Natuurbegraafplaatsen
in Vlaanderen
Geboortebossen zijn in Vlaanderen een ingeburgerd fenomeen, begraafnatuur of begraafbossen zijn dat veel minder. De maatschappelijke vraag en behoefte naar een groener alternatief van begraven groeit gestadig. Mensen denken bewuster na over het milieu en hebben
meer aandacht voor de kringloopgedachte, ook bij hun uitvaart. Ze zijn op zoek naar milieuvriendelijke, duurzame manieren om begraven te worden. Voor de nabestaanden biedt een
natuurbegraafplaats de mogelijkheid om de overledene te gedenken op een plaats die uitnodigt tot rust en herinnering. In de naburige landen zoals Nederland, Duitsland, Zwitserland
en Engeland bestaat het concept van natuurbegraafplaatsen al veel langer.
Boswachters en natuuropzichters vinden
her en der asresten in hun gebieden waarvan ze vermoeden dat het crematie as is,
die door nabestaanden op de geliefkoosde plek van de overledene is uitgestrooid.
Op dit moment is zoiets illegaal want
het Decreet van begraafplaatsen en lijkbezorging laat wel al, binnen strikte en
specifieke randvoorwaarden, verstrooiing of begraving van crematie as buiten
de begraafplaats toe, met uitzondering
van openbare domeinen zoals natuurgebieden of bossen, want daar is het nog
steeds verboden. Rekening houdend met
de toenemende maatschappelijke behoefte wordt er vanuit de politiek en het
beleid hieromtrent echter een antwoord
verwacht.

Tekst en contactpersoon:
Karina Abeels, info@inverde.be

Natuurbegraafplaatsen zijn, zoals de
term het zelf zegt, plaatsen in de natuur
waar stoffelijk overschot of crematie asresten kunnen begraven worden, waarbij
ofwel een ecologisch verantwoorde urne
onder een boom wordt begraven, ofwel
crematie as kan uitgestrooid worden,
maar waar deze plek een natuurlijke uitstraling heeft. Daarnaast scheppen dergelijke natuurbegraafplaatsen mogelijkheden voor nieuwe natuurontwikkeling of
het beschermen van bestaande natuur. Ze
worden op dezelfde manier beheerd als
natuur of een gewoon bos, maar doen bijkomend dienst als laatste rustplaats van
een overledene. Uitgangspunten zijn het
gebruik van uitsluitend milieuvriendelijk
en biologisch afbreekbare materialen zo-
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als een lijkwade, kartonnen kist of urne
of een ander snel afbreekbaar omhulsel.
Natuurbegraven betekent eeuwigdurende rust in de schoonheid van de natuur.
Minister Schauvliege, Vlaams minister
van Omgeving, Natuur en Landbouw
heeft nu het initiatief genomen en wenst
in samenspraak met haar collega’s in
de loop van dit jaar een regeling uit te
werken opdat het laten uitstrooien of
begraven van crematie as in openbaar
domein mogelijk kan worden gemaakt.
Het wettelijk kader moet hiervoor worden aangepast en een van aanpassing van
het Decreet zal hiervoor moeten worden
voorzien. Het Agentschap voor Natuur
en Bos heeft de opdracht gekregen om,
in overleg met diverse andere betrokken
diensten en partners dit verder te onderzoeken, duidelijke criteria en randvoorwaarden op te stellen en een inventaris
van geschikte locaties in Vlaanderen op
te maken.
Heel wat steden en gemeenten willen
die stap zetten, maar ontbreken kennis
en ondersteuning om dit te doen. Enkele
lokale besturen waaronder Eeklo, Berendrecht, stad Roeselare, Sint-Niklaas Ronse, Wilrijk, hebben echter al vormen van
natuurbegraven op hun gemeentelijke
begraafplaatsen ontwikkeld. De bestaande initiatieven op gemeentelijke begraafplaatsen in Vlaanderen tonen opnieuw
aan dat er naar dit concept heel wat maatschappelijke vraag is.
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Eeklo
Bomenbegraafplaats als
alternatieve manier van begraven
kunnen verschillende urnen
worden geplaatst. Ook kan de
as van de overledene worden
uitgestrooid in een kuiltje dat
opnieuw wordt dichtgedaan
en afgedekt met een steen.
De bomenbegraafplaats
maakt onderdeel uit van een
totaalplan rond een groene
begraafplaats. Op deze manier ontstaat midden in het
centrum een nieuwe groenzone waar inwoners kunnen
bezinnen, wandelen en rust
vinden. De begraafplaats takt
aan op de westelijke groenas
van de stad. Deze groene long
infiltreert het centrum en

is dan ook een frequent gebruikte fiets- en wandelroute.
Door het integreren van een
begraafplaats in een groene
publieke ruimte ontstaat een
nieuwe belevingsvorm en wijzigt stelselmatig de perceptie
en functie van een traditionele
begraafplaats.

