DE GROENE UITVAART?

Natuurbegraafplaatsen hebben een bovenregionale functie. Voor een begrafenis maken de bezoekers dus veel meer milieubelastende autokilometers
dan bij een begrafenis in de buurt. Natuurbegrafenissen vinden het hele jaar door plaats. Ook tijdens het broedseizoen. Waar het in de natuur verboden is om nestelende dieren te storen, is dit bij een natuurbegrafenis niet te vermijden. Met het stoffelijk overschot wordt ‘gebiedsvreemd materiaal’
in de (schone) bodem van het natuurgebied achtergelaten. Nutriënten, maar ook chemische stoffen. De mens staat aan het eind van de voedselketen, in het lichaam zijn stoffen opgehoopt als amalgamen in het gebit, cadmium in de nieren, lood in de botten, kwik in het lichaamsvet, kunststoffen,
protheses, conserveringsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, dioxines en resten van medicijnen. DE MEEST DUURZAME MANIER VAN BEGRAVEN IS OP DE
BEGRAAFPLAATS IN DE BUURT, REKENING HOUDEND MET DE GEBRUIKTE MATERIALEN EN KLEDING EN ZONDER GRAFSTEEN.

NATUURBEGR AVEN IN NEDERL AND, FACTS & FIGURES
Natuurbegraafplaatsen liggen in bestaande of nieuwe

Het aantal natuurbegraafplaatsen in Nederland neemt
in hoog tempo toe. Natuurgebieden en cultuurlandschappen veranderen in begraafplaatsen. Wat houdt
deze ontwikkeling in voor de natuur, het milieu, de
omwonenden en de generaties die na ons komen?
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wilde zwijnen wroeten in de grond, vossen en honden

40

ruiken ‘aas’ en gaan op zoek. Dit natuurlijk graafgedrag
past niet bij de beloofde ‘eeuwige grafrust’. Het verstoren van dit gedrag (holen dichtgooien) is strafbaar. Hoe

minimaal 65 cm tot
bovenkant kist/lijkwade

Het graven van een graf dichtbij een boom beschadigt de
boomwortels. Het is dus lastig om een natuurbegraafplaats
in een bos aan te leggen. Daarom begint men bij de aanleg

is een begraafplaats überhaupt?

Aantal initiatieven (bij benadering)
Volgens de branchevereniging Brana zijn er
nu 14 natuurbegraafplaatsen in Nederland.
In werkelijkheid gaat het om een veelvoud
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grafstemming. Het betekent ook dat de

natuurbegraven houdt men zich hieraan.

beheerder van het gebied al die tijd de

Dit heeft gevolgen voor de natuur;

grafrust moet garanderen: gravende

*
De minimaal vereiste afstand tot het

dieren wegjagen, stormschade herstellen,

grondwater houdt in dat de grondwa-

stoffelijke resten die aan de oppervlakte

terstand onder een natuurbegraafplaats

komen herbegraven.

laag moet worden gehouden. Dit komt
de natuur – waar verdroging een groot
probleem is, bijvoorbeeld de Veluwe -

www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl
facebook
Twitter

HOE DIEP GRAAFT /
WOELT EEN:

wild zwijn - 100cm

het betreffende gebied voor eeuwig een

MEER INFO:

hiervan. Iedereen met een stuk grond kan

konijn - 80 cm

Eeuwigdurend grafrecht betekent dat

niet ten goede.
* De ondiepte van de graven maakt de
stoffelijke overschotten goed ruikbaar
en bereikbaar voor gravende zoogdieren als vos en hond.

das - 120 cm

FIJN RECREËREN OP DE
NATUURBEGRAAFPLAATS??
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AANTAL INITIATIEVEN

natuurontwikkeling. Een voorbeeld is aanleg van Natuur-

BEGRAAFPLAATS VOOR ALTIJD!
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plaats? Dieren verplaatsen of afschieten? Hoe natuurlijk

een groot deel van de aanwezige bomen. Men noemt dit

minimaal 35 cm tot
grondwater
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gaat men het dan voorkomen? Hekken om de begraaf-

van een natuurbegraafplaats in een bos met het rooien van

begraafplaats Maashorst op onze website.
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wolf/hond/vos - 120

een natuurbegraafplaats beginnen. Er is geen
regelgeving, anders dan de Wet op de Lijkbezorging. Het belangrijkste motief is het verdienen van geld. De branche claimt dat een
deel van de inkomsten ten goede komt aan
de natuur. Om hoeveel geld het in werkelijkheid gaat (na aftrek van alle kosten voor aanleg, onderhoud en eeuwigdurend beheer), is
volkomen onduidelijk.

Natuurlijk niet!! Natuurbegraafplaatsen blijven open voor
recreatie. Maar gaan mensen onbekommerd mountainbiken, picknicken en verstoppertje spelen tussen de graven? Een natuurbegraafplaats is gewoon een begraafplaats. Daar recreëer je niet, daar gedenk je de doden.

DE 10 % REGEL

De natuurbegraafbranche hanteert graag de zelfbedachte 10% regel: slechts 10% van de natuur wordt
voor begraven gebruikt. In praktijk betekent dit ca. 500 graven per hectare: elke paar meter een graf.

