Begraafplaats Ijsselhof: alles in en mét de natuur, ook
het onderhoud
Dat (natuur-)begraafplaats IJsselhof Gouwenaren aan het hart gaat, blijkt ook uit het artikel over het
onderhoud in DeGouda.nl van 14 augustus j.l. Ongetwijfeld gaat de oproep van de redactie om
reacties in te sturen over het onderhoud tal van Gouwenaren in de pen doen klimmen. Maar het is ook
goed om aan lezers het waarom over de natuurlijke wijze van onderhoud mee te geven. Want
chemische bestrijdingsmiddelen vinden wij niet passen bij een locatie in de natuur. Sterker nog, de
natuur mag er bewust zijn gang gaan. We doen er zelfs ons voordeel mee.
Bankjes
Onze bezoekers komen om hun overleden dierbare die in de natuur ten ruste is gelegd te blijven
herinneren. Dat kan bijvoorbeeld op een van de houten banken. Een bewuste materiaalkeuze, want
het is een natuurlijk materiaal dat prima past bij een rustplaats in de natuur. Kunststof of metaal is
onderhoudsvriendelijker, maar past niet in de omgeving van een (natuur-)begraafplaats. Die bankjes
hebben vaak een mooie plek in de schaduw. Het nadeel is dat zonnestralen het hout niet automatisch
drogen. En dan ontstaat verkleuring. Oogt het mooi? De een zal vinden van niet, maar de aansluiting
bij de natuur prevaleert. Overigens worden negen bankjes dit jaar nog vervangen. Er komen er dertien
terug. Meer dan eerst, want onze bezoekers gaven aan meer zitplekjes te willen. En daar luisteren we
graag naar.
Grindpaden
Soortgelijke argumentatie gaat op voor onze grindpaden. Jaarlijks verversen we de grindpaden met
zo’n twintig kubieke meter nieuw grind. Ook hier dus een natuurlijk materiaal. En wij hopen dat
diezelfde natuur de paden snel hard maakt, ook al zal dat gepaard gaan met wat groene aangroei.
Want onze bezoekers zijn met regelmaat mensen met een rollator of rolstoel. En die rollen makkelijker
over een hardere ondergrond. Dat merken we ook als we een baar met daarop de kist van een
overledene naar de laatste rustplaats brengen. Natuurlijk zorgen we wel dat het niet glad wordt. Dan
strooien we nieuw grind.
Natuurlijke onderhoudskeuzes
De zandgrond naast de paden van de natuurbegraafplaats hebben we vijf jaar geleden ingezaaid met
een natuurlijk mengsel. Kenmerkend voor dit mengsel zijn de vele bloemen, kruiden en een hoge
vegetatie die voor veel beschutting zorgt. En daar komen in de eerste jaren prachtige klaprozen uit,
evenals brandnetels. Beiden hebben voordelen voor flora en fauna. Natuurlijk zijn brandnetels niet de
mooiste planten die Moeder Natuur geeft, maar ze passen wel in het natuurlijk beheer dat we willen
voeren.
En nogmaals, bij een natuurlijke rustplaats horen natuurlijke onderhoudskeuzes. Dat is geen teken
van slecht onderhoud, maar van bewuste omgang met de natuur. Op ons gedenkpark is dan ook veel
aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Daarmee bedoelen we de balans in de natuur.
Zo vindt u rondom onze natuurbegraafplaats een pluktuin, groot insectenhotel, meerdere bijenkasten,
vogelhuisjes. En ook veel verschillende soorten kruiden, bloemen, heesters en bomen.
Ongewenst onkruid
Dat komt ook terug op plekken waar we ongewenst onkruid zien groeien. Wij kiezen ervoor om dat
tegen te gaan met gasbranden. Het zou gemakkelijk zijn om hier tegen te spuiten, al dan niet

1

biologisch. Maar gasbranden is effectiever. Het lastige is wel dat branden alleen gaat als het droog is,
terwijl we dit jaar vooral natte dagen hebben. Hierdoor bevat de bodem ook veel vocht. Na jaren van
veel droogte heeft de natuur dit vocht hard nodig, maar hierdoor groeit het onkruid ook vliegensvlug.
Dus ja, het ongewenste groen is zichtbaarder dan anders. Maar nog altijd zeer toonbaar én passend
bij de omgeving.
Overname
Overigens, de in het artikel genoemde overname door coöperatie DELA heeft geen gevolgen voor
onze locatie of begraafplaats. De mensen die hiernaar hebben gevraagd, vertelden we al dat er niets
gaat veranderen. De dienstverlening blijft hetzelfde. En het blijft een plek waar dierbaren in liefde
herinnerd kunnen worden. Over enige tijd zal de naam Yarden wel verdwijnen en komt er DELA voor
terug. Maar IJsselhof blijft IJsselhof.
Samen een wandeling?
Ik nodig zowel de redactie als lezers uit om samen met mij en onze groenbeheerder een wandeling
over onze (natuur)begraafplaats te gaan maken. Ik stel voor dat de redactie en het team op IJsselhof
die samen organiseren. Dan beantwoorden we alle vragen en laten we graag meer voorbeelden zien
van natuurlijk onderhoud. Zoals de gedachte achter het beheerplan van de monumentale bomenlaan.
En oprechte reacties met andere visies? Die horen we ook graag. Want dat laat alleen maar zien dat
IJsselhof alle Gouwenaren aan het hart gaat en een plek voor herinnering en bezinning is.
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