont akkertje dat grenst aan de muur van de Jeroenskerk in Noordwijk. 
Foro:Marco Roepers 

vinden. Maar ook op andere plaatsen 
in net land wordt inmiddels gewerkt 
aan een bijbeltuin bij de kerk. 
In een bijbeltuin groeien planten die in 
de bijbel genoemd worden. Oat klinkt 
eenvoudig, maar het is een hele studie 
om er achter te komen waar die plan
ten staan in de bijbel. Vervolgens rij
zen er nieuwe moeilijk.heden als 
blijkt dat in verscbillende vertalingen 
op de bewuste plaatsen andere soorten 
genoemd staan. Gelukkig hebben di
verse mensen zich erin verdiept. Beide 
genoemde boeken bevatten behoorlijke 
registers en er wordt uitgebreid be
toogd om welke soorten het gaat. 
Maar ja, zoals het zo vaak gaat met on
derzoek, er blijven altijd twistappels 
over. In dat geval kan men dan een be
wuste keuze rnaken om een van de 
soorten aan te planten. Maar wat ook 
kan, als twee soorten heel goed moge
lijk zijn, om beide soorten maar aan te 
planten, zoals Nigel Hepper ergens 
voorstelt. 
Een derde moeilijk.heid is dat het kli
maat van het Midden-Oosten nogal 
verschilt van het Nederlandse. Men 
kan dan zoals Daan Smit gaan werken 
met orangerieen, Oat heb ik nog niet 
gezien in Nederland. Wei wordt een 
voorstel van Nigel Hepper gevolgd om 
nauw verwante en goed gelijkende 
soorten maar in de bijbeltuin op te ne
men. Oat doen ze bijvoorbeeld in 
Hoom. Deze soorten worden op de 
kaartjes bij deze planten dan aangeduid 

met een "'. Een voorbeeld hiervan is de 
marjolein. De Syrische marjolein is 
erg vorstgevoelig , daarom is de gewo
ne marjolein aangeplant in deze bijbel
tuin. Kortom, een bijbeltuin beperkt 
niet de vindingrijk.heid van de mensen 
die er mee aan de slag gaan, maar 
daagt haar juist uit. 
Een bijbeltuin is beslist een heel diver
se tuin. In de bijbel worden immers 
allerlei typen planten genoemd. Bo
men, onkruidsoorten, granen, groenten, 
gebruikssoorten enz. Daardoor kan 
een dergelijke tuin heel divers zijn: er 
staan groenten in als prei en ui. Maar 
daamaast kan er ook ruimte zijn voor 
een akker met diverse granen, klapro
zen, distels en zelfs dolik, een onkruid
gras. Ook een waterpartij zou er vol
gens Nigel Hepper in thuis horen, al is 
me dit nog van geen enkele kerktuin 
bekend. Bomen als vijgen en eiken ho
ren zonder meer thuis in een bijbeltuin. 
Verschillende bijbelse soorten zijn ook 
goede bijen- en vlinderplanten. 
Ik kan dus rustig stellen dat een bijbel
tuin een natuurrijke tuin is. Die boven
dien ook nog de natuur uit de bijbel 
dichterbij haalt, verwijzend naar een 
tijd dat de mens nog veel dichter bij de 
natuur stond als nu. 
In Hoom bereidt men bovendien ook 
nog bijbelse maaltijden, waarvan di
verse ingredienten uit de kerktuin zelf 
komen. 
Een bijbeltuin is een hele leuke manier 
om de kerktuin invulling te geven. 
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De liturgische tuin 
Een andere manier om kerktuinen in te 
vullen is het tbema liturgische tuin. 
In dit type staat de symbolische bete
kenis die veel planten hebben centraal. 
Vaak komt deze betekenis uit de Mid
deleeuwen. Het betreft dan ook planten 
die men in die tijd kende. Heel vaak 
zijn dat wilde planten. In deze periode 
zag men de natuur als een boek waarin 
alles een bedoeling had en men kon le
ren over het hei!. 
Op vele middeleeuwse schilderijen 
met heiligen staan planten afgebeeld. 
En die staan daarniet ter decoratie 
maar symboliseren iets, Vaak staan op 
dergeIijke schilderijen bijvoorbeeld 
bosaardbeitjes afgebeeld. Bosaardbei
en hebben een drievoudig blad en ver
wijzen daarmee naar de drievuldig

heid . Bovendien hebben ze pitloze 
vruchten. In de optiek van een middel
eeuwer zijn ze daannee perfect en ver
wijzen ze naar het hemels voedsel, met 
andere woorden het heil. Geen wonder 
dus, clat ze zo vaak zijn afgebeeld. En 
zo zijn er heel veel andere soorten met 
een symboliek. Vaak verwijst alleen 
de naam van een plant al naar een Ii
turgisch thema of een heilige. 