© Stad Eeklo

De bomenbegraafplaats in
Eeklo maakt van de stedelijke
begraafplaats een rustgevende groene bezinningsruimte
in de stad en biedt tevens een
alternatieve manier van begraven aan. Er staan 58 zomereiken in strak gelid, waarrond
een wadi werd aangelegd voor
de infiltratie van het elders op
de begraafplaats we gefilterde
water. Rondom de wadi is dit
deel van de begraafplaats
volledig afgeschermd door
een houtkant. Per boom, in de
vier windrichtingen, werden
vier platte uniforme arduinen
afdektegels voorzien, elk 50
bij 50 centimeter. Hieronder

➜ Meer info:
www.eeklo.be

Contactpersoon: Ben Caussyn,
ben.caussyn@eeklo.be

Sint-Niklaas
Gedenkzone in het bos

Hoewel deze, eerder traditionele vormen van teraardebestelling, zich op parkbegraafplaats
Heimolen in een enorm groene
omgeving bevinden, werd
beslist om het Gedenkbos aan
te leggen voor mensen met een
voorliefde voor de natuur, die
te vinden zijn voor het concept
‘back to nature’ en dit dan ook
nog volledig anoniem.
Rondom de 200 lindes die
geplant werden langsheen
de wandelpaden van het
Gedenkbos kunnen biologisch
afbreekbare urnen begraven
worden. Deze urnen breken
geleidelijk af en de as van de
overleden wordt als het ware
opgenomen door de aarde
en dient zelfs een beetje als

Deze afscheidsruimte, ontworpen door Wim Maes, teamcoördinator voor het groenonderhoud bij JoMi, past volledig in
het concept, waar niet alleen
de natuur, maar ook de vergankelijkheid ervan, centraal staat.
Wij trachtten met de
afscheidsruimte een intieme ruimte te creëren, deels
afgesloten maar toch nog
transparant door de keuze
van het materiaal. Het betreft
hier kastanje hout met een
PEFC/COC certificaat. PEFC/

COC staat voor Programme
for the Endorsement of Forest
Certification Schemes / Chain
of Custody en garandeert dat
al het hout afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen.
Centraal ligt een statige laan
met hogere bomen die over
gaat in een lagere ellipsvormige ruimte die eindigt in een
“afscheidsmonument”.

© Stad Sint-Niklaas

grondstof voor de groeiende
bomen. Zo is de cirkel van het
leven rond… Deze wandelpaden
waar bomen als grafzerk dienen leiden de bezoekers naar
een enorme grasvlakte waarvan een deeltje wordt voorzien
als asweide, ook weer volledig
anoniem. Om nabestaanden
ook op deze grote open ruimte
toch de mogelijkheid te bieden
op een serene wijze en in een
intieme, ietwat afgesloten omgeving afscheid te nemen van
een dierbare overledene, werd
door JoMi een afscheidsruimte
gebouwd.

Als zitelementen zullen er
stammen worden geplaatst die
afgewerkt zijn met een rubberen (natuurproduct) zitvlak.
Deze worden hoofdzakelijk
geplaatst onder een luifel van
gevlochten kastanje twijgen.
Rond de ellips wordt er aan de
hand van kastanje stokken een
structuur opgebouwd die kan
dienen om klimplanten aan te
laten groeien.
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Sinds de opening in 1988
werden op parkbegraafplaats Heimolen al meer dan
12.500 personen begraven of
verstrooid. Overledenen kunnen, net zoals op alle andere
begraafplaatsen, verstrooid
worden op een asweide, in een
kist of urne begraven worden in
de grond of bijgezet worden in
een columbarium of urnenveld.

➜ Meer info:
www.sint-niklaas.be

Contactpersoon: Carla Rogiers,
Carla.Rogiers@sint-niklaas.be
en Bernadette Pieters,
bernadette.pieters
@sint-niklaas.be
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Roeselare
In de deelgemeente Oekene
van Roeselare werden zo’n 15
jaar geleden, bij de uitbreiding
van de begraafplaats, een
aantal restgronden ingericht
als wandelgebied. Deze zone
leende zich uitstekend voor de
inrichting van een urnenbos.

© Roeselare
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Een urnenbos is een alternatief
voor het urnenveld, columbarium of de strooiweide. Men
kiest ervoor om na zijn dood bij
te dragen tot het ontwikkelen
en beheren van een groenere
leefbare omgeving. Dit in
tegenstelling tot de traditionele
grafkeuzes. De urnen moeten
uit organische materialen
vervaardigd en biologisch
afbreekbaar zijn. Indien een
concessie wordt genomen,
wordt de plaats van begraven
bepaald in overleg met de aanvrager. Als grafaanduiding kan
enkel een door de stadsdiensten aangebrachte zwerfsteen
gebruikt worden. Een gewone

plaats zonder concessie krijgt
een anonieme plaats en geen
grafaanduiding.
Aan de inkom wordt een
gedenkplaat voorzien waar na
bijzetting de gegevens van de
overledene kunnen worden aangebracht. Dit jaar voerden de
eigen stadsdiensten de nodige
aanpassingen en herstellingen
uit. De toegankelijkheid werd
verbeterd door de paden uit te
vlakken en met regelmaat te
maaien. Het vlonderpad dat
het urnenbos doorkruist, werd
volledig heraangelegd. In het
middenplein werden door middel van boomplanken zitplaatsen voor ongeveer 60 personen
voorzien. Deze afscheidsruimte
kan gebruikt worden voor
de uitvaart zelf of voor een
moment van bezinning. Het urnenbos wordt een keuzemogelijkheid voor alle inwoners van
Roeselare, Beveren, Rumbeke of
Oekene. Ook niet-inwoners kun-

