Info over natuurbegraafplekken
Agentschap voor Natuur en Bos

Wat zijn natuurbegraafplekken?
Natuurbegraafplekken zijn zones op natuurlocaties voor asvertrooiing of het begraven van
biologisch afbreekbare urnes. De inrichting ervan kan enkel binnen het openbaar domein, in
specifiek door lokale overheden aangeduide zones én met toestemming van het ANB. De
primaire functie van het gebied blijft het instandhouden, ontwikkelen en beheren van de
natuur.
Waarom ingericht?
Er is een groeiende maatschappelijke vraag naar en behoefte aan een laatste rustplaats in de
natuur. Het zomaar in de natuur begraven van stoffelijke lichamen kan in Vlaanderen niet.
Wetgevend kader: focus op draagkracht van natuur en toegankelijkheidsregeling
o Het Natuur-en bosdecreet levert geen onoverkomelijk bezwaar op de inrichting
ervan. Hou wel rekening met mogelijke interferenties zodat de zone geen
belemmering vormt voor andere functies van bos en natuur. Denk aan bescherming
van het VEN en kleine landschapselementen (KLE’s).
o Bij een specifiek bos- en natuurreservaat hoort een goedgekeurde
toegankelijkheidsregeling.
o Andere wetgevende context: zie omgevingsvergunning en archeologienota
De officiële procedure wordt geregeld in een goedgekeurd natuurbeheerplan met
bijbehorende toegankelijkheidsregeling. Bij afwezigheid ervan telt de globale machtiging
van het ANB. Enkel een lokale overheid kan een natuurbegraafplek inrichten.
3 belangrijke criteria om een natuurbegraafplek in te richten
1. Ecologisch
Nooit in terreintype 4, bos- en natuurreservaten of gebieden met zeer beperkte oppervlakte
aan waardevolle landschappen.
2. Toegankelijkheid
Vlot bereikbaar en goed toegankelijk met minimum aan onthaalinfrastructuur (vb. parking),
enkel voor voetgangers of met voetgangers gelijkgesteld (vb. rolstoel), af te raden in de
buurt van (zomer)speelzone of hondenlosloopzone.
3. Inrichting en gebruik
o Inrichting tot een minimum beperkt om het natuurlijke karakter te behouden
o Geen klassieke grafmonumenten. Geen kransen, bloempotten, vazen of vaste
planten (uitzondering: snijbloemen of bloemboeketten die spontaan vergaan)
o Zoveel mogelijk natuurlijk meubilair en natuurlijk materiaalgebruik
o Kleine open plek voor afscheidsceremonie mogelijk
Actuele natuurbegraafplekken of pioniergebieden in Vlaanderen. Gemeente Rekem,
Lanaken, …

