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Je laatste rustplaats
in de natuur
Hoe, wat en waarom?

Ga eens wat vaker 
naar buiten
De natuur maakt ons gelukkig

Nu al gekozen 
en vastgelegd
4 mensen vertellen hun verhaal
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DIE KIES 
JE ZELF

VRIJE KEUZE  
Een rustige plek, die 
kies jezelf; onder een 

oude statige eik, aan een 
bosrand, of in het open 
heideveld. Alleen of naast 
elkaar. Een kist of een urn. Bij 
Natuurbegraven Nederland ben 
je vrij om zelf een eigen plek te 
kiezen in een speciaal daarvoor 
bestemd natuurgebied. Een plek 
die zorgvuldig is geregistreerd en 
altijd makkelijk terug te vinden. 
Je ontvangt een natuurgrafakte 
met de coördinaten van de plek, 
die je ook kunt terugvinden 
in onze app. 

 Jouw
plek,

MIDDEN IN DE NATUUR 
VRIJ TOEGANKELIJK 
Genieten van de seizoenen. Wandelen, fietsen of even (uit)rusten op een 
bankje. Onze natuurbegraafplaatsen zijn altijd vrij toegankelijk tijdens de 
‘openingstijden van de natuur.’ Bezoek onze prachtige natuurgebieden met 
bossen, velden en vennen tussen zonsopgang en zonsondergang.

DE NATUUR 
EEN STUKJE 
MOOIER 
MAKEN

BIJDRAGEN 
AAN 

NEDERLANDSE 
NATUURGEBIEDEN

We willen de natuur in 
Nederland verder ontwikkelen, 

meerwaarde geven en behouden 
voor de generaties na ons. 

Onder andere in samenwerking 
met Natuurmonumenten. Kies 

je voor een plek op één van onze 
natuurbegraafplaatsen, dan draag je 

hieraan bij. Dat stukje natuur blijft dankzij jou 
namelijk altijd natuur. Wij reserveren een deel 
van de opbrengsten van een natuurgraf voor 

Natuurmonumenten, die in de toekomst 
zorg draagt voor de natuurgebieden.

VOOR ALTIJD VAN JOU
EEUWIGE GRAFRUST 
Met een plek op onze natuurbegraafplaats ben je verzekerd van eeuwige grafrust.  
Met eenmalige betaling zonder bijkomende kosten voor grafonderhoud of grafverlenging, 
heb je het goed geregeld voor later. Zo komen je nabestaanden later niet voor lastige 
beslissingen te staan over jouw graf. De kosten van een natuurgraf bevinden zich 
tussen de kosten van cremeren en begraven in.

2.
1. 3.
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Jouw eigen plek in de natuur
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Stel je         eens voor… 
Je wandelt door een weids landschap 

van heidevelden, bossen en vennen 

omringd door wuivende rietkragen. 

Voorbij het stille water, waar merels en 

spechten klinken, en libellen boven de 

waterlelies vliegen. Je lichaam ontspant 

en je laat je gedachtes de vrije loop. Een 

gevoel van kalmte en rust neemt bezit 

van je. De eerste zonnestralen breken 

door en een zacht briesje strijkt langs je 

gezicht. Deze plek doet iets met je…
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Een wandeling 
op Heidepol

“Eerst een kopje koffie? Kom lekker zitten.” 
Esther geeft Corry een warm welkom. Niet 
alleen met de warme, geurende koffie en mini-
stroopwafels, vooral met haar hartelijkheid. 
“Ik begeleid hier de informatiegesprekken; 
soms momenten van groot verdriet. Maar 
ik heb ook zulke mooie gesprekken met 
mensen die een plek komen uitzoeken. Lieve, 
interessante mensen die midden in het leven 
staan.”

MIDDEN IN HET LEVEN
Ook Corry staat nog midden in het leven. 
Samen met haar man, vrienden en familie 
geniet ze veel van uitstapjes, vakanties, haar 
wandelclubje, haar kinderen en kleinkinderen. 
Haar vader werd ruim 90, haar moeder is 97 en 
nog ‘goed bij de pinken’. Dus doodgaan? Dat 
doet Corry natuurlijk nog lang niet. Maar toch… 
áls het zover is, wil ze haar laatste rustplek 
vinden op een natuurbegraafplaats, dat weet 
ze al wel. Omdat ze niet ‘in een rijtje wil liggen’ 
op een ‘standaard’ kerkhof. En omdat ze het 
een mooie en geruststellende gedachte vindt 
dat een natuurbegraafplek voor altijd is. “Dan 
hoeven mijn dochters nooit na te denken over 
verlenging van grafrechten of het bijhouden 
van mijn graf.”

Corry vindt de Veluwe ‘misschien wel de 
mooiste regio van Nederland’ en een van haar 
dochters woont hier niet ver vandaan. En dus is 
deze natuurbegraafplaats een mogelijke optie. 
Bij de koffie vertelt Esther. Over de kosten van 
een plek op Heidepol, over de mogelijkheden, 
over hoe ze hier laatste rustplekken bieden én 
de natuur een stukje mooier maken. Als het een 
beetje minder lijkt te regenen, gaan ze samen 
naar buiten voor een wandeling over Heidepol.

ONDER DE PARAPLU
Vanuit het informatiecentrum is het niet ver 
naar de ontvangstruimte. Daar pikken de 
twee even een paraplu op. Het druppelt nog 
steeds. Buiten lopen ze al snel langs de eerste 
plekken waar mensen hun laatste rustplaats 
vonden. Niets wijst er overduidelijk op; alleen 
een houten boomschijf met een naam, data 
en soms een spreuk markeert de plekken. Hier 
en daar liggen bloemen bij de boomschijf. Een 
veldboeket, losse tulpen of rozen. Troostend. 
Liefdevol neergelegd voor een dierbare. “De 
meeste mensen die hier voor het eerst komen, 
lopen de eerste plekken zo voorbij”, vertelt 
Esther. “Als je niet weet dat hier mensen 

begraven liggen, zie je het niet. Heidepol 
is vooral een natuurgebied waarin mensen 
wandelen, fietsen, tot rust komen.”
Ook Corry valt het op dat het hier zo mooi is. 
Met de regen zacht tikkend op haar groene 
paraplu wandelt ze over de paden, door de 

prachtig oude beukenlaan en door de stukken 
bos die Heidepol rijk is. Soms in gedachten, 
soms aandachtig luisterend naar Esther’s 
uitleg. “Het is mooi dat alle plekken op dezelfde 
manier gemarkeerd zijn”, vindt ze. “Geen grote 
stenen, glimmende beeldjes of lantaarntjes. 
Heel rustig.”
Esther sluit zich daar helemaal bij aan: “Hier zie 
je geen verschil in rang of stand. Hier liggen 
allerlei mensen samen. Ieder hun eigen leven, 
ieder hun eigen plek, en niets dat afleid van het 
beleven van de natuur.” 

DRUPPELS OP TULPENBLAADJES
In het bos staan Esther en Corry even stil bij een 
plek die baadt in bloemen. Hier was nog niet zo 
lang geleden een begrafenis. Druppels vallen 
op tulpenblaadjes. Even zijn ze stil. Verderop 
pikt een vogel met zijn snavel takjes van de 
bodem. En vlakbij klinken zachte stemmen 
van een voorbijwandelend stel. “Dat mag 
hier gewoon”, vertelt Esther. “Vroeger, toen 
ik als kind op een kerkhof kwam, had ik altijd 
het gevoel dat ik mijn adem moest inhouden. 
Stil zijn, niet praten. Een nare plek, vond ik. 
Hier heb ik juist het gevoel dat ik lucht krijg. 
Kinderen mogen hier dennenappels zoeken of 
lekker even rennen in de natuur. Nabestaanden 
zitten op mooie dagen in het zonnetje bij de 
plek van hun dierbare. Dat is toch heerlijk.”

TWEE BERKEN
Het rondje is gemaakt. Ze zijn weer terug bij 
het informatiecentrum. Met een frisse neus, 
een natte paraplu en een hoop informatie rijker. 
Een boel duidelijkheid, ook. “Ik zou het liefst in 
het bos willen liggen”, weet Corry nu. “Lekker 
beschut. Niet in het open veld, dat is me veel 
te winderig. Ik houd helemaal niet van wind. 
Nee, leg mij maar fijn bij een mooie boom, een 
dennenboom of een berk bijvoorbeeld. Daar, 
een stukje terug, zag ik twee berken die naar 
elkaar toe groeien. Heel mooi. Leg me daar 
maar neer.”

