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Je laatste
rustplaats
in de natuur

Hoe, wat en waarom?

Een plek
Van jou
Voor altijd

Een plek die je zelf kiest
midden in de natuur.

Je geeft het
leven door
Een gesprek tussen
jong en oud.

Herdenken,
herinneren en
vooruitkijken
16 mensen vertellen
hun verhaal.

Weet je nog?
Dat we elkaar voor het eerst zagen...
Jouw hand in mijn hand.
Dit is ons verhaal.
Over liefde en de kracht van de natuur.
Over vrijheid en verbondenheid.
Jij bent de wind, de zon, de aarde.
...kijk om je heen, kijk naar de bomen,
voel de aarde onder je voeten.
Ik zal altijd bij je zijn.

www.natuurbegravennederland.nl
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“Je voelt je hier direct
welkom en je ervaart
de rust en ruimte”
Het is een stralende dag. De echte lente kwam laat dit jaar, maar daar is dan toch de zon.
Het witte jachthuis van natuurbegraafplaats Huis ter Heide schittert en de boombladeren
glanzen in het zonlicht. Hero (73) en Fieke (72) stappen het jachthuis binnen voor hun
afspraak met medewerkster Saskia Pas. Eerst een kop koffie. Dan een wandeling en een
mooi gesprek. Over het leven, de vogels, de weidsheid en natuurbegraven.
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Huis ter Heide ligt tussen twee plaatsen in: de Moer aan
de ene kant, Loon op Zand aan de andere. De Efteling is
niet ver weg, net als het natuurgebied Loonse en Drunense
Duinen. Huis ter Heide is wat minder bekend bij het ‘grote
publiek’. ‘’Een verborgen parel’’, zo beschrijft Saskia het.
“We zijn dan ook heel dankbaar dat we mensen hier de
mogelijkheid kunnen bieden een laatste rustplek te kiezen
in de natuur.”

De geur van koffie en verse bloemen. Hier begint het
informatieve gesprek tussen Saskia, Hero en Fieke.
ZELF VORMGEVEN
Saskia vertelt over natuurbegraven. Over hoe je hier een
plek uitzoekt voor altijd. Dat je eeuwige grafrust hebt en
kunt kiezen voor het begraven van een lichaam, urn of as.
En over hoe je je afscheid helemaal
zelf mag vormgeven.

“Hoe groot het
hier is, en
zo weids ook”

EÉN GEVOEL
Hero en Fieke wonen in Eindhoven.
Ze
kennen
natuurbegraafplaats
Schoorsveld al, van wandelingen die
ze daar maken en natuurbegravingen
die ze er bijwoonden. “Het is een heel
andere plek dan deze”, vertelt Hero.
“Maar het gevoel is hetzelfde. De
mensen die hier werken zijn betrokken en lief. Je voelt je
direct welkom en je ervaart de rust en ruimte.”
Natuurbegraafplaats Huis ter Heide is nog maar net open
als Hero en Fieke er komen wandelen. Het voormalig
jachthuis onderging een grondige verbouwing en is
nu het informatiecentrum. Stap je over de drempel,
dan is het alsof je bij vrienden thuis komt. Een lange
tafel met uitnodigende stoelen, een lekkere bank, een
knusse keuken met glanzende tegeltjes aan de muur.

Als de koffie op is, gaan de drie de zon
in. Zodra ze buiten stappen, klinken
de geluiden van de vele vogels.
“Hoor je ze?”, zegt Fieke. “Dat is toch
prachtig hè. Als je hier aankomt, word
je al verwelkomd door de vogels.”

Eerste stop tijdens de wandeling is de ceremonieruimte.
Aan de achterkant grote schuifdeuren met ramen, zodat
je de ruimte heel gemakkelijk kunt verbinden met buiten.
Binnen staan zachte banken en tafels van hout. Een ruimte
waar je je direct lekker in voelt, en die -al is het binnen-,
aanvoelt als natuur. Grenzend aan de kapschuur ligt een
open veld. “Dit wordt een bloemen- en kruidenveld”, vertelt
Saskia. Met plukbloemen die mensen op de plekken van
hun dierbare mogen leggen. Het wordt een prachtige plek
om over uit te kijken.”
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“Daar bij
die boom,
waar leven is.
Dat is een
mooie plek”
GEEN PROTOCOLLEN
“En je afscheid mag je dus helemaal zelf invullen?”, vraagt
Fieke. “Mag je bijvoorbeeld de ceremonie ook buiten
doen? “Zeker, er is hier heel veel mogelijk”, legt Saskia
uit. “Bij ons gelden geen vaste protocollen. Zo heb je
alle ruimte om het afscheid vorm te geven zoals jij wilt. In
de ceremonieruimte, of buiten onder de tarp, verderop in
het gebied.”
De drie wandelen verder. De kleine goudgele steentjes
die op de kronkelende paden liggen, knisperen onder
hun voeten. De zon op de bladeren van de bomen maakt
dansende schaduwen op het pad. Fieke geniet. “Hoe groot
het hier is hè, en zo weids ook. Zo mooi.”
NATUUR VERSTERKEN
De natuur in het gebied wordt volop versterkt. Hier en daar
zie je dat bomen weggehaald zijn om de natuurwaarde te
verbeteren en om planten en bomen weer een kans te geven
om te groeien. “Kijk, daar staan heel mooie beukenbomen”,
wijst Saskia. “Met van die takken die zo prachtig langs de
paden hangen.”
Saskia, Hero en Fieke lopen al pratend over de paden.
Vol interesse kijken Fieke en Hero om zich heen en laten ze
zich informeren over de natuur en over de mogelijkheden
hier. Bij een boom staan ze even stil, net als bij een klein

stukje bos waarvan de bodem bedekt is met zachte,
heldergroene mossen. “Dit is ons vlinderveld”, vertelt
Saskia. “Met plekjes voor stil geboren baby’tjes. De bodem
is hier zo zacht, dat past er helemaal bij.”
WAAR LEVEN IS
Het rondje is gelopen, de zonnestralen hebben de drie
verwarmd. “Nou, ik weet het wel hoor”, zegt Fieke dan.
“Als ik zou kiezen voor natuurbegraven, dan vind ik die
plek daar bij die boom wel mooi. Daar waar leven is.
Spechtenholen in de boomstam, een klompje honingraat
aan een tak. Dat spreekt mij aan. Dan ben ik niet zo alleen
als ik daar lig.”
Hero is nog niet zo uitgesproken. “Ik laat het over aan mijn
nabestaanden om een plek voor mij uit te kiezen. Maar
natuurbegraven spreekt me wel heel erg aan. Soms zie je
mensen langzaam naar hun einde gaan, maar soms komt
de dood ook onverwacht. Dan lijkt het me fijn als dit al
geregeld is.”
Even kijken ze nog bij de plattegrond aan het begin van
het gebied. “Ja, het is een mooie plek”, besluit Hero.
“Heel mooi”, beaamt Fieke. Dan laten ze deze bijzondere
plek in de natuur achter. Met een glimlach op hun gezicht
en stof tot nadenken in het hoofd.
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“Het is logisch
dat we ons zo
fijn voelen in
de natuur want
we zijn er
onderdeel van”
Een robuuste boom met stevige stam. Een enorme beuk
van minstens honderd jaar oud. Voor Roy van Boekel,
directeur van Natuurbegraven Nederland, tekenend voor
de kracht van de natuur. “Je voelt je er klein bij. Als je
daar naar kijkt, krijg je in de gaten hoe groots de natuur
is. Want toen die boom een boompje was, zag de wereld
er compleet anders uit. Het is logisch dat we ons zo fijn
voelen in de natuur, we zijn er onderdeel van. Dat zijn
we alleen een beetje vergeten.” Roy ziet dat de natuur
in Nederland achteruit gaat, maar: “Geef je de natuur de
ruimte, dan explodeert ze. En dát geeft hoop.”
Die hoop is voor hem de laatste jaren alleen maar gegroeid.
Natuurbegraven Nederland begon in 2012 met natuurbeheer
op natuurbegraafplaats Heidepol. Voorheen was er op
deze plek alleen landbouwgrond en had de natuur een
beperkte ecologische waarde. “Toen we er kwamen waren
er geen dassen meer, nu wel. Inmiddels zie je velden met
bloeiende kruiden en dát is weer belangrijk voor insecten.
Dat bewijst voor mij dat zelf actie ondernemen er echt toe
doet. Wij doen dat met een grote club inmiddels, maar ook
thuis heeft dit effect. Want zet je de juiste planten in je
tuin, dan zitten er binnen een paar uur al hommels, vlinders
en bijen. En als er insecten zijn, komen er vogels, zijn er
vogels, dan komen er roofvogels en ga zo maar door.” De
natuur op de natuurbegraafplaatsen is verbeterd zichtbaar.
Natuurbegraafplaats Maashorst en Schoorsveld staan ieder
jaar meer in bloei, en op Heidepol vinden dieren hun weg
naar het natuurgebied.
PUUR
De gedachte dat mensen en natuur elkaar versterken staat
aan de basis van Natuurbegraven Nederland. “De natuur
staat voorop en binnen die natuur maken we natuurbegraven
mogelijk.” Naast winst voor natuur door deze te verbeteren,
halen mensen er kracht uit, en dát is voor Roy misschien
wel het mooiste: “Het is prachtig om te zien wat onze
natuurbegraafplaatsen betekenen. Het zijn natuurgebieden
waar altijd mensen zijn, ontmoetingsplekken, en in rouw

soms het eerste stapje naar contact. Er zijn zelfs nieuwe
liefdes ontstaan, daar doen wij niks aan, maar de ruimte
is er.” Voordat Natuurbegraven Nederland bestond, bezocht
hij zelf zijn schoonmoeder op een reguliere begraafplaats.
Hij hield dan zijn kinderen aan de hand, want: “Die jongens
van mij schieten alle kanten op. Je wil niet dat ze iets
beschadigen.” Ook ging hij op zondag de bossen in: “Wel 3
uur lang!”, zonder ze aan de hand te houden. “Stel je voor dat
die boswandeling een bezoek aan oma is.”

“De natuur staat
voorop en binnen
die natuur maken
we natuurbegraven
mogelijk”
EEN GROENE DROOM
De samenwerking met Natuurmonumenten versterkt deze
ruimte nog eens door onze belofte om de natuur voor
altijd te beschermen. Natuurbegraven Nederland heeft
net als Natuurmonumenten een groene droom: Nederland
mooier en groener maken. De natuurbegraafplaatsen
worden na de laatste natuurbegraving overgedragen aan
Natuurmonumenten die voor altijd voor ze zal zorgen.
Zo blijven we, ook voor de generaties die volgen, deze
droom najagen.
Vanaf het begin was voor Roy en andere initiatiefnemers
van Natuurbegraven Nederland duidelijk dat de natuur puur
moest zijn. “Natuur die er oorspronkelijk was en die past
binnen het natuurgebied, natuur die op één staat. Want
dan komen die zandhagedis en harige ratelaar écht terug en
komt ook de kracht van de natuur los.’’
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Reeën leven in bosachtige gebieden
met open plekken en aangrenzende
velden. In de schemering en
ochtenduren grazen ze op de
open velden en zoeken ze hier
naar voedsel. Om te rusten en te
herkauwen trekken ze zich terug
in de beschutting.
Kom je tijdens een wandeling
een ree tegen die jou aankijkt en
blijft staan? Wandel dan rustig door.
Vaak is het zo dat je stil gaat staan
en de ree onraad ‘ruikt’ en vlucht.
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Verhalen in je ogen
Door het leven getekende huid
Herinneringen, vervlogen
De wind ademt langzaam uit
Je wordt geboren om te leven,
lief te hebben
te geven
Om te worden wie je was
en te zijn
wie je bent
voor altijd
NB
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Trek
eropuit
Water, voedsel, een thuis
en rust. We hebben het
nodig om te leven. Om
van dat leven te genieten,
te zorgen voor onszelf en
voor anderen zoeken we
daarnaast naar verbinding,
zingeving en kracht. Trek
eropuit en ontdek het in
de natuur. Natuur is er
namelijk, altijd, en overal.
Ontdek hoe je verbonden
raakt met jouw natuur.

Wandel

Gedachten die al wandelend ontstaan doen er écht toe,
vond filosoof Friedrich Nietzsche. Hij trok zomers lang door
de Zwitserse Alpen om na te denken. Filosoof Immanuel
Kant wandelde dagelijks na de lunch één uur lang om zijn
gedachten letterlijk de vrije loop te laten. Massaal, en
al sinds lange tijd, wandelen we pelgrimstochten zoals
Kumano Kodo in Japan, de Camino de Santiago in Spanje
en beklimmen we de berg Kailash in Tibet. Wandelen kan
altijd en overal, samen of alleen, door het park of in een
natuurgebied. Je hoeft alleen jezelf mee te nemen.

Zoek en vind

Je hoeft niet in de bossen te wonen om de kracht van de
natuur te ervaren. De natuur is overal. Zelfs als je misschien
denkt van niet. Ga naar buiten en kijk om je heen. Verdwaal
met je gedachten in een oneindige sterrenhemel. Je hoeft
alleen maar omhoog te kijken. Of zoek overal waar je
komt naar groen. Van een sprietje onkruid tot uitgestrekte
grasvelden en bossen.

Voel

Trek je schoenen uit en voel het gras tussen je tenen. Laat
zand door je vingers glippen. Laat de regen je gezicht
verfrissen. Ruik het vers gemaaide gras in de zomer en de
vallende bladeren in de herfst. Laat de natuur je zintuigen op
scherp zetten en voel de kracht.

Ontdek en verwonder

Een ree die sierlijk door de bossen rent. Een vlinder die vrolijk
de lente inluidt. Een specht die op boomstammen roffelt
of het vrolijke gezang van vogels wanneer de zon opkomt.
De natuur is thuis voor ontzettend veel dieren. Ontdek ze
en verwonder je. Want niet alleen huisdieren hebben een
positieve invloed op onze stemming, ook een dieprood
lieveheersbeestje of een prachtige ijsvogel verwondert.
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Een
plek
voor
eeuwig
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JE LAATSTE RUSTPLAATS IN DE NATUUR
De natuur. Waar het voelt alsof de bomen
je omarmen en waar het lijkt alsof de rust in
het water van de vennen weerspiegelt. Waar
de wind bladeren zacht laat dansen en waar
zonnestralen verwarmen. Een laatste rustplaats
voor eeuwig, in de natuur, op een plek door jou
gekozen. Wat houdt dat precies in?

Hoe,
wat
en
waarom?

