
Raadstafel 2 september 2015 Natuurbegraven met inbreng aktiegroep Levend Hemeltje 

 

Geachte Raadsleden van de gemeente Deventer, 

  

Hierbij de tekst van de heer Th. Sandberg, welke namens aktiegroep het Levend Hemeltje 

sprekersrecht had tijdens de raadstafel van vanavond,  

alsmede het voorblad van de voorlopige petitie van aktiegroep Levend Hemeltje, welke is 

aangeboden met alle handtekeningen aan de voorzitter van de Raadstafel mevrouw C. Hunger.  

  

Met vriendelijke groeten, 

namens aktiegroep Levend Hemeltje 

Hemeltjesweg, Holterweg, Paalmansweg, Apenhuizerenkweg, Schapespikke,  

Ikkinksweg, Oude Postweg, Postweg, Willeminksweg, Diepenmarsweg 

 

In een klein land met 17 miljoen mensen met relatief weinig natuur moeten we zuinig zijn met grond 

en zeker met natuur. Eeuwenlang zijn wij tevreden met compacte begraafplaatsen. 

Twee projectontwikkelaars uit Brabant verstoren die tevredenheid en maken ons met een robuuste 

marketingcampagne diets dat er een grote behoefte bestaat aan natuurbegraven . Zij krijgen veel 

navolgers waaronder IJssellandschap, Natuurmonumenten en talloze landgoedeigenaren. Totaal nu 

reeds meer dan 65 initiatieven. In sommige gemeente buitelen zij over elkaar heen. Toch is er maar 

weinig business. Tweehonderd begrafenissen per jaar voor de bij de brancheorganisatie van 

natuurbegravers aangesloten begraafplaatsen. 

 

Maar de navolgers zien goud blinken. Het zal vergeefs blijken maar dat wordt pas duidelijk als de 

schade aan het landschap is aangericht.  

 

De natuurbegraafplaatsen schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook in de nabijheid van 

Deventer: Lochem, Doetinchem, Apeldoorn, Heerde, Epe, Olst, Dinteloo, Hellendoorn en Holten. En 

nog praktisch geen begrafenissen geweest. 

 

Als men persé een natuurbegraafplaats wil doe het dan zoals Natuurmonumenten gaat doen op de 

nabije Sallandse Heuvelrug in een zeer groot natuurgebied waar men een hoekje van 10 tot 20 ha 

van neemt op een plek waar weinigen er last van hebben. 

 

Als men persé in Deventer een natuurbegraafplaats wil doe het dan op Tjoenerhof waar in de 

bestaande begraafplaats een deel kan worden afgezonderd zonder grafstenen en waar nieuwe 

natuur kan ontstaan. Daar kan de gemeente morgen mee beginnen. Dan vallen de inkomsten ook 

daar waar de kosten worden gemaakt: bij de gemeente. 

 

Neem daar een proef zo u wilt. IJssellandschap kan nu of later inhaken want zij bezit aan Tjoenerhof 

aanpalende gronden. 

 

Doe het echter niet in Bathmen. Bathmen, ingeklemd tussen A1, de spoorlijn en de Holterweg heeft 

zegge en schrijve twee natuurgebieden van enige omvang Traasterbos en het Hemeltje. Sprietjes 

natuur tussen spoorlijn en Holterweg. Wandelgebied voor velen. 

 

De omwonenden zijn nu al twee jaar met de dreiging van de natuurbegraafplaats geconfronteerd. Zij 

zijn er massaal tegen. Wij bieden nu ruim 700 handtekeningen tegen dit idee aan. Er is nog geen huis 



aan huis enquête gevoerd maar het kunnen er zo duizenden worden. Denk aan Okkenbroek en 

Lettele. Hebt u behoefte aan verdere onrust? 

 

De bevolking heeft jaren geleefd met de spanning van het spoor. En die spanning is nog niet over. De 

verbreding van de A1 staat voor de deur. 

 

Wordt het niet tijd de bewoners van de spanning over het natuurbegraven te verlossen? 

 

Als IJssellandschap het werkelijk wil waarom dan niet op de Haere. Daar gaat het om 136 ha natuur 

waarvan 15 ha als begraafplaats kan worden ingericht. De faciliteiten zijn er. De directeur kan vanuit 

zijn kantoor de vier rouwstoeten per week gadeslaan en er op toezien dat het niemand aan iets 

ontbreekt. Dat is pas toewijding. Of zou de directeur het niet in zijn achtertuin willen hebben? 

 

IJssellandschap zal wel weer om uitstel vragen. Bedenk dan dat zij vanaf 2004 bezig is met het plan 

van natuurbegraven. In juni 2014 heeft zij de omwonenden bericht dat die zomer zou worden 

gebruikt voor het maken van het business plan. Tot op de dag van vandaag heeft zij niets op tafel 

gelegd dat handen en voeten heeft. 

09-07-2014: IJssellandschap: ‘’In principe betekent in deze zin dat we de komende maanden een 

verdere verkenning gaan uitvoeren naar deze voorkeurslocatie en alle zaken van opzet, haalbaarheid, 

betaalbaarheid, inrichting en architectuur, organisatie en PR willen uitwerken.” 

 

IJssellandschap lijkt geen boodschap te hebben aan de inbreuk die de plannenmakerij heeft op de 

leefomgeving  en de gemoedsrust van de omwonenden. 

 

Neemt u wel uw verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de vele gezinnen rondom het 

Hemeltje. De spanning heeft nu lang genoeg geduurd. 

Kortom: wij beseffen allemaal dat het geen goed idee is om duizenden doden te willen 

samenbrengen op een klein stuk natuur dat daarmee als ontspanningsgebied aan de omwonenden 

en de andere recreanten wordt ontnomen. 

De raad heeft recent getoond  snel aan onrealistische plannen een einde te kunnen maken. Doe dat 

ook hier en laat niemand meer tijd en energie vermorsen aan een duidelijk fout idee. 