'Alleen een houten 
boomschijf markeert 

de plekken'

‘‘Een mooie en 
geruststellende 

gedachte dat een 
natuurbegraafplek 

voor altijd is’

HET REGENT. DRUPPELS VORMEN LICHT GLANZENDE BOLLETJES OP BLADEREN 

EN TAKKEN. HET OPEN VELD LIGT ER STRALEND GROEN BIJ. DE REGEN VOEDT 

EN DE ZON DOET LEVEN, HIER OP NATUURBEGRAAFPLAATS HEIDEPOL. CORRY 

CORNELISSEN (70) HEEFT EEN AFSPRAAK MET INFORMATIEMEDEWERKSTER 

ESTHER ROUW. OVER LEVEN, EN DOOD. OVER NATUURBEGRAVEN EN WAT 

HIER ALLEMAAL KAN. HET VERHAAL VAN EEN BIJZONDERE WANDELING. 

4 5
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Bij die boom 
die in de herfst 
zo prachtig kleurt

Of bij het ven
waar de regen
het water doet dansen

In het open veld
dat in de zomer 
een zee van wilde bloemen is

Of op die kleine open plek 
in het bos
waar de zon altijd schijnt 

Hier gaat de natuur haar eigen, vrije gang
Het groeit en bloeit
regent, stormt 
En baadt in het zonlicht

Hier
Waar regen voedt en zon doet leven
Hier ben ik bij je, ik blijf nog even 

Hier
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HEB JE ER AL EENS OVER NAGEDACHT:

EEN PLEKJE IN DE NATUUR DAT VOOR ALTIJD VAN JOU IS? 

EN WAT HOUDT DAT DAN PRECIES IN? 

HOE WERKT HET, HOE KIES JE, EN WAAR? 

Meer informatie? 
Kom gerust eens kijken in een van onze natuurgebieden. 

Wij zijn 7 dagen aanwezig. En organiseren regelmatig 

kennismakingsdagen. Kijk voor actuele informatie op 

www.natuurbegravennederland.nl

DIE KIES 
JE ZELF

VRIJE KEUZE  
Een rustige plek, die 
kies je zelf; onder een 
oude statige eik, aan een 
bosrand, of in het open 
heideveld. Alleen of naast 
elkaar. Een kist of een urn. Bij 
Natuurbegraven Nederland ben 
je vrij om zelf een eigen plek te 
kiezen in een speciaal daarvoor 
bestemd natuurgebied. Een plek 
die zorgvuldig is geregistreerd en 
altijd makkelijk terug te vinden. Je 
ontvangt een natuurgrafakte met 
de coördinaten van de plek, die 
je ook kunt terugvinden in onze 
app. 

 Jouw
plek,

MIDDEN IN DE NATUUR 
VRIJ TOEGANKELIJK 
Genieten van de seizoenen. Wandelen, fietsen of even (uit)rusten op een 
bankje. Onze natuurbegraafplaatsen zijn altijd vrij toegankelijk tijdens de 
‘openingstijden van de natuur.’ Bezoek onze prachtige natuurgebieden met 
bossen, velden en vennen tussen zonsopgang en zonsondergang.

DE NATUUR 
EEN STUKJE 
MOOIER 
MAKEN

BIJDRAGEN 
AAN 
NEDERLANDSE 
NATUURGEBIEDEN

We willen de natuur in 
Nederland verder ontwikkelen, 

meerwaarde geven en behouden 
voor de generaties na ons. 

Onder andere in samenwerking 
met Natuurmonumenten. Kies 

je voor een plek op één van onze 
natuurbegraafplaatsen, dan draag je 

hieraan bij. Dat stukje natuur blijft dankzij jou 
namelijk altijd natuur. Wij reserveren een deel 

van de opbrengsten van een natuurgraf voor 
Natuurmonumenten, die in de toekomst 

zorg draagt voor de natuurgebieden.

VOOR ALTIJD VAN JOU
EEUWIGE GRAFRUST 
Met een plek op onze natuurbegraafplaats ben je verzekerd van eeuwige grafrust.  
Met eenmalige betaling zonder bijkomende kosten voor grafonderhoud of grafverlenging, 
heb je het goed geregeld voor later. Zo komen je nabestaanden later niet voor lastige 
beslissingen te staan over jouw graf. De kosten van een natuurgraf bevinden zich 
tussen de kosten van cremeren en begraven in.

2.
1. 3.

4.

Je laatste 
rustplaats
in de natuur
 hoe, wat en waarom?
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Somerenseweg 116, Heeze
T. 040 303 23 00
contact@schoorsveld.nl, www.schoorsveld.nl

Bij de prachtige Strabrechtse Heide in het zuiden van Brabant vind 
je natuurbegraafplaats Schoorsveld. Een prachtige plek van 25 
hectare waar de natuur alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 
Rond de vennen groeien bijzondere planten. De kans is groot dat 
je tijdens een wandeling een van de vele libellensoorten ziet, de 
heikikker of misschien zelfs een rugstreeppad.

Harderwijkerweg 37, Arnhem
T. 026 711 22 10
contact@heidepol.nl, www.heidepol.nl

Aan de rand van Nationaal Park De Hoge Veluwe ligt 
natuurbegraafplaats Heidepol; een prachtige plek met heide en 
nieuw heideveld, zandvlakten, een oude beukenlaan en natuur 
grasland tot aan de horizon. Het gebied heeft een oppervlakte 
van 17 hectare met een rijke variatie aan bomen, planten en 
dieren. Ga eens in alle vroegte of in de avond stil op een bankje 
zitten; misschien spot je wel een hert of een ree. 

Franse Baan 2, Schaijk
T. 048 674 50 06
contact@maashorst.nl, www.maashorst.nl 

Natuurbegraafplaats Maashorst ligt in natuurgebied De 
Maashorst. Met recht één van de mooiste landschappen die 
Brabant rijk is. Je vindt er bos afgewisseld met heide, vennen, 
beekjes en stuifzand. De Natuurbegraafplaats omvat een stuk 
vrije natuur van 26 hectare. Allerlei dieren vinden er hun plek: 
dassen, reeën, amfibieën, reptielen en vele soorten vogels.

Welkom
Op onze natuurbegraafplaatsen

SCHOORSVELD
grenst aan 

natuurgebied 
DE STRABRECHTSE HEIDE

MAASHORST
grenst aan 

natuurgebied 
DE MAASHORST 

NATUURBEGRAVEN 

NEDERLAND HEEFT 3 

NATUURBEGRAAFPLAATSEN 

EN ONTWIKKELT ER DE 

KOMENDE JAREN NOG MEER. 

AL ONZE NATUURBEGRAAF-

PLAATSEN ZIJN 7 DAGEN 

IN DE WEEK GEOPEND 

VAN ZONSOPGANG TOT 

ZONSONDERGANG. VOEL 

JE VRIJ OM DE BIJZONDERE 

GEBIEDEN ZELF TE 

ONTDEKKEN EN ERVAREN. 

HEIDEPOL
grenst aan 

natuurgebied 
DE VELUWE

begraafplaats in ontwikkeling:
op het landgoed rond Landgoed 
Jachtslot de Mookerheide
(zie pag. 41)

begraafplaats
in ontwikkeling:

Twekkelo
(zie pag. 41)

begraafplaats
in ontwikkeling:
Landgoed Huis ter Heide 
bij Loon op Zand 
(zie pag. 41)
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Je moet zien te leven zoals een zwaan: sereen drijvend 
op het water, en niemand die ziet hoe driftig je pootjes 
tekeer gaan onder water. Dat was het advies dat mijn 
vrouw als kind van haar moeder kreeg. Het is een mooi 
beeld, maar misschien overbodig als advies: is het niet 
wat ons sowieso wordt aangeleerd? Om te veinzen dat 
het leven ons gemakkelijk af gaat, en zo sierlijk mogelijk 
door de dag te glijden - en alle twijfels en angsten te 
bewaren voor die slapeloze uurtjes in het holst van 
de nacht. Het is een vorm van huichelarij dat zich in 
onze culturele conventies heeft verankerd: op de vraag 
‘hoe gaat het?’ dient zo vanzelfsprekend het antwoord 
‘goed hoor!’ te volgen, dat het inmiddels is afgekort tot 
‘alles goed?’ Is ooit alles goed? Lijkt mij niet. Om mens 
te zijn op aarde is per definitie problematisch – onder 
andere omdat wij, ‘in laatste instantie en in diepste 
waarheid’, er niets van begrijpen. Volgens José Ortega 
y Gasset is de naam ‘homo sapiens’, het kennende 
dier, dan ook compleet verkeerd gekozen. Zodra een 
vis of vlinder tevoorschijn kruipt weten ze alles wat 
ze moeten weten om vis of vlinder te zijn; dat zijn dus 