KIES ZELF JOUW PLEK
Stil in de schaduw of midden op een open veld
waar de zon vaak schijnt. Je kiest zelf de plek
die bij jou past. Een plek voor een kist of een urn.
Alleen voor jou, of samen. Een medewerker op de
natuurbegraafplaats begeleidt dit keuzeproces,
waarin alle tijd wordt genomen.
De door jou uitgekozen plek wordt vastgelegd
in een akte waarin de coördinaten van de
plek opgenomen zijn. Deze coördinaten zijn
na overlijden ook op te zoeken in de app van
Natuurbegraven Nederland.
VOOR ALTIJD VAN JOU
Reserveer je een plek op onze natuurbegraaf
plaats, dan heb je voor eeuwig het recht om
daar begraven te worden. Je betaalt eenmalig
voor jouw eigen plek, zonder bijkomende kosten
voor onderhoud of verlenging van grafrechten.
Je nabestaanden hoeven hier geen beslissingen
meer over te nemen. Zo is het goed geregeld
voor later.
BIJDRAGEN AAN DE NATUUR
De keuze voor een laatste rustplaats in de natuur
draagt bij aan behoud en verdere ontwikkeling van
natuur in Nederland. Een deel van de opbrengsten
van een natuurgraf wordt namelijk gereserveerd
voor Natuurmonumenten. Nadat de laatste
natuurbegraving heeft plaatsgevonden, wordt het
gebied overgedragen aan Natuurmonumenten.
Op deze manier blijft de natuur voor altijd natuur.
MIDDEN IN DE OPENBARE NATUUR
Genieten van de seizoenen. Wandelen, fietsen
of even (uit)rusten op een bankje. Iedereen is
welkom op onze natuurbegraafplaatsen tijdens de
‘openingstijden van de natuur’: van zonsopkomst
tot zonsondergang.
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Heidepol
Een
bijzondere
plek
Aan de voet van het Nationale Park de
Hoge Veluwe ligt natuurbegraafplaats
Heidepol. Waar lichte hoogteverschillen
zichtbaar en merkbaar zijn, waar de
geschiedenis haar sporen laat zien en
waar oorspronkelijke natuur herstelt. Een
lange laan met beuken voert eerst langs
nieuwe, jonge natuur die verbonden is met
groene geschiedenis in het verlengde van
de geliefde Hoge Veluwe. Een bijzondere
plek waar hanzewegen paard en wagen
van Arnhem naar Harderwijk brachten en
vanuit waar Koning Willem III van Oranje
zijn weg vond van en naar Paleis het Loo.

De duidelijk zichtbare grens tussen Arnhem
en Ede op natuurbegraafplaats Heidepol
vormt de oorsprong van de naam Heidepol.
Om de grens aan te geven werden in de
19e eeuw beuken geplant en zandheuvels
gemaakt. Deze heuvels werden afgedekt
met heideplaggen, ook wel pol genoemd.
Het Heidepolpad verbindt jonge natuur
met het natuurgebied waar het sinds 2012
mogelijk is een laatste rustplaats te kiezen.

Harderwijkerweg 37, 6816 VA Arnhem
026 711 22 10, contact@heidepol.nl
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Landgoed
Mookerheide
Beschermd
en betoverend
natuurgebied
Tussen de bergen en dalen van het Nijmeegse Rijk ligt
het beschermde natuurgebied Landgoed Mookerheide.
De Mookerheide ademt historie, legenden en liederen.
Iedereen in de nabije omgeving kent wel een verhaal,
lied of gezegde dat verwijst naar de historische
gebeurtenissen in dit gebied. Een stuwwal uit de ijstijd
heeft een glooiend heuvellandschap gevormd, waar
zandhagedissen zich verstoppen en waar spechten
van zich laten horen. Het gebied is duizenden jaren
lang onderdeel van het Ketelwald, een oerbos dat zich
uitstrekte van Nijmegen naar het Duitse Xanten.

Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide
ligt in de noordelijke punt van het prachtige
Limburg, op 10 minuten rijden van Nijmegen.
Het bestaand en beschermd natuurgebied
biedt 55 hectare aan een glooiend
landschap van bossen en open velden.
Een eigen plek op natuurbegraafplaats
Landgoed Mookerheide betekent een
laatste rustplaats in de uitgestrekte natuur
tussen de vlinders en de vele vogels.
Wandel over de sprookjesachtige bospaden
en strijk met een kleedje neer onder een
boom. De natuur is er voor iedereen.

Heumensebaan 18, 6584 CL Molenhoek
024 203 62 30, contact@landgoedmookerheide.nl
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Maashorst
Oernatuur
en Brabantse
geschiedenis
In het oergebied van Brabant beleef je de
zichtbare geschiedenis van een oeroude
traditie. De plaats Zevenbergen en
knooppunt Paalgraven danken hun naam
aan de grafheuvels die zijn ontstaan door
natuurbegraven. Mensen kozen 2500 jaar
geleden al voor een laatste rustplaats in
de natuur. In het grootste aaneengesloten
natuurgebied van Brabant ligt in Schaijk
ook de gelijknamige natuurbegraafplaats
Maashorst. Bekijk met eigen ogen het
natuurgebied waar de oudste vorm van
begraven haar oorsprong vindt.

Een lange laan met Spaanse aken en
beuken vormen de gespreide armen van
natuurbegraafplaats Maashorst, waar
iedereen welkom is. Het ven aan het begin
van het natuurgebied is een tipje van een
prachtige sluier natuur. De graslanden
bieden ruimte aan verschillende bloemen
om te bloeien. Via het Buizerdpad,
dat overloopt in het Dassenpad en het
Vossenpad, kom je in het heidegebied van
de natuurbegraafplaats in Schaijk. Ontdek
het gebied waar ooit de Maas stroomde.

Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk
0486 74 50 06, contact@maashorst.nl

17

Schoorsveld
Terug naar
moeder natuur
In het hart van Brabants natuurschoon
ligt natuurbegraafplaats Schoorsveld.
Een, vroeger, moerassig natuurgebied
waar grote houten balken (schoren)
hulp boden bij het oversteken van een
beekje. De productiebossen hebben
plaatsgemaakt voor een natuurgebied dat
zich ontpopt tot een plek met een eigen
gezicht. Een gevarieerd bos met naalden loofbomen, open stukken groen om
bloemen de ruimte te geven en de vennen
waar waterbloemen en vogels hun thuis
vinden. Op deze schilderachtige plek
krijgt de natuur alle ruimte om zich
te ontwikkelen.

Het cultuurhistorisch landschap herleeft op
natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze
door loofbomen en verschillende struiken,
zoals de vlierbes en de lijsterbes. Als je
goed luistert, én stil blijft zitten, ontmoet
je misschien wel een ijsvogel die over het
water scheert. De natuurbegraafplaats is
dagelijks door iedereen te bezoeken. Van
zonsopkomst tot zonsondergang kun je hier
wandelen, genieten van het weer op een
bankje in de zon en even stilstaan om in alle
rust de schoonheid van de natuur te ervaren.

Somerenseweg 116, 5591 TN Heeze
040 303 23 00, contact@schoorsveld.nl
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Huis ter Heide
Een verborgen
parel
Dichtbij de Loonse en Drunense
Duinen omlijsten drie hoofdpaden het
kenmerkende mozaïeklandschap met een
lichtgroen hart. Bossen, statige lanen
en kruidenrijke akkers kenmerken het
natuurgebied dicht tegen de stadsrand
van Tilburg en de dorpskernen De Moer
en Loon op Zand. In het groene hart
van Brabant biedt natuurbegraafplaats
Huis ter Heide de mogelijkheid voor een
laatste rustplaats in de natuur.

In een deel van natuurgebied Huis ter
Heide bij Tilburg is gewerkt aan de
verbetering en ontwikkeling van de natuur
met een nieuwe natuurbegraafplaats.
Deze natuurbegraafplaats draagt bij
aan natuurbehoud en -verbetering voor
de generaties die ons volgen. Samen
met Natuurmonumenten staan we
aan het begin van het herstel van het
cultuurhistorisch karakter.

Ervaar de natuur van dichtbij en leer wat natuurbegraven voor
jou kan betekenen met de verschillende activiteiten die worden
georganiseerd. Wandel met ons mee, verdiep je kennis of stroop
gezamenlijk de mouwen op tijdens een natuurwerkdag. Maken we
binnenkort kennis tijdens een van onze activiteiten?

Middelstraat 1, 5176 NH De Moer
013 303 31 20, contact@huisterheide.nl

19

In ontwikkeling:

Christinalust en
de Bonnenpolder
Natuurbegraven bereikbaar en mogelijk maken
voor iedereen die dat wil, in heel Nederland.
Daar staat Natuurbegraven Nederland voor.
Daarom wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van
nieuwe natuurgebieden waar dit mogelijk kan worden.
Het meest concreet zijn Landgoed Christinalust
in Twekkelo en de Bonnenpolder in een prachtig
stukje Zuid-Holland.

“Net als bij onze bestaande natuurgebieden, staat ook
voor Christinalust en de Bonnenpolder de kracht van de
natuur voorop”, vertelt Roy van Boekel, directeur van
Natuurbegraven Nederland. “De natuur wordt verbeterd
zodat planten en dieren zich thuis voelen en mensen er
kunnen genieten. Ook wordt het verhaal van de betreffende
plek gedeeld met de bezoekers. Op die manier gaan
natuurkwaliteit en cultuurhistorie hand in hand.’’
LANDGOED CHRISTINALUST
Aan de rand van het groene Twekkelo, tussen Enschede en
Hengelo, ligt Landgoed Christinalust. Een prachtige groene
omgeving waar de Twekkeler Beek doorheen stroomt. Het
landgoed is al vijf generaties in het bezit van de Twentse
textielfamilie Van Heek. Nazaat Jeroen Jordaan wil de
natuur hier weer laten opbloeien en openstellen voor
publiek. Daarnaast zal er een mogelijkheid zijn voor het
kiezen van een laatste rustplek in de natuur. De komende
jaren wordt het landschap hersteld en het leefgebied voor
planten en dieren verbeterd. Ook wordt het landgoed beter
toegankelijk voor wandelaars. Natuurlijke verbindingen
worden gecreëerd in het landschap waardoor er ruimte komt
voor gevarieerde kruiden, faunarijke graslanden, heischrale
graslanden, heide, een natuurbos met eiken en beuken, en
nieuwe poelen. Door deze natuurontwikkeling ontstaan er
ook open plekken die geschikt zijn voor natuurbegraven.

DE BONNENPOLDER
Meer natuur in de provincie Zuid-Holland is een wens
die al vele jaren leeft onder haar inwoners. Velen zijn
dan ook zuinig op de stukjes groen in de omgeving
van Hoek van Holland en Rotterdam. Samen met
Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap
wordt van een groot deel van de landbouwgrond
in de Bonnenpolder een vrij toegankelijk natuurgebied
gemaakt dat past in het waardevolle kenmerkende
open polderlandschap. Een groot deel van het
landschap blijft open, en een deel wordt nieuw duinbos.
Door de Bonnenpolder te laten overvloeien in
de natuur van het Staelduinse bos, en er een
kruiden- en faunarijk grasland van te maken,
ontstaat er meer ruimte voor planten en dieren.
Je komt er straks weer veel bloemen, vlinders
en andere soorten tegen die je vroeger veel op
het boerenland zag. De Bonnenpolder wordt een
gebied waar mensen van de natuur kunnen genieten,
ontspannen en recreëren. Een plek waar activiteit
en natuurbeleving samen kunnen gaan. Een klein
gedeelte daarvan biedt straks ruimte aan mensen
die in de natuur begraven willen worden.
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Samenwerken met Natuurmonumenten

“We hebben voor een
deel dezelfde genen”

NATUURBEGRAVEN EN NATUURMONUMENTEN
Onze natuurbegraafplaatsen zijn eigendom van Natuurbegraven Nederland óf liggen in een natuurgebied van Natuurmonumenten. Na de
laatste natuurbegraving worden al onze gebieden overgedragen aan Natuurmonumenten. Zij beheert, beschermt en versterkt de natuur en
daarmee ook elk natuurgraf.
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“Iedereen kan
hier genieten van
het landgoed”
Natuurmonumenten
zorgt al meer dan
honderd jaar voor de
natuur in Nederland.
Ze geeft natuur de
ruimte en beschermt en
beheert natuurgebieden,
waardevolle landschappen
en cultureel erfgoed.
Meer en betere natuur
realiseren is een ambitie
die wij als Natuurbegraven
Nederland delen met
Natuurmonumenten.
Vanuit die ambitie
ontstond in 2014 een
bijzondere samenwerking.
Fons Mandigers,
gebiedsmanager bij
Natuurmonumenten voor
Noordoost-Brabant en Rijk
van Nijmegen, vertelt over
die samenwerking en hoe
deze vorm heeft gekregen
op natuurbegraafplaats
Landgoed Mookerheide.

“Investeren in natuur is geen
vanzelfsprekendheid. Dat moet je honderd
procent zeker willen. Natuurbegraven
Nederland doet het vanuit een intrinsieke
motivatie. Ze voegt de daad bij het woord,
heeft een brede horizon en wil écht
bijdragen aan de natuur in ons land. We
hebben voor een deel dezelfde genen,
daarom sluiten we zo goed bij elkaar aan.”
VAN MENSEN, VOOR MENSEN
Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide
is de eerste natuurbegraafplaats die
gerealiseerd werd in een natuurgebied
van Natuurmonumenten. Een bijzonder
natuurgebied, omdat het, zoals Fons het
zegt, ‘cultuurnatuur’ is: aangelegd door
mensen. Een plek ‘van mensen, voor
mensen’. Dat is de gezamenlijke visie
van beide partijen op het landgoed.
Deze visie is de afgelopen tijd al voor een
deel tot leven gekomen, legt Fons uit.
“Er stonden uit de naoorlogse periode
veel niet-monumentale gebouwen in het
gebied; die gebouwen hebben we veelal
weggehaald en de plekken teruggegeven
aan de natuur. Ook hebben we de nutstuin
(nu een zelfpluktuin) en het parkbos
gerestaureerd. De oprijlanen naar het
landgoed zijn verbeterd en hebben we
gezamenlijk helemaal opgeknapt. De
prachtige bomenlanen op het landgoed
krijgen een nieuw leven: de oude, versleten
Amerikaanse eiken hebben we bijvoorbeeld
vervangen door een lindelaan die heel goed
aanslaat. Verder hebben we meer openheid
gecreëerd in het bos, waardoor we de

variëteit van de natuur zien toenemen.
En er zijn nieuwe boomboeketten geplant
(meerdere stammen die één boom vormen),
iets wat heel typerend is voor dit landgoed.”
NATUUR TOT LEVEN
Deze natuurversterking en ‘ingrepen’
werpen nu al hun vruchten af, weet Fons.
“De levendbarende hagedis en de gladde
slang vinden hier weer hun thuis. De natuur
komt weer veel meer tot leven. En dit alles
doen we natuurlijk niet alleen voor de
natuur, maar ook voor de bezoeker. Door
het gedeelte waar natuurbegraven mogelijk
is, kunnen bezoekers heel mooi wandelen
over slingerende paden. Zelfs mensen die
wat slechter ter been zijn. Iedereen kan
hier genieten van het landgoed zoals het
bedoeld is. De monumentale gebouwen, de
zelfpluktuin, het jachtslot dat momenteel
gerestaureerd wordt en opnieuw een
horecabestemming krijgt: het maakt het
allemaal heel belevingsvol.”
GEZAMENLIJKE DROOM
Uit de woorden van Fons klinkt respect en
bewondering. Voor de gedeelde visie, voor
de gezamenlijke droom, voor de manier
van samenwerken tussen Natuurbegraven
Nederland en Natuurmonumenten. “We
streven allebei hetzelfde na: de natuur
mooier maken. Natuurbegraven staat bij
onze samenwerkingspartner natuurlijk
centraal, maar wel met een sterk accent
op natuur. We verwachten met onze
lange, landelijke samenwerking nog heel
veel moois te bereiken.”

