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Eeuwige rust op de natuurbegraafplaats

Natuurbegraven
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Heidepol

> cartoon: Hans Basten

Het gaat – opeens – rap met natuurbegraven. Zo’n tien natuurbegraafplaatsen kent Nederland. En heel wat grondeigenaren, overheden, natuurorganisaties en uitvaartbedrijven onderzoeken de bedrijfsmatige mogelijkheden van
begraven in de natuur. Natuur scheppen door te begraven.
Landschap als nalatenschap.

De eerste natuurbegraafplaats
in de Randstad. De eerste natuurbegraafplaats van een natuurorganisatie.
En de eerste die beheerd wordt door
een uitvaartonderneming: Den en
Rust in Bilthoven.
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Wetswijziging

Begraven in het grondwater.
Op natuurbegraafplaatsen zou het best
kunnen, vindt Wim van Midwoud. Er
is wel een wetswijziging nodig, maar
dan zou er ook in het westen van het
land volop in de natuur begraven
kunnen worden. Bijvoorbeeld in de
duinen of in rivierlandschappen.
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Kistenfabriek

In de kistenfabriek van DZU
worden jaarlijks honderden studenten
rondgeleid. Uitvaartverzorgers moeten
immers het verschil tussen folie, fineer
en massief goed kennen om nabestaanden te kunnen adviseren.

Natuurbegraafplaats Heidepol
in Arnhem – open vanaf juni – is de
eerste die is gerealiseerd door de
ontwikkelingsmaatschappij Rest in
Nature. Als het aan innovatiemakelaar
Wim van Rooijen ligt volgen er meer.
“Als de begraafplaats vol is, breken we
de gebouwen weer af.”
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Wat is natuurbegraven eigenlijk? Is
eeuwige grafrust een
voorwaarde? Welke
graftekens mogen er
geplaatst worden? Nu
natuurbegraven in
opmars is, wordt de
roep om definiëring
luider. Branchevereniging Natuurbegraven Nederland (in
oprichting) doet een
voorzet.
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infographic

Het verschil tussen groenbegraafplaatsen*

en natuurbegraafplaatsen

* Term van Wim van Midwoud (zie pag. 22-23). Een groenbegraafplaats is een natuurlijk aandoende begraafplaats met
ruime graven (niet meer dan vijfhonderd per hectare), bijvoorbeeld een begraafplaats in een bos. Een natuurbegraafplaats
draagt bij aan de ontwikkeling of het behoud van natuur. Met
een begraafcapaciteit, in kwetsbare natuur, van maximaal
tweehonderd graven per hectare.