nen bijgezet worden al zal de
concessieprijs dan hoger zijn.
Om in te spelen op de verschillende behoeften wordt
gestreefd naar een duurzame
en kwaliteitsvolle ontwikkeling.
Daarom wordt groot belang
gehecht aan de betrokkenheid
van de nabestaanden, buurtbewoners en de begrafenisondernemers om zo het beheer
af te stemmen op de meerdere
functies. De komende maanden
wordt het reglement afgetoetst
om een stevig draagvlak te
creëren zodat deze keuze van
asbestemming vanaf januari
2015 mogelijk wordt.

➜ Meer info:
www.roeselare.be

Contactpersonen: Griet Buyse,
gbuyse@roeselare.be e
n Wim Vercruysse,
begraafplaatsen@roeselare.be

Ronse
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De stad Ronse wil niet
achterblijven op het vlak van
milieubewustzijn en biedt daarom voortaan op de stedelijke
begraafplaats naast traditioneel begraven, columbarium, as
verstrooiing of een urnenveld
aan hun bewoners een nieuwe
ecologische gedenkvorm aan,
“het Urnenbos”. Hierbij gaat
het zowel om het ecologische
aspect van een biologisch
afbreekbare urne als over het
aspect van zingeving door
afscheid te nemen van een
dierbare in een natuurlijke
omgeving van een bos. In het
urnenbos zijn geen graftekens,
monumenten of ornamenten
toegelaten. Hierdoor blijft de
uitstraling van het urnenbos
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ook in de toekomst gegarandeerd. De biologisch afbreekbare urne zorgt ervoor dat de
overleden effectief terugkeert
naar de natuur.
Het urnenbos is een rustplaats waar bezoekers
respect voor de overledene
opbrengen en die net als
een strooiweide, niet mogen
betreden. Enkel aan de rand
van het bos mogen bezoekers
wandelen of een bloemstuk
neerleggen ter hoogte van het
herdenkingsmonument.
Het gebruik van het urnenbos
past in de Europese tendens
naar meer natuurlijke en
ecologische afscheidsvormen

op begraafplaatsen. In een urnenbos worden enkel biologisch
afbreekbare asurnen begraven.
Deze zorgen ervoor dat de overledene daadwerkelijk terugkeert
naar de natuur. Om de natuurlijke uitstraling van het bos
zoveel mogelijk te behouden
zijn geen graftekens, grafstenen
of ornamenten toegelaten in
het bos. Bezoekers mogen het
bos niet betreden.

➜ Meer info:
www.ronse.be

Contactpersoon: Peter Luwaert,
Groendienst@ronse.be

prak t ijkboek
PUBLIEKE RUIMTE
2015

Berendrecht en Schoonselhof

Wie in een van onze urnenbossen begraven wil worden, kiest
voor begraving in een biologisch
afbreekbare urne zodat deze op
relatief korte termijn vergaat
en de as van de overledene

Achtergrond en
ontstaan
De cijfers liegen niet: we mogen
gerust stellen dat deze vorm
van natuurlijk begraven in
Antwerpen aanslaat. Dat is
wellicht ook niet zo vreemd
wanneer we ons realiseren dat
onze urnenbossen een antwoord
bieden op twee maatschappelijke evoluties: enerzijds het
hoge percentage dat kiest voor
crematie in plaats van kistbegraving (in Antwerpen bijna
80%), anderzijds de toenemende
belangstelling voor duurzaamheid en ecologie, ook rondom
het overlijden. Op deze manier
concretiseert stad Antwerpen
het voornemen om met zijn
begraafplaatsen te evolueren naar groene en levende

plekken die rouwenden kunnen
ondersteunen.
Het is een onderhoudsvrije
gedenkplaats die leeft met de
seizoenen en die nabestaanden als zeer zingevend kunnen
beschouwen door de associatie
met bos als onze natuurlijke habitat en door de symboliek van
grote bomen, worteling, eenwording met de natuur en daarmee
de kringloop van het leven.

Toekomst
Natuurbegraven in Vlaanderen
staat momenteel vooral synoniem met het begraven van urnes in een bosachtige omgeving.
Op termijn wil stad Antwerpen
echter deze gedenkvorm uitbreiden naar bijvoorbeeld een heidelandschap of een cottage garden,
voor zover deze landschapstypes
voor inwoners vertrouwd en
zingevend kunnen zijn. ■

➜ Meer info:
www.antwerpen.be
Contactpersoon
Martijn van Groningen,
martijn.vangroningen
@stad.antwerpen.be

EEN SMAKELIJKE DAG
VAN HET PARK 2015
De liefde van de parkbezoeker gaat door
de maag!
Na het succulente succes van kookboeken, de heldenstatus van tv-koks en de
heerlijke hype rond lekker eten en drinken, gaat ook het Agentschap voor Natuur en Bos de gastronomische tour op.
Dat hoeft niet te verwonderen. De aandacht voor eetbare en smakelijke planten en bomen, waart al even door onze
parken, bossen en natuurgebieden. Denk
aan pluktuinen, sneukelhagen, roof-

© Stad Antwerpen

vrijkomt in de grond. Om het
natuurlijk karakter van deze plek
te benadrukken mogen er geen
graftekens geplaatst worden.
Het concept van natuurbegraven
wordt verder doorgetrokken in
de beslissing om het urnenbos
als niet-geconcedeerde begravingsvorm aan te bieden: na de
decretaal bepaalde grafrust van
10 jaar is er niets meer wat nog
verlengd kan worden.