de wetende wezens, helemaal thuis in zichzelf en op 
aarde. Alleen de mens komt geestelijk en lichamelijk 
volkomen hulpeloos ter aarde, om de rest van zijn jaren 
verdwaald rond te lopen, op zoek naar zijn eigenlijke 
identiteit en bestemming. Dus zou ‘homo insipiens’ een 
betere naam zijn: het onwetende dier. 
Volgens Ortega bestaat cultuur als compensatie voor 
wat de natuur ons niet heeft meegegeven. Ook de 
notie van de ‘homo sapiens’ is een specifieke culturele 
vorm, een interpretatie van mens-zijn, oorspronkelijk 
zo bedacht door de oude Grieken. “De mens streeft 
van nature naar kennis”, zei Aristoteles; dus sindsdien 
is een mens pas waarlijk mens voor zover hij streeft 
naar kennis. Maar als wij eigenlijk ‘homo insipiens’ 
zijn, op ons sterfbed nog net zo onwetend als in 
de wieg, dan veroordeelt het ons tot een leven van 
vruchteloos zoeken, wachten, hopen. Gelukkig kunnen 
we onszelf ook op een andere wijze beschouwen: 
wat ons onderscheidt van de dieren is niet dat wij 
kunnen kennen, maar dat wij in staat zijn tot liefde, 
in de ruimste zin van het woord. Niet alleen jegens 
onze naasten, maar ook vreemdelingen, en kunst, en 
tuinieren, en pottenbakken, en noem alle dingen maar 
op waar mensen van kunnen houden. Liefhebben is 
wat ons leven verdiept en verruimt en het goed en mooi 
en interessant maakt, voor jezelf en de omringende 
wereld tegelijkertijd. Door deze bril bekeken bruist de 
wereld van de liefhebberij, op alle continenten! Zijn wij 
dus niet vooral de ‘homo amore’? Dat biedt een heel 
ander perspectief en houvast. En het maakt het leven 
toch iets gemakkelijker.

In laatste instantie en in diepste waarheid,
leeft eenieder zijn eigen bestaan met inspanning 

en in ongewisheid.
- José Ortega y Gasset (1883-1955) -

‘Liefhebben is wat ons 
leven verdiept en verruimt’

Een filosofische kijk op het 
leven en de natuur

JAN WARNDORFF (1965) IS SCHRIJVER, VERTALER EN REDACTEUR. EEN 
AANZIENLIJK DEEL VAN ZIJN VROEGE LEVEN BRACHT HIJ DOOR IN AFRIKA. IN 
NEDERLAND VOLGDE HIJ EEN STUDIE AAN DE UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK 
EN SLOOT DIE AF MET EEN SCRIPTIE GETITELD 'HUMANISTIEK, ORTEGA EN IK'. OOK 
IN 'GEEN IDEE' SPEELT DE SPAANSE FILOSOOF ORTEGA EEN GROTE ROL.
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Zomer

Zinderend verwarmt de zon 
jouw plekje in mijn hart

Lente

Waar telkens weer 

iets nieuws begint
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Winter

Een deken van sneeuw 
bedekt en beschermt 
de wereld op haar stilst

Herfst

Wanneer elk blad een bloem wordt
in duizend mooie kleuren
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Natuurbegraven, toen en nu

Trend of 
tijdloos?

± 5500 v. Chr.
Midden
steentijd 
(± 10.500 – 5300 v. Chr.)

Nieuwe 
Steentijd 
(± 5300 – 3200 v. Chr.)

Bronstijd 
(± 3200 tot 800 v. Chr.)

IJzertijd 
(± 800 v. Chr. tot 0)

Een kleine vrouw van 
1 meter 58 lang en 
ongeveer 50 jaar oud: 
de overblijfselen van 
‘Trijntje’ zijn de oudste 
die ooit in Nederland 
gevonden zijn. Trijntje 
leeft vermoedelijk in 
een gemeenschap van 
enkele families van 
jagers-verzamelaars. 
Na haar overlijden krijgt 
ze een laatste rustplek 
bij een rivierduin, 
vlakbij de nederzetting 
waar haar volk op dat 
moment verblijft (in 
het tegenwoordige 
Hardinxveld-
Giessendam). 

Bij Mariënberg, 
Overijssel, worden eind 
jaren ‘70 zes grafkuilen 
ontdekt; ze stammen 
vermoedelijk uit de 
periode rond 4200 v. 
Chr. Ook op andere 
plekken in Overijssel 
en in Noord-Brabant 
worden sporen uit deze 
periode gevonden.

In de Nieuwe 
Steentijd is het 
Trechterbekervolk het 
eerste volk dat niet 
rondtrekt, maar voor 
langere tijd op één plek 
blijft. Hun overleden 
dierbaren krijgen een 
plek in hunebedden: 
prehistorische 
grafkamers die nog 
altijd te vinden zijn in 
Drenthe en Groningen.

In de Vroege en 
Midden-Bronstijd 
worden mensen 
begraven in een 
grafheuvel. In 
Nederland zijn nog  
honderden van zulke 
heuvels te vinden. In 
de Midden-Bronstijd 
krijgen overledenen 
vaak ook een laatste 
rustplek in een 
uitgeholde boom, een 
zogenoemde boomkist. 
In de Late Bronstijd 
komt het cremeren 
op een brandstapel 
steeds vaker voor. De 
urnen worden bijgezet 
in grafheuvels of in 
speciale urnenvelden.

Ook in de IJzertijd is 
cremeren nog lange tijd 
gebruikelijk. Wel komt 
er rond 500 v. Chr. een 
einde aan de traditie 
van de urnenvelden: 
nabestaanden 
begraven de as in 
kleine kuiltjes. 

± 0 tot 800
Vroege 
Middeleeuwen 
(± 500 tot 1000)

± 1000 tot 1800 Na 1800 20e eeuw

Rond het begin van 
de jaartelling en in 
de eeuwen daarna 
blijft cremeren een 
belangrijk element 
in Griekse, Romeinse 
en Germaanse 
samenlevingen. 
Ook in Nederland 
worden dierbaren 
nog eeuwenlang 
gecremeerd. 

Onder invloed van 
het opkomende 
Christendom wordt 
cremeren steeds vaker 
gezien als een heidens 
gebruik.
In 784 verbiedt 
Karel de Grote het 
cremeren helemaal; 
overledenen moeten 
voortaan een plek 
krijgen in gewijde 
grond bij de kerk. 

Eeuwenlang worden 
overledenen begraven 
in en rond de kerk. 
Langzaam komt het 
onder de kerkvloer vol 
te liggen. 

Begraafplaatsen komen 
steeds vaker buiten 
de stad te liggen. 
Het begraven in of 
rond de kerk wordt in 
1829 zelfs helemaal 
verboden; elke 
gemeente met meer 
dan 1000 inwoners 
wordt verplicht om een 
begraafplaats buiten de 
stad aan te leggen. 

In de tweede helft 
van de 20e eeuw 
wordt cremeren 
steeds populairder. 
Rond 1950 wordt nog 
maar zo’n 2 procent 
van de Nederlandse 
overledenen 
gecremeerd, rond het 
jaar 2000 geldt dat 
voor ongeveer de helft. 

NATUURBEGRAVEN IS NIET NIEUW. AL IN DE PREHISTORIE, ALS 

NEDERLAND NOG GROTENDEELS BESTAAT UIT BOSSEN EN MOERASSEN, 

KRIJGEN MENSEN EEN LAATSTE RUSTPLEK IN DE NATUUR.

2000– nu
Eeuwige rust: voor veel mensen is dat een 
fijne gedachte. Niet verwonderlijk dus, dat 
natuurbegraven steeds populairder wordt: het 
biedt mensen de mogelijkheid om zelf een mooie 
laatste rustplek uit te kiezen voor henzelf of hun 
urn, in de natuur, voor de eeuwigheid.
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TEO WAMS
GEBOREN IN FRIESLAND. GELETTERD IN GRONINGEN. DIRECTEUR 
NATUURBEHEER TEO WAMS (1959) STUDEERDE BIOLOGIE AAN DE 
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN. SPECIALISMES: ECOLOGIE EN 
MILIEUKUNDE. VOOR HIJ IN 2004 DE DIRECTIE VAN VERENIGING 
NATUURMONUMENTEN VERSTERKTE, WERKTE TEO LANGDURIG BIJ DE 
VERENIGING MILIEUDEFENSIE.

NATUURBEGRAVEN NEDERLAND WERKT NAUW 

SAMEN MET NATUURMONUMENTEN. WE 

DELEN DE LIEFDE VOOR NATUUR. DE MEESTE 

NATUURBEGRAAFPLAATSEN LIGGEN IN GEBIEDEN 

VAN NATUURMONUMENTEN. SAMEN ONTWIKKELEN, 

BEHEREN EN BEHOUDEN WE DE NATUUR, ONDER 

MEER MET DE INKOMSTEN VAN NATUURBEGRAVEN. 

ZO DRAAG JIJ MET EEN EIGEN, EEUWIGE PLEK 

IN DE NATUUR BIJ AAN HET NATUURBEHOUD IN 

NEDERLAND. TEO WAMS, DIRECTEUR NATUURBEHEER 

BIJ NATUURMONUMENTEN VERTELT HOE. 