vooraf

Natuur plus
Laatst sprak ik een vrouw die een graf ging kopen op een
natuurbegraafplaats. Op Hillig Meer, in Drenthe, op een
steenworp afstand van haar geboortegrond. Dat vond ze
een bijkomend voordeel. “Het is toch prachtig dat ik na
mijn dood nog kan voorkomen dat er een stukje Nederland
geasfalteerd of volgebouwd wordt”, vertelde ze stralend.
Als milieukundige en natuurliefhebber volg ik het natuurbegraven met bijzondere interesse. Na een moeizame start
verschijnen er ook in Nederland nu in rap tempo nieuwe
natuurbegraafplaatsen. De pioniers hebben, meestal na jaren procederen en masseren, de bestemmingen en vergunningen rond. Nu gaan de ontwikkelingen naar verwachting
een stuk sneller. Aarzelende beleidsmakers kunnen een
kijkje nemen op bestaande natuurbegraafplaatsen en er is
jurisprudentie (bijvoorbeeld over de toegestane grafdichtheid). Nog een factor die meehelpt, is de crisis.
Grondbezitters, overheden en natuurorganisaties zijn naarstig op zoek naar nieuwe economische pijlers voor natuur.
De uitvaartbranche laat zich ook niet onbetuigd. Op een
seminar over natuurbegraafplaatsen, afgelopen november,
miste ik uitvaartbedrijven, maar dat is wellicht omdat uitvaarders liever doen dan praten. In ieder geval opende Den
en Rust afgelopen najaar een natuurbegraafplaats (u leest
erover op pag.12-13) en ontwikkelen Yarden, Algemeen
Belang en Zuylen plannen ervoor. Zelfs de Landelijke
Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) toont, na aanvankelijke scepsis, interesse in deze nieuwe manier van begraven.
Verderop in dit nummer pleit LOB-consulent Wim van
Midwoud, weliswaar op persoonlijke titel, zelfs voor een
wetswijziging om te kunnen (natuur)begraven op plaatsen
waar soms grondwater in de graven staat. Dan zijn namelijk
ook andere landschapstypen dan ‘bos op zandgrond’, makkelijker te exploiteren als natuurbegraafplaats.
Natuurbegraven is natuur plus. Natuur plus begraven. Het
past goed bij natuurliefhebbers, zoals de dame die ik hiervoor
citeerde. Toch, als natuurbegraven zou zijn meegenomen in
het milieuonderzoek van TNO (2011), dan zou het als verreweg het meest belastend uit de bus zijn gekomen. Waarom?
Vanwege het grote ruimtebeslag. Helaas wogen natuur, landschap en biodiversiteit niet mee in het onderzoek.
Zou ik zelf op een natuurbegraafplaats willen liggen? Niet
als ik binnenkort sterf. Leg mij dan maar op de begraafplaats in ons dorp, zodat mijn kinderen vaak langs kunnen
komen. Trouwens een hele mooie bosbegraafplaats. Maar
als ik pas over een aantal decennia overlijd? Wie weet wat
er dan kan, en wat ik dan wil. <

Marjon Weijzen
hoofdredacteur
redactie@branchebladuitvaartzorg.nl
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klacht = kans

Hoge bomen vangen
veel wind

Klachten over natuurbegraafplaatsen zijn
er niet te vinden bij het Klachteninstituut.
Wel over schade, veroorzaakt door natuurkrachten. Zo zorgde een fikse storm ervoor
dat een boom op een begraafplaats omwoei
en een grafmonument vernielde. De begraafplaats deelde de rechthebbende mee
dat hij op eigen kosten binnen twee maanden voor reparatie van het monument diende te zorgen. Maar de rechthebbende stelde de begraafplaats aansprakelijk.
Deze wees de verantwoordelijkheid af.
Volgens een verklaring van haar hovenier
werd jaarlijks gekeken welke werkzaamheden verricht moesten worden en was
ruimschoots aan de onderhoudsverplichting voldaan. Uit foto’s die de rechthebbende van de boom maakte, bleek echter
onomstotelijk dat de boomstronk hol en
verrot was. Hoveniers zouden hem ter
plekke hebben laten weten dat deze boom
– en ook andere bomen – allang gekapt
hadden moeten worden, maar dat er geen
budget was.
De begraafplaats beriep zich er ook op dat
de verzekering niet uitkeerde, omdat er
sprake was geweest van windkracht 12.
Maar uit een print van de Knmi-website
bleek dat de zware storm van de betreffende
dag als windkracht 10 werd aangemerkt.
Naar mening van de Ombudsman is het
irrelevant of de verzekering uitkeert. Dit
staat buiten de relatie begraafplaats versus rechthebbende.
Nadat de klacht met bovenstaande opmerkingen was voorgelegd aan de eigenaar van de begraafplaats, besloot deze de
aansprakelijkheid toch te accepteren en de
kosten van herstel van het grafmonument
te vergoeden.
Klacht 2008-006
Klachteninstituutuitvaartwezen.nl

agenda
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13 januari t/m 17 maart
Tentoonstelling ‘Het Egypte van Hollywood’
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden Rmo.nl
19 april t/m 15 september
Expositie ‘Mummiekisten van de Amonpriesters’
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden Rmo.nl
14 maart
Themadagen ‘Ruzies en conflicten op de
begraafplaats’
Hoorn
Begraafplaatsontwikkeling.nl
15 maart
AFDA Convention & Expo 2013
Perth, Australië
Afda.org

korte berichten

Nieuwbouw De Nieuwe Noorder
De nieuwbouw van De Nieuwe Noorder, ontworpen door Dok Architecten, is
genomineerd voor de Amsterdamse Architectuurprijs 2013. Ook het nieuwe uitvaartcentrum van PC Hooft maakt deel uit van de nieuwbouw.

