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Omwonenden van de begraafplaats in Midwolde vinden dat de Dorpsvereniging er goed aan 

doet om bij de gemeente te benadrukken dat Midwolde tegen uitbreiding van de begraafplaats 

is. Het is lovenswaardig als de Dorpsvereniging Midwolde de nieuw ontstane gemeente 

Westerkwartier weet te houden aan eerdere toezeggingen, die op dit punt zijn gedaan door de 

gemeente Leek. Dit schrijven is bedoeld ter ondersteuning en bemoediging bij dit streven. 

 

In weerwil van deze toezeggingen uit het verleden, wordt in de gemeentelijke stukken toch 

gerept over de optie om de Midwolder begraafplaats uit te breiden. Dat zorgt voor onrust bij 

omwonenden. 

 

Wat ons betreft gaat er een streep door deze optie. Uitbreiding is een te grote belasting voor 

deze cultuurhistorisch unieke plek in de gemeente. De kerk van Midwolde vormt een 

bijzondere, historisch gegroeide eenheid met het aangrenzende landgoed Nienoord. De wijze 

waarop het kerkje lommerrijk ligt ingebed te midden van de bestaande bebouwing en de 

extensief beweide graslanden rondom, die grote waarde hebben voor flora en fauna, moet 

worden gekoesterd.  

De aanblik van het kerkje met de omringende begraafplaats is een een bijzonder dorpsgezicht. 

Een dorpsgezicht dat, komende vanuit het zuiden of oosten (Nienoordsingel of Molenwijkje) 

even fraai als kwetsbaar is en daarom beschermd moet worden.  

In wezen hebben eerdere uitbreidingen van de Midwolder begraafplaats al afbreuk gedaan aan 

het karakter van dit waardevolle historische dorpsbeeld. Het laatst opgehoogde gedeelte van 

de begraafplaats is door het grote, abrupte hoogteverschil met het naastgelegen land een 

vreemd element in een verder harmonieus aandoend landschap. Verdere aantasting van het 

landschappelijk schoon, waar behalve de omwonenden dagelijks ook vele wandelaars en 

fietsers op Nienoord van genieten, moet worden voorkomen. 

 

Juist de idyllische ligging van het kerkje van Midwolde zorgt ervoor, dat er buiten het dorp en 

zelfs buiten de gemeente veel belangstelling is om hier te worden begraven. Het is een 

romantische plek voor veel mensen. Landelijk gelegen, bij een uit de Middeleeuwen 

daterende kerk met een voor Nederland uniek cultuurhistorisch, monumentaal interieur, nabij 

het fraaie landgoed Nienoord, dat van heinde en verre bezoekers trekt. 

Dit dreigt te resulteren in een vraag naar grafplaatsen die de capaciteit van de begraafplaats 

van Midwolde te boven gaat. Moet de gemeente deze vraag naar graven in Midwolde 

faciliteren? Of is het gezien de kwetsbaarheid van het gebied juist beter om deze vraag in te 

dammen en te reguleren? In onze ogen kan dit laatste een langjarige, structurele oplossing 

bieden en is deze aanpak zonder meer te prefereren boven uitbreiding, wat in de 

gemeentelijke stukken wordt voorgesteld als oplossing van het krapteprobleem voor de lange 

termijn.  

 

Het zou een verkeerde beleidskeuze zijn om de kleine dorpskern van Midwolde op te zadelen 

met een naar verhouding buitenproportioneel grote begraafplaats, die merendeels gebruikt zal 

gaan worden voor het begraven van overledenen van buitenaf. 

 

Omwonenden pleiten er daarom voor de weinige ruimte, die er nog op de bestaande 

begraafplaats is, voor de toekomst te reserveren voor inwoners van Midwolde en mensen van 



elders door te verwijzen naar een gemeentelijke begraafplaats die geen dreigend tekort kent. 

Als de gemeente met betrekking tot de begraafplaats van Midwolde een beleid ontwikkelt 

waarbij deze lijn gehanteerd wordt, is er geen sprake van krapte. Zeker niet als de gemeente 

daarnaast overgaat tot de voorgestelde aanpak van inbreiding, door de vakken P en O door te 

trekken tot de sloot en door verwaarloosde oude graven te ruimen. 

 

Voorts wordt er met bevreemding gekeken naar de weerstand bij leden van de kerkelijke 

gemeente om op het noordelijk deel van de kerkelijke begraafplaats te worden begraven. 

Mensen kopen dan liever een graf op het algemene gedeelte dan ten noorden van de kerk. Dit 

is een praktijk die niet erg wenselijk is met het oog op de veronderstelde krapte op de 

algemene begraafplaats van Midwolde. 
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