NATUURMONUMENTEN. Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 760.000 leden en donateurs. Ze beheert en beschermt in ruim
370 gebieden in Nederland zo’n 115.000 hectare natuur, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We versterken elkaar in onze
gezamenlijke missie natuurgebieden mooier te maken en te behouden voor de generaties na ons.
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Baden
inde
natuur
Op pad met boswachter Frans Kapteijns
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In Japan weten ze het al lang:
het bos geneest en heelt.
Neem je er écht de tijd voor
en zet je al je zintuigen in,
dan doe je aan Shinrin-yoku.
Letterlijk vertaald ‘een bad
nemen in het bos of in de natuur’.

“Ik wil mensen helpen
wat meer in de natuur
te genezen en te helen”
Ook in ons land wordt ‘bosbaden’
steeds populairder, omdat het een
heilzame werking heeft en doorwerkt
op je fysieke, mentale en emotionele
welzijn. Samen met boswachter
Frans Kapteijns ‘baden’ we in het
bos van een natuurbegraafplaats.
Een bijzondere ervaring.
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“Wij Nederlanders wandelen graag, maar wel snel”, vertelt
Frans. “We stappen uit de auto en wandelen dan op dezelfde
snelheid als hoe we in de maatschappij rondlopen. Terwijl
dat juist niet de bedoeling is, want je mist dan heel veel.
Bosbaden loont: de Japanners hebben bewezen dat het
helpt bij een snellere genezing van ziektes en voor een
rustige geest.”
GENEZEN EN HELEN
Frans was jarenlang boswachter bij Natuurmonumenten, en
is nu -al is hij met pensioen- nog steeds vrijwillig boswachter
en wandelcoach. Hij deelt zijn passie voor de natuur maar
al te graag. Frans kwam in aanraking met bosbaden toen hij
een coachingscursus volgde. “Een boek over Shinrin-Yoku
las ik in één nacht uit. Ik dacht: yes, dat ga ik doen. Ik wil
mensen helpen wat meer in de natuur te genezen en te helen.
Nu geef ik bosbadwandelingen in Brabant en Limburg.”

“Bij bosbaden zet je
al je zintuigen aan”
ZINTUIGEN IN DE HOOFDROL
Bij bosbaden beweeg je je rustig in het bos en neem je veel
meer in je op. Om dat te bekrachtigen, doe je oefeningen;
loslaten, aarden, je hoofd leegmaken, geluiden en geuren
waarnemen, écht bezig zijn met het bos. Het gaat simpelweg
om het bewust gebruiken van al je zintuigen; dat wordt in
alle drukte nog weleens vergeten.
STILTE
“Laten we nu eens in stilte door het bos lopen” begint
Frans de eerste oefening. “Alleen onze krakende voeten
gaan het bos in. Verder ben je stil, en laat je los wat je
nog in je hoofd hebt zitten. De dingen die je vandaag nog
moet doen, de projecten die je hebt lopen, verdriet, pijn...
En, is je hoofd lekker leeg? Fijn om te doen hè.”
Na deze oefening op natuurbegraafplaats Landgoed
Mookerheide laat Frans ons bosbaders ervaren hoe het is
om te aarden, onze eigen energie te voelen en te horen,
te ruiken, te voelen wat er in het bos gebeurt. Het is een
rustgevende ervaring.
Frans: “Bosbaden werkt als je alles loslaat en helemaal met
het bos bezig bent. Dan zie je leuke dingen, zoals vormen van
stukken hout, of plantjes die opkomen. Hier bijvoorbeeld,
een hulstplantje dat opkomt. Jonge prunusblaadjes, en
takjes die alweer mooi staan te kleuren.”
KRACHT
De natuur kan iedereen helpen, weet Frans. Ook mensen
die een dierbare hebben verloren, en die verdriet moeten
verwerken. “De natuur is magisch. Op natuurbegraafplaats
Schoorsveld sprak een man mij eens aan. Zijn vrouw heeft
daar een plek. Hij zei: ‘Normaal kom ik hier naar de plek van
mijn vrouw en dan sta ik daar even en dan ga ik maar weer
weg. Nu kom ik hier, doe ik de oefening om te aarden en
dan voelt het echt alsof ik bij ‘mijn boom’ sta. Mijn vrouw.
Dat geeft kracht.”

MIJN PLEK

Een plek. Van jou. Voor altijd. Een plek die je zelf kiest midden
in de natuur. Omdat je de omgeving koestert. Omdat deze plek
onderdeel is van jouw verhaal. Op jouw eigen manier. Zo kent
iedere natuurbegraafplaats eigen verhalen. Lees ze hier.
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“Onze liefde
is hier begonnen”
Anton & Betty

Hij zocht er een groot deel van zijn jeugd naar archeologische
schatten en zij speelde er in de vele zandheuvels die het
gebied kent. Daar waar zij allebei opgroeiden en waar hun
liefde begon, willen Anton (85) en Betty (76) van der Lee
samen een plek uitkiezen. “Ik voel me sterk verbonden met
Huis ter Heide en ik vind het heel belangrijk dat mijn plek in
de toekomst altijd zal blijven bestaan.”
Anton’s verbintenis met Huis ter Heide gaat ver terug.
Zijn overgrootvader kwam met zijn 25
kinderen in een boerderij dicht bij een
oude lindeboom op Huis ter Heide te
wonen: “Om de boel te ontginnen.
De boerderij, Het Bodemhuis, werd
in de jaren dertig afgebroken, maar
de lindeboom die ervoor stond, die
staat er nog. In de jaren vijftig heb ik
’s nachts bij maanlicht nog graan op
staan binden omdat mijn familie enkele
stukken grond op Huis ter Heide in
gebruik had als landbouwgrond. In de
winters schaatsten we op de Plakke
(het Plakkeven).”

daarbij horen. “Ja, de vondsten en het gebied zijn voor mij
enorm met elkaar verweven.”
Samen met zijn vrouw Betty is Anton erover uit dat hij graag
teruggaat naar Huis ter Heide als de tijd daar is. “Ik vind het
zo belangrijk dat er niemand wordt opgezadeld met het
verlengen van grafrechten en dat mijn plek er altijd zal blijven.”
Ook Betty heeft er ‘echt vrede mee’. “En ik wil natuurlijk vooral
hem achterna.” Ze groeide op aan de Bergstraat, die loopt
van Loon op Zand naar De Moer en
die overgaat in de Middelstraat, waar
natuurbegraafplaats Huis ter Heide
aan ligt. “Ik ben er vlakbij geboren en
ik ben er heel wat keren langsgefietst.
Ik woonde in Loon op Zand en ging op
zaterdagmiddag naar een tante van me
in De Moer, om mee te helpen en een
boodschapke te doen.

“Ik vind het zo
belangrijk dat er
niemand wordt
opgezadeld met
het verlengen
van grafrechten
en dat mijn plek er
altijd zal blijven”

Anton en Betty woonden 45 jaar in ’s-Hertogenbosch, maar
Anton bleef altijd verbonden met het gebied. “Ik ben nooit
een Bosschenaar geworden, ik ben een echte Loônse.”
Als amateurarcheoloog zocht hij op Huis ter Heide naar
voorhistorische stenen werktuigen, waardoor de geschiedenis
van het gebied voor Anton bewaard is gebleven in de vorm
van een uitgebreide collectie stenen en de verhalen die

We hopen natuurlijk dat het nog een
hele tijd duurt, maar het is fijn als het
allemaal goed geregeld is. De kinderen
staan er ook achter.” Anton vult aan:
“En onze liefde is hier begonnen. Ik was
kind aan huis bij Betty omdat ik bevriend was met haar oudste
broer. Nadat ik haar een koffer leende voor een vakantie had
mijn moeder het nog eerder door dan ikzelf. ‘Ik heb jullie ogen
wel gezien’ zei ze. Aan de Moerseweg (nu de Bergstraat), op
25 augustus 1960, gaven we voor het eerst aan elkaar toe wat
we voor elkaar voelden.” Moeder had gelijk.
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“De natuur
zorgt voor
onze plek.
En dat voelt
ontzettend goed’’
Anneke

Al anderhalf jaar lang brengt Anneke
Hoven (83) elke dag trouw een
bezoekje aan haar grote liefde op
natuurbegraafplaats Maashorst.
Toen ze in 2017 samen met Anton
natuurbegraven ontdekte, had ze
nooit gedacht dat één van hen er een
krappe drie jaar later al gebruik van
zou maken.

“Op een mooie
dag klap ik
mijn stoeltje
uit en ga ik een
boek zitten lezen
naast Anton”

“Wanneer ik natuurbegraafplaats
Maashorst bezoek, voel ik een
bepaalde rust en vredigheid over me
heen komen”, vertelt Anneke. “Het
is er heel stil en sereen. Ik breng
altijd bloemetjes voor Anton mee en
praat wat met hem. Op een mooie
zomerdag klap ik mijn stoeltje uit bij
zijn plek, pak ik mijn e-reader, en voor
ik het weet ben ik een uur verder. Zo
voelt het alsof we toch nog een beetje
samen zijn. Ik moet altijd huilen als ik
daar ben, maar put veel troost uit de
prachtige omgeving. Elke dag wandel
ik mijn rondje over Maashorst. Muziek
in de oren, stappenteller aan; zo blijf
ik in beweging. Ik ben nooit een echt
natuurmens geweest, ik ben meer
een kind van de zee. Maar nu ik alle
seizoenen bewust heb meegemaakt,
ben ik de natuur juist ontzettend gaan
waarderen en bewonderen. Vooral het
voorjaar vind ik fantastisch, als alles
mooi in bloei staat.
Anton ligt aan het Eikenpad aan
de rand van het heideveld. Als mijn
tijd is gekomen, kruip ik naast hem;
mijn plek ligt vast.

Onze plek wordt beschermd door
twee bomen. De gedenkboom midden
op Antons graf, heb ik samen met mijn
kinderen en kleinkinderen geplant
op de dag dat hij een jaar overleden
was. Deze boom vormt een blijvende
herinnering en biedt troost door de
cyclus van de natuur. De andere boom
is een grote eik die symbool staat
voor onze karakters. De rechterkant
van de kruin ziet er keurig uit; typisch
Anton. De linkerkant oogt grilliger,
wat mijn chaotische persoonlijkheid
weerspiegelt. We waren twee
totaal verschillende karakters, maar
vormden samen een onvoorstelbare
eenheid: Yin en Yang.
Een groot bijkomend voordeel van
natuurbegraven, vind ik dat we onze
kinderen nergens mee belasten. Als
ze ons willen bezoeken, doen zij dat
omdat ze zich daar prettig bij voelen,
en niet omdat ons graf nodig gesopt
moet worden. Daarnaast betalen ze
geen kosten voor grafverlenging of
onderhoud; de natuur zorgt voor onze
plek. En dat voelt ontzettend goed.”
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“Ik besloot
niet lang
te wachten
met het vastleggen
van een plek”
Jap

De plek van ecoloog Jap Smits (66) ligt op een steenworp
afstand van het gebied waar hij een groot deel van
zijn leven doorbracht. Maar liefst 41 jaar werkte hij als
boswachter op de Strabrechtse Heide aan de overkant
van de weg. “Ik heb altijd in de stad gewoond, maar had
een werkgebied van dertienduizend
hectare natuur. Dat was groot
genoeg als achtertuin,” grapt Jap.

Schoorsveld, waar ik te woord werd gestaan door een
vriendelijke medewerkster. In gedachten had ik al een beeld
van mijn laatste rustplaats: ergens op een mooie open plek
in het heideveld. Als heidespecialist heb ik ongeveer alle
heiden van Europa gezien. Tijdens een wandeling over de
natuurbegraafplaats, viel mijn oog
op een rustig plekje achterin, buiten
de geijkte wandelpaden. Er groeien
planten en er leven insecten waar ik
mijn hele leven gebiologeerd mee
bezig ben geweest. Allerlei kruiden
stonden prachtig in bloei en bijen
konden hun geluk niet op. Ik dacht:
als dat zich straks boven me afspeelt,
ben ik meer dan tevreden.

“Allerlei kruiden
stonden prachtig
in bloei en bijen
konden hun geluk
niet op. Ik dacht
‘als dat zich straks
boven me afspeelt,
ben ik meer dan
tevreden”

“In mijn werk werd ik bijna
dagelijks
geconfronteerd
met
de eindigheid van het leven.
Hierdoor is het voor mij een heel
vanzelfsprekend onderwerp. Ik had
weleens van natuurbegraven gehoord,
maar de begrafenis van een vriend
was mijn eerste kennismaking met
natuurbegraafplaats
Schoorsveld.
Het voelde direct goed. Ik besloot niet
lang te wachten met het vastleggen
van mijn plek. Je weet nu eenmaal nooit hoe het leven
loopt. Wat ook meespeelde: ik ben alleenstaand. Ik wil
anderen nergens mee belasten als ik kom te overlijden.
Ik bracht een bezoek aan het informatiecentrum op

Terug in het informatiecentrum heb ik
samen met de medewerkster mijn plek
vastgelegd. Het ging heel eenvoudig
en het was snel beklonken. Met een
fijn gevoel keerde ik huiswaarts. Het geeft rust dat ik het
voor eeuwig goed geregeld heb, en er niet meer over na
hoef te denken wat ik na mijn dood wil. Als het moment
daar is, is het goed.”
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“Het is toch gaaf als je hier ligt!”,
lacht Sanne Jansen. “Ja, het is bijna
een voorrecht dát je hier mag liggen. In
de natuur. En dat het voor altijd is”, vult
Miriam Wennekers aan. Samen kozen
ze in december 2020 een plek aan
het Korendal op natuurbegraafplaats
Landgoed Mookerheide. Één plek, voor
hen samen. “Ja, je kunt ook kiezen voor
een plek naast elkaar, maar samen vind
ik wel liefdevol”, glimlacht Sanne.
‘’Wij houden van de bossen’’, vertelt
Miriam. “We rennen altijd in het
bos met de hardloopclub.” Toen ze
ontdekten dat een urnenplek ook
mogelijk was op Mookerheide, hebben
ze meteen een optie genomen. Sanne
legt uit: “Ik ben een type van: dat lijkt
me wel wat, gelijk regelen. We gingen
op pad in dat karretje (de boskar) en
regenen, regenen. Toen hebben we
deze plek uitgekozen. Bij andere urnen,
want bij een kist in de buurt vind ik
niks.” Later zijn ze samen nog eens
terug geweest naar de plek én hebben
ze deze aan de hardloopclub laten zien.
“Zo van: eens kijken waar die twee
begraven gaan worden”, lacht Miriam.
“Ze grapten al dat het wel fijn is dat
ze dan bij ons even op adem kunnen
komen en kunnen rekken. Maar ja,
tegen die tijd zijn zij natuurlijk ook al
oud en grijs”, vult Sanne aan. Ook over
het afscheid hebben ze al nagedacht.
“Wij zijn echt van het leven. Wij
houden van lekker eten, lekkere wijn.
Dat moet er wel bij.” Miriam vult aan:
“En geen jankpartij.” Sanne verzacht:
“Nou, dat mag ook wel.”
Samen hebben ze er goed over
nagedacht. De keuze voor een
laatste rustplaats in de natuur geeft
een voldaan gevoel, ze zijn blij dat
het goed geregeld is. Sanne is in
haar werk als contextueel therapeut
dagelijks bezig met grenzen aangeven,
gehoord worden en goed voor jezelf
zorgen. “Bezig zijn met de ander,
luisteren, je leven kleur geven.
Voor mij gaat dat samen met dat
je het leven goed mag afsluiten en
dat je weer opgaat in de natuur.”
Sanne en Miriam vullen elkaar al
bijna 20 jaar aan, hebben alles goed
verdeeld én ze hebben lol. “Jij betaalt,
ik heb het huis al voor een deel
afgelost”, grapt Miriam nog.