Beeld: Thijs Wolzak

Nieuwe cao
De uitvaartbranche heeft weer een nieuwe cao. Die voorziet in een beperkte
loonstijging van 1,5 procent vanaf 1 april en een eenmalige uitkering van 0,3
procent in januari volgend jaar. De nieuwe cao loopt tot en met 31 maart 2014.
De cao is te lezen op: www.uitvaartmedia.com/cao.

Natuurbegraafplaats Slangenburg
Natuurbegraafplaats Slangenburg in Doetinchem is nog niet
officieel geopend, maar er kan wel al worden begraven. De
natuurbegraafplaats ligt tussen de gemeentelijke begraafplaats Slangenburg en het Landgoed Slangenburg. Een maïsakker van zo’n 2,5 hectare is omgevormd tot een glooiend
terrein met (een- en twee diepe) bos- en weidegraven. Ook
kunnen er afbreekbare urnen begraven worden. Op de graven mogen bomen of bloemen geplant of gezaaid worden.
Er wordt gewerkt aan een ceremoniële ruimte in de vorm
van een kapschuur. Medio juni 2013 is de officiële opening.
www.doetinchem.nl/natuurbegraven

Digitale aangifte gejat
Delft en ‘s-Hertogenbosch wonnen de Best Gejat Prijs 2012. Deze wordt ieder
jaar uitgereikt aan een gemeentelijk duo: de gemeente die het beste een idee of
toepassing heeft overgenomen en de gemeente waarvan het idee is ‘gejat’. Delft
‘jatte’ van Den Bosch het digitaal aangifte doen van overlijden.

25 maart
11 april
Lezing ‘Stemmen van de ziel’ door Hans
Training ‘Gedeeld verdriet jongeren’
Siepel
Heeze
Rietfiddelaers.nl
Tilburg
Crematoriumtilburg.nl
13 april
27 maart
Uitvaartbeurs Leiden en omstreken
Workshop ‘Opgraven en ruimen’
Leiden
Uitvaartbeurs-leiden.nl
Midden-Nederland		
16 april
Begraafplaatsontwikkeling.nl
Middagsymposium ‘Kon je dan niet blijven
5 april
voor mij?’
Training ‘Omgaan met bezoekers en nabeHeeze
In-de-wolken.nl/conferenties
staanden op de begraafplaats’
20 april
Midden-Nederland		
Fachmesse Bestattung
Hamburg, Duitsland Forum-bestattung.de
Begraafplaatsontwikkeling.nl
26 april
6 april
Quo Vadis 2013
Uitvaartbeurs Fryslân
Salzburg, Oostenrijk Quovadis-salzburg.at
Burgum
Uitvaartbeurs-fryslan.nl
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kort-korter-kortst

