Natuurbegraven, waarom niet?

MANIFEST
‘Natuurbegraven’ wordt gepresenteerd als
‘liefdevol, duurzaam en vriendelijk voor natuur
en milieu’. ‘Natuurbegraven’ verstoort echter de
natuur, vervuilt de bodem en legt eeuwigdurend
beslag op schaarse natuurgebieden.
Geld verdienen is het voornaamste doel.

MILIEUVRIENDELIJK?
De bodem onder natuurgebieden is doorgaans schoon. Dat is
verleden tijd als er eenmaal een ‘natuurbegraafplaats’ is aange
legd. Stoffelijke overschotten bevatten nl. een scala aan chemi
sche stoffen. Deze stoffen komen op den duur in de bodem en
het grondwater terecht. Welke gevolgen dit op de lange termijn
heeft, is onbekend. Controle (en zo nodig ingrijpen) is op ‘na
tuurbegraafplaatsen’ niet mogelijk, de schade is niet meer te
herstellen.
Maar de biodiversiteit neemt toch toe op ‘natuurbegraafplaat
sen’? Dat kan zijn. Maar die toename is net zo goed te realiseren
zonder eerst duizenden stoffelijke overschotten te begraven.
Met als bonus een schone bodem.

DE DUURZAAMSTE MANIER?
Duurzaam begraven kan beter op gewone begraafplaatsen.
Die liggen in de buurt (minder autokilometers), nemen min
der ruimte in en maken gegarandeerde controle op grafrust en
eventuele vervuiling van bodem en water mogelijk. En ook daar
kan men zonder grafsteen of kist begraven worden.

GOED VOOR ROUWVERWERKING?
Is het troostrijk om onze geliefden te begraven in de
natuur? Op individueel niveau is de vraag naar een natuurgraf
misschien nog te begrijpen. Op collectief niveau leidt de aanleg
van begraafplaatsen in de natuur echter tot een zeer onwense
lijke situatie.

NATUURVRIENDELIJK?
Het delven van een graf nabij bomen geeft schade aan boom
wortels. Om genoeg graven aan te kunnen leggen, worden bo
men dus gekapt. Bij elke ‘natuurbegrafenis’ betreden tientallen
en soms honderden mensen kwetsbare bosgrond. Begrafenis
sen gaan ook door tijdens het broedseizoen, aanwezige dieren
worden ‘verplaatst’.
De dichtheid van graven is groot (tot 650 graven/hectare) en
voor elk graf wordt de bodem grondig omgewoeld. De graven
zijn ondiep (65 cm grond op het stoffelijk overschot) wat ze aan
trekkelijk maakt voor gravende aaseters als vos en hond. Hun
natuurlijk gedrag moet dus worden gestopt door deze dieren te
weren, bijvoorbeeld met een hek, waardoor de natuur versnip
perd raakt.
De aanwezigheid van graven beperkt de mogelijkheid om de
grondwaterstand te verhogen, terwijl natuur juist gebaat is bij
een hoge grondwaterstand. In laaggelegen gebieden moet de
bodem worden opgehoogd met gebiedsvreemd materiaal om
begraven mogelijk te maken. De belangen van de natuur voor
op? Vergeet het maar.

EEUWIGDURENDE GRAFRUST?
De natuurbegraafsector biedt ‘eeuwigdurende grafrust’ aan.
Dit betekent dus ook eeuwigdurend beslag op een natuurge
bied. Het betreffende gebied krijgt voor eeuwig een rouwrand.
Bij toenemende vraag naar ‘natuurgraven’ moeten dus steeds
nieuwe natuurgebieden worden aangesneden.
Eeuwigdurende grafrust vraagt om eeuwigdurend toezicht,
onderhoud en beheer. Dit moet gebeuren in een uitgestrekt
terrein waar de graven niet herkenbaar zijn en waar de kans op
verzakking, schade door omvallende bomen en verstoring door
gravende dieren of mensen groter is dan op een reguliere be
graafplaats. Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid? Wie
betaalt hiervoor als alle grafrechten zijn verkocht en de onder
nemer is vertrokken?

INKOMSTEN VOOR NATUUR EN
CULTUREEL ERFGOED?
‘Natuurbegraven’ zou dé oplossing zijn om het dure onderhoud
van natuurgebieden en landgoederen te bekostigen. In de
praktijk zien we echter dat verreweg het meeste geld gaat naar
de verkopers van de grafrechten. Slechts een klein percentage
van de inkomsten komt in een fonds waaruit het eeuwigdurend
onderhoud moet worden betaald.

LAAT DE NATUUR MET RUST
Natuur is schaars in Nederland. Het idee van het aanwijzen
van natuurgebieden is dat we daar als samenleving andere
waarden voorrang geven dan in de rest van Nederland. In na
tuurgebieden doet de mens een stapje terug en geeft andere
levensvormen de ruimte. Ook landgoederen en oude cultuur
landschappen verdienen een beter lot dan een transformatie tot
dodenakker.
Wij kunnen onze overledenen even liefdevol begraven op de
prachtige (park)begraafplaatsen die Nederland rijk is. Door dat
te doen betonen we ook onze liefde aan de generaties die na
ons komen. Want hoe liefdevol is het om onze klein- en ach
terkleinkinderen een land na te laten dat (eeuwig) vol ligt met
stoffelijke overschotten?

BRENG DE NATUUR NAAR DE BEGRAAFPLAATS,
NIET DE BEGRAAFPLAATS NAAR DE NATUUR!

Voor meer informatie

www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl
twitter.com/NBWaaromniet
www.facebook.com/natuurbegraafplaatswaaromniet/