“Een
voorrecht
dat je
hier mag
liggen”

Sanne (53) & Miriam (60)

“Samen hebben we er goed over
nagedacht. De keuze voor een
laatste rustplaats in de natuur
geeft een voldaan gevoel, we zijn
blij dat het goed geregeld is”
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“Het geeft
rust dat
het voor
eeuwig
goed
geregeld is”
Jan

Het is 12 graden. Er staat een zacht briesje en de lucht
boven natuurbegraafplaats Heidepol kleurt strakblauw.
Een klein beetje trots laat Jan Bouwmeester (90) zijn plek
zien die hij al in 2014 uitzocht samen met zijn lieve vrouw
Toos.
“Op 10 april 2021 zouden we 63 jaar getrouwd zijn”, begint
Jan zijn verhaal. “We deden altijd speciale dingen om ons
huwelijk te vieren. Zo hebben we veel
met de caravan door Europa gereisd.
Dit jaar heb ik mijn liefste vrouw naar
het mooiste plekje van Heidepol
gebracht: ónze plek.

gehad samen, we gaan niet zitten treuren, we maken er
een feest van!’ En zo geschiedde. We begonnen de dag met
een ontbijtje, samen met onze drie kinderen. Daarna zijn
we vertrokken richting Heidepol. We werden bijgestaan
door een hartelijke medewerkster. Samen hebben we het
natuurgebied verkend en onze plek uitgezocht. Het voelde
meteen vertrouwd. Na een gezellige middag hebben we
de dag afgesloten in een restaurant. Vijf jaar later, in 2019,
vierden we het eerste lustrum van
onze plek, met uiteraard weer een
leuk gezinsuitje.

“Samen hebben we
het natuurgebied
verkend en onze
plek uitgezocht.
Het voelde
meteen vertrouwd”

Toos was een krachtige en fitte vrouw.
Een echt buitenmens. Ze hield van de
natuur. Samen hebben we veel lange
wandelingen gemaakt. Zo ontstond
ook onze wens voor natuurbegraven.
Zeven jaar geleden hebben we voor
ons samen een laatste rustplaats in
de natuur uitgezocht. Een mooie plek die omarmd wordt
door twee robuuste eiken.

Ik kan me de grote dag nog goed herinneren. Mijn vrouw
en ik zeiden tegen elkaar: ‘We hebben zo’n gelukkig leven

Mijn vrouw was iemand met een
sterke eigen wil. Ze had graag
de touwtjes in handen. Het gaf
rust dat we het voor eeuwig goed
geregeld hadden. Toos heeft altijd
gezegd: ‘Jan, ik ga eerder dan jij.’
Het is gelopen zoals ze het wilde. Ze
heeft een dagboek vol persoonlijke
verhalen nagelaten. 20 jaar lang heeft
ze in het geheim brieven geschreven voor als ze er op een
dag niet meer zou zijn. Voor mij, en voor onze kinderen
en kleinkinderen. Ik ben nu een vervolgdocument aan het
schrijven. Wanneer het uitkomt is nog onbekend. Maar dat
ik dan voor altijd dichtbij Toos ben, is zeker.”
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Landbouwgronden en productiebossen
werden bloemrijke graslanden
waar insecten en vogels smullen
van wat de natuur te bieden heeft.
Op natuurbegraafplaats Heidepol
is de laatste 9 jaar hard gewerkt
aan de versterking van de natuur,
wat betekent dat en hoe ziet het eruit?
Heidepol was vóór 2012 landbouwgrond
omringd door productiebos; denk aan
maisvelden en lange slanke naaldbomen.
De bodem was voedselrijk door de
jarenlange bemesting van de akkers.
Van oorsprong is de bodem echter
voedselarm. Met zorgvuldig natuurbeheer
streven we er naar om de voedselrijkdom van
de bodem terug te brengen naar een meer
oorspronkelijke staat. Deze voedselarme
grond is uitermate geschikt voor een
grote diversiteit aan kruiden. En dat is
natuurlijk erg goed voor de insecten.
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Aangename voedselplek

De afwisseling van open kruidenrijke graslanden
en bosgedeelten zijn voor vogels zoals de
boomleeuwerik en de groene specht een perfecte
plek om voedsel te vinden. De bomen gebruiken
ze als zang- en uitkijkpost. Inmiddels broeden er
in grote aantallen verschillende soorten vogels op
Heidepol.

In verbinding

De zandhagedis met brede kop is bekend
in het Veluws landschap en heeft zijn
weg naar Heidepol gevonden. Hieraan zie
je dat Heidepol ook in verbinding staat met
andere natuurgebieden zoals Het Nationale
Park De Hoge Veluwe, Planken Wambuis en de
Heikamp. Naast de zandhagedis komen ook de
das en de ree graag in dit natuurgebied.

Basis van de voedselketen
Volle bossen

De zwarte specht met zijn gitzwarte lijf en rode
mutsje kent het gebied al langer en zoekt zijn
eten in de oude scheibeuken. Lange slanke
naaldbomen die lange tijd het uiterlijk bepaalden
van Heidepol maken nu plaats voor bossen met
loofbomen. Dit gevarieerde bos maakt Heidepol
interessanter voor de zwarte specht omdat er
meer eten te vinden is. We hopen dat deze vogel
in de toekomst op Heidepol zal broeden.

Door intensief gebruik van de grond in de laatste
tientallen jaren is het aantal insecten in Nederland
de laatste jaren sterk gedaald. Op Heidepol her
stellen we de natuur en zien we steeds meer vlin
ders en andere insecten. Ze voeden zich met de
nectar uit de vele soorten bloemen en de kruiden
die hier groeien. Hiermee staan ze aan het begin
van de voedselketen voor veel andere soorten
dieren. Eén dagvlindersoort op Heidepol is het
oranje zandoogje. De oranje vlinder met zwarte
stippen die lijken op oogjes wordt op de Veluwe
nauwelijks waargenomen. Het is daarom heel
bijzonder dat ze graag op Heidepol rondfladdert.
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Een plek voor
het leven
De mogelijkheden
De keuze voor een laatste
rustplaats in de natuur
is niet zomaar gemaakt.
Naast persoonlijke afwegingen
spelen praktische zaken
ook een rol in de beslissing.
In dit artikel geven we
antwoord op verschillende
vragen. Wat kost een plek
in de natuur? Is het mogelijk
om meerdere plekken te
reserveren? Wanneer wordt
een natuurgraf betaald?

De meeste mensen die kiezen voor een natuurgraf, leggen
een plek in de natuur vast bij leven. Je hebt dan de zekerheid
dat dit alvast geregeld is. Op de natuurbegraafplaats zijn
verschillende plekken beschikbaar, in het bos, aan de rand
van het natuurgebied of in de open velden. Het is in sommige
delen van de natuurbegraafplaats mogelijk samen één
natuurgraf te reserveren of meerdere plekken naast elkaar,
voor een partner of familielid. De plek waar natuurbegraven
mogelijk is wordt bepaald door de natuur.
NATUURLIJK AFBREEKBAAR MATERIAAL
We zetten ons in om de natuur in Nederland te behouden
en te verbeteren. Begraven in de natuur is daarom alleen
toegestaan in natuurlijk afbreekbare materialen. Dat wil
zeggen dat de kist, mand, wade of urn goed door de natuur
kan worden afgebroken. In het natuurgebied mag geen
as uitgestrooid worden. Uitstrooien ín een natuurgraf is
wel mogelijk.
HOUTEN GEDENKTEKEN
Om een dierbare plek te markeren bieden we de mogelijk
heid tot het plaatsen van een houten gedenkteken. Het is
mogelijk een eenvoudige persoonlijke boodschap te laten
graveren in het hout. Om de natuur zo min mogelijk te
verstoren mogen alleen losse snijbloemen of veldbloemen
bij de plek worden neergelegd.

URNINLAGE EN HERBEGRAVEN
Het is ook mogelijk om een urn in een natuurgraf te
plaatsen, dit heet een urninlage. Bij deze mogelijkheid is in
het natuurgraf ruimte voor een kist, mand of wade én een
urn. De urn kan als eerste begraven worden, maar ook later
ingelegd worden.
BETALEN EN UITVAARTVERZEKERING
De kosten voor een laatste rustplaats in de natuur worden
eenmalig betaald. Je hebt daarmee voor altijd het recht om
op de door jou vastgelegde plek begraven te worden.
Ook met een uitvaartverzekering kun je bij ons een plek
in de natuur vastleggen. Omdat een verzekering vaak niet
bij leven uitkeert kan het zijn dat de kosten (gedeeltelijk)
achteraf worden vergoed. Per verzekering kan dat
verschillen, wij adviseren daarom contact op te nemen met
de uitvaartverzekeraar.
WISSELEN VAN PLEK
Mochten de persoonlijke omstandigheden daarom vragen
bieden wij de mogelijk
heid om, binnen de aangesloten
natuur
begraafplaatsen van Natuur
begraven Nederland of
op de natuurbegraafplaats zelf, van plek te wisselen.

Benieuwd naar een natuurbegraafplaats in het bijzonder of op zoek naar meer informatie?
Bezoek onze website www.natuurbegravennederland.nl en vraag daarop een brochure aan.
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De meest algemene specht van
Nederland, de grote bonte specht.
Zowel mannetje als vrouwtje
roffelen op takken met een korte
snelle roffel om territorium en
paarband te versterken.
Grote bonte spechten hakken
ronde gaten in bomen als nestholte.
Ze hebben een voorkeur voor
zachte houtsoorten, zoals berken.
Spechten kunnen dit zonder
hoofdpijn, om de hersenen hebben
zij een soort schokdempers.
De eieren in de nestholte
leggen ze gewoon op het hout.
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Herinner mij

Herdenken houdt de herinnering in leven. Bram over zijn dochter Floor.

“Ik hoop dat hier over 30 jaar
een grote, mooie boom staat.
De gedachte dat er nog
iets van Floor in de natuur
doorleeft vind ik heel prettig”
EEN BOOM DIE HIER DOORLEEFT EN OPGROEIT
“Ik hoop dat hier over 30 jaar een grote, mooie boom
staat. De gedachte dat er nog iets van Floor in de natuur
doorleeft vind ik heel prettig.” De gedenkboom heeft
Bram van Opstal geplant bij het plekje van zijn dochter, op
natuurbegraafplaats Schoorsveld. Mistig weer in de winter,
een laagje ijs op de vennen en de warme kleuren die zich
in de herfst laten zien maken alle seizoenen voor Bram
bijzonder. “Het leeft hier door.”
PICKNICKEN
Ook de boom van Floor mag hier doorleven, opgroeien.
Bij ieder bezoek fotografeert hij de ontwikkeling, de groei.
“Het voelt goed om het vast te leggen. Op haar verjaardag
hebben we bij haar plekje gepicknickt met wat vrienden, dat
voelt net even wat anders in de open natuur.”

HERINNEREN
‘’Iedere keer dat ik hier kom is anders. Soms maak ik eerst
een wandeling of ik ga zitten op een bankje in de zon. De
picknick met vrienden was fijn om te doen, maar het is ook
fijn om hier alleen te komen of met mijn gezin. Soms plukken
de kinderen wat bloemetjes, meestal doet Tim dat en legt ze
bij haar neer.”
BIJ ELKAAR TOT IN DE EEUWIGHEID
Floor haar plekje is vooraan, aan een open veld tegenover de
vennen. “Niet te ver weg, dat vonden we niet passen. Ze was
nog maar zo’n klein mensje, we wilden haar dichtbij houden.”
De grootouders en andere familieleden hebben ook een plek
vastgelegd. “Hopelijk duurt het nog heel lang, maar ooit
hebben we een plek met in het midden de boom van Floor
en daaromheen allemaal familie. Zelfs dan is er nog een plek
waar we bij elkaar blijven tot in de eeuwigheid.”

Bekijk de video’s voor de volledige verhalen op onze website www.schoorsveld.nl
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Geneeskrachtige
planten

Jong weegbreeblad kun je heerlijk
door een salade mengen. Ben je gestoken
door een wesp of geprikt door een brandnetel?
Kauw dan wat weegbreeblad fijn en maak er een pleister
van die je op de steek of gevoelige plek legt.

Weegbree – een mineralenbom

De weegbree ziet er niet heel spectaculair uit. Toch is het een
geneeskrachtig kruidje waar je u tegen zegt. Deze mineralenbom
zit vol met zwavel, ijzer, fosfor, calcium, zink, natrium en silicium.
Gebruik het bij oorontsteking of als geneeskrachtige ‘pleister’
met een veelzijdige functie: bloedstelpend, ontstekingsremmend
en schimmel- en bacteriewerend. Het zaad (psyllium) van de
weegbree verbetert de darmwerking.

De bladeren en bloemen
smaken puur ook heerlijk in
bladsalades, zelfgemaakte
kruidenboter, madeliefjespesto
of gewoon op brood met boter.

Fluitenkruid – de
smaakvolle oppepper

Vroeger werd deze plant uit de
schermbloemenfamilie gebruikt als veeen konijnenvoer. Ook wij kunnen het
fluitenkruid eten. Voeg het blad toe aan
een salade, het heeft een selderij-achtige
smaak. De bladeren zijn het lekkerst als
de plant geen bloemen heeft. Van de
gedroogde bloemen kun je thee maken
met een licht zoete, anijsachtige smaak.
Het fluitenkruid geeft je spijsvertering
een oppepper en heeft vochtafdrijvende
en bloedreinigende eigenschappen.

Brandnetel – de
bloed
zuiverende prikker

Deze prikkende boosdoener gaan we liever
uit de weg. Zonde, want hij biedt ook veel
goeds: brandnetelblad bevat veel mineralen
en draagt daarom bij aan een goed
ijzergehalte in je bloed.