Branchevereniging Natuurbegraven Nederland
Na een studiereis naar Engeland richtten een aantal pleitbezorgers van het natuurbegraven in Nederland het Platform Natuurbegraven Nederland op. Dit
ijverde onder andere voor een revisie van het rapport van Alterra Terug naar de
natuur over de effecten van begraven en asverstrooiing op de natuur. Inmiddels
is er in Nederland een handvol nieuwe natuurbegraafplaatsen gerealiseerd en
wordt op veel plekken gewerkt aan nieuwe initiatieven. Zo onderzoekt de Dienst
Landelijk Gebied de mogelijkheden voor natuurbegraven. Ook waterschappen
en natuurbeherende organisaties overwegen het ontwikkelen van natuurbegraafplaatsen. Alterra doet een nieuw onderzoek, waarvan de resultaten dit
voorjaar verwacht worden.
Een viertal nieuwe natuurbegraafplaatsen (Weverslo, Reiderwolde, Heidepol en
Hillig Meer) richt momenteel, als een soort doorstart van het Platform, de Branchevereniging Natuurbegraven Nederland op. Deze vier onderscheiden zich van de eerdere natuurbegraafplaatsen Westerwolde (Veluwe) en Bergerbos/Venlo-Maasbree
(Limburg) door eeuwige grafrust en doordat er geen of slechts zeer bescheiden grafmarkeringen zijn toegestaan. Belangrijk motief voor de oprichting van de branchevereniging is het borgen van de kwaliteit van natuurbeheer en natuurbegraven.

Eygelshof en De Hoevens
In Kerkrade wordt een natuurbegraafplaats ontwikkeld op een oude mijn. De
Eygelshof is eigendom van Michel Schols. Naar verwachting opent de natuurbegraafplaats in april. Voor de natuurbegraafplaats op Landgoed De Hoevens, in
Alphen, is men nog bezig de vergunningen rond te krijgen. Adviseur Joyce
Sengers verwacht dat de natuurbegraafplaats eind dit jaar of begin volgend jaar
zal openen.

Op Landgoed de Hoevens is men nog bezig alle vergunningen rond te krijgen.

15 mei
7 t/m 9 juni
Training ‘Professioneel handelen op de
NFE 2013
begraafplaats’
Stoneleigh, Verenigd Koninkrijk		
Midden-Nederland		
Nationalfuneralexhibition.co.uk
Begraafplaatsontwikkeling.nl
7 t/m 9 juni
16 t/m 18 mei
Necroexpo
AFE Asia Funeral and Cemetery Expo &
Polen
necroexpo.pl
Conference
27 t/m 29 september
Hongkong, China
Verticalexpo.com
Devota 2013
22 mei t/m 24 mei
Ried Im Kreiss, Oostenrijk
Devota.at
Funermostra 2013
20 t/m 23 oktober
Valencia, Spanje
Feria.feriavalencia.com
NFDA International Convention & Expo 2013
24 t/m 26 mei
Verenigde Staten
Nfda.org
Pieta Messe
Dresden, Duitsland
Pieta-messe.de
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> Inkoopvoordeel Requiem Coöperatie
stelt zich ten doel een dertigtal contracten te sluiten met leveranciers. Er liggen inmiddels contracten met Bogra,
Multiline, Topbloemen, Amco (rouwdrukwerk), Duparta (bedrijfskleding) en
met leveranciers op het gebied van kantoorartikelen: Leferink en Albyco.
> Adnovim Academie Het Twentse uitvaartbedrijf Vredehof heeft zijn cursussen voor verplegenden en verzorgenden
over de dood ondergebracht binnen opleidingsinstituut Adnovim Academie. Dit
instituut slaat een brug tussen de uitvaartbranche en overige sectoren waarin
professionals met de dood in aanraking
komen. Ook voor medewerkers in de uitvaartbranche ontwikkelt Mariska
Overman, de drijvende kracht achter
Adnovim, bijscholingen. www.adnovim.nl
> Kassa Consumentenprogramma
Kassa van de VARA bracht de kosten die
gemeenten rekenen voor het verstrooien van as in beeld. De verschillen zijn
enorm. Zo zijn er gemeenten die helemaal niets in rekening brengen, maar
andere durven er een vermogen voor te
vragen. Hardinxveld-Giessendam is volgens Kassa het duurst. Daar moeten
nabestaanden meer dan duizend euro
betalen om de as te verstrooien op de
begraafplaats.
> Studiereis natuurbegraven
Engeland Landschapsarchitect Joyce
Sengers organiseert van 5-8 juni weer
een studiereis langs natuurbegraafplaatsen in het Verenigd Koninkrijk.
Informatie: www.joycesengers.nl en
www.natuurbegraven.eu.
> En in Nederland In september organiseert Sengers een studiereis langs
natuurbegraafplaatsen en natuurrijke
begraafplaatsen in Nederland, voor
Vlamingen en Nederlanders. Informatie:
www.joycesengers.nl en
www.natuurbegraven.eu.
> Nieuwe uitvaartcentra PC Hooft
opende Uitvaartcentrum Amsterdam
Noord. Het nieuwe uitvaartcentrum is
de vervangende locatie voor het voormalig Uitvaartcentrum De Banne en
het tijdelijk uitvaartcentrum de
Weerenkapel. R.-K. Begraafplaats
Buitenveldert beschikt tegenwoordig
over twee 24-uurs rouwkamers.

