
combineren met cursusonderwijs , 
waarbij het sleutelwoord ecologie is, in 
Frederiksoord. 
En er is natuurlijk Wilde Weelde. Men 
vroeg mij voorzitter te worden. Het is 
allemaal een kwestie van ja zegge n, al
les is even leuk en uitdagend. Bij Wil
de Weelde is er ineens weer een heel 
ander netwerk. Ook al is alles lang niet 
eve n wild, er zijn geza menlijke idea
len w ar inspirerend werkt. Hoeveel 
netwerken kan een mens aan... Alle
maal uitstapjes van het erf af. Maar 
w ar ben ik altijd weer blij als ik hier 
het hek door kom en mijn planten zie 
staan en dan vooral de vrij geves tigde. 
Oat geeft me een gevoel van rust. Hier 
hoeft niets, en mag alles. Ach, ik zie de 
bergen werk ook heus wei. Maar jui st 
die vrije planten , die spontane groei, 
welke patronen ontstaan daar, al dan 
niet door ingrijpen van mens en dier: 
daar blijf ik naar speuren in tuinen en 
in het vrije ve ld in her bijzonder. Oat is 
de inspiratiebron . 

En hoe is het nu, 20 jaa r later? 
Laten we zeggen: het is een jas die me 
goed past. De vrijheid voor de plan t en 
voor mij door het kweken in de volle 
grond, is het behoud van de kwekerij 
geweest. Dit vind ik leuk. Aileen con
tainerteelt met een voorbeeldt uin, ik 
moet er niet aan denken. Het voelt 
voor mij als een benauwend keurs lijf, 
het gevoe l dat ik ergens aan moet vol
doen. Wat ik niet kan. De prak tijk is 
nu een soort koorddansen. Wie bepaalt 
her: de plant of ik of mijn hond? Er is 
veel wat zich overa l uitzaait, er mag 
veel. Soms wordt er weer ingegrepen, 
500rt bij soort geze t. Oat werkt soms 
snel ler, maar is visuee l saaier. 
Er komen hier wei eens mensen kijken 
en die zeggen, dit hebben we nog nooit 
zo gezien . Ik zeg dan, de kans dat u dit 
ergen s anders zul t zien is ook niet zo 

groot. Dit is een heel persoonlijke cha
os waar ik de weg in weet en soms ook 
eve n niet. 

Heilien Tonckens 
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De 'Weidendom' in Rostock 

K
 
Kristin Wijnja 

all 25 april tot 10 oktober 
2003 wordt ill de oude Hall 
zestad Rostock ill het noor

de n van Duitsland de IGA - ln terna
tionale Gartenba u Ausstellung - ge
houden. Een m ig, water rijk gebied 
met deels loojb os van wilgen en etzen 
tangs de riv ier de Warnow, ko rt 1'001' 

diens mending in de Oostzee, wordt 
op dit moment het terre in van de "IGA 
a/11 Meer". Delen van het oude land
schap worden herin ge richt ell toegan
kelijk gemaakt. Maar vanr elfsp rekend 
worden er ook sliowtuinen van de 

de eln em ende 35 lan den aangelegd ell 
tentooustellingshallen gebouwd. De 
kerk en van Noord- Du its land doe n oo k 
ntee. Met hun bijdrage willen i e het 
belang dat de kerken aan het behoud 
van de scli epping hechten, onderstre
pen . Symbool daarv oor - en intussen 
al tot sym bo ol 1'001' de hele IGA uitge
groeid - is de greene kerk van wilgen
teen - de "okumenisclie Weid elldom ''. 

Een groene, levende en groeiende ka
thedraal als zinnebeeld voor het leven
de christelijke geJoof - dat was het idee 
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van de initiatiefnemers van de verenig
de protestantse en katholieke kerken 
van Noord-Duitsland. Om daaraan uit
drukking te geven, werd de bekende 
Zwitserse "architect van zachte struc
turen". Marcel Kalberer, in de arm ge
nomen. Hij ontwierp het grootste le
vende wilgenbouwwerk tel' wereld 
een kerk van 20 meter breed en 48 me
ter lang, met een ] 5 meter hoge koe
pel, waaraan een driebeukig schip aan
sluit. De kerk biedt plaats aan onge
veer 400 personen. 
Na een voorbereidingstijd van zo'n 

kleine twee jaar met intensief overleg 
tussen de voorbereidingsgroep, die het 
over het programma van eisen eens 
moest worden. en de architect, begon 
in maart 200 I de bouw. Dit. om de 
wilgen tijd genoeg te geven. uit te 
groeien tot een groen bouwwerk. 60 
vrachtwagens (ca. 450 kubieke meter) 
wilgensnoeihout werden uit de directe 
omgeving aangevoerd. In 2 maanden 
tijd (rnaart en april 200 I) werd de 
"Weidendom" gebouwd door in totaal 
600 helpers uit 9 landen. Jeugdgroe
pen, oudere schoolklassen, maar ook 

individuele helpers konden zich voor 
minimaal 3 dagen opgeven en tegen 
kost en inwoning meehelpen. Volgens 
de Nederlandse Bernadette Mercx, 
sinds een project in Antwerpen de as
sistente van de architect bij aile projec
ten, vinden de zachte structuren van de 
bouw voortzetting in de tussenmense
lijke relaties. Vele goede gesprekken 
vinden plaats en vriendschappen wor
den gesloten. Om samen met heel ver
schillende mensen, geheel zonder elek
trische machines, gebonden aan en 
verbonden met de aarde iets te bou
wen, dat weer zal groeien, is zeer me
ditatief en schept een enorme band. 