Madelief – de overblijvende schoonheid
De Latijnse naam voor madeliefje, Bellis
perennis, betekent zoveel als ‘mooie,
overblijvende schoonheid’. Het plantje
is niet alleen (lekker!) eetbaar, maar ook
gezond en geneeskrachtig. Het werkt tegen
hoofdpijn, slapeloosheid of huidziekten als
jeuk en eczeem. Van de blaadjes kun je zalf
maken om op een wondje te smeren. Thee
van de gedroogde bloemetjes helpt bij een
maagslijmvliesontsteking, reumatische
problemen, artritis, lever- en nierstoornissen
en als zuiverend middel voor het bloed.
Een aftreksel van de wortel gebruik je
bij eczeem, ademhalingsproblemen en
reumatische pijnen.

Trek eens thee van de bladeren.
Dat heeft een stimulerende
werking op de spijsvertering en
is bloedzuiverend.
Brandnetel zorgt voor een
goede vochtbalans in je
lichaam en bevordert een
natuurlijke stoelgang.
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“Hier
kan ik
mijn hoofd
leegmaken”
Bosgroep De Vennen helpt
graag een handje mee op
Landgoed Mookerheide

Paul van Schijdel

Kenneth Bailey
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Onder de tarp, de ceremonieplaats onder het schaduwdoek, klinkt
gelach en gepraat. Bosgroep De Vennen heeft pauze en drinkt
koffie en limonade. Elke donderdagochtend zijn de assistentmedewerkers en hun begeleiders te vinden op natuurbegraafplaats
Landgoed Mookerheide. Ze helpen de natuurbeheerders met takken
sjouwen, boomstammen zagen en stapelen en bramen steken om de
natuurbegraafplaats nog mooier te maken.
Bosgroep De Vennen is onderdeel van maatschappelijke organisatie
Driestroom. In de bossen bij Overasselt, onder Nijmegen, staan
twee kapschuren waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
werken. Op deze werf werken de zogeheten assistent-medewerkers
samen met begeleiders van Driestroom en gaan ze elke werkdag aan
de slag op de werf of in de omringende natuurgebieden.
GRAPJES
Assistent-medewerker Kenneth Bailey is wekelijks op de
natuurbegraafplaats te vinden. “Ik vind het fijn om in het bos te
werken, daar word ik rustig van. Het is hier leuk. Onze begeleiders
en de natuurbeheerders maken grapjes met ons. De mensen die hier
wandelen zijn ook vriendelijk. Ze zeggen ‘goedendag’ of ‘goed bezig’,
dat vind ik leuk. Thuiszitten is niks voor mij, ik ben liever bezig.”

“Ik voel me gezien
door het team”
‘DIT IS MIJN PLEK’
Ook Paul van Schijndel is enthousiast over zijn werk op de
natuurbegraafplaats. “Ik kwam hier voor het eerst met de Bosgroep
en voelde: dit is mijn plek. Het heuvelachtige landschap, de bossen
en open velden; ik vind het schitterend.” Hij vroeg aan zijn begeleider
of hij vaker op de natuurbegraafplaats mocht werken en kon enkele
dagen per week bij de twee natuurbeheerders aan de slag. “Ik woon op
mezelf en heb weinig begeleiding nodig, maar ben gevoelig voor prikkels
en kan soms moeilijk dingen onthouden. Hier word ik rustig en kan ik
mijn hoofd leegmaken. Ik vind het fijn om met mijn handen te werken;
bomen planten, paden harken, houtwallen bouwen. Aan het einde van
de dag is mijn lichaam moe, maar ga ik voldaan en met frisse energie
naar huis. Ik voel me gezien door het team van de natuurbegraafplaats.
Ze accepteren me zoals ik ben en laten me in mijn waarde. Ik was altijd
al een natuurmens, dat heb ik van mijn vader meegekregen, maar hier
is dat nog meer versterkt. Als ik ‘s ochtends op de fiets aankom, ben ik
vaak de eerste. Dan hoor ik de vogels fluiten of zie ik haasjes over de
parkeerplaats wegspringen. Dat is toch geweldig?”
LENTE
Ook Kenneth geniet van wat de natuur te bieden heeft. “In de lente
vind ik het hier het fijnst. Dan is het niet te koud en niet te warm en dan
is het bos heel mooi. Behalve als het regent, dan kom ik niet hoor! Ik
heb een hekel aan regen. Dan ga ik lekker binnen werken op de werf.”
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Wandel je mee?

Wandelroute Landgoed Huis ter Heide, bij Tilburg (5 km)

De natuurbegraafplaatsen lenen zich uitstekend voor prachtige wandelingen. Verschillende
wandelroutes doorkruisen dan ook de natuurbegraafplaatsen. Deze wandeltocht voert langs
de parels van natuurgebied Huis ter Heide. Onze gelijknamige natuurbegraafplaats ligt in dit
natuurgebied waar je altijd welkom bent voor een kop koffie in het informatiecentrum.
Wees vrij om de wandeling uit te breiden met een rondje over de natuurbegraafplaats!
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Ontdek het oude landgoed met prachtige
natuur, reeën, Schotse hooglanders,
bosmieren en roofvogels.
1. Welkom in De Moer

Dit lieflijke kerkdorp van Loon op Zand dankt zijn naam
aan het veen dat hier vroeger was. Gedroogd veen werd
ook wel ‘moer’ genoemd.

2. Schotse hooglanders

Aan de rand van het natuurgebied Huis ter Heide
grazen Schotse Hooglanders, zij helpen de natuur
te onderhouden.

3. Zoek de verschillen

Herken jij de verschillende dennen in dit bos? De grove den:
stam met kleurverloop. De Corsicaanse den: lange, warrige
naalden. De Oostenrijkse den: naalden dicht op elkaar en
de boom lijkt van onderaf zwart.

4. Oud productiebos

Tot 1900 was dit heidegebied. De heide maakte in het begin
van de 20e eeuw plaats voor naaldbomen. Het hout was
nodig om de mijnen te stutten en huizen mee te bouwen.

5. Hout, hout, hout

Het dode hout dat je om je heen ziet, is belangrijk voor de
natuur. Er groeien plantjes op en vogels smullen ervan.

6. Frisse geur

Links van je staan Douglassparren. Krab met je nagel over
een takje en snuif de frisse geur op.

7. Huis ter Heide

9. Hulst

Als je hulst tegenkomt, kun je ervan uitgaan dat het bos
eromheen minstens honderd jaar oud is.

10. Vuilboom

Hier kun je sporkehout zien groeien, ook wel vuilboom
genoemd. Deze plant bloeit van mei tot en met september
en is een van de langst bloeiende soorten van Nederland.

11. Stuifzand

Door zandverstuiving zie je op veel plaatsen ondergestoven
bomen en bossen. Hier komen de kruinen nog boven het
zand uit!

12. Reeën

In de overgangsgebieden van bos naar open veld,
maak je de meeste kans om reeën te spotten.

13. Genieten

Je bent bijna op de helft van de wandelroute. Een mooie
plek om even te pauzeren en de natuur te beleven!

14. Oud bungalowpark

Je loopt nu over het voormalige bungalowterrein van
de Efteling.

15. Beukenlaan

Deze beukenlaan heeft een mysterieus tintje.
Normaal begint of eindigt een laan op een specifieke
plek, maar deze eindigt in niemandsland.

Het voormalige witte jachthuis werd gebouwd 1864 en doet
tegenwoordig dienst als het prachtige informatiecentrum
van natuurbegraafplaats Huis ter Heide. Kom binnen voor
een kopje koffie!

16. Wolfsloot

8. Mierenhopen

17. Buizerd

Boven de grond zie je maar een deel van het mierennest,
ondergronds bevindt zich een hele ‘stad’.

In 1790 werd hier een van de destijds laatste Nederlandse
wolven doodgeschoten, toen hij op de slootkant lag te slapen.

Je bent aan het einde gekomen van de wandeling. We hopen
dat je hebt genoten! Speur de lucht nog eens af naar vogels.
Het is goed mogelijk dat je een buizerd ziet vliegen of zweven.

Fiets je mee?

“Begraven door de eeuwen heen”
25 km langs verschillende historische plekken in natuurgebied De Maashorst.
Download de route via www.natuurbegravennederland.nl/fietsroute
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Herinner mij
Herdenken houdt de herinnering in
leven. Nicole en Sieb over hun moeder
en oma.
LIEFDEVOL EN TROTS
“Ze genoot van het genieten van een
ander. Als ze zag dat iedereen het naar
de zin had, was zij intens gelukkig.”
Liefdevol en trots vertelt Nicole
Droomers-Ranke over haar moeder
Nellie. Op een heiige dag in de winter
zocht Nicole samen met de hele
familie een plek uit voor haar moeder
op natuurbegraafplaats Maashorst.
Bij wijze van goedkeuring klonk er op
het moment van kiezen een roofvogel,
die later kwam over
vliegen. “Waar
voor sommigen een vlinder symbool
staat, heeft voor ons die roofvogel een
belangrijke betekenis.”
Nicole herinnert zich haar moeder als
een warme familievrouw: “Die tijd had
voor iedereen.” Kleinzoon Sieb vult
aan: “Ze kon ontzettend genieten van
kleine dingen. Samen eten met het
hele gezin, wandelen en oprechte,
gemeende betrokkenheid. Een kaartje,
telefoontje of onverwachts bezoek.”

“

“Waar voor
sommigen een
vlinder symbool
staat, heeft voor
ons die roofvogel
een belangrijke
betekenis”

EEN APPELTJE ETEN
“Ze kwam vaak, samen met mijn vader,
even naar haar broer die hier ook een
plek heeft. Dan aten ze samen een
appeltje op het bankje en dan gingen
ze weer.” Aan de rand van de Horst
op natuurbegraafplaats Maashorst
staat een bankje. “Precies tussen de
plek van mijn oom en mijn moeder.
Het stond meteen vast dat het een
plek dichtbij haar broer zou worden,
dichtbij het bankje. Mijn vader eet hier
nu vaak alleen een appeltje. Dan zit hij
tussen mijn oom en mijn moeder in.
Vandaar deze plek.”
Nicole wandelt graag samen met
haar man en de hond naar de
natuurbegraafplaats en Sieb fietst
graag even langs oma. “Nu we niet
meer lijfelijk een kopje thee kunnen
drinken samen is het fijn dat je nog
ergens naartoe kan. Ook hier kunnen
we een kopje thee drinken, binnen
bij de kachel. Dan krijg ik het gevoel
dat ik toch even bij haar ben. Dat is
enorm waardevol in het proces van
afscheid nemen.”

Bekijk de video’s voor de volledige verhalen op onze website www.maashorst.nl
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De wind rolt zacht over het veld
Een kindje rent vooruit

Opa die tot twintig telt
En zoekt waar hij zich verschuilt

Samen eten ze een appeltje
Op een kleedje in het gras

Zo simpel mooi, ik wou
Dat het voor altijd was

NB
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levensmotto

Het ritme van de seizoenen. The circle of life. Natuurbegraven Nederland staat met beide benen in de natuur.
Tegelijkertijd is 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?

Janne | Verbindingsmaker HR
Natuurbegraven Nederland

DE NATUUR IS VOOR MIJ… Inspirerend, rustgevend,
verrassend, spannend en heilzaam. Alle elementen
van het leven kun je erin terugvinden of ontdekken. De
natuur weerspiegelt altijd zuiver je gevoel.
MAGISCHE MOMENTEN… De geboorte van mijn
kinderen, het leven geven.
En dan ineens is daar een ontmoeting met een lila
paarse vlinder die ongevraagd daar is op een bijzonder
moment, een symbool voor het loslaten van een
dierbare.
MOOISTE PLEK OP AARDE… Ondanks dat ik geen
wereldreiziger ben heb ik al vele mooie plekken mogen
zien: van wereldburger wandelend door New York tot
aan de mooie overweldigende Alpen.
Al liggend, struinend en genietend aan het strand
op Bonaire tot aan onze adembenemende mooie
Waddeneilanden. Kijkend naar de overweldigende
Niagara Falls, of met de trein langs de Hudson River
omringd door de natuur in herfstkleuren. Maar de
mooiste plek is daar waar mijn geliefden zijn; THUIS!
NATUURBEGRAVEN… Waar het leven en de dood op
een heel natuurlijke wijze samenkomen. Daar waar als
het nodig is je gedragen wordt door de natuur.
MIJN IDEALE EEUWIGE PLEK… In het gras, waar
de zon mag schijnen, de bloemen mogen bloeien en
de vogel zijn lied altijd zingt. En waar dat zal zijn, zal
bepaald worden door het moment.
LEVENSMOTTO… LEEF je leven met lef!

Bart | Natuurbeheerder natuurbegraafplaats
Landgoed Mookerheide

DE NATUUR IS VOOR MIJ… Thuiskomen. Van jongs
af aan ben ik geïnteresseerd in alles wat met natuur
te maken heeft. Elk vrij uurtje ben ik buiten te vinden
omdat er nog zoveel te ontdekken valt.
MAGISCHE MOMENTEN… Wanneer er in de vroege
ochtend mist hangt op het bremveld en de toppen
van de meidoorns en de wintereiken boven de mist
uitsteken. Dan is het heerlijk om even alleen te zijn en
te genieten van dit bijzondere uitzicht.
MOOISTE PLEK OP AARDE… Gassel. Een prachtig
dorp dat omringd is door de natuur, waar iedereen
elkaar nog kent en begroet en waar mijn liefde voor de
natuur begonnen is.
NATUURBEGRAVEN… De perfecte combinatie tussen
mens en natuur waarbij ik mijn ervaring en interesse
elke dag opnieuw kan benutten!
MIJN IDEALE EEUWIGE PLEK… Weet ik nog niet,
daar ben ik nooit zo mee bezig.
LEVENSMOTTO… Als je doet wat je leuk vindt, hoef je
nooit te werken!
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Joke | Manager natuurbegraafplaats Huis ter Heide
DE NATUUR IS VOOR MIJ… Een plek om te
overdenken en tot rust te komen. Wanneer ik even

Cindy | Medewerkster

natuurbegraafplaats Schoorsveld
DE NATUUR IS VOOR MIJ… Rust, lekker even
wegdromen en luisteren naar al die mooie geluiden die
de natuur te bieden heeft. Ogen dicht, luisteren en het
liefst met een zonnetje op mijn gezicht.

vastloop geeft een wandeling in de natuur mij weer
kracht en energie. Mooi om te zien hoe de natuur altijd
door gaat, de seizoenen zijn zo zichtbaar en voelbaar.
Iets wat doorgaat, het loslaten in de herfst, de kilte en
stilte van de winter, het ontluiken in het voorjaar en de
uitbundigheid van de zomer.
MAGISCHE MOMENTEN… Onvergetelijk is voor mij