Voor meer agenda

> Uitvaartmedia.com/agenda
De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
gevolgen van fouten en onvolledigheden in de agenda.
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productnieuws

Hillig Meer

Weverslo

Er is op Hillig Meer vrije keus voor een plek. Het is mogelijk om
een Drentse zwerfkei met inscriptie bij het graf te plaatsen, of – in
het jonge bos – een boom op of naast het graf te planten. De ruimte
rondom een graf is ten minste 25 vierkante meter. As wordt niet
verstrooid op de natuurbegraafplaats, maar mag wel worden uitgestrooid in een graf of in een urn, begraven onder de humuslaag.
De uitvaartplechtigheid kan kosteloos plaatsvinden in de
openluchtkapel en, vanaf mei 2013, ook in het ecologisch gebouwde landhuis met uitzicht over het landgoed.

In een particulier graf mogen maximaal twee personen of vier
urnen. Er zijn ook algemene graven en urnengraven. Voor de
maten van grafmonumenten bestaan regels, maar ook bomen
kunnen als monument dienen. Naamsvermelding op een centraal gedenkmonument is gratis. Gebruik van ’t Laar, een beschutte open plek in het bos, voor afscheids- en herdenkingsbijeenkomsten is kosteloos.

Natuurbegraafplaats Weverslo, Heide (Limburg)
tel.: (0478) 515 721
> www.weverslo.nl

Natuurbegraafplaats Hillig Meer, Eext (Drenthe)
tel.: (0592) 260 944
> www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl.
Tarieven, inclusief beheer en onderhoud
in jong bos
graf (1 volwassene of 2 urnen)
€ 3500
urnengraf (1 urn)
€ 2000
begraaftarief
€ 500

in oud bos
€ 4500
€ 2500

Tarieven grafrecht onbepaalde tijd,
inclusief beheer en onderhoud
particulier graf 1 persoon
urnengraf 1 persoon
begraafkosten begraven
begraafkosten urnbegraving

€ 3995
€ 1995
€ 495
€ 295

Bergerbos
Reiderwolde
Op Reiderwolde kiest men een plek in de natuur, het bos, onder
een boom, op een open plek of in de nabijheid van water. De
ruimte rondom een graf is minimaal 25 vierkante meter. As
wordt begraven met of zonder biologisch afbreekbare urn.
Voor een ceremonie kan kosteloos gebruik worden gemaakt
van het openluchttheater.
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€ 3425
€ 1725
€ 450
€ 225

Tarieven
Soort graf
Looptijd Grafrecht
			
bosgraf
20 jr.
€ 1800
natuurgraf
20 jr.
€ 2100
urnengraf
20 jr.
€ 600

Eenmalig of
jaarlijks onderhoud
€ 1150 of € 70 per jaar
€ 1350 of € 80 per jaar
€ 540 of € 34 per jaar

begraafkosten graf
begraafkosten urn

€ 410
€ 190

> tekst: Gerda Nater

Beeld: Jos Nacken Uitvaartfotografie
Natuurbegraafplaats Bergerbos, St.Odiliënberg (Limburg)
tel.: (0493) 53 60 99
> www.natuurbegraafplaats.nl