Toen de bouw net begonnen was, was 
ik in de gelegenheid, om even een 
kijkje te nemen en zelfs nog architect 
Marcel Kalberer een hand te schudden. 
Hij begeleidde als vanzelfsprekend de 
hele bouw, niet als baas. maar gewoon 
als vriend. Op zaagbokken werden de 
lange wilgentakken tot enorme halve 
bogen als pijlers bij elkaar gebonden, 
om een voorgevormde metalen buis 
heen. Deze buizen zijn nodig voor de 
stabil iteit en de vormvastheid van zo'n 
groot levend gebouw. Sommige van de 
bogen moesten tot 17 meter lang en 30 
centimeter dik worden gebonden. Dat 
gebeurde met draad. Zo'n boog woog 
dan 500 tot 800 kilo. Wanneer zo'n 
boog klaar was, werd hij op de plaats 
van bestemming in het van te voren 
gegraven gat gezet en met touwen 
overeind getrokken - aileen met mens
Kracht! Een steiger maakte het aan el
kaar vastsjorren van de bogen met dik 
touw op grote hoogte mogelijk. In de 
hoge koepel boden horizontaal aange
brachte cirkelvormige buizen de be
vestigingspunten voor de enorme bo
gen. Prachtig I Eind april was de eigen
lijke bouw gereed en werd het "Richt
fest", het bereiken van het hoogste 
punt, gevierd. Een olijftwijg werd op 
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de top bevestigd als teken voor vrede. 
In de loop van het voorjaar Ji epen de 
wilgen uit en zorgden voo r een groen 
waas. Met goed weer verzarnelden 
zich 's zondags al gelovigen voor een 
korte dienst. En, voorzover de veilig
heidsmaatregelen dar toeli eten, gingen 
de Rostockers in het weeke nd op pel
grirnsroc hr naar de "Weidendom". om 
alvast een kijkje te nemen. 

Begin maart j .l. ben ik er weer geweest 
en ging gefasci neerd de kerk "b innen" 
- of "bu it en"? Er was een begin ge
rnaakt met her afs luiten van de zij wan
den met een vlechtwerk van wilgentak
ken. Daardoor worden de drie kleine 
ruirntes, die aan de koepel vastzitren, 
tot afgesloten ruimtes (tijdens de IGA 
van binnen nog extra betirnmerd met 
hout). Daarvan is een als ca fe tje, een 
als stilteruimte en een als multi functi
onele ru imre, b.v. voo r tentoonstel
lingen bedoeld . In de wande lgangen 
rond het kerkschip worde n doeken op
gehangen, om al naar gelang het ge
beuren op dar moment , (de len van) de 
wande lgang naar buiten toe af te slui

ten. Daardoor, en door het ophangen 
van een waterdicht doek in het "dak" 
van de koepe l, wordt het gebouw deels 
wind- en waterdicht ge maakt. De bin
nenru imte wordt geplaveid met klin
kers uit de buur t, In de wandelgang om 
het middenschip en aan de randen 
komt grind, zodat her water gemakke
lijk af kan lopen en de wortels van de 
wilgen lucht krijgen. 
Ook is men op dit moment bezig de 
buitenruimte in te richten . Aan een 
kant van de kerk ligt bestrating van 
granieten keien, om de gra te bezoe
kersaantallen met droge voeten in de 
ker k te leiden. Bovendien is er speel
ruimte gep land, met heuvels en korn
merjes, een zandspee lplek, een wilgen
hut als verre lp lek , een kruiptunnel en 
ru ige struik- en boombeplanting. 

De "Weidendom " zal tijdens de IGA 
het kerkelijk middelpunt vorrne n, en 
gemeenschappe lijk door de verschil

lende kerkge meensc happen gebruikt 
worden (die financiee l allernaa l een
zelfde bijdrage aan de Kosten geleverd 
hebben - 250.000 DM voor het ge
bouw zelf en in toraal zo'n I miljoen 
DM voor het hele project). 
Zo zullen er diensten worden gehou
den, huwel ijken worden voltrokken, 
maar ook conce rten . tonee luitvoe
ringen en discussieronden plaatsvin
den. ook na de IGA 2003 . Bovendien 
zal de "Weidendorn" het startpunt zijn 
voor acht kerkepaden in de omge ving 
naar andere kerken, kerk hoven en pas
torietuinen . 
Sabine Handrick, dom inee van de 
wijkgemeente aldaar, verwoordt haar 
gevoelens ten opzichte van de greene 
kerk zo : "De 'Weidendom' symboli
see rt de kracht van de schepping. de 
hoop en het vertrouwen in de toe
komst. Hij is ope n voor iedereen, en 
zelfs door het bladerdak is de hemel 
steeds te zien ." 
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Van Weidendom naar wilgenhut
 

