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Van geboortebos tot begraafbos
Veel kinderen hebben in hun gemeente een boompje staan dat tijdens hun eerste levensjaar aan-
geplant werd. Misschien zullen ze ook ooit in datzelfde geboortebos begraven worden. Voorlopig 
kan dat nog maar in één bos dat door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wordt beheerd en in een 
beperkt aantal steden en gemeenten. DOOR CHRIS DUTRY

In onze buurlanden is het begra-
ven in bossen al lang ingeburgerd. 
Bij ons in Vlaanderen kan dat pas 
sinds dit jaar. Eind augustus werd 
de natuurbegraafplek in Rekem, 
een deelgemeente van Lanaken, 
officieel  geopend. De eerste in 
een bos dat door het ANB wordt 
beheerd. Vier jaar eerder had 
het ANB van minister van Omge-
ving, Natuur en Landbouw, Joke 
Schauvliege, de opdracht gekregen 
om de haalbaarheid van dat con-
cept te onderzoeken, zowel op juri-
disch als praktisch vlak. Enerzijds 
wil de minister dat de overheid 
de mensen dichter bij de natuur 
zou brengen in álle levensfasen, 
van wieg tot graf. Anderzijds is er 
de groeiende maatschappelijke 
tendens om niet alleen een meer 
persoonlijke invulling te geven 
aan het afscheidsmoment van 
een geliefd persoon, maar ook om 
de wijze van begraven een uniek 
karakter te geven. Mensen die 
aandacht hebben voor de kring-
loop van leven en dood, wensen 
vaak in een bos of natuurgebied 
een laatste rustplaats te krijgen.
Toch bestaat het concept al 
langer, ook in Vlaanderen. Zo 
legde Sint-Niklaas al in 2012 
een bomenbegraafplaats aan, 
waarbij urnen per twee bij een 
boom begraven werden op de 
gemeentelijke begraafplaats.  
Pas sinds het najaar van 2016, 
met de goedkeuring van de 
aanpassing van het decreet 
van begraafplaatsen en lijk-
bezorging door het Vlaamse 
Parlement, mogen gemeenten 
op het openbaar domein 
natuurbegraafplaatsen inrichten. 

Dat maakte ook de weg vrij voor 
de eerste begraafplekken in 
openbaar bos.

Geen knuffels
Voor alle duidelijkheid,  alleen de 
as van een gecremeerd persoon 
mag op een natuurbegraafplaats 
begraven worden en ook alleen 
daar. Het is immers verboden om 
de as van een overledene gewoon 
uit te strooien in een bos of ander 
natuurgebied. Evenmin mogen 
stoffelijke overschotten in een 
natuurgebied begraven worden. 
In een natuurbegraafplaats is er 
geen plaats voor klassieke graf-
monumenten of gedenktekens, 
evenmin voor knuffels of bloem-
stukken. Aan de ingang kan wel 
een gedenkplaat of –zuil met 
naamplaatjes worden voorzien. 
De natuur begraafplaats is enkel 
toegankelijk voor voetgangers of 
rolstoelgebruikers, met een mini-
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mum aan onthaal infrastructuur.
Elke gemeente kan een 
herinnerings bos inrichten, 
waarbij de crematie-as verstrooid 
wordt of in een biologisch afbreek-
bare urne begraven. Er bestaan 
ook afbreekbare asurnes met 
boomzaden. Die mogen alleen 
streekeigen boomzaden bevat-
ten. Het zijn steeds de lokale 
besturen die de locaties voor een 
natuur begraafplaats aanduiden, 
in overleg met het ANB. 
In Nederland zijn er een twintig-
tal natuurbegraafplaatsen, onder 
meer aan de rand van de Hoge 
Veluwe. Het wordt mee beheerd 
door Natuurmonumenten, de 
tegenhanger van Natuurpunt. Ook 
Rekem ligt aan de rand van het 
Nationaal Park Hoge Kempen.

MEER INFO www.natuurenbos.be/
natuurbegraafplekken 
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