Hof van Lof in Megen 
Tini Brugge heeft deze symboliek ge
bruikt bij de aanleg van de kloostertuin 
Hof van Lof in Megen. Daar zijn plan
ten bij elkaar gezet op grond van een 
verwijzing naar een bepaald moment 
in het jaar. Plant en die verwijzen naar 
Pasen of Pinksteren staan bij elkaar. 
Maar ook de planten die verwijzen 
naar een heilige op grond van beteke
nis en/of naam staan bij elkaar. Deze 
tuin heeft al navolging gevonden in 
het land . In verschillende kerktuinen 
zijn al planten gezet met een symboli

sche betekenis. Bovendien worden die 
planten ook gebruikt voor de bloem
stukken in de kerk, waardoor ze mi
lieuvriendelijker geteeld zijn . Ook de 
liturgische tuin kent eindeloze moge
lijkbeden. 

De gedachtenistuin 
Een volgend type kerktuin is de ge
clachtenistuin. De narnen van de over
ledenen worden aangebracht op een 
plaats in de tuin. Bij de Bethelkapel in 
Den Haag probeert men dit uit te wer
ken. Maar ook bij de Open Hof in 
Amersfoort worden de narnen van de 
overledenen van de plaatselijke 
kerkgemeenschap op stenen geschil
derd en onder een boom of struik ge
legd. Zo wordt de kerktuin een plaats 
om te gedenken. En wordt de binding 
die men heeft met de plaats groter. 

Uitwisseling van kennis en er
varing 
Al deze initiatieven zijn op de plat
formclag besproken. Er is al op ver
schillende plaatsen ervaring en kennis 
aanwezig. Het platform probeert nu 
de uitwisseling van ervaring en kennis 
te bevorderen. Bovendien hopen de 
initiatiefnerners clat de contacten de 
mensen ook zullen motiveren om aan 
de slag met de kerktuin te blijven. 
Daarom hopen we over een jaar weer 
een platformdag te organiseren elders 
in het land. Bovendien hebben we ons 
voorgenomen ook eenmaal per jaar een 
nieuwsbrief te schrijven. Zo hopen we 
het platform van de grond te krijgen. 
Gelukkig mochten we ons kerktuin
project bij "Kerk en Milieu" inbrengen 
waardoor we goede ondersteuning van 
hen krijgen. 

Het Platform Kerktuinen is in wezen 
een kerkelijk initiatief. Maar ook van
uit een andere hoek wordt er aanclacht 
besteed aan kerktuinen. In Groningen 
werken de Stichting Oude Groninger 
Kerken en het Landschapsonderhoud 
Groningen samen in het project Ker
ken In Het Groen. De kerken liggen in 
Groningse dorpjes vaak in het centrum 
van het dorp en dan vaak ook nog mid
den op de terp . Daardoor is het kerk
terrein heel sfeerbepalend voor de om
geving ervan. In dit project wordt een 
plan gemaakt om het onderhoud van 
het kerkterrein te verbeteren. Gebroken 

grafstenen worden gelijmd . Sloten 
worden weer opengemaakt, Bomen 
worden bijgesnoeid. Vaak worden ook 
stinzenplanten weer aangeplant. Ook 
worden er paden aangelegd en bankjes 
geplaatst. De beheerders van het kerk
terre in kunnen een abonnement nemen 
op de kerkterreinenwacht, Deze in
specteert het kerkterrein eens per jaar. 
Wat dan als noodzakeIijk onderhoud 
beschouwd wordt, wil de de kerkterrei
nenwacht dan tegen kostprijs uitvoe
ren oOp deze rnanier is sinds 1999 een 
groot aantal kerkterreinen verzorgd. 
Het projectloopt nog tot 2004. 

De aanclacht voor de kerktuin groeit te
genwoordig snel. Er worden allerlei 
nieuwe invullingen gegeven aan het 
terrein. Via net Platform Kerktuinen 
proberen we tussen de iniuatieven een 
netwerk te ontwikkelen waarbinnen in
forma tie kan worden uitgewisseld en 
men elkaar kan motiveren. 

Op het internet zijn kerktuinen te vin
den op: go.to/kerktuinen en 
www.BiblicalGardens.com geeft heel 
veel informatie over bijbelse tuinen. 

Literatuur: 
" Tini Brugge: Van kerk met tuin tot Hof 
van Lof. Uitgegeven door de projectgroep 
Kerk en Milieu , postbus 8506 , 3503 RM in 

Utrecht, telefoon: 030-88018 86 . Het 

boekje kost f 10.
" Tini Brugge: Gekleurde kerktuinen : een 
hof van lof. Dit artikel s taat in : Organiseer 

je eigen natuur, wegwijzer voor natuurpro
jecten; onder redactie van Bas van Leeu

wen , Jeanette van Leeuwen. Willy van 
Str aten . KNNV-Uitgeverij , ISBN 90-5011
142-4 
" F. Nigel Hepper: Tuinieren met planten 
uit de bijbel , J.1. Groen en Zoon . 
ISBN 90-5030-809-0 

" Daan Smit: Planten uit de bijbel, bun her 
komst en gebruiken do or de eeuwen . 

heen. Am sterdam 1990. Oit boek is belaas 
alleen nog antiquarisch te krijgen. 

Marco Roepers werkt als dominee 
in Den Burg, Texel en is samen mer 
Tini Brugge initiaiiefnemer van her 
Platform Kerkiuinen. 

Zijn adres: Keesomlaan 18 
1791 DC Den Burg 
IIlRiroepers@herner.nl 
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