MAGISCHE MOMENTEN… Zonsondergang op
Sardinië. Prachtige helderblauwe zee, wit strand en dan
die prachtige kleuren als de zon onder gaat. Daar dan
zitten met mijn gezin is voor mij magisch.
MOOISTE PLEK OP AARDE… Ik heb niet één favoriet
want er zijn er zoveel. Overal waar het groen en
uitgestrekt is, of wit en koud, of blauw en warm (met
een windje) en waar je de stilte kunt horen, dat zijn voor
mij de mooiste plekken.
NATUURBEGRAVEN… Een plek in de natuur voor
altijd, een plek zonder zorgen, zonder “verplichtingen”
een plek waar je rust voelt, waar verdriet er mag zijn en
waar de liefde voelbaar is, maar vooral ook een plek die
troost biedt.
MIJN IDEALE EEUWIGE PLEK… Dit gaat een plek
zijn in de natuur, dichtbij of tussen de bomen waar de
vogels de hele dag om mij heen kunnen vliegen en voor
mij zingen.
LEVENSMOTTO… Genieten! Genieten van je familie
om je heen, van een lekkere kop cappuccino, van een
wandeling, van de zon in je gezicht, van het schaatsen
in de winter, van de vogels in de tuin, kortom, geniet
van de kleine dingen in het leven!

de zonsopkomst boven de tempels van Angkor Wat.
Magische momenten mag ik ook tijdens mijn werk
regelmatig ervaren, bijvoorbeeld een ree die heel
nieuwsgierig dichterbij komt wanneer ik ’s ochtends
aan kom lopen of vossensporen in de verse sneeuw.
MOOISTE PLEK OP AARDE… Gaasterland, de plek
waar ik ben opgegroeid. Met de bossen, de kliffen en
de meren. Een plek van thuiskomen.
NATUURBEGRAVEN… Een waardevolle plek van
verbinding, verbondenheid met je eigen natuur en
met de natuur. Bijzonder om te zien hoe er op de
natuurbegraafplaats op veel verschillende manieren
verbindingen ontstaan.
MIJN IDEALE EEUWIGE PLEK… In de luwte van de
bomen waar de zon nog zo magisch door heen kan
schijnen. Een plek waar mijn dierbaren de verbinding,
kracht en troost van de natuur mogen ervaren!
LEVENSMOTTO… Droom alsof je voor altijd zult leven,
leef alsof je vandaag zult sterven. Het leven is als een
verhaal; het gaat er niet om hoe lang het is, maar hoe
goed het is.
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“Later leg ik heel veel
bloemen om je heen”
Lonaéya en opa Leon

Natuurbegraafplaats Schoorsveld is voor Lonaéya (6) een bekende plek. “Want mama
werkt hier.” Vandaag is ze er samen met opa Leon (71). Even bij mama op bezoek. En het
állerliefst wil Lonaéya een rondje rijden in de boskar. Samen met opa. “Want dat heb je
nog nooit gedaan hè, opa. Het is heel mooi hier, vooral in de bossen.”
Opa: “Lonaéya en haar broertje zijn vaak bij ons. Op donderdag halen we ze uit school en op
zaterdag zijn ze er de hele dag. We doen dan leuke dingen samen.”
Lonaéya: “Ja! We dammen. Opa wint altijd. ‘I am the king!’, zegt hij dan. En we gaan veel
samen naar de bossen.” Opa zegt dan: “Kijk, een kabouter! Maar als ik even de verkeerde
kant op kijk, is ie weer weg.”
“Ik zou wel samen met opa hier willen werken. Want dan zie ik mama vaak. Mama begraaft
hier mensen.”
Opa: “Misschien kom ik hier ook wel ooit te liggen, als ik er niet meer ben. Kom je hier dan
nog eens bij me kijken Lonaéya?”
Lonaéya: “Ja, zeker! Dan leg ik héél veel bloemen om je heen.”
Opa: “Ach, dat vind ik wel lief. En dan zal ik heel stiekem nog naar je zwaaien. Maar het duurt
hopelijk nog heel lang hoor, voor het zover is.”
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De hóógste tijd voor een ritje in de boskar met mama en opa,
vindt Lonaéya als ze haar koekjes en drinken op heeft.
Lonaéya: “Dit is leuk hè opa! En mooi, met de bossen. Toch?
Ik zei het toch? Wel goed vasthouden hoor!”
Opa: “Zeker, heel mooi is het hier. Je moet wel een beetje
zachter praten hoor, er lopen hier allemaal mensen en het is
hier zo stil.”
Lonaéya: “Ja oké. Kijk! Daar ligt iemand begraven. Met
allemaal bloemen eromheen. Kijk eens hoe mooi!”
Opa: “Ja. Heel mooi. Het is een bijzondere plek. Hé, hoor je
dat? Dat geroffel? Dat is een specht. Die maakt een holletje
in de boom en legt daar dan eitjes in.”
Lonaéya: “Nee joh! Dat doen alleen kippen!”
Het rondje zit erop, de boskar stopt.
Lonaéya: “Aaah mama, zijn we al klaar? Ik wil nog een rondje.
Het was zó leuk samen met opa!”
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Bijzondere
momenten
De zon die onverwacht doorbreekt en een specifieke plek uitlicht. Een specht die roffelt op een boom.
Een roodborstje dat je telkens weer tegenkomt. Of een regenboog die de hemel kleurt op een verdrietig moment.
Het zijn tekenen van de natuur, op momenten dat je ze niet verwacht, maar wel hard nodig hebt. Tekenen die je troost
en rust bieden of zelfs even laten glimlachen. Op de natuurbegraafplaats zien we die tekenen ook.
Zo waardevol, zo bijzonder. Een aantal medewerkers van Natuurbegraven Nederland vertellen erover.

ROODBORSTJE
Lonneke | Schoorsveld
“Tijdens een van de eerste uitvaarten die ik ondersteunde
op Schoorsveld werd ik van het begin tot het einde
vergezeld door een roodborstje. De dag voor het
afscheid hupte het roodborstje al op de takjes van de
bosrand op en neer en viel hij me op. Na een mooie
ceremonie gingen we naar de plek midden in het bos.
Onderweg daarnaartoe kwam de moeder van het te jong
overleden meisje naast me lopen en vertelde me hoe fijn
en mooi het afscheid tot nu toe was. Ik vertelde haar van
het roodborstje dat ik al eerder bij het plekje had gezien.
Toen we aankwamen bij het open bosgedeelte schenen
er zonnestralen door de bomen op het plekje. En wat
zat er op de rand van het natuurgraf? Het roodborstje.
Ik keek de moeder aan en zag dat zij ook naar mij keek,
ze had het roodborstje ook gezien en lachte naar me.
Wanneer ik haar later op Schoorsveld tegen kwam,
vroeg ik haar iedere keer of ze het roodborstje nog had
gezien. Meestal was het antwoord ja. Later vertelde
ze me eens dat ze Schoorsveld wat minder vaak bezocht
maar dat het wel opviel dat ze het roodborstje thuis
steeds vaker in de tuin zag. Alsof ze een teken kreeg
dat het goed was zo, dat ze op welke afstand dan
ook toch met elkaar verbonden bleven, verbonden
door de natuur.”

Toen we aan kwamen lopen vlogen er een stuk of
50 putters voor ons uit. Echt een heel bijzonder gezicht.
Een afscheid dat werd omlijst door verschillende signalen
uit de natuur. Het dreigde te gaan regenen die dag,
en we namen paraplu’s mee. Die hadden we niet nodig.
De zon brak zelfs even door toen we bij het natuurgraf
stonden. Pas toen de laatste mensen wegliepen, begon
het heel lichtjes te spetteren. Niemand werd nat maar
de timing was heel mooi. Later vertelde de dochter
van mevrouw Lindeboom dat de dag waarop ze het
gedenkteken neerlegden ook niet zo mooi begon. Toch
brak de zon door op het moment dat ze het gedenkteken
bij het natuurgraf plaatsten en er zonnebloemen op
legden. De zon scheen precies op de plek van haar moeder.
Kippenvel kreeg ik toen ze het vertelde.”

REGENBOOG
“Een ander mooi moment was toen ik met een familie na een
ceremonie naar buiten ging en er onderweg naar de plek een
prachtige regenboog ontstond. Een kippenvelmoment, toen
iedereen stil werd van dat prachtige plaatje.”

Evelien kocht drie dezelfde armbandjes om verbonden
te blijven met haar twee zussen. Op de dag van het
afscheid sprak een van haar zussen. Op het scherm stond
een foto van de drie armbandjes en op dat moment staken
drie reeën het open veld voor de ceremonieruimte over.
Op klaarlichte dag, hoe bijzonder. Ze waren op weg
richting ‘t Ven, daar waar Evelien voor altijd is, op de plek
die ze zelf heeft uitgekozen.

LINDEBOOM
Annemiek | Heidepol
“Mevrouw Lindeboom werd begraven op een plek met
een gedenkboom. Jawel, een linde. Het moment waarop
ze begraven werd, was precies het moment dat de
lindebomen op Heidepol enorm stonden te geuren.

DRIE REEËN
Noortje | Maashorst
“De vader van Evelien (26), maakte een kerstboom
voor haar van takjes en touwtjes. Samen met haar
moeder versierde Evelien de boom, vlak voor haar
overlijden hing ze er drie hertjes in. Ze volgde
de opleiding patisserie. Bakken was haar lust en
haar leven. Als verrassing voor haar ouders bracht ze een
prachtig opgemaakte taart mee voor onder de kerstboom.
Ook daarop stond een hertje.

De kerstboom wordt elk jaar verder gevuld, zodat hij
door blijft groeien met de tijd. Een slapend hertje of een
keukenmachine - symbolen die bij Evelien passen.”

Lezen is leven

BEWUST EN CREATIEF

Van boeken krijgen we nooit genoeg.
Ze verwonderen, inspireren, bieden troost
of herkenning. Elf parels over de natuur,
het leven, herinneren en hoop.

HUIDHONGER
GEMMA BOORMANS & ESTHER COHEN
Gemma Boormans en Esther Cohen verloren
beiden hun partner. In Huidhonger belichten ze
het verlangen naar lichamelijk contact. Ze spraken
met gescheiden mannen en vrouwen, weduwen en
weduwnaars over liefdesverlies. Ook interviewden
zij experts over lust, eenzaamheid en huidhonger.

AFSCHEID NEMEN, MET OF
ZONDER UITVAARTBEGELEIDER
SUSANNE DUIJVESTEIN
Afscheid nemen kan anders. Ook je
uitvaart mag je liefde voor het leven
weerspiegelen: van een ceremonie in
je eigen tuin tot een begrafenis in het bos, van
een zelfgemaakte wade tot een laatste rit in eigen
auto, er kan meer dan de meeste mensen weten.
Begrafenisondernemer Susanne Duijvestein laat in deze
gids zien hoe je een uitvaart in eigen hand kunt nemen,
vrij van commercie, om zo werkelijk verbinding te
maken met de dood, en daarmee met het leven.

DE ACHT
GROTE LESSEN
VAN DE NATUUR

THE PLANT
PHARMACY

GARY FERGUSON
Er heerst een groot
verlangen om meer in
harmonie met de natuur
te leven. Ferguson
beschrijft aan de hand van nieuwe
wetenschappelijke inzichten dat we niet
losstaan van de natuur. In acht lessen
leer je van bomen, insecten, dolfijnen en
andere natuurverschijnselen hoe je weer
in contact komt met Moeder Natuur.

LISETTE
KREISCHER
Dit boek neemt je
mee op reis door
de seizoenen en zet je meer dan
40 plantaardige veganistische
gerechten voor. Planten kunnen het
overheerlijk hoofdingrediënt zijn
in de keuken, en een ondersteunend
medicijn door de seizoenen heen.

HERINNERINGSBOEK
LISA KROON
Het delen van
herinneringen kan
veel troost geven na
het verlies van een dierbare.
Dit invulboek inspireert om mooie
verhalen en grappige anekdotes over
een overleden dierbare vast te leggen.
Ingevuld door vrienden en familie
ontstaat er een uniek en waardevol
herinneringsboek.

HOUD MOED
TOON TELLEGEN
De mol krijgt nooit
een brief en ook de
pinguïn voelt zich
verlaten aan de rand
van de wereld. Maar het eenzaamst
van iedereen is de egel. Toch leidt
eenzaamheid niet altijd tot groot
verdriet, want ‘niemand mag vergeten,’
zegt de egel, ‘dat ik óók gelukkig ben.’
Troostende dierenverhalen zoals alleen
Tellegen die kan schrijven.
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SHINRIN-YOKU
ANNETTE
LAVRIJSEN
Volgens het Japanse
principe shinrin-yoku
(bosbaden) heeft de
natuur niet alleen het vermogen te
verwonderen en te laten ontspannen,
maar vergroot zij ook ons fysieke,
mentale en emotionele welzijn.
Journalist Annette Lavrijsen beschrijft
de wonderbaarlijke relatie tussen de
natuur, ons lichaam, onze geest en
onze ziel.

NATUUR IN NEDERLAND
FRANK BERENDSE
Liefdevol én kritisch
kijkt Frank Berendse
om zich heen op
zijn reis langs tien
Nederlandse landschappen.
De hoogleraar Natuurbeheer en
plantenecologie neemt je mee op
reis en vertelt wat hij ziet en hoe het
is ontstaan. Wandel- en fietsroutes
door de beschreven landschappen
vind je op www.natuurinnederland.nl.

BUITENLUCHTLEVEN
PETRA DE HAMER
Mooie natuurgebieden,
nationale parken,
onverwacht inspirerende plekken midden
in een stad. Wandelen kan overal, echt.
Petra de Hamer beschrijft en fotografeert
in dit boek meer dan 160 natuurgebieden,
landgoederen en wandelingen.
Buitenluchtleven inspireert om Nederland
te ontdekken. Te voet!

JE BENT JONG
EN JE ROUWT WAT
LISANNE VAN
SADELHOFF
Toen haar moeder
overleed, dacht Lisanne
(1989) als een typisch kind van haar
generatie: er is vast wel een handboek
met een helder stappenplan waardoor
ik rouwen snel van mijn to-dolijst kan
schrappen. Maar elk rouwproces is uniek.
Dit is daarom geen handleiding, maar
een goudeerlijk boek dat pijnlijk duidelijk
maakt dat alles beter is dan zwijgen.

WANDELLUST
TWAN HUYS
Twan Huys is zijn leven
lang al een gepassioneerd
wandelaar. In Wandellust
verbreedt hij zijn horizon
en beschrijft hij de mooiste wandelgebieden van Nederland. In een turbulent
jaar vindt hij rust tijdens lange tochten.
Soms met zijn vader en moeder, soms
met vrienden en bekenden als Herman
Finkers, prinses Irene, Geert Mak en
Jane Goodall.
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In het licht

49

Een moment van licht en verbinding,
van concentratie en bezinning.
Een universeel symbool dat iedereen begrijpt,
waaraan je je eigen invulling mag geven;
álles is goed. Een eeuwenoud ritueel,
van generatie op generatie doorgegeven.

Tegen het einde van het jaar, wanneer
de dagen kort en donkerder worden,
zetten we de natuurbegraafplaatsen symbolisch
in het licht. Samen, met elkaar,
gedenken we tijdens lichtjesavond.

Een ritueel dat ons helpt vorm te geven aan
iets dat we wellicht niet uit kunnen drukken.
Een gedachte die je bij je draagt,
het gemis dat je voelt, het leven dat je wil
eren. Rituelen verbinden ons met elkaar.
En de tijd met de eeuwigheid.

