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Tekst: Kirsten Zwijnenburg, Henk Pleiter
Foto s̓: Kirsten Zwijnenburg (tenzij anders 
vermeld)

In Oude Bildtzijl, in het uiterste noorden van 
Friesland, is op het terrein van bezoekers-
centrum Aerden Plaats ruimte gemaakt voor 
een fraaie combinatie van natuur en theater. 
Henk Pleiter, kweker van Arnica, inheemse 
planten en bouwer van amfitheaters, teken-
de voor deze combinatie. Het kersverse 
amfitheater is aantrekkelijk voor culturele 
activiteiten zoals voordrachten, muziek en 
kleinschalig theater. Bovendien is het om-
ringd door bloeiende, wilde planten. Zo past 
het prachtig in de sfeervolle omgeving van de 
natuurtuin.

Een toevallig contact
Het bestuur van de Aerden Plaats 

was in gesprek met de Friese na-

tuurorganisatie It Fryske Gea van-

wege samenwerking omtrent de 

Waddenzee en het buitendijkse 

natuurgebied ‘Noarderleech’. De 

plannen voor een tuin achter de Ju-

lianakerk kwamen ter sprake. Henk 

Pleiter had juist natuurmuren aan-

gelegd bij het bezoekerscentrum van 

It Fryske Gea in Earnewâld en werd 

getipt voor de tuinaanleg. Contact 

werd gelegd, het klikte, wensen en 

opties werden bekeken en al gauw 

was duidelijk dat de combinatie 

natuurmuur/amfitheater heel goed 

binnen het idee paste. In oktober 

2013 was het amfitheater klaar, in-

geplant en met de paden eromheen. 

Vanaf het pad naast de kerk kijk 

je naar beneden, de tuin in, daar 

ligt nu een ruïneachtig bouwsel te 

wachten op het voorjaar met bloei-

ende wilde planten en de eerste cul-

turele activiteiten. 

Bonte variatie in steen
Het ontwerp is anders dan de 

voorgaande amfitheaters die Henk 

bouwde. Ditmaal zijn de muren aan 

de achterzijde van het amfitheater 

Een theater voor 
kunst en natuur

ingericht als natuurmuur. Door de 

ruimten die tussen de stenen en de 

aangebrachte grond zijn gecreëerd 

zijn de omstandigheden gunstig 

voor een groot aantal plantensoor-

ten. Het amfitheater is gebouwd 

in de vorm van een ellips met na-

tuurmuren aan de buitenkant en 

in het midden een podiumplek en 

zitplekken voor ca. 65 bezoekers. 

Het heeft drie ingangen met gras in 

het midden. Op het grasveldje kun 

je ook zittend of liggend naar een 

optreden luisteren. De totale afme-

tingen van het amfitheater zijn zo’n 

18 meter lang en 12 meter breed. 

Het podium, pas met gras ingezaaid.
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Voor de bouw is gebruik gemaakt 

van hergebruikte stenen en brokken 

van afgebroken gebouwen. Voor-

namelijk zijn rode stenen gebruikt. 

Het meeste materiaal is flink oud, 

sommige brokken komen uit mid-

den 1800. Tijdens de werkzaamhe-

den kwam nog meer steen uit de 

grond tevoorschijn, geschikt om 

in de natuurmuren te verwerken. 

Kloostermoppen, estriken, stoepte-

gels, dakpannen - de bonte variatie 

maakt de muur een belevenis om 

naar te kijken.

Natuurmuren, bloemen en insecten
De natuurmuren aan de buiten-

kant van het amfitheater zijn zo’n 

80 tot 100 cm hoog. Ze zijn vanaf 

de fundering gestapeld, de boven-

ste 30 à 40 centimeter is gemetseld. 

Alle muren zijn rond, een organi-

sche vormgeving die heel prettig 

aanvoelt. Achter de buitenmuren 

zijn inheemse vlinderplanten aan-

geplant. In totaal zijn in en achter 

de muren ruim 85 plantensoorten 

ingeplant. De grond is een mengsel 

van klei en zand. Beeldbepalende 

soorten zijn ondermeer grasklok-

jes, vlasbekje, betonie, duifkruid en 

zelfs hoog en droog, maar wel met 

extra kalk in de bodem, poelruit. 

Links: Toekomstige zitplaatsen. 

Boven: Blaassilene (Foto: Machteld Klees)

Koude bankjes wachten op de zomer. 

Het podium, pas met gras ingezaaid.
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Veel planten groeien op ooghoogte 

van kinderen. Interessante soorten 

zoals blaassilene, echte koekoeks-

bloem en Arnica, zijn van dichtbij te 

zien. De bloeiende planten trekken 

insecten aan – vlinders, hommels en 

bijen vliegen van bloem naar bloem. 