Berendrecht

Schoonselhof

© Stad Antwerpen

De eerste vorm van ecologisch
begraven in Vlaanderen werd
in 2011 door stad Antwerpen
aangeboden in de vorm van
een urnenbos op begraafplaats
Schoonselhof. Hier werd gekozen
voor een open plek aan de rand
van een bosachtige omgeving,
waar plaats is voor honderden
urnen in een intiem kader. Na
een voorzichtige start, van nog
geen tien begravingen in 2011,
kan men nu wel vaststellen dat
de Antwerpenaar de weg naar
het urnenbos heeft gevonden
want eind 2014 stond de teller
al op 175 begravingen. Dit komt
neer op ongeveer een begraving per week. Dit succesvolle
pilootproject kreeg in 2014
een uitbreiding op het kerkhof
van Berendrecht, waar in het
najaar het tweede urnenbos in
Antwerpen werd ingehuldigd. Dit
is het eerste op een districtsbegraafplaats waar plaats is voor
150 urnes. Nog geen maand na
de officiële ingebruikname werd
de eerste urne er al bezorgd.

farms en volkstuintjes.
Het Agentschap voor Natuur en Bos weet
die trend wel te smaken.
De Dag van het Park 2015 krijgt daarom
als thema ‘Smaak’ mee. Want natuur
brengt je buurt op smaak.
Datum van de degustatie: 31 mei 2015. ■
➜ Meer info binnenkort op
www.dagvanhetpark.be.
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Natuurbegraafplaats Bergerbos, graven worden één met de omgeving

Concept natuur
begraafplaatsen
Groensafari naar Nederlandse praktijkvoorbeelden

GroenindeStad
Samen bouwen aan het groen

stedengewest Vlaanderen

10

— groencontact 2013 | 39 [1]

Groene begraafplaatsen krijgen steeds meer aandacht. Het omvormingsbeheer in
de openbare ruimte is voor Vlaamse steden en gemeenten, vooral op begraafplaatsen, zeer actueel. Dit komt door het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen (pesticiden), dat vanaf 1 januari 2015 ingaat. Door het toenemende
plaatsgebrek op begraafplaatsen gaan Vlaamse steden en gemeenten ook actief
op zoek naar weldoordachte oplossingen. Begraafplaatsen worden zo steeds meer
beschouwd als potentieel toekomstige openbare groene ruimten. De focus ligt
daarbij op ‘vergroenen’. Hierdoor worden groene buffers, linten en longen midden
in de stad gecreëerd, waar ‘beleving van natuur en groen’ centraal staat en op
een serene manier aan ‘zachte recreatie’ kan worden gedaan. Begraafplaatsen
evolueren op deze manier van steriele, platgespoten ‘grijze kerkhoven oude stijl’
naar een meer natuurlijker inrichting met bijkomende gebruiksmogelijkheden voor
recreanten en ontwikkelingskansen voor fauna en flora.

begraafplaatsen GidS | vvog

Veranderde tijden
De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)
focuste in de loop van 2012 op het thema
‘Groene begraafplaatsen’. Via terreinuitstappen naar voorbeeldstellende begraafplaatsen
in Vlaanderen in o.a. Sint-Niklaas, Wevelgem,
Roeselare, Beveren, Beringen en Lommel werd
ingegaan op verschillende aspecten van het
omvormingsproces van begraafplaatsen tot
oasen van rust en groen.
Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceerde
in januari 2011 het strategische project ‘Groen
in de Stad’ (GidS). Dit project wenst mee invulling te geven aan het ‘Groen en Dynamisch
Stedengewest’ zoals geformuleerd in het
toekomstproject ‘Vlaanderen in Actie’ (VIA).
Hierdoor worden Vlaamse steden geïnspireerd
om tot groene metropolen te ontwikkelen en
zo op termijn tot een ‘volwaardig Groen Stedengewest te evolueren’. Dit gebeurt door
bestaande ideeën op het gebied van ‘Groen in
de Stad’ met nieuwe, creatieve en multidisciplinaire ideeën te verrijken en te experimenteren met groene innovatieve stadsconcepten. In het kader van GidS en in overleg met
het Agentschap voor Natuur en Bos, wenste
Inverde het concept ‘natuurbegraafplaatsen’,
als out of the box-idee ‘nauwkeuriger’ onder
de loep te nemen. Inverde organiseerde
daarom in oktober 2012 een terreinbezoek
(‘Groensafari’) naar Nederland om geïnteresseerden kennis te laten maken met een
aantal natuurbegraafplaatsen en interessante
‘groene’ begraafplaatsen (zie verder).