Beeld: Trudy van Middelkoop
Reiderwolde Natuurbegraafplaats, Winschoten (Groningen)
tel.: (06) 409 970 08
> www.natuurbegraafplaatsreiderwolde.nl
Tarieven voor graven die niet geruimd worden,
inclusief beheer en onderhoud voor 100 jaar
graf 1 persoon
25 m2
urnengraf 1 persoon
10 m2
begraafkosten per begraving		
begraafkosten per urnbegraving		

Een eigen graf op Bergerbos is geschikt voor twee overledenen.
De graven worden uitgegeven voor bepaalde tijd. Volgt er geen
verlenging, dan vervalt het grafrecht en worden de uiterlijke kenmerken verwijderd. De stoffelijke resten blijven echter onaangeroerd. Ook zijn er urnengraven en kunnen asbussen of urnen
worden bijgezet. Uitvaartceremonies kunnen in de openlucht of
kosteloos in het ontmoetingscentrum worden gehouden.
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opinie

In > Opinie reageren deskundigen in de uitvaartbranche op een vraag of stelling.

“Twee varens maken nog
geen natuurbegraafplaats”
Natuurbegraven wordt, na een moeizame start in teken nu wel of niet toegestaan? Mogen er wel of geen
Nederland, toch nog een hype. Dankzij de economische
crisis. Uitvaartprofessionals reageerden op de stelling:
natuurbegraven in Nederland heeft potentie <
Zorg voor graf en natuur
Gé Peterink, beheerder Natuurbegraafplaats Weverslo,
Venray:
“Hoe groot de behoefte is, moet nog blijken. Het vertrouwen van consumenten moeten we verdienen. Er zijn nu veel
initiatieven, die niet allemaal even serieus zijn. Twee varens
in een plantsoen noemen we al een natuurbegraafplaats.
Een voorwaarde voor succes en continuïteit is dat de zorg
voor de graven gelijkwaardig is aan de zorg voor de natuur.”

Natuur/landschap nalaten
Ada Wille, landschaps- en begraafplaatsarchitect, onder
meer Natuurbegraafplaats Slangenburg, Doetinchem:
“Natuurbegraven heeft zeker potentie. Het gaat een stapje
verder dan onze parkbegraafplaatsen – die overigens vaak ook
heel veel natuur herbergen. Met jouw graf draag je bij aan
de instandhouding van bestaande of ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden of landschappen in ons land. Dat heeft
een soort eeuwigheidswaarde en monumentale herdenkingskracht die veel mensen aanspreekt en kan troosten.”

Natuur maken
Joyce Sengers, ontwikkelaar/adviseur natuurbegraafplaatsen, onder andere bij De Hoevens en Eygelshof:
“Kansen volop, al is het niet altijd eenvoudig een begraafbestemming te realiseren. Juiste beeldvorming helpt beleidsmakers procedures te vereenvoudigen. Er is niet per se natuur
nodig om een natuurbegraafplaats te creëren. Het omvormen
van een – bijvoorbeeld agrarische – bestemming naar natuur
is ook een mogelijkheid.”

Wat mag wel en niet?
Henry Keizer, voorzitter Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen:
“De ontwikkelingen tonen wel aan dat natuurbegraven een
zekere potentie heeft. Overigens is niet bij iedereen duidelijk wat natuurbegraven nu precies betekent. Is een gedenk-
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kaarshoudertjes, synthetische beertjes en tekeningen in een
plastic mapje bij het graf? Kortom: duidelijke voorlichting
is zeker nodig. Nog een kanttekening: begraven in de natuur wordt als een nieuwe ontwikkeling gepresenteerd, terwijl veel bestaande begraafplaatsen al een schitterende natuurlijke opzet en omgeving hebben.”

