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Onderwerp: advies begraafplaats leefgebied wild zwijn 

 

Voor : eigenaren landgoed Polberg 

Van : WBE Noord Oost Veluwe 

 

De secretaris van de WBE Noord Oost Veluwe is van twee zijden benaderd voor een advies 

inzake een Natuur-begraafplaats op landgoed Polberg en of landgoed Winfried, beide gelegen 

aan de oostzijde van de WBE Noord Oost Veluwe. Het gaat om 25 hectare bos gelegen in het 

leefgebied van wilde zwijnen binnen onze WBE. Het bestuur acht deze functie vanwege te 

verwachten oppervlakkige wroetactiviteiten op de begraafplaats onverenigbaar met de 

aanwezigheid van wilde zwijnen. Ingeschat wordt dat begraafplaats uiteindelijke van een 

wilde zwijnenkerend raster wordt voorzien. Dit betekent dat 25 hectare bestaand leefgebied 

verloren gaat. Daarom is het bestuur tegen een natuurbegraafplaats en gaat niet adviseren. 

Secretaris informeert betrokkenen. 

Nadere informatie 

Inmiddels is nadere informatie verkregen. Oppervlakkig wroetactiviteiten in de bosbodem ook 

boven graven wordt geaccepteerd. Alleen onacceptabel is dat wilde zwijnen grafkisten die op 

145 centimeter worden begraven zouden opdelven. Op de Natuur-begraafplaats Assel is deze 

activiteit nooit geconstateerd. Wel oppervlakkige wroet- en woelactiviteiten. Dit wordt als een 

acceptabele activiteit op de toekomstige natuurbegraafplaats gezien. 

Het bestuur kan wel instemmen met de functie natuurbegraafplaats mits er geen wilde 

zwijnenkerend raster rond de natuurbegraafplaats wordt geplaatst. Als de voorwaarde ‘geen 

wilde zwijnen kerend raster ‘ in het bestemmingsplan wordt opgenomen, heeft het bestuur van 

de WBE Noord Oost Veluwe geen bezwaar tegen de functie natuur-begraafplaats. 

De begraafplaats is voorzien in een deel van het leefgebied van wilde zwijnen waar nu 

gestuurd wordt op een lage dichtheid wilde zwijnen. 

Na 25 jaar worden geen nieuwe mensen begraven. 

 

Secretaris WBE Noord Oost Veluwe, namens het bestuur 

 
G.J. Spek 
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