50

Dagboek van
natuurbeheerder Bob

Verzorgen, beschermen
en bewonderen.
De natuurbeheerders
zijn de boswachters van
een natuurbegraafplaats.
Natuurbeheerder Bob geeft
met zijn dagboek een kijkje
in een week natuurbeheer op
Heidepol in Arnhem.

MAANDAG
De Beukenlaan, kenmerkend voor
Heidepol. De laan met bomen is kwetsbaar,
de droogte van de afgelopen jaren heeft
geen goed gedaan. Bij normaal bosbeleid
worden in dit geval alle bomen gekapt.
Omdat ook wij van de natuurbegraafplaats
veel waarde hechten aan deze rij imposante
bomen laten we ze nog even staan. We
voeden de bodem en planten nieuwe
bomen om er nog zo lang mogelijk van te
kunnen genieten. Ik plant daarom vandaag
grote en kleine beuken aan.

“

Fermenteren
Een chemische verandering
in natuurlijke producten door
de toevoeging van schimmels
en bacteriën. De afwezigheid
van zuurstof zorgt voor
een versnelling van het
gistingsproces.

DINSDAG
Samen met een aannemer maak ik vandaag
Bokashi. We verzamelen natuurafval zoals
maaisel en blad. We voegen mineralen
en melkzuurbacteriën toe waardoor het
afval wordt omgezet in een natuurlijke
grondverbeteraar. De hoop met natuurlijke
materialen sluiten we zuurstofdicht af zodat
het in 10 weken tijd fermenteert (zie kader)
tot Bokashi. Deze natuurlijke voedingsstof
voor de bodem is erg voedzaam voor
bijvoorbeeld gedenkbomen of aangeplant
bosplantsoen.
WOENSDAG
Op Heidepol werken we hard aan de
ontwikkeling van kruiden- en faunarijk
grasland. Hiervoor is een schrale
grond nodig.

De natuurbegraafplaats was voorheen
landbouwgebied, in de grond zitten
daarom nog veel voedingsstoffen.
Elke week gaan we daarom het veld
in om de natuurkwaliteit te monitoren.
We stellen vast welke planten er zijn, bij
welke familie ze horen en leggen dit vast.
Vandaag heb ik Duits viltkruid ontdekt op
het Heideveld. Een bijzondere soort!
DONDERDAG
Vandaag heb ik het kleinste vogeltje van
Nederland gespot, de goudhaan. Helaas
had ik geen verrekijker bij me. De goudhaan
legt voor haar omvang relatief grote eieren
die ze onder haar kleine vleugels niet
goed kan warmhouden. Blijkbaar stuurt
het goudhaantje al haar bloed naar haar
pootjes waardoor deze heel warm zijn;
een soort warmtestokjes voor de eieren.
VRIJDAG
Ik heb weer genoten van alles om me heen.
Van de natuur, de mensen en de dieren.
Vandaag haalde ik ook weer voldoening
uit de korte praatjes die ik maakte met
wandelaars. Dat persoonlijke tintje maakt
mijn werk als natuurbeheerder extra
bijzonder. Binnenkort is er weer een
natuurwerkdag. Samen met mijn collega
natuurbeheer Jeroen en de vrijwilligers
op Heidepol onderhouden we de natuur.
Dat zijn ook altijd fantastische ochtenden!

”

Beleef de Nederlandse natuur waar en wanneer je maar wil. Met de podcast Puur
Natuur luister je naar verhalen uit en over de natuur. Download de luisterverhalen
op je telefoon (Spotify, Itunes of Stitcher) of op je computer (Soundcloud).
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Putters zijn opvallende vogels met een rood gezicht, en een zwart-witte kop. Aan de driehoekige
spitse snavel zie je direct dat het een zaden- en insecteneter is. Putters hebben zwarte vleugels
met een brede gele streep die je het beste kunt zien in de vlucht. De staart is zwart gevlekt,
en de rug is bruin tot wit. Wanneer de bladeren aan de bomen staan, zie je ze niet altijd,
maar je kunt ze zeker horen; ze kwetteren hoog en zingen allerlei deuntjes, ook in hun vlucht.
Een ‘gevarieerde zang’ heet dat officieel.
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De branding van de zee die kalm ruist of de typische geur van
het bladerdek in de herfst; de natuur verrijkt ons leven. We zijn
onlosmakelijk met haar verbonden en willen haar graag dichtbij.
“De natuur geeft ons letterlijk en figuurlijk zuurstof”, vertelt
Ton Rombouts, voorzitter van Stichting Nieuwe Natuur.

“In ons dichtbevolkte Nederland is het belangrijk
om zuinig te zijn op onze natuurgebieden
en deze uit te breiden waar dat mogelijk is.”
De ontwikkeling van nieuwe natuur maakt
een groot verschil. De directe leefomgeving
verandert en daarmee de kwaliteit van leven.
Daarnaast krijgen planten en dieren meer
ruimte om volop te groeien en bloeien. Stichting
Nieuwe Natuur wil daarom Nederland mooier
en groener maken. Hoe? Door bijvoorbeeld
bomen en grote struiken te planten, of een poel
te maken voor kikkers en amfibieën.

“Gemeenten die eerder terughoudend waren
zijn uiteindelijk de grootste ambassadeurs”,
vertelt Ton Rombouts over de uitbreiding van
natuur. In Leende werden bomen geplant
aan de Heggerdijk, in Odiliapeel aan de
Midden Peelweg, in Schaijk aan de Heibloem
en aan het Straatsven in Zeeland. Dichtbij
natuurbegraafplaats
Schoorsveld
werden
fladderiepen geplant en langs de Sterkselse Aa
werd een wand aangelegd waarin de ijsvogel
kan broeden. Dicht bij natuurbegraafplaats
Maashorst vind je in Herpen nieuwe natuur.

Met de helpende handen van mensen die zich
verbonden voelen met een natuurbegraafplaats
van
Natuurbegraven
Nederland
heeft
Stichting Nieuwe Natuur al 6 hectare nieuwe
natuur ontwikkeld in Nederland. “Het is
hartverwarmend om te zien dat mensen zich zo
verbonden voelen en natuur willen uitbreiden.
De natuurbegraafplaatsen, maar ook de nieuw
ontwikkelde natuur zijn dierbare plekken voor
jong en oud waar mensen wandelen, fietsen en
zich met elkaar verbinden.”

De stichting realiseert samen met nabestaanden
of mensen die een plek hebben vastgelegd voor
later nieuwe natuur in Nederland. Van iedere
vastgelegde plek in de natuur op één van de
natuurbegraafplaatsen gaat €25 euro naar de
stichting. Natuurbegraven Nederland voegt
hier nog eens €25 aan toe. Daarnaast werkt
de stichting samen met Natuurmonumenten,
Trees for All en het Groen Ontwikkelfonds
Brabant, allemaal partijen die dezelfde groene
ambitie hebben voor Nederland.

Benieuwd naar meer plannen voor een groener Nederland?
Bekijk de website www.stichtingnieuwenatuur.nl.
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Natuurbegraven,
toen en nu.
Trend of tijdloos?
Natuurbegraven is niet nieuw. Al in de prehistorie, toen Nederland nog grotendeels bestond uit bossen en moerassen,
kregen mensen een laatste rustplek in de natuur.

± 5500 V. CHR.

BRONSTIJD

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,
vlak bij de nederzetting waar haar volk op dat moment verblijft
(in het tegenwoordige Hardinxveld- Giessendam).

(± 3200 tot 800 v. Chr.)
In de vroege en middenbronstijd worden mensen begraven
in een grafheuvel. In Nederland zijn nog honderden van zulke
heuvels te vinden. In de middenbronstijd 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.

MIDDEN STEENTIJD

± 0 TOT 800

(± 10.500 – 5300 v. Chr.)
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.

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.

NIEUWE STEENTIJD

IJZERTIJD

(± 5300 – 3200 v. Chr.)
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.

(± 800 v. Chr. tot 0)
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.
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VROEGE MIDDELEEUWEN

NA 1800

2000 | NU

(± 500 tot 1000)
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.

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.

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.

± 1000 TOT 1800

20E EEUW

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

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.
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Hart voor de natuur
Samenwerken met Natuurmonumenten

Sinds 1991 heeft Lex Querelle, coördinator
natuurbeheer bij Natuurmonumenten (‘zeg
maar gewoon boswachter hoor’) zijn hart
verpand aan het natuurgebied Huis ter Heide.
Samen met zijn gezin woonde hij zelfs nog
een tijd in het jachthuis. Met de komst van
de natuurbegraafplaats en de bijbehorende
natuurontwikkeling wordt het volgens Lex alleen
nog maar mooier op Huis ter Heide.

“Landbouwgrond en een eentonig productiebos. Dat was
de situatie die Natuurmonumenten hier aantrof toen zij het
gebied in 1976 aankocht. Vanaf 1991, toen ik hier kwam, lag
onze focus op de omvorming van die landbouwgrond naar
een gebied met heide, vennen en graslanden, en van de
naaldbossen naar een gevarieerd loofbos met wandelroutes
voor recreanten. In twintig jaar tijd hebben we hier honderd
hectare aan vennen aangelegd. De monotone dennenakkers
zijn gevarieerder geworden, er kwamen Schotse hooglanders
en we brachten de loofbomen en de heide weer terug.
Het gebied is zoveel rijker geworden. Wat ik het mooiste
vind? Alles. De wandelroutes zijn hier zo gekozen dat
je elke tien minuten in een ander decor loopt; heide,
vennen, graslanden, houtwallen, open en dichte bossen
en stuifzandtopjes. Ook het historische akkercomplexje
uit 1300, met kruidenrijke mengsels en de oude lindeboom
uit 1857, is altijd behouden gebleven.
We zijn verheugd over de samenwerking met Natuurbegraven
Nederland hier op Huis ter Heide. Op 32 hectare kunnen
mensen een eigen plek uitzoeken waar ze eeuwige grafrust
hebben. En ze dragen zo ook nog bij aan het verbeteren van
de natuur in het gebied.
Het mooie is dat iedereen welkom is in het natuurgebied, kan
blijven genieten en met eigen ogen kan zien hoe de natuur
zich hier gaat ontwikkelen.

“Wat ik het mooiste vind? Alles’’
Op de natuurbegraafplaats gaan we voor een heischraal
grasland: gras met hier en daar kleine heibosjes en brem,
heesters en vooral veel kruiden. De variatie die hier al was,
wordt nu nog meer verfijnd. Dat is best een uitdaging en
vraagt veel monitoring en een specifiek maaibeheer. Een
dergelijk ‘vierkante meterbeheer’ is voor Natuurmonumenten
teveel werk, maar de mensen van Natuurbegraven
Nederland kunnen die tijd en energie hier wel in de natuur
steken. Dat is geweldig. De eiken die hier staan, uit 1944,
worden bijvoorbeeld ook extra vertroeteld. Zo kunnen
ze uitgroeien tot sterke woudreuzen die dit gebied straks
typeren. Natuurbegraven Nederland gaat bovendien andere
boomsoorten inbrengen die passen bij het landschap en
die tegelijkertijd bijdragen aan het bodemherstel. Je ziet
hier straks lindebomen, de hazelaar en de veldesdoorn.
Echte gangmakers van de bodem.
De functie natuurbegraven past voor mij perfect in dit gebied.
De natuur blijft, hij krijgt alleen tijdelijk een dubbelfunctie,
die helpt om de natuur voor de toekomst sterker te maken.
Want uiteindelijk gaat de natuurbegraafplaats weer helemaal
op in de natuur. Huis ter Heide wordt een nog mooiere plek.”
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Brenda Mathijssen

Over Brenda Mathijssen Religiewetenschapper dr. Brenda Mathijssen (32) is universitair docent Psychologie, Cultuur en Religie aan de faculteit
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Thema’s in haar vele onderzoeken en onderwijs zijn rituelen,
sterven en dood, geleefde religie, religieuze diversiteit en duurzaamheid. Brenda werkt van 2021 tot 2025 aan het onderzoeksproject ‘Dying to be
green. Sustainable deathscapes and changing worldviews in a multicultural context’. Hierin onderzoekt ze duurzame uitvaartpraktijken, zoals
natuurbegraven en resomeren. Brenda bestudeert hoe mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden natuurbegraafplaatsen
gebruiken. Ook onderzoekt ze de rol van de natuur in wereldbeschouwing en betekenisverlening.
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Brenda Mathijssen is religiewetenschapper, doodsdeskundige
en universitair docent in Groningen. Ze houdt zich dagelijks
bezig met de omgang van mensen met sterven, dood en rouw.
Voor Brenda is het dé manier om erachter te komen wat ons
als mens echt beweegt. “In tijden van dood en het einde van
het leven, blijkt wat voor mensen ten diepste van waarde is.”
Haar fascinatie begon bij religie, vertelt Brenda. “Ik ben
geïnteresseerd in mensen en hun gedrag. Hoe maken we het
leven betekenisvol? Via religie en andere vormen van zingeving
kun je het antwoord op die vraag het beste op het spoor komen.”
GEGREPEN
Haar studie Religiewetenschappen begon Brenda puur uit die
interesse voor mensen. Brenda: “Pas later kwam de dood. Als
student-assistent werkte ik mee aan de organisatie van een groot
congres waar onderzoeken worden gepresenteerd over de dood,
en hoe mensen daarmee omgaan en er invulling aan geven. Ik
was toen ‘pas’ 23, maar het greep me. Ik dacht, ik ben zo jong
nog, wil ik me nu hiermee bezighouden? Ik besloot het gewoon
te gaan doen en ging stage lopen bij een uitvaartondernemer. Ik
ben dus eigenlijk ‘toevallig’ in dit vakgebied gerold en heb het
nooit meer kunnen loslaten. Via de dood kun je erachter komen
wat écht de moeite waard is voor mensen in hun leven. Het is een
moment waarop je dingen expliciet moet maken. Je waarden, je
normen, dingen die je belangrijk vindt.”
RODE DRADEN
Wat is voor Brenda, na alle onderzoeken die ze inmiddels deed,
een rode draad in omgaan met sterven en rouw in ons land?
“De onderwerpen komen meer uit de taboesfeer. We zijn er
ook steeds actiever mee bezig. Dat geldt niet zozeer voor rouw;
dat gebeurt nog vooral achter de voordeur. Maar we zien dat
uitvaarten en afscheid steeds meer aandacht krijgen in het
publieke domein. Mensen denken veel actiever na over wat ze
zelf willen: keuzevrijheid is belangrijk. Dat zie je door de hele
samenleving heen, ongeacht religie of culturele en etnische
achtergronden.”
NATUURBEGRAVEN
“Natuurbegraven is een mooie vorm met een bepaalde symboliek:
je gaat terug naar de natuur, en je verwordt uiteindelijk ook weer
zelf natuur. Het sluit erg aan bij wat er nu leeft in de samenleving.
De symboliek van de natuur, verbonden met de elementen en
met ideeën over voortbestaan, helpt mensen betekenis te geven
aan de dood. Dat intrigeert mij. Tegelijkertijd wil ik ook nog veel
meer weten over duurzame manieren van begraven, waaronder
natuurbegraven. Daarom ga ik daar nu onderzoek naar doen. Ik
kijk naar het aspect duurzaamheid, naar wie de mensen die voor
natuurbegraven kiezen precies zijn en waarom het aanspreekt.
Ik hoop dat we zo tot nieuwe, duidelijke ideeën kunnen komen
over wat een duurzame dood en uitvaart nu precies zijn.”
EIGEN AFSCHEID
Dan tot slot: Brenda is vanuit haar werk zoveel bezig met
dit onderwerp. Heeft ze zelf helder wat ze wil als het einde
daar is? “Je zou het verwachten hè. Ik vind het belangrijk om
het met mijn partner over mijn wensen te hebben, maar ik heb
geen heel duidelijk idee over hoe ik het wil, of op welke plek.’’