Heeft het concept
natuurbegraafplaatsen
een toekomst in
Vlaanderen? Of blijft het
een droom van enkelen?
Mensen denken steeds bewuster na over het
milieu, ook bij hun uitvaart. Hierdoor groeit
eveneens de maatschappelijke vraag en
behoefte naar een groener alternatief van
begraven, waar mensen op een milieuvriendelijke manier en letterlijk in de natuur ‘ter aarde
kunnen worden besteld’. Het concept natuurbegraafplaats kan hierin eventueel tegemoet
komen aan:

• de ‘natuurlijke’ en ‘duurzame ecologische’
gedachte, waarbij met biologisch afbreekbare asurnen wordt gewerkt;
• het dreigende plaatsgebrek op talloze
traditionele gemeentelijke begraafplaatsen.

nooit geruimd zullen worden. Als de natuur
begraafplaats vol ligt, wordt het terrein ‘teruggegeven’ aan de natuur. Onderhoud gebeurt
niet, meestal is het zelfs niet toegestaan. De
natuur mag gewoon haar gang gaan.

Natuurbegraafplaats

Ondertussen bestaan er in Nederland al een
achttal natuurbegraafplaatsen waarvan natuurbegraafplaatsen Westerwolde, Bergerbos,
Venlo-Maasbree, Weverslo en Heidepol de
meest bekende zijn. In de loop van 2013 staat
nog de aanleg van een nieuwe natuurbegraafplaats op stapel op het Landgoed De Hoevens
in Alphen (Noord-Brabant) gelegen nabij
de natuurgebieden Riels Laag en de Regte
Heide (zie Groencontact 2012/4). Daarnaast
zouden er nog plannen bestaan voor bijkomende natuurbegraafplaatsen in Gelderland,
Noord- en Midden-Limburg en Noord-Brabant.
Door bezwaren van buurtbewoners tegen de
komst van deze natuurbegraafplaatsen blijkt
de goedkeuringsprocedure echter vertraging
op te lopen.

Met het concept ‘natuurbegraafplaats’ wordt
meestal het type afkomstig uit Engeland
bedoeld. Daar bestaan al meer dan 250 Natural
burial grounds, die ook Woodland burial
grounds worden genoemd. Dit type begraafplaats werd in 1993, door het Natural Death
Centre, in Carlisle (UK), als alternatief voor
de traditionele manier van begraven geïntroduceerd. In Engeland kunnen eigenaars van
dergelijke begraafplaatsen zeer uiteenlopend
zijn: lokale gemeenten, boeren, stichtingen,
landgoedeigenaren en commerciële bedrijven
(uitvaartondernemingen). In Duitsland wordt
met ‘natuurbegraafplaats’ meer het concept
‘begraafbos’ (Friedwald of Ruhewald) bedoeld.
Daar functioneert een groene zone met bomen
als begraafbos, waar nà crematie, ecologisch
verantwoorde urnen onder bomen (bestaand
bos) of samen met een boom worden begraven (nieuw bos). In Zwitserland en Scandinavië
is het concept ‘begraafbos’ al langer een trend.

Situatie in Nederland
In Nederland zijn sinds 2004 verschillende
natuurbegraafplaatsen geopend. Daarbij wordt
het begraven van een overledene of crematie
gekoppeld aan het principe van ‘terug naar de
natuur’, met een eindbeeld waar geen bestrijdingsmiddelen aan te pas komen.
Uitgangspunten voor een natuurbegraafplaats
zijn normaliter het gebruik van uitsluitend
milieu
vriendelijk en biologisch afbreekbare
materialen (voor kist of urne), ook tijdens de
begrafenis en op het graf. In plaats van een
grafsteen kunnen alleen natuurlijke materialen worden achtergelaten, zoals een boomschijf of takken, het planten van (inheemse)
beplanting is soms ook mogelijk. Kenmerkend
voor een natuurbegraafplaats is evenzeer dat
de afzonderlijke graven niet herkenbaar zijn,
maar opgaan in het grote geheel. Op sommige
natuurbegraafplaatsen kan een specifieke rustplek gereserveerd worden en geldt een eeuwig
durend grafrecht. Dit betekent dat de graven

De meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen
komen vooral voor op domeinen van private
landeigenaars, aangezien de wetgeving in
Nederland dit mogelijk maakt. Recent is de
gemeente Doetinchem op haar gemeentelijke
begraafplaats met de aanleg van een natuurbegraafplaats begonnen. Dit is om haar inwoners diverse vormen van begraven te kunnen
aanbieden (bos-, boom- en weidegraven) en
om via natuurbegraven een belangrijke bijdrage te leveren aan het in stand houden en
ontwikkelen van de bosrijke omgeving.
In Nederland werden onlangs rond het thema
natuurbegraafplaatsen ook diverse onderzoeken uitgevoerd en hebben overleginitiatieven
plaats gehad. In opdracht van de organisatie
Natuurmonumenten (cfr. Natuurpunt) heeft
het Adviesbureau Vollmer en partners een
proefontwerp opgemaakt dat illustreert hoe
natuurbegraven kan worden ingepast in een
hoogwaardige landschappelijke en cultuurhistorische omgeving. Een natuurbegraafplaats
kan daarbij een rijke schakering aan natuurlijke milieus aanbieden, zoals de beslotenheid
van een bos, de weelderige overgang van een
bosrand, een exclusief plekje in een boomgroep of een ligging in het open veld, al dan
niet gegroepeerd rond een markante boom
(‘Landschap als Nalatenschap’, juni 2011, zie
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telijke vormgeving en ontwikkeling van duurzame landschappen toegepast worden.