Samenwerken met 
Natuurmonumenten

TEO WAMS VAN NATUURMONUMENTEN

HOE EN WAAR WERKEN NATUURMONU-
MENTEN EN NATUURBEGRAVEN NEDERLAND 
SAMEN?
“Met de inkomsten van natuurbegraven kunnen 
we nieuwe en bestaande natuur ontwikkelen en 
cultureel erfgoed behouden. Mooie voorbeelden 
zijn natuurbegraafplaats Heidepol waar we de 
natuur versterken met nieuwe natuur en Landgoed 
Jachtslot Mookerheide waar we natuurbegraven 
combineren met restauratie van erfgoed en ruimte 

voor een grotere diversiteit aan planten en dieren. 
Natuurbegraven past goed binnen de doelstellingen 
van Natuurmonumenten. Het beantwoordt aan 
een groeiende behoefte onder mensen met liefde 
voor de natuur. Natuurbegraven Nederland is voor 
ons een gedreven partner met een authentieke 
filosofie. We versterken elkaar echt.”

KUN JE NATUURMONUMENTEN IN 
VOGELVLUCHT BESCHRIJVEN?
“Voor elke dag in het jaar één gebied om te 
beheren, zeggen we hier wel eens gekscherend. 
Natuurmonumenten is een vereniging - met 
700.000 leden en donateurs - die in 371 gebieden 

107.000 hectare natuur, waardevolle landschappen 
en cultureel erfgoed beheert en beschermt. Maar 
belangrijker dan die cijfers is onze ziel. Van onze 
boswachters en ecologische experts tot onze 
vrijwilligers en donateurs. Wij zijn al sinds 1905 een 
beweging van mensen met hart voor de natuur.”

WAT ZIJN DE AMBITIES EN DOELSTELLINGEN 
VAN NATUURMONUMENTEN?
“We maken ons sterk voor de huidige en 
toekomstige natuur. Niet alleen in eigen 
gebieden. Natuurmonumenten vraagt iedereen 
om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen 
en te beschermen. Enerzijds zie je een positieve 
onderstroom als het gaat om natuur(bewustzijn). 
Tegelijkertijd is er in ons dichtbevolkte land 
een voortdurend spanningsveld met ruimtelijke 
indeling. Veel kwetsbare dieren en planten 
overleven alleen in beschermde gebieden. Wij zijn 
er om de natuur te verdedigen, te beschermen en 
met zorgvuldig beheer een handje te helpen. De 
natuur is in goede handen bij Natuurmonumenten.”

WAT IS JE PERSOONLIJK BELEVING BIJ 
NATUURBEGRAVEN? WAT IS DE MOOISTE 
(‘EEUWIGE’) NATUUR?
“Natuur is iets van alle generaties. Natuurbegraven 
is voor velen verbonden blijven met de natuur 
en als nabestaanden je naaste in een mooie 
omgeving gedenken. Dat vind ik ontroerende 
gedachten. Een favoriet natuurgebied kiezen, is 
voor mij onmogelijk. Duinen, heide, veenweiden, 
bossen, beken, plassen, moerassen, kwelders, 
uiterwaarden en stuifzanden; juist die unieke 
diversiteit van Nederlandse landschappen is zo 
aantrekkelijk. Maar een half open landschap bij een 
bosrand vind ik wel iets heel troostrijks hebben.”

‘Natuurbegraven 
Nederland en 

Natuurmonumenten 
versterken elkaar’

OVER NATUURBEGRAVEN NEDERLAND
Natuurbegraven Nederland ontwikkelt en beheert 
natuurbegraafplaatsen in Nederland. Wij geloven in de 
troostende en helende kracht van de natuur en staan voor 
de vrije wil van mensen. We voelen ons verantwoordelijk 
voor het groener en mooier maken van Nederland. Dat 
doen we door natuurgebieden te ontwikkelen waar 
mensen begraven kunnen worden. Plekken waar zij hun 
uitvaart in kunnen richten zoals zij dat willen. Dat is voor 
velen een mooie, geruststellende gedachte. Terug naar 
de natuur; de cirkel van het leven is zo weer rond.
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Mijn
plek

STRESSVRIJ 
Baaldag? Stress op het werk? Niet lekker in 
je vel? Ga vooral naar buiten en ervaar hoe je 
zienderogen opknapt. De natuur ontspant 
namelijk en zorgt ervoor dat we ons beter 
voelen, zo blijkt uit jarenlang onderzoek 
van omgevingspsychologe Agnes van den 
Berg van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Zodra we ons in de natuur begeven, maken 
we minder stresshormonen aan, ervaren we 
meer positieve emoties, en voelen we ons 
simpelweg gelukkiger. 

De wind die langs je gezicht strijkt, het geruis 
van golven in je oor: in de natuur ontstaat vanzelf 
ruimte in ons hoofd, kunnen we beter nadenken en 
worden we op natuurlijke wijze rustig. Ook zorgt de natuur 
voor een gevoel van verbondenheid: we voelen ons verbonden 
met de dieren en planten om ons heen en kunnen beter relativeren. Zelfs het 
kijken of luisteren naar de natuur werkt al stressverlagend en kan helpen om 
lichamelijke en psychische klachten te verminderen.

GELUKKIGER ÉN ACTIEVER 
Veel Nederlanders voelen zich rustiger en gezonder na een bezoek aan de 
natuur. Meer energie, minder negatieve emoties en somberheid… Hoe groener 
de omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen, hoe beter we ons 
lijken te voelen. We hebben minder vaak last van depressieve klachten en 
angststoornissen naarmate er meer groen rondom onze woning aanwezig is. 

Maar niet alleen onze geest, ook ons lichaam vaart wel bij natuur. Zo gaan we 
vanzelf meer bewegen naarmate er meer groen in onze omgeving te vinden 
is; hoe groener de buurt waarin we wonen, hoe vaker we erop uit trekken en 
lichamelijk actief worden. En ook als we ouder worden, houdt de natuur ons fit. 
Een mooie tuin of groen op loopafstand zorgt ervoor dat we langer actief blijven, 
óók op latere leeftijd. 

OERKRACHT
De natuur blijkt dus niet alleen een mooie laatste rustplek, maar ook een prachtige 
helende oerkracht voor het hier en nu. Trek er dus op uit, zet je zintuigen open, 
en ervaar de kracht van de natuur.

DE GEUR VAN VERS GEMAAID GRAS OP DE EERSTE WARME LENTEDAG. 

HERFSTKLEUREN IN HET BOS. JE BLOTE VOETEN IN HET RULLE ZAND. 

DE NATUUR DÓET IETS MET ONS. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

ONDERSTREEPT: NATUUR MAAKT ONS GELUKKIGER EN GEZONDER.

De helende 
kracht

EEN LAATSTE RUSTPLAATS IN 

DE NATUUR. WAAROM KIES JE 

DAAR EIGENLIJK VOOR? 

WE VROEGEN HET ZES 

PERSONEN DIE AL EEN PLEKJE 

HEBBEN UITGEZOCHT.
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'Ik vind 
het heel 
rustgevend 
dat het 
goed 
geregeld is'
ANITA HAEX (69) is ruim twintig jaar samen met 
haar partner. 25 jaar geleden verloor ze plotseling 
haar eerste man. Dan denk je anders over de 
dood. Daarom reserveerde ze alvast een plekje op 
natuurbegraafplaats Schoorsveld. 
“Toen twee jaar geleden mijn tante begraven werd 
op een natuurbegraafplaats, vond ik dat zeer 
indrukwekkend. De rust en het gevoel van vrijheid 
passen helemaal bij mij. Ooit zou ik ook op een 
natuurbegraafplaats begraven worden, daar was ik van 
overtuigd. Ik had altijd al interesse in natuurbegraven. 
In de eerste plaats vind ik het mooi om je lichaam terug 
te geven aan de natuur. Ik heb heel sterk het gevoel 
dat het zo moet. Ik heb geen kinderen en wil liever niet 
gecremeerd worden, maar anderen opzadelen met het 
onderhoud van mijn graf wil ik nog minder. Samen met 
mijn huidige partner praat ik regelmatig over hoe we 
het willen invullen als de tijd daar is. Ook hij verloor zijn 
eerste vrouw en weet hoe snel het leven voorbij kan 
zijn. We zijn beiden natuurmensen, we wandelen en 
fietsen veel en zien de dood als een soort thuiskomen. 
Dat allemaal samen maakt dat ik ervoor gekozen heb 
om alvast een plekje te reserveren op Schoorsveld. 
Een mooie open plek bij een ven. Vlakbij een bankje. 
Dat leek me wel gezellig; kunnen nabestaanden rustig 
even bij me gaan zitten. Het klinkt misschien een 
beetje vreemd, maar als je een feestje geeft, begin je 
toch ook op tijd met de voorbereidingen? Met de dood 
is dat net zo. Bij Schoorsveld is het mogelijk om naar 
eigen wens een afscheid in te vullen. Ik vind de locatie 
een prachtige, warme plek om afscheid te nemen. Als 
je het mij vraagt, gaan we in de Nederlandse cultuur 
wat zwaar met de dood om. Ik vind dat de dood ook 
een beetje gevierd mag worden. Natuurlijk ben je bij 
het afscheid niet in een feeststemming, maar wil dat 
zeggen dat je niet samen mag lachen of herinneringen 
delen? Mensen die ik over natuurbegraven vertel, 
willen er alles over weten en vinden het knap dat ik al 
een plek gereserveerd heb. Zelf vind ik het vooral heel 
rustgevend dat het goed geregeld is.” 

