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Schauvliege onderzoekt mogelijkheid voor begraafplaatsen in de natuur
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(BELGA) = Vlaams minister van Omgeving, Natuur en landbouw Joke Schauvliege (CD&amp;V) laat onderzoeken waar in Vlaanderen
mogelijke locaties zijn om overledenen in natuur- en bosgebieden te begraven. Een proefproject hierover werd donderdag in gang
gezet in het Limburgse Rekem bij Lanaken.

Na geboortebossen zijn nu ook meer en meer steden en gemeenten vragende partij om natuurbegraafplaatsen in te richten. Het zijn
natuur- en bosgebieden waar een overledene of zijn as kan begraven worden. Om eventueel te voldoen aan de toegenomen vraag,
laat minister Schauvliege nu onderzoeken waar deze natuurbegraafplaatsen mogelijk zijn. Ze heeft het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB) opdracht gegeven om de mogelijke locaties en randvoorwaarden in kaart te brengen. Zijn er voldoende plaatsen geschikt, dan
zullen er, onder strikte regels, begravingen kunnen gebeuren. Zo mogen er alleen milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare materialen
gebruikt worden om de overledene of zijn as op te baren.

In het Nationaal Park Hoge Kempen in Rekem bij Lanaken is zopas een pilootproject rond deze natuurbegraafplaatsen gestart. In
aanwezigheid van onder meer burgemeester Marino Keulen (Open Vld), ging Joke Schauvliege zelf het startschot geven. De recent
uitgevoerde beheerwerken laten op deze locatie toe dat er een goede uitbouw van zo'n natuurbegraafplaats mogelijk wordt. Ook de
nabijheid van de historische begraafplaats van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) is een belangrijke troef. Er zal worden
onderzocht of hier assen van overledenen in biologisch afbreekbare urnen kunnen achtergelaten worden.

"We willen de mensen in al hun levensfasen dichter bij de natuur brengen", zegt minister Schauvliege. "Dat doen we door
geboortebossen aan te planten en door recreatie en natuurbeleving volop te promoten. Met natuurbegraafplaatsen krijgt nu ook een
overledene een plaats in de natuur en kunnen zijn nabestaanden hem daar gedenken."
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