Mogelijkheden voor
Vlaanderen
Uit bovenvermelde informatie blijkt dat
thema’s ‘natuurbegraafplaatsen’ en ‘begraven
in de natuur’ in Nederland regelmatig vanuit
diverse invalshoeken onder de aandacht
worden gebracht en dat diverse nieuwe initiatieven worden ondernomen.
Deze bomenbegraafplaats werd in 2012 op begraafplaats Heimolen
in Sint-Niklaas aangelegd

Groencontact 2012/4). In het verleden werd
door het onderzoeksinstituut Alterra (Wageningen) rond het thema natuurbegraafplaatsen al
een onderzoekrapport ‘Terug naar de natuur’
(2009) opgesteld. Er loopt nu een vervolgstudie, die binnenkort zal worden afgerond.
Ondertussen werden in Nederland ook een
aantal seminaries ingericht, meer specifiek
rond de thema’s ‘De Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) als kans voor natuurbegraven’ en ‘Ritual
Landscapes Natural Burial’, waar de vraag aan
bod kwam waarom natuurbegraafplaatsen niet
meer binnen de Nederlandse praktijk van ruim-

■

De eerste en oudste natuurbegraafplaats Westerwolde krijgt meer
het uitzicht van een groene traditionele begraafplaats
■

Detail graf op natuurbegraafplaats Westerwolde
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In Vlaanderen vallen de begraafplaatsen onder
gemeentelijke bevoegdheid en zijn private initiatieven van uitbating in dat verband (nog?)
niet mogelijk. Sinds 2011 hebben een aantal
Vlaamse gemeenten, geïnspireerd door Nederlandse voorbeelden, initiatieven genomen voor
ecologisch begraven en natuurbegraafplaatsen.
De stad Sint Niklaas lanceerde in 2011 als
primeur voor Vlaanderen een ‘groene manier
van begraven’. In het voorjaar 2012 werd
een bomenbegraafplaats (gedenkbos) op de
bestaande stedelijke begraafplaats Heimolen
in Sint-Niklaas aangelegd. Het Agentschap
voor Natuur en Bos had hiervoor een subsidie voor de herbebossing toegekend. In de
toekomst kan de as worden begraven met
een milieuvriendelijke urne, die biologisch
afbreekbaar is.
Op begraafplaats Schoonselhof in Wilrijk werd
in het begin van 2012 het bestaande beukenbos als bosbegraafplaats in gebruik genomen.
De stad Hasselt heeft recent op kerkhof Kruis-

veld een ‘strooibos’ ingericht. In het Brussels Gewest toont een begrafenisondernemer
eveneens interesse om de mogelijkheid om
daar een natuurbegraafplaats te realiseren
verder te willen onderzoeken.

Groensafari naar
Nederland
Zoals hoger werd vermeld heeft Inverde begin
oktober (4-5 oktober 2012) in het kader van
de ‘Groen in de Stad’-activiteiten van het
ANB een tweedaagse studiereis (Groensafari)
naar Nederland georganiseerd. Dit gebeurde
in samenwerking met beheerders van de
bezochte locaties en Joyce Sengers van Landinzicht, landschapsontwerpster, die zich gespe
cialiseerd heeft in begraaf- en gedenkparken
en natuurbegraven (zie Groencontact 2012/4).
Deze tweedaagse uitstap lokte een twintigtal nieuwsgierigen uit verschillende sectoren
zoals landschapsarchitecten, studie & adviesbureaus, diensten van gemeenten Antwerpen
en Ninove, Agentschap voor Natuur en Bos,
funerair erfgoed, sociale tewerkstellingsplaats
en een begrafenisondernemer.
De bedoeling van deze Groensafari was om
kennis te maken met diverse innovatieve
types van ‘natuurbegraafplaatsen’ en om via
het bezoek aan enkele praktijkvoorbeelden
van ‘groene begraafplaatsen’, inspiratie op te
doen. De keuze van locaties viel op natuurbegraafplaatsen Bergerbos, Westerwolde en
Heidepol en op groene begraafplaatsen waar
een ecologisch beheer zonder pesticiden wordt
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■

Natuurbegraafplaats Bergerbos: graf in al zijn eenvoud
■

Beheerder Kluijtmans toont op natuurbegraafplaats Bergerbos graf
met prullaria zoals het niet hoort!