'Ben was een 
grote man, 
daar hoorde
een grote 
boom bij'

De man van TINEKE DANKBAAR-PEETERS (70) praatte 
niet over de dood. Maar toen hij op een dag plotseling 
overleed, kwam ze erachter dat hij er wel degelijk 
over had nagedacht. 
“Ben is in de herfst van 2016 overleden door een ongelukkige 
val met zijn fiets. Toen de uitvaartverzekeraar mijn dochter 
Yvon en mij vroeg wat we graag wilden voor Ben, dacht 
ik aan cremeren. Waarop mijn dochter verbaasd zei: ‘Pap 
wil toch begraven worden op een natuurbegraafplaats?’” 
Yvon (47): “Een aantal jaar geleden vertelde ik mijn vader 
dat ik graag op natuurbegraafplaats Maashorst begraven 
wil worden als ik ooit kom te overlijden. Waarop hij direct 
zei: ‘O, maar dat ken ik!’ Meteen haalde hij een verzameling 
artikelen tevoorschijn over Maashorst en vertelde hij me dat 
hij er ook graag begraven wilde worden.” Tineke: “Ik wist 
van niets, maar wauw, dít vond ik mooi! Het voelde meteen 
goed. Ben was een natuurliefhebber. Het paste bij hem om 
op deze manier begraven te worden.“ Yvon: “Het was herfst 
en ons oog viel op een mooie statige eik met prachtige 
rode bladeren. Mijn vader was een grote man, daar hoorde 
een grote boom bij. We zijn fantastisch begeleid door de 
medewerkers van natuurbegraafplaats Maashorst. Ze 
waren ontzettend begaan met ons en namen de tijd om 
naar ons verhaal te luisteren. Nog steeds hebben we een 
warme band. Ik heb al een plekje uitgekozen naast mijn 
vader en mam komt ooit in een urn bij hem te liggen. Het 
geeft rust dat ik het goed geregeld heb en nabestaanden 
later niet opzadel met lastige keuzes.” Tineke: “Het bos, de 
vogels, de stilte; Maashorst is zo’n prachtige plek. Laatst 
was ik er helemaal alleen. De zon brak door de bomen en 
een gevoel van rust kwam me tegemoet. Ik weet zeker 
dat dit precies is zoals Ben het gewild zou hebben. Onze 
achternaam is Dankbaar. In zijn boomschijf is gegraveerd: 
Ik Ben Dankbaar.”  
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INGE AMSTERDAM (69) vindt het 
prachtig dat ze door de aankoop van 
haar plekje op natuurbegraafplaats 
Heidepol bijdraagt aan meer natuur 
voor toekomstige generaties. 
INGE: “Toen ik in de krant een 
advertentie over natuurbegraafplaats 
Heidepol las, wist ik direct: dít is wat 
ik wil. En als je dat mooie gebied dan 
vervolgens in het echt ziet, raak je 
alleen maar meer overtuigd. Ik werd 
een wandelend reclamespotje voor 
Heidepol. Een goede vriendin van 
me raakte ook enthousiast en koos 
nog eerder een plekje uit dan ik. Ze 
zei: ‘Dan kom je toch gezellig naast 
me liggen!?’ Een mooi wandelpad 
over de natuurbegraafplaats vormt 
de scheidingslijn tussen Arnhem en 
Schaaksbergen. Omdat mijn kinderen 
in Arnhem geboren zijn en ik er lange 
tijd gewoond heb, was de keuze voor 
mij makkelijk: het moest een plekje aan 
de Arnhemse kant worden. Ik koos een 
mooie, overzichtelijke plek uit in het 

veld, dichtbij de toekomstige rustplaats 
van mijn vriendin. Het feit dat ik nu al 
over mijn einde nadenk, wil absoluut 
niet zeggen dat ik het leven niet vier. 
Ik heb namelijk nog genoeg dromen. 
Ik schilder graag en ik hou van reizen. 
Ik zou nog wel een keer naar IJsland 
of Noorwegen willen. Een deel van 
mijn vaders erfenis gebruikte ik voor 
de aankoop van mijn plek. Ik heb ooit 
besloten dat ik het geld wilde gebruiken 
voor dingen die niet alleen voor mijzelf, 
maar voor iedereen van waarde zijn. 
Begraven worden op Heidepol is ook 
voor de natuur van grote waarde en dat 
geeft mij een ontzettend goed gevoel.”

'Dat ik een bijdrage lever 
aan het behoud van de 
natuur geeft mij een 
ontzettend goed gevoel.'

Jurgen Janssens (48) is getrouwd met Imke en heeft een 
dochter en een zoon. Zijn schoon-moeder Truus Kokke (81) 
reserveerde een plekje naast Jurgens vader Ton. 
JURGEN: “Een paar jaar geleden kwam mijn vader langs met 
de mededeling: ‘Ik heb een stukje grond gekocht’. Al gauw 
werd duidelijk dat het niet om bouwgrond ging. Pa stond 
op dat moment nog volop in het leven, was absoluut niet 
bezig met de dood, maar het idee om ooit teruggegeven te 
worden aan de natuur vond hij rustgevend. Mijn vader had 
zijn zaakjes graag goed geregeld en iedereen die hij op visite 
kreeg, vertelde hij over ‘zijn plekje’ op natuurbegraafplaats 
Schoorsveld. Hij sprak erover alsof hij een caravan verkocht. 
Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk, want binnen een 
mum van tijd besloot mijn schoonmoeder dat ze ook ooit op 
Schoorsveld begraven wilde worden.” 
TRUUS: “Sinds het overlijden van mijn man had ik niet meer 
over de dood nagedacht. Jurgens vader zette mij aan het 

denken; ik had wel oren naar zo’n huisje onder de grond. 
En voor ik het wist liepen Ton en ik op een middag samen 
over Schoorsveld om een plekje uit te zoeken, uiteraard 
hopende dat we er nog lang geen gebruik van hoefden te 
maken. Ton en ik waren reismaatjes. Van dagjes weg tot drie 
weken in een camper door Noorwegen trekken; het was een 
gezellige vriendschap. Toen we twee mooie plekjes naast 
elkaar tegenkwamen, waren we het er al snel over eens dat 
we ‘buren’ zouden worden. Niemand had gedacht dat Ton 
anderhalf jaar daarna al zou overlijden.” 
JURGEN: “Ik vind het heel mooi dat pa in volle gezondheid 
zijn keuze voor natuurbegraven heeft gemaakt. Toen hij 
plotseling ziek werd, was die gedachte des te prettiger.” 
TRUUS: “Ik vind het een fijn idee dat ik na mijn dood niemand 
opzadel met kosten voor grafverlenging. Daarnaast geeft het 
me een goed gevoel dat mijn kinderen en kleinkinderen me 
ooit op deze fijne plek kunnen opzoeken.”

'Ik vind het een fijn idee 
dat ik na mijn dood 

niemand opzadel met 
kosten voor grafverlenging'
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Koos Biesmeijer
WETENSCHAPPELIJK 
DIRECTEUR NATURALIS

“Insecten zijn enorm 
belangrijk voor het 
ecosysteem”
“De biodiversiteit in Nederland staat flink 
onder druk. Waar je honderd jaar geleden 
nog veel verschillende soorten zag, gaat 
het sinds de jaren zestig bergafwaarts. 
Veel land is sindsdien in gebruik genomen 
voor landbouw of verstedelijking. Voor 
de meeste planten- en dierensoorten zijn 
dat geen goede omgevingen. Het gaat de 
laatste twintig jaar weliswaar íets beter, 
maar nog altijd zijn veel soorten bedreigd 
of uitgestorven.”

“Neem de hommel: van de twintig soorten 
zijn er nog maar zo’n zes prominent aanwezig 
in onze weilanden en achtertuinen. 
Voor bijen en veel andere insecten geldt 
hetzelfde. En dat is heel jammer, want 
insecten zijn enorm belangrijk voor het 
ecosysteem. Bijen en hommels bestuiven 
planten én vormen zelf voedsel voor andere 
diersoorten.”