Kleine groep
Bert Prummel, beheerder bosbegraafplaats Tjoenerhof,
Diepenveen:
“De Tjoenerhof is de mooiste begraafplaats in de omgeving
van Deventer, met heel ruime graven, zo’n dertig vierkant
meter, maar beslist geen natuurbegraafplaats. We stellen geen
eisen aan de graftekens. Sommige mensen kiezen voor ons
vanwege de ligging in de natuur, anderen vanwege de kosten:
we zijn goedkoper dan de algemene begraafplaats in Deventer.
De meeste mensen willen in hun eigen woonplaats begraven
worden. Er is wel een groeiende behoefte aan begraven in de
natuur, maar het blijft iets voor een kleine groep. En ondertussen groeit het percentage dat kiest voor cremeren.”

Verstilling
Roel Stapper, directeur Zuylen Uitvaartverzorging, Breda:
“Aan de ene kant daalt de grondprijs en wordt natuur herbestemd. Terreinbeheerders en overheden zoeken naar
nieuwe economische pijlers om natuur te schragen. Dat
biedt ruimte, zowel in financiële als in juridische zin. Aan
de andere kant is er de diepgevoelde menselijke behoefte
aan verstilling: rust, ruimte, weidsheid. Het begrip natuurbegraven kan opgerekt worden. Niet alleen bossen, ook
weides, duinen en voormalige landbouwgronden hebben
potentie. Bedrijfseconomisch is natuurbegraven nog best
een uitdaging, maar we moeten verder kijken dan de grenzen van de huidige crisis. Wij zijn er zelf trouwens ook mee
bezig. We dachten aan een weide, grenzend aan een van
onze begraafplaatsen, maar nu zijn we ook benaderd door
waterschap Brabantse Delta. Het is volop in beweging!” <

In > Opinie reageren deskundigen in de uitvaartbranche op een
vraag of stelling. In het volgende nummer: de uitvaartvakjournalistiek moet naar een hoger plan. En daar draag ik graag aan bij.
Reageer: redactie@branchebladuitvaartzorg.nl
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> tekst: Marjon Weijzen

Natuurbegraafplaats Den en Rust

“Nog geen
hart van
boomschors”
In nog geen twee jaar tijd realiseerde Begraafplaats
en Crematorium Den en Rust in Bilthoven een
natuurbegraafplaats. De eerste in de Randstad.
Directeur Natalie Temming-Tap leidt rond.

Natuurbegraven

Het is een regenachtige dag en ik heb warme laarzen aangetrokken voor een wandeling over Natuurbegraafplaats Den
en Rust. Nergens voor nodig. Natalie Temming-Tap schraapt
met haar hakken over het roestige ijzeren pad dat door het
bos slingert. “Ruw!”, lacht ze. “Ideaal. Dit cortenstaal wordt
niet glad. Ook niet als het nat is. Het materiaal wordt door
Utrechts Landschap vaker gebruikt. Het gaat wel honderd
jaar mee. En het heeft een nette en toch natuurlijke uitstraling.” Het pad is de grootste investering van Den en Rust, dat
een natuurbegraafplaats aanlegde in het bos dat grenst aan
begraafplaats en crematorium. Parkeergelegenheid,
aula,catering: al die voorzieningen waren er immers al.