Natuurbegraafplaatsen

toegepast, zoals begraafplaatsen Tjoenerhof
en Begraaf- en Gedenkpark Heilig Landstichting. In de loop van deze Groensafari werd duidelijk dat er soms een verschil bestaat tussen
wat in theorie verwacht wordt en wat er in
praktijk op het terrein concreet te zien is.

■

Een boomschijf, het enige toegelaten grafmonument op
natuurbegraafplaats Heidepol
■

Natuurbegraafplaats Heidepol, het graf vooraan in de bosrand,
tussen bos en weide, wordt op termijn één met de natuur

Tijdens de studiereis kwamen ook twee uiteenzettingen aan bod. Joyce Sengers van
Landinzicht gaf een toelichting over het
begrip ‘natuurbegraven’ via praktijkvoorbeelden uit Engeland en over het ontwerp
van toekomstige natuurbegraafplaats De
Hoevens, die in de loop van 2013 in Alphen
(Noord Brabant) zal openen. Cor Smulders van
Genius Loci begraafplaatsadviseurs verduidelijkte het thema ‘ecologisch groenbeheer op
actuele begraafplaatsen en gesloten begraafplaatsen’ en het belang van communicatie
naar bezoekers toe.

Natuurbegraafplaats op Landgoed Westerwolde (bosgebied) ligt ten westen van Apeldoorn in Assel-Hoog Soeren in Gelderland, in
het midden van de bossen op de Veluwe en is
in principe de eerste en oudste natuurbegraafplaats, die in Nederland werd geopend. Eerst
was het enkel een private natuurbegraafplaats,
die dicht aanleunt bij een natuurlijk bos, voor
de eigenaarsfamilie Westerwoudt. Sinds 1955
is het een publieke natuurbegraafplaats. In de
loop der jaren lijkt deze natuurbegraafplaats
echter meer geëvolueerd te zijn naar een traditionele begraafplaats, die in een bos ligt. Dit
komt omdat nabestaanden zelf aanplantingen
en diverse types van graven hebben aangelegd en overladen hebben met allerlei ornamenten, foto’s en prullaria (windmolentjes of
teddybeertjes). Iets want in theorie normaliter
niet op een dergelijke natuurbegraafplaats is
toegestaan.
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Beheerder Huub Kluijtmans gaf toe dat het
in de praktijk niet altijd even gemakkelijk
is om bij de nabestaanden die de natuurbegraafplaats bezoeken het ‘karakter van het
natuurterrein te bewaren’. Van voorwerpen
die zich op de graven bevinden, die indruisen
tegen de filosofie van een natuurbegraafplaats
wordt wel aan de nabestaanden gevraagd om
dit op korte termijn te verwijderen. Heldere
en strikte afspraken betreffende grafmarkering moeten daarom voorkomen dat er verrommeling optreedt in het landschappelijke
en natuurlijke uitzicht en karakter van deze
natuurbegraafplaats.

Graf met zijn typische graftuintjes met ommuringen van
mergelblokken op Begraaf- en Gedenkpark Heilig Landstichting

Natuurbegraafplaats Bergerbos bevindt zich
in Sint Odiliënberg vlakbij Roermond. De
eigenaar en beheerder Huub Kluijtmans is
heel toevallig op het idee gekomen om vanaf
2003 in het bos een natuurbegraafplaats te
realiseren toen hij bij de aankoop van het
bosperceel vaststelde dat er een bijkomende
bestemming ‘begraafplaats’ aan verbonden
was. Het gehele concept, ook rouwverwer-

king, het begraven is gericht op ecologie en
natuurbeleving. De natuurbegraafplaats heeft
geen toegangspoort, wordt niet omringd door
hekkens en kent geen openings- en sluitingstijden. Mensen en dieren zijn er dag en nacht
welkom. Bergerbos is letterlijk een bos, waar
gewandeld, gespeeld en gepicknickt kan
worden. Houten kruisjes, zwerfkeien en met
mos bedekte beeldjes markeren de graven
met verschillende afmetingen en liggen willekeurig verspreid door het bos. Dit geldt ook
voor de urnengraven. Alleen kindergraven
liggen in het hart van het bos.

Natuurbegraafplaats Heidepol is gelegen in
een natuurgebied aan de rand van Nationaal
Park de Hoge Veluwe, op de grens tussen
Arnhem en Ede. Net als Bergerbos en Westerwolde is deze begraafplaats een privé-initiatief
van enkele particulieren, die geloven in het
idee van een begraafplaats die deel uitmaakt
van de natuur en na verloop van tijd er ook
in opgaat. Het doel van de initiatiefnemers is
om natuurbegraven en natuurontwikkeling te
combineren door op het terrein circa 30 jaar te
begraven, een hogere natuurwaarde te realiseren en daarna een blijvend een stuk extra natuur
te realiseren. Het verdriet van nabestaanden
wordt gerespecteerd en er wordt getracht om
familie en vrienden een ‘aangename’ begrafenis te bezorgen en rouwverwerking toe te
laten, maar er worden hier geen toegevingen
gedaan wat het aanbrengen van voorwerpen
of planten op de graven betreft. Het enige
toegelaten grafmonument is een boomschijf.
Deze schijf maakt deel uit van het totaalpakket, waar de beheerders de nodige informatie
in graveren. Een dergelijke boomschijf zie je
amper liggen tussen het hoog opgeschoten
gras: ze vergaat, vermolmt, wordt overwoekerd
door mos en gaat finaal op in de natuur. De
belofte… dat je een eeuwig durende concessie
krijgt wanneer je hier begraven wordt, is dus
echt en voor altijd! Wanneer de begraafplaats
volzet is wordt deze gewoon opnieuw aan de
natuur gegeven, gaat deze terug deel uitmaken
van de Hoge Veluwe waarin ze gelegen is. Deze
natuurbegraafplaats bleek tijdens de studiereis
de enige Nederlandse natuurbegraafplaats