“Gelukkig hebben we steeds beter door 
hoe we de biodiversiteit weer kunnen 
bevorderen. Door voor meer variatie in het 
landschap te zorgen, kun je namelijk bij 
het creëren van nieuwe natuur heel goed 
afwisseling aanbrengen. Door heel gericht 
te kiezen voor bepaalde bomen, struiken 
en planten, kun je specifieke plant- en 
diersoorten aantrekken; of het nu gaat om 
de klokjesgentiaan, de veldleeuwerik of de 
zandhommel. Op die manier fungeert zo’n 
natuurgebied als verbindende schakel in 
een groter natuurnetwerk.”

PLANTEN EN DIEREN DIE ZICH THUIS VOELEN.  

EEN LEVEND NATUURGEBIED WAARIN HET 

ECOSYSTEEM VOLLEDIG NATUURLIJK VERLOOPT. 

HOE KAN DE NATUUR DAT IDEALE RITME BEREIKEN? 

EN HOE ZORGEN WE VOOR MEER BIODIVERSITEIT IN 

DE NEDERLANDSE BOSSEN?

“Door te kiezen voor 
natuurbegraven, draag je bij aan 

de kwaliteit van onze natuur. 
Zélfs als je er al lang niet meer 

bent. Een prachtige gedachte als 
je het mij vraagt!”

Henk Siebel 
ECOLOOG NATUURMONUMENTEN

“De natuur de ruimte 
geven om te groeien”
“De meeste Nederlandse bossen zijn aange-
plant. Echte natuurbossen zien er heel 
anders uit: met veel verschillende bomen 
en veel open plekken waar grote grazers 
zich thuis voelen.” 

“Qua natuurwaarde scoort zo’n natuur-
bos veel beter dan de aangeplante 
Nederlandse bossen. Zo vind je er meer 
bosvlinders, bosmieren en andere typische 
bossoorten dan in productiebossen. 
Bepaalde plantensoorten bloeien alleen 
bij voldoende licht. Andere factoren die 
de biodiversiteit in onze bossen onder 
druk zetten zijn verzuring van de bodem 
en uitheemse soorten met een hele lage 
natuurwaarde, zoals de Amerikaanse eik 
en de Amerikaanse vogelkers. Die hebben 
geen natuurlijke vijanden en verspreiden 
zich daardoor razendsnel.”

“Om de biodiversiteit in een aangeplant 
bos te vergroten, helpt het om dood hout 
te creëren. Zaag sommige bomen om en 
laat ze lekker liggen. Tal van insecten, 
amfibieën, reptielen en zoogdieren voelen 
zich daarin prima thuis. En de overblijvende 
bomen krijgen daardoor meer ruimte 
om écht te groeien. In zulke bomen 
ontstaan dan weer vanzelf holtes, waarin 
bijvoorbeeld boommarters en bijzondere 
keversoorten zich kunnen nestelen.”

Ruimte 
om te groeien



De lach en de liefde. De wijn en de kunst. Hij 
leeft het volle leven van een kunstenaar. En 
hoewel hij zich tegenwoordig met een personal 
trainer afmat om de uitspattingen van het 
Bourgondische leven te beteugelen, ben je bij 
Rein van Koppenhagen aan het juiste adres 
om op het leven te proosten. Het verhaal van 
een beetje rebelse pseudo-pensionado met 
plannen: ‘Ik ben altijd een puber gebleven.’

De arm vol touwtjes en bandjes. Om zijn hals een 
nonchalante sjaal. En een voor generatiegenoten 
jaloersmakend volle haardos. Niets verraadt zijn 
echte leeftijd. Eerder een vitale vijftiger dan een 

gepensioneerde portretfotograaf. Achter het 
kekke montuurtje op zijn neus schijnt nog altijd 
een jeugdig licht. En dat terwijl maar één oog ‘het 
doet’. “Ik ben scheel geboren”, verklaart Rein. “Dat 

oog is al vroeg gecorrigeerd. Maar het heeft nooit 
goed gefunctioneerd. Dat zie ik als een voordeel. 
Ik kijk net als mijn camera. Door één lens.”

‘Wat ik ook maar wilde; 
ik zou alles bereiken’

LEVENSKUNSTENAARS. SOMS EXTRAVERT EN MARKANT. SOMS BESCHEIDEN, MAAR 

MET EEN EVEN INSPIREREND AUTHENTIEK VERHAAL. DE RUBRIEK ‘OP HET LEVEN’ 

PORTRETTEERT BIJZONDERE MENSEN DIE, HOE VERSCHILLEND ZE OOK ZIJN, ÉÉN DING 

DELEN: LEVENSLUST. REIN VAN KOPPENHAGEN IS MEDE-EIGENAAR VAN FOTOSTUDIO 

EN FAMILIEBEDRIJF NOPOINT STUDIO’S DAT OOK VOOR NATUURBEGRAVEN NEDERLAND 

FOTOGRAFEERT. REIN HEEFT (NOG) GEEN EIGEN PLEK OP EEN NATUURBEGRAAFPLAATS, 

MAAR IS WEL GECHARMEERD VAN DE FILOSOFIE.

Ben je 

SLECHT
TER BEEN? 

Dan kun je het gebied 
verkennen via onze boskar

 DE KOSTEN VAN EEN 

 NATUURGRAF VOOR EEN 

 KIST MAND OF WADE 

 ZIJN ROND DE 

3750 EURO 
 EN VOOR EEN URN 

2000 EURO 

Een houten 
boomschijf 

met inscriptie
is het enige

dat een graf 
markeert.

Praktisch
informatie over
Natuurbegraven

NATUURMONUMENTEN 
ZAL UITEINDELIJK HET 
VOLLEDIGE BEHEER VAN 
HET NATUURGEBIED 
OVERNEMEN. 
ER WORDT DUS 

VOOR 
ALTIJD
ZORG GEDRAGEN VOOR 
HET NATUURGRAF.

Onze natuurgebieden zijn 
voor iedereen 

vrij toegankelijk 
tussen zonsopgang 
en zonsondergang. 

Honden zijn toegestaan, 
mits aangelijnd. 

 Voor iedereen 
 die bij ons een 
 plek heeft, 
 bieden wij de 
 mogelijkheid 
 om ook de 

uitvaart 
 te laten plaatsvinden. 
 Dit mag, 
 maar hoeft niet.

GEVEN DEZE 
WETENSWAARDIGHEDEN JE 
NIET ALLE ANTWOORDEN 
OP JE VRAGEN? 
KIJK DAN BIJ DE VEEL GESTELDE VRAGEN OP 
ONZE WEBSITE OF VRAAG EEN BROCHURE AAN. 

WWW.NATUURBEGRAVENNEDERLAND.NL

Op het leven
Rein

3130



Huil je van blijdschap dan 

komt je eerste traan uit je 

RECHTEROOG,
huil je van verdriet 

dan komt de eerste traan uit je 

LINKEROOG
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ALLES BEREIKEN
Wie van zijn zwakte zijn kracht maakt, kan de wereld aan. Zijn luie 
oog brengt hem nog meer. “Ik ben vroeger veel gepest. Ja, dat was 
zeker louterend. Hoewel ik van nature toch echt een prater ben, 
heb ik toen letterlijk leren knokken. Het zorgde voor een enorme 
vastberadenheid. Wat ik ook maar wilde; ik zou alles bereiken.” 
Zijn jeugd speelt zich af op de Veluwe. Geboorteplaats Haarlem 
en Son zijn de andere stations. Waar de beroemde Brabantse 
lampenfabriek pa stationeert, bepaalt wat thuis is. Rein lacht: “Mijn 
vader was lichttechnisch adviseur. Ik begreep nooit waarom hij niet 
zwaartechnisch adviseur werd.”

LEER KIJKEN
Zelf kiest Rein aanvankelijk voor de psychiatrische verpleging. 
Hoewel hij de zorg nog altijd een warm hart toedraagt, botert 
het niet met ‘het systeem’. Het overlijden van zijn vader luidt een 
carrièreswitch in. “Behoefte aan meer luchtigheid? Misschien was 
dat het wel.” Rein erft de camera van zijn vader. En was er een 
bliksemflits? Zong zijn ziel toen hij het toestel voor het eerst in 
handen had? “Ons vak lijdt onder veel te romantische beeldvorming”, 
relativeert Rein. “Uiteindelijk ben je gewoon een timmerman met 
een camera. Waarom honderden foto’s maken tijdens urenlange 
sessies? Leer gewoon kijken!”

STOEL 42F
Toch is romantiek ook Rein niet vreemd. “Die fotografie voelt wel als 
voorbestemd. Net als dat ik vooraf wist dat ik op reis mijn vriendin 
zou ontmoeten. Stoel 42F. Ik zat op haar plek in het vliegtuig.” Rein 
kent vele liefdes en krijgt vier kinderen. “Een supertrotse vader. 
Vooral als ik zie hoe ze in het leven staan.” De gerenommeerde 
studio die hij als (portret)fotograaf opbouwt, is nu in handen van 
dochter Fleur en zoon Roel. “Ik herinner mijn aarzeling toen Roel 
voor het eerst de belichting instelde: ‘Wat ga jij nu doen?’ ‘Pa, zullen 
we eerst even foto’s maken?’ Het resultaat was perfect. Ik leed aan 
beroepsblindheid.”