Geinspireerd door de prachtige 
Weidendom in Rostock en het "Wei
denbaubuch" van architect Marcel 
Kalberer werden op het schooJplein 
van Open bare Basisschool De 
Eskampen in Peize (Dr.) met de 
kinderen van de groepen 7 en 8 in 
maart 2001 twee wilgenhutren 

gebouwd. Elke hut heeft een diameter 
van zo'n 2,5 meter en is 2,5 tot 3 meter 
hoog. Ze is opgebouwd uit 9 pijlers 
van 15 centimeter dik gebundelde 
wilgentakken. De pijlers staan 60 
centimeter diep in de grand. De 
zijwanden werden dichtgevlochten met 
dunne takken. Het kostte telkens een 

schooldag. om een hut te bouwen 
onder begeleiding van twee of drie 

volwassenen. De kosten waren 
minimaal: ongeveer 20 euro voor 
draad. Wi lgenrakken, boomstamrnen 
als terreinafbakening en houtsnippers 
als ondergrond leverde welwillend de 
gemeentelijke groendienst. De 
kinderen van de groepen 5 en 6 werden 
ingeschakeld bij de begeleidende 
werkzaarnheden, zoals voorbereiden 
van het rerrein, water geven, 

schoonmaken van het schoolplein en 
verdelen van de houtsnippers. De hele 
eerste zomer door hadden de hutten 

flink water nodig. maar de wilgen 
beloonden oris meteen met een groen 
bladerdak. De hutten worden door de 
kinderen druk gebruikt om 'pakkerrje' 
te spelen en op warme dagen het 
pauzebrood te verorberen. 
De kinderen van de groepen I tot en 
met 4 mochten vlinder-, spier- en bes
senstruiken planten voor meer geur, 

kleur en srnaak op het school plein. 

Foto's "weidendoni": Claus Koepcke 
FOIo's "wilgenlua": Kristin Wijnjo 

Kristin Wijnja 

Oosterzoom 3 
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Met de zachte G 
Hoogteverschil 

Alweer zagen we hoeveellever
bloempjes er wei zijn. Sommige plek
ken waren er blauw van. Gisteren. Het 
is de tweede week van maart en we 
ri)den naar ons tweede dorp in Noord
oost - Frankrijk. 
Tegenwoordig zijn we er elke maand 
een week en leven daar een heel an
der leven. Het is langs de kortste rou
te precies 406 km rijden. Ver genoeg 
om een vreemde wereld te ervaren. 
die ons toch meer en meer eigen 
wordt. Volksaard, dagindeling, op
bouw van de dorpen. bouwstijl, ... 
alles is totaal anders, zuidelijker. 
De landbouwmachines zijn ongeveer 
dezelfden als bij ons, maar men doet 
er anders mee. 
Er groeien andere gewassen. De bo
demopbouw is mergel- en krijtrots met 
daarop een laag taaie, gele leem en 
een vettige bovengrond met kalkbrok
ken. 
De natuur verschilt er nogal met die 
van ons in Nederland. Je zou het niet 
vetwechten. maar het is er allemaal 
later. niet eerder. oaarom al die lever
bloempjes, die zo opvallen omdat het 
andere er nog niet is. De bossen 
staan er nog kaal winters bij. 
In Herpen liggen de kaljes van de ha
zelaars er verschrompeld onder, hier 
in Frankrijk hangen ze nog geelbem
melend te stuiven. Nergens nog Fran
se bosanemoontjes, geen sleutelbloe
men, geen longenkruid... 
Tussen Echt en Maastricht zagen we 
gisteren sleedoornwolken en teer
groene meidoornvlekken, maar in 
Frankrijk is van voorjaarsuitbundig
heid niets te merken. 
Ook in endere maanden merken we 
dat de Franse natuur later is dan onze 
Nederlandse. De wollige distels die 
we in Herpen zaaiden beginnen te 
pluizen als ze in Frankrijk nog maar 
net bloeien. Zo zijn ook de wilde ci
choreien, de stokrozen en de herfst
asters er later. Hoe dat komt, is wei te 
verklaren. Het vastelandklimaat. En 
het is er hoger. Het Franse dorp ligt 
op 300 meter, Herpen op 30 meter, en 
die 406 km zuidelijkheid kunnen dat 
hoogteverschil blijkbaat niet compen
sereno En daardoor kunnen wij lekker 
twee voorjaren na elkaar beleven. 
En wat ook zo prettig is, is dat we elke 
maand door dat Lorraineweekje twee 
keer thuiskomen. 

Willem Iven 
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