
In 2013 deed de Universiteit 
van Wageningen onderzoek 
naar het verschijnsel natuur-
begraven. Toen nog meer 
bekend in het buitenland dan 
in Nederland. De onderzoe-
kers vonden 14 als natuurbe-

graafplaatsen te omschrijven 
locaties. Van klein tot groot, 
van principieel tot wat meer 
rekkelijk en in eigendom van 
particulieren of van overhe-
den. Het merendeel van deze 
locaties liggen in beschermde 
natuurgebieden. 

Natuurbegraven lijkt dus goed 
te passen in het streven om 
natuur met andere functies te 
combineren en in het zoeken 
naar nieuwe financieringsvor-
men voor natuurbeheer en 
natuurontwikkeling. Daarbij 
spelen vragen als: Gaat het bij 
natuurbegraven om een na-
tuurlijk aanzien van de begraaf-
plaats of moeten er ook allerlei 
natuurdoelen worden ge-
realiseerd? Deze vragen zijn 
van belang voor zowel beleid-

smakers als voor gebruikers. 
Wordt er echte natuur gere-
aliseerd en wordt het terrein 
aan de natuur teruggegeven 
als het vol is, of is er alleen een 
natuurlijke sfeer? Wat wordt  
er als begrafenismateriaal en 
grafversiering toegestaan: 
alleen vergankelijke materialen 
of ook andere materialen en 
gedenkstenen?

Dat het om een blijvende ver-
schijnsel gaat blijkt wel uit een 
snelle zoektocht op internet: 
23 locaties verspreid over heel 
Nederland zijn zo gevonden. 
En nog steeds horen we van 
plannen voor nieuwe locaties.

Wim Beijer

De Slangenburg
Een bezoek aan de natuurbe-
graafplaats vanaf de parkeer-
plaats aan de Nutselaer beves-
tigd wat Edith van Schooten 
van Buha al had aangegeven, 
de natuur staat centraal op de 

natuurbegraafplaats van de 
Slangenburg. Je loopt over de 
geasfalteerde rondweg met links 
en rechts de cirkelvormige be-
graafparken van de gewone 
 begraafplaats, tot je bij de 
ingang van de natuurbegraaf-

plaats komt. Dan stap je een bos 
in, met als je doorloopt een  
ruime weide, een waterpartij, 
een weids uitzicht en een bij-
enstal aan de rand. En aan één 
zijde begrensd door de Kom-
mendijk, een laan met zandweg. 
Graven liggen verspreid in het 
gebied en zijn (soms) herken-
baar aan boomschijven met een 
naam ingebrand of gegraveerd. 
Ze liggen in het bos gedeelte en 
in het weidegedeelte, al naar ge-
lang de voorkeur van de kopers 
van de graven. Er lopen een 
aantal paden door het gebied, 
maar het begraafraster laat zich 
daar niet uit afleiden. Het is 
een echt natuurgebied waar je 
de schapen nog mist voor de 
begrazing. Alleen de klinker-
weg naar de zogenaamde tarp, 
een met tentdoek overspannen 
pleintje waar een eenvoudige 
dienst gehouden kan worden, 
verraad vanuit de verte dat 
het om een begraafplaats gaat. 
In het bosgedeelte is ook een 
boskapel uitgezet: een ronding 
met boomstompen als zitplaats 
rond vier stompen waar de kist 

op gezet kan worden voor een 
nog informeler afscheid.

Ontwikkelingen
Half 2016 heeft de raad groen 
licht gegeven voor wijziging  
van de bestemming en het 
realiseren van een gedenk- 
ruimte aan de rand van de 
begraafplaats. Daarmee kan 
tegemoet gekomen worden 
aan de toenemende vraag  naar 
begraven in de natuur en de 
wensen van klanten. Natuur-
begraafplaats de Slangenburg 
houdt daarbij wel vast aan het 
belang van de natuur. Niet  
alleen mogen er geen andere  
grafversieringen dan de boom-
schijven worden gebruikt, maar 
ook wordt het gebruik van 
natuurvriendelijke materialen 

vereist. Volledig houten kisten, 
rieten manden of lijkwades, etc. 
Allerlei kleine ondernemers 
hebben zich op deze markt 
gericht met hun specifieke 
producten. 

Op 3 juni is er van 11.00 uur  
tot 16.00 uur een open dag 
op de begraafplaats, waar een 
tiental ondernemers zich zullen 
presenteren. Naast natuurlijk 
alle informatie over het be- 
graven zelf. Via de website 
www.natuurbegraafplaats 
slangenburg.nl is alle infor-
matie te vinden over hoe je 
grafrechten kunt kopen, wat ze 
kosten, wanneer er rondleidin-
gen zijn, etc.
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In 2013 opende de gemeente Doetinchem naast de gewone 
begraafplaats, ook een natuurbegraafplaats. Zij speelde in op 
ontwikkelingen die elders in Nederland en eerder al in het  
buitenland, plaats vonden. Onlangs werd het bestaande terrein 
van ruim twee hectare uitgebreid met de aankoop van ruim  
8  hectare. Dus ook in de Achterhoek is het begraven in de  
natuur een niet meer weg te denken verschijnsel. De boskapel 
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De ingang van de natuurbegraafplaats

Het 7e PlattelandsParlement 
vindt dit jaar op 17 juni van 
10 tot 16 uur in de gemeente 
Bronckhorst plaats, georga- 
niseerd door de Landelijke 
Vereniging van Kleine  
Kernen.

Een festival dat signaleert en 
inspireert; agendeert en amu-
seert! Een festival voor actieve 
inwoners van dorpen en kleine 
kernen, ondernemers, bestuur-
ders, politici en Kamerleden.  
Het beoogde resultaat is een 
gespreksagenda met onder-
werpen die we de komende 
twee jaar bespreken met onze 
gesprekspartners van Binnen-
landse Zaken en fractie- 
vertegenwoordigers. 

Een greep uit het programma: 
Lector Duurzaam Coöperatief 
Ondernemen (Hanzehoge-

school) Willem Foorthuis 
prikkelt ons (én de Tweede  
Kamerleden) met stellingen 
over een oude organisatie- 
vorm met potentie:  
de coöperatie en de mogelijk-
heden voor bewoners- 
initiatieven; Jitske Tiemersma 
spreekt over het belang en 
eigenheid van zorginitiatieven 
en we hebben Otwin van Dijk 
(ex-Kamerlid; nu burge- 
meester Oude IJsselstreek) 
benaderd om zijn kijk op het 
proces rond de WMO en de 
Omgevingswet te geven. 

Workshops en presentaties 
(uit actieve dorpen) belichten 
nieuwe woonvormen en  
nieuwe inwoners en de kansen 
die dit biedt. 

Noteer de dag alvast in uw 
agenda.

Vooraankondiging 


