Natuurlijk begraven, wat is dat?
Het gedeelte van de begraafplaats dat bestemd is voor natuurlijk begraven kenmerkt zich door het
ontbreken van rijen graven en grafzerken, zelf geplante beplanting zoals bloembollen of struiken,
plantenbakjes en grafversieringen. Het is een dynamische plek, waar de natuur de kans krijgt zich in
variatie te ontwikkelen; het graf gaat op in de natuur. Het is de natuur die het monument voor de
overledene vormt. Alles op en rond het graf bouwt daaraan mee. Het lichaam wordt teruggegeven
aan de aarde. Het graf wordt voor 50 of 99 jaar uitgegeven. Alle materialen die begraven worden zijn
biologisch afbreekbaar. Kleding, de kist of de lijkwade of de urn moeten van natuurlijk materiaal zijn
gemaakt dat na verloop van tijd opgenomen wordt in de kringloop van de natuur. Deze “spelregels”
zijn opgenomen in de nadere regels van de beheersverordening. Een urnengraf is ook mogelijk op dit
gedeelte van de begraafplaats. Ook hiervoor geldt dat alleen afbreekbaar materiaal gebruikt mag
worden. U vindt dit gedeelte achter de urnenmuren op de begraafplaats.
GRAFMARKERING
Een graf op een natuurbegraafplaats mag worden gemarkeerd met een (onbehandelde) schijf hout
met inscriptie. De begraafplaats voorziet hierin. De schijf mag niet worden gelakt, geverfd etc. Ook
deze grafmarkering zal na enige tijd opgaan in de natuur. Afhankelijk van de locatie van uw graf kunt
u aanvullend het graf markeren met de aanplant van een boom. Hiervoor is een lijst van bomen
opgesteld. De geselecteerde soorten zijn veelal inheems, streekeigen en hebben betekenis voor
bijvoorbeeld vogels en bijen en andere bestuivende insecten.
CEREMONIEPLEK
Centraal op de natuurbegraafplaats ligt een besloten plek met banken waar in de openlucht een
afscheidsceremonie gehouden kan worden.
KOSTEN
Voordeel van een natuurlijk graf, en de optionele houten grafmarkering, is dat u een eenmalig bedrag
betaalt en geen kosten voor verlenging of grafmonument heeft. Nabestaanden hebben geen zorgen
over verlenging van de grachtrechten en het grafonderhoud. Kijkt u voor de tarieven op de
tarievenlijst.
Vragen? Belt u gerust met Jessica Bink, bereikbaar op telefoonnummer 06-46008102