Een groot deel van de planten is 

voorjaar 2013 ingeplant en heeft 

dus al gebloeid. Er waren direct al 

veel vlinders. Naast de algemene 

kleine vos, dagpauwoog en atalanta 

zijn de afgelopen zomer ook de ko-

librievlinder en gehakkelde aurelia 

gezien. Ook andere insecten waren 

al aanwezig, zoals libellen, solitaire 

bijen en zweefvliegen. Met informa-

tieborden en lesbrieven wil Aerden 

Plaats aandacht gaan schenken aan 

de tuin en wat er leeft. In de buurt 

van waardplanten komen bordjes te 

staan met wetenswaardigheden over 

de bijbehorende rupsen en vlinders. 

Ergens in de tuin zal ook een plekje 

voor brandnetels gekoesterd wor-

den, want zij zijn als waardplant van 

groot belang. De openingen in de 

muren zijn aantrekkelijk als schuil-

plek bij slecht weer en om te over-

winteren. Ongetwijfeld zullen naast 

de vele insecten ook kleine zoogdie-

ren hier een plek vinden. 

Harde stenen – goede akoestiek
Aan de buitenkant, rondom het 

amfitheater, liggen 120 cm brede 

paden van warm geel kalksteengra-

nulaat. Dit combineert mooi met 

de natuurmuren. Achter de natuur-

muren loopt de grond omhoog en 

bovenop het talud staat een tweede 

muur variërend in hoogte van 60 

tot 140 centimeter. Op de kop van 

het podium staan grote brokken 

van oude buitenmuren, 160 x 120 

x 50 cm dik, zo zwaar dat ze met 

behulp van een kraan op hun plek 

gezet moesten worden. Geplaatst als 

drie platte schijven met 30 cm tus-

senruimte geven ze een doorkijkje 

naar het meest noordelijke deel van 

de tuin. Achter de dubbele zitlagen 

aan beide zijden is een tweede muur 

gebouwd, met een stalraampje. De 

tweede muur is helemaal gemetseld 

met de hardste stenen; hoe harder 

Met het oog op de veiligheid wordt het bovenste 

deel gemetseld.

Boven: Voor elke plant de goede plek zoeken. Beneden: Het resultaat in het 1e jaar.

Oase winter '13 def 18-11-2013, 15:086



Oase winter 2013                                                                                                                    7

Bezoekerscentrum Aerden Plaats ligt bovenop een oude zeedijk, een paar kilometer 
van de Waddenzee. De naastgelegen sluis (Syl) was bij de aanleg van de Oudebildtdijk 
in 1505 een zwakke plek in de toenmalige zeewering. Ter versteviging werd veel aarde 
tegen de dijk aangebracht, vandaar de naam Aerden Plaats. 
Het bezoekerscentrum biedt onderdak aan een museum met Archeologisch Steunpunt, 
een expositieruimte, koffie/theeschenkerij en een toeristisch informatiepunt. De aan-
grenzende Julianakerk, een voormalige doopsgezinde schuilkerk, is rijksmonument en 
wordt ondermeer gebruikt als expositieruimte en voor concerten. In 2010 ontstond het 
idee om de ongebruikte tuin achter de kerk zodanig in te richten dat er zowel voor na-
tuur en milieu als voor een theetuin en culturele activiteiten plaats is.
De nieuwe natuurtuin van de Aerden Plaats wordt in mei 2014 feestelijk geopend en is 
daarna vrij toegankelijk voor publiek, tijdens de openingstijden van het bezoekerscen-
trum. Adres: Aerden Plaats, Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD Oude Bildtzijl 
Kijk voor informatie op www.aerdenplaats.nl

de steen hoe beter de akoestiek. 

Dankzij de extra aandacht voor de 

akoestiek is de ruimte geschikt voor 

diverse activiteiten, zonder dat er 

geluidsversterking aan te pas komt. 

De totale hoogte vanaf het gras is 

circa 1,80 tot 2,40 m. Hierbinnen 

ontstaat een microklimaat, met 

minder wind en beschutting, waar 

ook zeldzame planten goed kunnen 

groeien en overleven. De buitenste 

natuurmuren zijn ook ingeplant 

en gaan op den duur rijk bloeien. 

Bij zware regenval moet het water 

goed de grond in kunnen zakken en 

langs de binnenmuren door de open 

fundering naar buiten stromen. 

Water moet makkelijk weg kunnen 

stromen anders komt er te veel druk 

op de muren te staan, vooral als het 

hard vriest.

Alle amfitheaters die Henk Pleiter 

gebouwd heeft hebben een goede 

akoestiek en zijn ontworpen om ge-

bruikt te worden zonder dat er ge-

luidsversterking nodig is. Ze liggen 

verspreid over Nederland en België. 

Soms achter in een natuurtuin, bij 

scholen, boscafé’s, groepsverblijven 

of bezoekerscentra. Sommige am-

fitheaters zijn publiek toegankelijk, 

zoals bij de Bospub in Dwingeloo 

en nu dus ook bij Aerden Plaats in 

Oude Bildtzijl. De overige zijn par-

ticulier eigendom of beperkt toe-

gankelijk. 

Meer informatie over het werk van Henk 
Pleiter: www.arnicakwekerij.nl

Bezoekerscentrum Aerden Plaats

Grasklokje. (Foto: Machteld Klees)
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