De oude gemeentelijke begraafplaats in Deventer, een groene oase
van rust in de stad
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■

Detailzicht op begraafplaats Tjoenerhof in Diepeveen.
■

Oude begraafplaats Deventer: de natuur neemt het over, een boom
neemt de plaats in van een grafmonument

te zijn die volledig beantwoordde aan wat in
theorie met het concept ‘natuurbegraafplaats’
wordt bedoeld. Voor de meeste deelnemers
was dit een revelatie.

Groene begraafplaatsen
Gedenk- en begraafpark Heilig Landstichting
bevindt zich ten zuidoosten van Nijmegen,
gelegen in een bos, dat deel uitmaakt van
het rijk beboste stuwwalgebied. Het is geen
natuurbegraafplaats, maar een begraafplaats in
een park met een uitgesproken groen karakter,
waar geen pesticiden worden gebruikt. Het is
een Rijksmonument met een aparte sfeer aangezien de oprichter begraafplaats en het bijhorende park heeft aangelegd naar voorbeeld van
dodenakkers in Palestina, voor pelgrims die niet
in staat waren zelf naar het ‘Heilige Land’ te
gaan. Op deze manier konden ze toch de sfeer
van het ‘Heilig Land’ opsnuiven. De graven
worden gekenmerkt door een vrije groepering
van afzonderlijke en geschakelde graftuintjes
met ommuring en poortjes van mergelblokken. Het park ligt bezaaid met bouwsels, die
Bijbelse taferelen en plaatsen van Jezus voorstellen, zo kan je er een Calvarieberg en een
Hof van Olijven vinden. De opbrengst van de
graven, die verspreid over het park liggen,
komt ten goede van het museum dat eveneens
deel uitmaakt van dit park.

De gemeentelijke bosbegraafplaats Tjoenerhof met een natuurlijke en parkachtige uitstraling werd midden jaren 70 in het Kolkbos
in Diepenveen aangelegd en bestaat uit een
afwisseling van dennen, coniferen, opgaande
heesters van Rhododendrons, hagen, gras,
bospaden en bodembedekkers waardoor een
uniek karakter wordt gecreëerd. Het was de
enige begraafplaats waar het ook mogelijk
was om je huisdier te laten begraven.

Als het regent in
Nederland, druppelt het
dan in Vlaanderen?
De oude gemeentelijke begraafplaats Diepenveenseweg (Deventer) is een voorbeeld van
een gesloten begraafplaats die een nieuwe
bestemming kreeg als groene oase of long
in de stad. Het algemeen beheer van deze
begraafplaats is voor 25 jaar in handen van
de ‘Stichting oude begraafplaatsen Deventer’
(SOBD). Het groenbeheer gebeurt door de
‘Stichting natuur anders’ (SNA), die de oude
gemeentelijke begraafplaats als een soort
park beheert, waar verschillende oude bomen
en een grote diversiteit aan flora en fauna en
bedreigde of zeldzame soorten zoals orchideeën voorkomen. Deze oude begraafplaats is
erkend als rijksmonument en bepaalde delen
van de begraafplaats en grafmonumenten
hebben een cultuurhistorische, geschiedkundige of architectonische waarde.

Besluit
Uitgangspunt van dit artikel is de vraag: Wat
kan het concept natuurbegraafplaats voor
Vlaanderen betekenen? 
In het huidige economische klimaat is het niet
altijd evident om de nodige middelen te vinden
om natuur- en landschapsbeheer te kunnen
blijven bekostigen. Kan het concept natuurbegraafplaatsen aan ontwerpers en beheerders
eventueel inspiratie geven of een impuls zijn
in het kader van een groenere inrichting en
het creëren van bijkomende nieuwe natuur,
bos of park van de stad? Heeft dit concept een
toekomst binnen de praktijk van ruimtelijke
ordening in Vlaanderen?
Moet de interesse voor alternatieve vormen
van begraven met argusogen bekeken worden,
als een ongenode gast in de natuur? Of kan
het juist beschouwd worden als ‘verademende
nieuwe wind’? Voor het uitvaarwezen kan het
concept eventueel inspelen op de maatschappelijke vraag naar een meer milieubewuste of
terug naar de natuur uitvaart.
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Meer info
Dit artikel wenst aan te zetten tot verdere
gedachtenuitwisseling over het thema natuur
begraafplaatsen. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de auteur.
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