TALENT VOOR HET NU
En zo werkt na de lichtingenieur en portretfotograaf ook de derde 
generatie in het licht. Hoewel zijn eigen camera nog geregeld klikt, 
wacht voor Rein waarschijnlijk een nieuw avontuur als gastheer in 
Spanje. Bij Rein is het altijd tegenwoordige tijd: met zijn talent voor 
leven in het nu is de eeuwigheid ogenschijnlijk ver weg. “Maar de 
filosofie van Natuurbegraven Nederland spreekt me wel aan. Ik 
ga binnenkort weer eens kijken. Als het bij me past, vraag ik mijn 
kinderen mij te helpen een plek uit te kiezen. Het moet voor hen 
ook betekenis hebben. Niet voor mij. Wat er op mijn boomschijf zou 
staan? Geen idee.” Rein lacht: “Gereserveerd, misschien?” 

'de filosofie van Natuurbegraven 
Nederland spreekt me wel aan'

'Wie 
van zijn 
zwakte 

zijn 
kracht 
maakt, 
kan de 
wereld 

aan' 

ER ZIJN 20 
NATIONALE 
PARKEN IN NEDERLAND

 

EN NEDERLAND TELT 

HONDERDEN
BOSSEN       

 EN MEREN

Niet alleen 
natuurbeelden

maar ook 
natuurgeluiden 

hebben een positief 
effect op gestreste 

proefpersonen

Op Bali zijn

tranen 
bij een uitvaart

taboe

             Kleine
wetens
waardig
heden 

84%
NEDERLANDSE 
STADSBEWONERS 
MET EEN VOLKSTUIN  
VOLDOEN MET       
VAKER AAN DE 
BEWEEGNORM 
DAN HUN 
MEDEBEWONERS 
ZONDER VOLKSTUIN 

(62%)

                                       

We maken in totaal

481
miljoen 
lange wandelingen 

per jaar...

    Van alle
nederlanders
 wandelt 

62%      
 graag...

 80%
VAN DE MENSEN 
 KOOPT 

 BIJ   
 LEVEN 
EN WELZIJN EEN 
NATUURGRAF
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In het licht
Eens per jaar, als het donker en koud is en de natuur zich opmaakt voor de winter, 
wordt het licht op onze natuurbegraafplaatsen. Op Lichtjesavond branden fakkels 
en kaarsen. Voor onze dierbaren. Zo zetten we iedereen die bij ons een plek vond 
letterlijk in het licht. Een ontroerend, magisch beeld. 

We herdenken samen. Nabestaanden maken een wandeling, of praten over het leven 
bij een mok warme chocolademelk. Buiten, waar we ons warmen bij een vuurkorf, 
of binnen, waar muziek klinkt. En we noemen hun namen. Elke naam van ieder 
persoon die rust op onze natuurbegraafplaatsen. Want pas als we hun namen niet 
meer noemen, pas als we niet meer aan hen denken; dan pas zijn ze vergeten. En hen 
vergeten, dat doen we nooit. 
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DE NATUUR IS VOOR MIJ…
Bomen, bossen geven mij het gevoel van omarmen, veiligheid en 
rust. Zoals ook de zee of het water je rust en kracht kunnen geven. 
Natuur is wonderschoon. We kunnen niet zonder.

MAGISCHE MOMENTEN 
De ochtendzon scheen heerlijk. Wandelend over onze 
natuurbegraafplaats kwamen we bij het bos. Aan de blaadjes van 
de bomen hingen dauwdruppels die wel parels leken. De zon deed 
ze goud stralen. Het magisch moment dat mijn collega Hanneke het 
‘sprookje’ van Godfried Bomans ‘De rijke bramenplukker’ vertelde. 
Lees maar eens!

MOOISTE PLEKKEN 
Natuurlijk zijn onder andere de zeeën van Polynesië en de Grand 
Canyon mooie plekken, maar de mooiste plekken zijn daar waar jij 
het geluk voelt. Dat kan zomaar heel dicht bij huis zijn.

NATUURBEGRAVEN
Een rustplek voor eeuwig in een prachtig stuk natuur. Waar de 
natuur zorgt voor het plekje, en de nabestaanden helpt in hun 
verdriet. Waar in de natuur, iedereen weer gelijk is.

MIJN IDEALE EEUWIGE PLEK…
Een plek op de Maashorst, in de bossen aan het Vossenpad. Je loopt 
er via een ‘olifantenpaadje’ naartoe. Het laatste plekje, achteraf, 
heeft mijn voorkeur. Dat past bij mij.

LEVENSMOTTO
Leef bewust. Kijk goed. De hele dag zijn ze er, de kleinste dingen; 
daar zit het in. Zie de glimlach van een voorbijganger, dat konijntje 
dat peuzelt in je tuin. Zie en hoor je kinderen en je geliefde. Ik gun 
iedereen verbinding met dát om ons heen.

DE NATUUR IS VOOR MIJ…
De waan van de dag verlaten. Mijn hoofd leeg. Genieten van de 
seizoenen en de natuur. Soms alleen, soms met de mensen van wie 
ik hou. Fietsen, wandelen of zitten op een bankje.

MAGISCHE MOMENTEN 
Dat mijn man me ten huwelijk vroeg op de hei. Dat prachtige 
ijsvogeltje dat een visje vangt. En dat nietige gevoel dat ik altijd heb 
als ik op mijn ski’s op de berg sta.

MOOISTE PLEK OP AARDE
De Plitvice meren in Kroatië.

NATUURBEGRAVEN
Onze natuurbegraafplaatsen en de eeuwig durende grafrechten 
dragen bij aan natuurbescherming. Ontroerend mooi ook wat 
de natuur met verdriet doet. Laatst zei iemand: “Ik voel hier mijn 
verdriet in de grond zakken.” Zo fijn om te horen!

MIJN IDEALE EEUWIGE PLEK…
Bij een grote waterval. Omgeven door groene weiden, bloemen en 
dieren. Misschien een beetje zoetsappig, maar dromen mag toch?

LEVENSMOTTO
Vaak missen nabestaanden de alledaagse dingen. Samen wakker 
worden, koffie drinken en erop uit gaan. Wees dankbaar voor de 
kleine dingen die je samen beleeft. Verder denk ik dat we hier zijn 
om goed voor de aarde te zorgen en dit verantwoordelijkheidsgevoel 
aan onze kinderen door te geven.

Corine Pleijsier 
(54) 
MEDEWERKER 
NATUURBEGRAAFPLAATS MAASHORST

Ellemieke Velthove-Toorman 
(44)
MEDEWERKER 
NATUURBEGRAAFPLAATS SCHOORSVELD Het ritme van de seizoenen. The circle of 

life. Natuurbegraven Nederland staat met 
beide benen in de natuur. Tegelijkertijd is 
ook zingeving onlosmakelijk verbonden  
met wat we dagelijks doen. Wat betekent 
de natuur voor onze medewerkers? Hoe 
staan zij in het leven? Wat vinden zij van 
natuurbegraven? En hoe kijken zij naar 
later?

Levens
motto



De 
natuur 
leeft

MET BOSWACHTER 
FRANS KAPTEIJNS OVER 
NATUURBEGRAAFPLAATS 
MAASHORST

De lokroep van een nieuw seizoen is onweerstaanbaar. 
En met ‘boswachter Frans’ van Natuurmonumenten 
als gids ben je helemaal voorgoed betoverd. Hotel 
de botel. Smoorverliefd op de natuur. Een reis over 
natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk. Langs 
pollen en drollen. Sporen van flora en fauna. En: wie 
droomt er nog van kabouters als er ook magische 
wezens als vossen, spechten en rode mieren bestaan?

“Luister eens! De geelgors!” Magischer wordt het niet. 
Als Frans Kapteijns het gezang van het felgele vogeltje 
nabootst, waaien opeens de eerste klanken van een 
klassiek meesterwerk door de Maashorst. “Ik weet vrijwel 
zeker dat Beethoven bij het componeren van zijn vijfde 
symphonie door dit vogeltje geïnspireerd is. Alle inspiratie 
komt ergens vandaan. En reken maar dat die componisten 
naar de geluiden in de natuur hebben geluisterd.”

BIJTENDE MIEREN
Of Beethoven, Bach en Mozart ooit in de Maashorst zijn 
geweest, weten we niet. Ze hadden in elk geval geen 
social media met 12.000 volgers, zoals Frans. Op zijn 
zevende weet hij het al. Op de vraag van zijn opa ‘Wa 
wilde ge later worden menneke?’, is maar één antwoord 
mogelijk: boswachter. Frans is geboren voor de natuur. 
Hij huppelt nog net niet. Maar ook nu hij na zijn officiële 
pensioen als vrijwillig boswachter door het leven gaat, 
is zijn enthousiasme onverminderd groot. “Kijk nu toch! 
Echt iets van het vroege voorjaar. Hier kan ik toch zo van 
genieten”, jubelt Frans als hij bij een kleine mierenhoop 
neerknielt. Met een knipoog: “Ja, pas maar op. Ze bijten. 
Alleen boswachters laten ze met rust.”