“Mensen bereiden
veel meer zelf voor
als het gaat om hun
eigen uitvaart en
willen naasten niet al
te veel belasten”

“Natuurbegraven
sluit erg aan bij
wat er nu leeft in
de samenleving”

Met 75 minuten stevig
wandelen per week,
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Er zijn maar liefst

Weetjes

60 duizend

het leven en het einde.

bomen op aarde.

Over mensen, natuur,

verschillende soorten

kun je 2 jaar aan je
leven toevoegen.

Bijen hebben
5 ogen.

Eén grote
boom
is net zo verkoelend als
10 airco’s.

Tuinieren heeft
meer effect op je
gezondheid dan de
sportschool induiken.

Ruim 10%

Wandelen als ontspanning
ontstond in de 18e eeuw.

van het Nederlandse
landoppervlak is bos.

20% van de mensen
praat wel eens over de
dood. De helft hiervan
zegt dat naasten niet op
de hoogte zijn van
persoonlijke wensen.

Op de heetste plaatsen
op aarde regent het
soms zonder dat
de grond nat wordt.

Alleen mensen huilen
uit emotie. Dieren
hebben enkel tranen
om hun ogen
te beschermen.
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“Natuurbegraven
Nederland en
Natuurmonumenten
versterken elkaar”
Natuurbegraven Nederland
werkt nauw samen met
Natuurmonumenten.
We delen de liefde
voor natuur. Sommige
natuurbegraafplaatsen
liggen in gebieden van
Natuurmonumenten. Samen
ontwikkelen, beheren
en behouden we de natuur,
onder meer met de bijdragen
uit 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.

HOE EN WAAR WERKEN
NATUURMONUMENTEN EN
NATUURBEGRAVEN NEDERLAND SAMEN?
“Door de samenwerking tussen de partners
en de bijdragen uit 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 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 760.000 leden en donateurs)
die in 371 gebieden 115.000 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 PERSOONLIJKE 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.”
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 directeur van
Natuurmonumenten versterkte,
werkte Teo langdurig bij de vereniging
Milieudefensie.

NATUURMONUMENTEN. Natuurmonumenten is een vereniging (met 760.000 leden en donateurs). Ze beheert en beschermt in ruim
370 gebieden in Nederland zo’n 115.000 hectare natuur, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We versterken elkaar in onze
gezamenlijke missie natuurgebieden mooier te maken en te behouden voor de generaties na ons.
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Rituelen op de
natuurbegraafplaats
“Alles komt hier samen”
Bloemen leggen en altijd even een vaste route wandelen over de natuurbegraafplaats.
Verzachting voelen als een vlinder naast je neerstrijkt. Even nog bij je dierbare zitten,
of picknicken. De natuur, en je eigen rituelen die je daar steeds laat terugkomen,
bieden troost. Ook op natuurbegraafplaats Schoorsveld.

DE CIRKEL VAN HET LEVEN
De cirkel van het leven bracht Frank en Myrthe naar
natuurbegraafplaats Schoorsveld.
Het begraven van hun dochtertje Veda hebben ze
met super veel liefde gedaan. Ondanks het grote
verdriet was er op dat moment ook ruimte voor een
glimlach. De natuur bood hen de ruimte om dit aan
te kunnen gaan. Haar afscheid, daar hebben ze alles
ingestopt wat ze op dat moment konden. “Dat is het
mooiste wat we voor haar hebben kunnen doen.”
Veda is geboren en heeft geleefd, dat voelen ze op
deze mooie plek heel sterk. Hier kan Myrthe nog even
voor haar dochtertje zorgen, door haar gedenkteken
schoon te vegen of door er een bloemetje bij te
leggen. Haar gedenkteken maakt het visueel en
tastbaar, iets wat Myrthe altijd even aangeraakt wil
hebben wanneer ze deze plek bezoekt. Het geeft haar
een gevoel van verzachting wanneer er een vliegje of
vlindertje bij haar neerstrijkt of wanneer ze verrast wordt
door de ontmoeting met een ree. “Alles komt hier samen
en je voelt je nooit alleen.”
Openheid en vrijheid is wat Frank ervaart als hij op
Schoorsveld is. Hij voelt zich dan erg verbonden met alles,
vooral met zijn dochtertje. Hij draait vaak een muziekje
en wandelt meestal een vaste route wanneer hij de
natuurbegraafplaats bezoekt. Ze zijn beide dankbaar voor
deze mooie plek, die hun troost en kracht biedt en die er
net als hun dochtertje Veda voor altijd zal zijn.

“Alles komt hier samen
en je voelt je nooit alleen”
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EEN OMARMING VAN BLOEMEN
Een beetje beschut en bij het water, dat is waar het plekje
voor haar Tommy aan moest voldoen.
“Tommy was echt een watermens. Hij voelde zich altijd erg
verbonden met de natuur.”
Ondanks het grote verdriet is Shirley nooit gestopt met
lachen. “Je voelt je super verdrietig en denkt dat het nooit
meer goed komt.” Maar op de een of andere manier heeft
het verlies haar ook verrijkt. Ze staat anders in
het leven, kijkt anders tegen dingen aan.
Regelmatig gaat ze ‘effe op bezoek’ bij Tommy,
bij die mooie plek tussen de berkenbomen
met uitzicht op het ven. Een vlinder die
voorbij fladdert of een roodborstje dat haar
vergezelt, Shirley komt graag op deze voor
haar zo dierbare plek. Ze neemt een stoeltje
mee en gaat dan bij hem zitten. Soms alleen,
een andere keer met de hondjes. Wanneer ze

“Ik vind het fijn om hem in te pakken”

samen met iemand de natuurbegraafplaats
bezoekt, picknicken ze vaak op een bankje
bij het water. Altijd neemt ze bloemen voor
hem mee, meestal roosjes. Die legt ze dan
in een cirkel om zijn gedenkteken neer. “Ik vind het fijn
om hem in te pakken.”

EEN ZONNEBLOEM
Een stralende, goedlachse vrouw met rode lippenstift. Voor
mensen uit haar buurt een zonnestraal, en voor Huub de
zon in zijn leven. Zodra Huub ‘s morgens zijn ogen opent,
is José het eerste waar hij aan denkt. Een aantal jaren
geleden heeft hij helaas veel te vroeg afscheid moeten
nemen van zijn vrouw. Hun plek op Schoorsveld

“Ik bezoek haar regelmatig
maar er zijn een paar data
die een speciale betekenis hebben”

brengt hem ondanks het groeiende gemis een
gevoel van rust. Door de omarming van de
natuur wordt het verdriet een klein beetje naar
de achtergrond geschoven. Ze brachten veel
tijd door in hun huis in Frankrijk. Aangezien
Frankrijk het land van de zonnebloemen wordt
genoemd is het ook daarom dat Huub het liefste
zonnebloemen meebrengt voor José.
Een kopje koffie en een babbeltje met een van

Dat zijn dagen waarop ik
per se hier wil zijn”

medewerksters van Schoorsveld is van enorme
grote waarde voor Huub. “Het is ongekend, dat
dit hier mag en kan en dat je altijd welkom bent.”
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“De natuur geeft
ruimte en troost”
Ieder kiest
zijn eigen weg,
zonder druk
te voelen

Afscheid met aandacht, dat is hoe Erna een
uitvaart voor mensen realiseert. Op een
respectvolle manier zorgt ze voor een passend
afscheid, samen met de nabestaanden.
Erna begeleidde al ruim zestig uitvaarten
op natuurbegraafplaats Heidepol en woont
zelf al ruim veertig jaar in de omgeving.
“Het is zo’n prachtig stukje Nederland,
alle natuur is hier aanwezig; de hei,
de uiterwaarden en de bossen.’’
RUST EN SERENITEIT
“Als je op Heidepol de velden inkijkt besef je niet direct dat het een begraafplaats
is”, vertelt Erna. “Zeker als de begroeiing hoger is en je de houten gedenktekens
niet meteen ziet.” Ze merkt zelf, en ook aan families, dat natuurbegraven een
andere ervaring is. “Mensen stemmen vaak voorafgaand aan het afscheid zaken
met elkaar af, bijvoorbeeld op de parkeerplaats, maar zodra ze het natuurgebied
in lopen, is er rust en sereniteit. Op een of andere manier daalt deze over
iedereen heen. De natuur doet dat, deze geeft ruimte en troost.”
PASSEND AFSCHEID
“Een familie kan op deze plek het afscheid en de uitvaart helemaal vormgeven
zoals ze dat zelf willen. Zoals het bij de overledene past en bij de familie.
Onlangs hielden we een dienst op de uitgekozen plek. We maakten een kring
rond de plek en er werden gedichten voorgedragen, ik had een eenvoudige
muziekinstallatie bij me en draaide zachtjes muziek. Voor deze familie was
dit afscheid heel passend. Een andere familie wil misschien een uitgebreider
afscheid, ook dat is mogelijk. Daarnaast kun je de tijd nemen, dat is erg prettig
waardoor je geen druk voelt om op te schieten.”
AANDACHT
De aandacht, die Erna zo belangrijk vindt bij een uitvaart, ziet ze terug in de
wandeling naar de laatste rustplaats. Een medewerker van Heidepol loopt samen
met Erna en alle dierbaren met de loopkoets naar het natuurgraf. “Je brengt een
dierbare echt weg naar zijn of haar laatste plek, dat is al een stukje loslaten en
afscheid nemen. Het is indrukwekkend, zo’n stoet achter de loopkoets aan. De
natuur helpt hierbij, je loopt over een wandelpad, soms door het bos. Na afloop
zie je mensen terugwandelen, herinneringen ophalend of in stilte en alle rust.
Ook daarin kiest ieder zijn eigen weg.”
EIGEN PLEK
Vlak nadat haar schoonmoeder overleed, die op Heidepol werd begraven,
heeft Erna samen met haar man een plek voor hen beiden uitgekozen in het
natuurgebied. “Het was voor ons een mooie gedachte om dichtbij elkaar te
komen liggen,” vertelt ze. “Vaak ga ik na een uitvaart even een stuk wandelen
om het af te sluiten en bij mezelf te komen. Als het bij leven al heel veel met je
doet, is het ook mooi als je hier je laatste plekje kan hebben.”

Ook
de hond
is, aangelijnd,
welkom.

Om een dierbare plek
te markeren is het
mogelijk een houten
gedenkteken te plaatsen
dat opgaat in de natuur.

Kies een
plek in de
natuur voor
een kist,
mand, wade
of urn.

Praktische
informatie

Een natuurgraf
is na overlijden
en na toestemming
van dierbaren
op te zoeken
in de app van
Natuurbegraven
Nederland.

Je bent van harte
welkom in onze
informatiecentra
voor al je vragen.

Ben je slecht ter been?
Dan laten we
je graag het
natuurgebied
zien met
onze boskar.

Iedereen is
welkom tijdens de
‘openingstijden
van de natuur’:
van zonsopkomst
tot zonsondergang.
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Je bent ook welkom

met
de fiets.

Benieuwd naar een
natuurbegraafplaats
in het bijzonder of op zoek
naar meer informatie?
Bezoek onze website en
vraag een brochure aan.
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stammige eik

Deze eik met zeven stammen slaat op Landgoed Mookerheide zijn armen uit.
Robuust, omringd door kronkelende bospaden is de meerstammige boom typerend
voor de landgoednatuur op Mookerheide. Samen met de parkbossen en lanen
vormt deze boom het warme en bijzondere karakter van het landgoed.

67

Colofon
Dit magazine is een uitgave van Natuurbegraven Nederland

Hoofdredactie

Natuurbegraven Nederland

Teksten en eindredactie
Leanne Arts
Antoinette van der Vorst
Natuurbegraven Nederland

Ontwerp en vormgeving
Albert Wijnen

Fotografie
Twycer
Dylan Gumbs
IVN

Redactieadres

Natuurbegraven Nederland
Koningsweg 2
5211 BL ‘s-Hertogenbosch
www.natuurbegravennederland.nl

Speciale dank aan

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

Augustus 2021
Overname van artikelen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Je bent van harte welkom
om onze
natuurbegraafplaatsen
te bezoeken
De natuurbegraafplaatsen zijn vrij
toegankelijk tussen zonsopkomst
en zonsondergang.
NATUURBEGRAAFPLAATS
HEIDEPOL
Harderwijkerweg 37
6816 VA Arnhem
026 711 22 10
contact@heidepol.nl
NATUURBEGRAAFPLAATS
HUIS TER HEIDE
Middelstraat 1
5176 NH De Moer
013 303 31 20
contact@huisterheide.nl
NATUURBEGRAAFPLAATS
LANDGOED MOOKERHEIDE
Heumensebaan 18
6584 CL Molenhoek
024 203 62 30
contact@landgoedmookerheide.nl
NATUURBEGRAAFPLAATS
MAASHORST
Franse Baan 2
5374 RS Schaijk
0486 74 50 06
contact@maashorst.nl
NATUURBEGRAAFPLAATS
SCHOORSVELD
Somerenseweg 116
5591 TN Heeze
040 303 23 00
contact@schoorsveld.nl

Openingstijden
informatiecentra

Maandag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
Zondag 11.00 tot 16.00 uur
Telefonisch zijn we bereikbaar van
maandag tot en met zaterdag tussen
09:00 en 17:00 uur.

Meer weten? Maak een afspraak voor een
gesprek tijdens een wandeling.
Een informatief gesprek met een wandeling is de beste manier om een goede
indruk te krijgen van natuurbegraven of een specifieke natuurbegraafplaats.
Voel je vrij om het informatiecentrum op onze natuurbegraafplaatsen te
bezoeken op een moment dat het voor jou het beste uitkomt.
Maak je een afspraak, dan zorgen wij dat we alle tijd voor je hebben.

Of meld je aan voor een
van onze wandelingen.

Kijk daarvoor op
www.natuurbegravennederland.nl/
activiteiten.

Wandel
je mee?
Elke 2e dag van de maand kun je
meewandelen over één van de
natuurbegraafplaatsen. De informatieve
wandeling start om 10.30 uur.
Meld je aan via onze website.
Je bent van harte welkom!

In de natuur
is steeds weer
een nieuw begin.