ELFJES
Wat volgt, is een klein college over rode en zwarte 
mieren. Behaard en onbehaard. De ontdekkingsreis is rijk 
en leerzaam. We bewonderen het betere boorwerk en 
de smidse van de roffelende grote specht, leren dat de 
pissenbed het enige kreeftachtige landdier is en als we 
off road gaan, vinden we knikkergalwespen, Portugese 
algen en de legers van hazen en vossen. Frans ‘serveert’ 
een vossendrol: “Zie je die veerpen? Hij heeft een vogel 

‘Ik laat mensen altijd 
bewust de natuur aanraken’ 

gegeten.” Iets poëtischer is het elfenbankje. “Weet je hoe die 
paddenstoelen aan die naam komen? Ze geven licht. En in het 
donker is het net of ze bewegen. De werkelijkheid is dat fosfor het 
lichtgevende effect veroorzaakt en dat jij zelf beweegt. Verbreekt 
dat de betovering? Oké, misschien waren het toch echte elfjes.”

DE NATUUR AANRAKEN
Het decor verplaatst zich naar een heideveld. “Heide, bos, 
stuifzand en vennen. De Maashorst biedt alles wat Brabant heeft. 
De hele provincie in al zijn facetten en kleuren.” Frans bukt om 
een grasplantje te plukken. “Moet je voelen: pitrus. Daar deden ze 
vroeger paraffine omheen om kaarsen van te maken. Ja, stevig hè? 
Die vergeet je nooit meer. Ik laat mensen altijd bewust de natuur 
aanraken. We zijn tegenwoordig te ver van de natuur verwijderd. 
Dan zeggen ze dat de natuur van slag is. Nee, de mens is van slag! 
Wij begrijpen de natuur niet meer. Ik zie het als mijn missie om die 
band te herstellen.”

‘Heide, bos, stuifzand en vennen. 
De Maashorst biedt alles wat 

Brabant heeft’
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Net als bij de bestaande natuurgebieden staat ook op de nieuwe locaties 
de kracht van de natuur voorop.  “We verhogen de natuurkwaliteit in 
gebieden en bevorderen zo de biodiversiteit”, benadrukt Roy. “Ook 
nemen we bezoekers straks mee in het verhaal van de betreffende plek. 
Op die manier gaan natuurkwaliteit en cultuurhistorie hand in hand.” 
We willen dat planten en dieren zich er thuis voelen en mensen kunnen 
genieten van die natuur. Het zijn plekken die rust en levenskracht ademen. 
Natuurbegraven Nederland creëert ook nieuwe natuur.  

Een verborgen parel in Midden-Brabant: Landgoed Huis ter Heide bij Loon op Zand is een 
paradijs voor vogels, reeën en vlinders, met wel honderden jaren oude paden. In een deel 
van dit natuurgebied maken we natuurbegraven mogelijk.

Op het landgoed rond Landgoed Jachtslot de Mookerheide, in het noordelijkste puntje 
van Limburg, investeren we samen met Natuurmonumenten in het herstel van het 
landgoed en haar natuurgebieden. Ook hier maken we natuurbegraven mogelijk.

Landgoed Christinalust in Twekkelo is al vijf generaties in bezit van de Twentse 
textielfamilie Van Heek. Nazaat Jeroen Jordaan wil de natuur hier weer laten opbloeien 
en openstellen voor publiek. Daarnaast zal er ook een mogelijkheid tot een laatste 
rustplaats gecreëerd worden.

1
2
3

Nieuwe gebieden
in ontwikkeling
NATUURBEGRAVEN WORDT VOOR STEEDS MEER MENSEN

IN NEDERLAND BEREIKBAAR. INITIATIEFNEMER VAN 

NATUURBEGRAVEN NEDERLAND, ROY VAN BOEKEL, LICHT 

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN TOE.

DRIE PLEKKEN WAAR WE, DE KOMENDE JAREN, EEN LAATSTE RUSTPLAATS IN DE NATUUR 
MOGELIJK WILLEN GAAN MAKEN:
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COLOFON

HEB JE INTERESSE IN EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING? 
Een informatief gesprek met een wandeling is de beste manier om een goede 
indruk te krijgen van natuurbegraven en een specifiek natuurgebied. Voel je 
vrij om het informatiecentrum op onze locaties te bezoeken op een moment 
dat het jou het beste uitkomt. Maak je een afspraak, dan zorgen wij dat we 
alle tijd voor je hebben.

Somerenseweg 116
Heeze

T. 040 303 23 00

contact@schoorsveld.nl

www.schoorsveld.nl

Harderwijkerweg 37
Arnhem

T. 026 711 22 10

contact@heidepol.nl

www.heidepol.nl

Franse Baan 2
Schaijk

T. 048 674 50 06

contact@maashorst.nl

www.maashorst.nl 

Chris: Oma, hoe oud zijn jouw papa en 
mama geworden?
Oma: Papa was 65 en mama 87, toen ze 
doodgingen.

Chris: En waarom zijn ze dan dood?
Oma: Papa was ziek, al heel lang. En 
mama was versleten, die kon niet meer 
zoveel. Maar dan ben je ook oud hoor, als 
je 87 bent!

Chris giechelt

Chris: Had jij ook opa’s en oma’s?
Oma: Jazeker, ik had twee opa’s en twee 
oma’s. Ze zouden nu wel 125 jaar zijn, als 
ze nog leefden. wat denk jij, kun je 125 jaar 
worden?
Chris: Ja hoor. Maar niet alle mensen!

Chris: Oma, wat ís doodgaan?
Oma: Tja…dat is een heel goede vraag. 
Dat weten wij eigenlijk ook niet precies. 
Vaak ben je dan moe, en oud..

Chris: En ziek!
Oma: Ja, dat soms ook. En dan ben je 
dood, en dan weet je niets meer. Zo gaat 
dat.

Chris: Nee…nooit meer. Dan weet je ook 
niks meer over mij.
Oma: En daarom…wil ik graag nog héél 
lang blijven leven.

Bij oma komen er tranen. Zachtjes. Chris 
geeft oma een dikke knuffel. In de kamer 
is het stil. Geen enthousiast gewiebel 
van Chris op de bank. Geen kwebbelend 
stemmetje. Even stil.

Chris: Maar oma, als jij doodgaat, wil je 
dan in een kist of in een oven?
Oma: Ik wil het liefst in een kist. En opa 
ook.

Chris: En wil je dan een korte broek en een 
t-shirt aan, of een lange broek en een trui?
Oma: Nou, het liefst een lange broek. 
Want oma’s hebben niet vaak meer een 
korte broek aan hè. De benen worden wat 
minder als je ouder wordt.

Chris: Oma kijk! Mijn tand zit los! Voel 
maar! Als die eruit valt, doe ik hem in een 
tandenpotje. Die heb ik thuis één. Wil je 
die een keertje zien?
Oma: Tuurlijk, Chris. Natuurlijk. Wat goed 
dat je tand los zit, dan krijg je straks een 
grotemensentand. Dat hoort er allemaal 
bij, als je ouder wordt. Groei jij nog maar 
even lekker door. Kom hier, dan krijg je 
een knuffel van oma.

NIETS ZO ONTWAPENEND ALS EEN KIND. KINDEREN KIJKEN HEEL 

ANDERS TEGEN HET LEVEN -EN DE DOOD- AAN. OPEN. EERLIJK. 

ONSCHULDIG. ZE ZIJN OOK NIET BANG OM VRAGEN TE STELLEN. 

Rikie Claassen (71) heeft zo’n ontwapenende kleindochter: de zesjarige 
Chris. De twee zijn hecht. Ze kletsen en knuffelen wat af samen. 
Tijdens een wandeling door de wijk bij oma, en bij het doorbladeren 
van oude fotoalbums komen er bij Chris bijzondere vragen naar boven. 
Een gesprekje over leven en doodgaan, een korte of lange broek en 
loszittende tanden.

CHRIS & OMA

had jij ook 
opa's en oma's?'

‘Oma, Meer weten? 

Dit magazine is een uitgave van Natuurbegraven Nederland 

Speciale dank aan alle mensen 
die in dit blad hun persoonlijke, 
bijzondere verhalen delen en zo 
belangeloos meewerkten aan de 
artikelen in dit magazine. 

Mei 2018. 
Overname van artikelen is niet 
toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
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Ik 
sta 
even 
stil 
en 
dat 
is 
een 
hele 
vooruitgang.
Bertolt Brecht