Geen rommeltje
“Kijk, hier ligt iemand begraven.” Temming-Tap wijst naar
een plek, een paar meter van het pad. Tussen een den en
een berk ligt een stronk begroeid met mos. Geen enkele
grafaanduiding. “Tot nu toe hebben we zes mensen begraven”, vertelt Temming-Tap. “Geen van hen koos voor een
grafteken.” Door middel van een geavanceerd gps-systeem
worden de graven ingemeten en op een plattegrond voor
nabestaanden aangegeven. Bovendien wordt een chip meebegraven, zodat elk graf exact teruggevonden kan worden.
Maar bovengronds zie je er niets van.
Een bos, om te wandelen of de hond uit te laten. Een bos
waar een breed ijzeren pad doorheen slingert. Te voet of
met een rolstoel: het bos is goed begaanbaar.
Op de natuurbegraafplaats zijn twee soorten graftekens toegestaan: een schijf van versteend hout of een zuiltje van cortenstaal. Wie een grafrecht koopt, krijgt – naast eeuwigdurende grafrust – het recht om vijftien jaar lang een van deze
monumentjes te plaatsen. Verder mag er niets. “Nog geen
heideplantje of een hart van boomschors”, zegt TemmingTap. “We zijn duidelijk over de regels en handhaven streng.
Bloemen blijven liggen tot twee weken na de uitvaart, daarna halen we ze weg. Wie kaarsen wil branden, een foto wil
neerzetten of vergeet-mij-nietjes wil planten, kan terecht
op onze bosbegraafplaats.”

thema

Synergie
De natuurbegraafplaats is zeven hectare groot en er kunnen
duizenden mensen begraven worden. Het exacte aantal is
niet te bepalen, legt Temming-Tap uit: “Waar nu een boom
staat, kan over twintig jaar ruimte zijn voor een graf.” Het
terrein is eigendom van Utrechts Landschap en wordt door
die natuurorganisatie onderhouden. Den en Rust, een familiebedrijf met de vierde generatie (Natalie en haar man
Guus Temming) aan het roer, draagt een deel van de grafkosten af aan Utrechts Landschap. Nabestaanden betalen
geen onderhoudskosten. “Dat maakt deze manier van begraven aantrekkelijk voor mensen die nabestaanden niet
willen belasten met het grafonderhoud. En voor hen die het
een prettig idee vinden dat er na de begrafenis niets meer
met het lichaam gebeurt; dat er niet geruimd wordt.” Zelf
komt ze later in het familiegraf, maar voor haar oma zou het
wel iets zijn, denkt Temming-Tap: “De begrafenis zelf is ook
mooi. We graven het graf met de hand, dalen met touwen
en leggen alles weer precies zo terug als het was.”
Bij Natuurbegraafplaats Den en Rust viel veel samen. Voor
Utrechts Landschap betekent de begraafplaats een extra economische pijler, Den en Rust kan een extra service bieden en natuurbegraven is nu ook in West- en Midden-Nederland mogelijk. Er bestond al samenwerking tussen Utrechts Landschap
en Tap Uitvaartzorg (ook onderdeel van het familiebedrijf) in
de vorm van de Heuvelrugkist: een kist van hout dat gekapt is
op de Utrechtse Heuvelrug. Temming-Tap ziet nóg een voordeel: nabestaanden die vroeg zijn (bijvoorbeeld om de files
voor te zijn) kunnen een mooie boswandeling maken, voorafgaand aan de plechtigheid. Dat het terrein al de bestemming
begraven had, scheelde jaren bureaucratische rompslomp. <

Natuurbegraven op Den en Rust
> Ontwerp
- Bijl architecten, Utrecht.

> Kosten
	-	Graf/urnengraf: € 5100, inclusief plaatsingsrecht
grafteken 15 jaar (verlenging: € 3090 voor 10 jaar).
- Urnengraf zonder grafteken: € 1800.
- Begraven: € 995 (urn: € 225).
- Gedenkteken (cortenstaal/versteend hout): € 1545.

Waar nog meer?
Natuurbegraafplaats
eigenaar
natuurtype
Westerwolde
Familie Westerwoudt
bos
(Assel)			
Ecologische grafwijk
gemeente Amstelveen
ecostrook op
‘t Varenveld		
begraafplaats
		 Zorgvlied
Slangenburg
gemeente Doetinchem
agrarisch,
		
nieuwe natuur
Eygelshof
Michel Schols
oude mijn
(Kerkrade) *			
* opent dit voorjaar

grafmarkering
zwerfkeien,
beplanting
‘onbewerkt’
steen/hout

termijn
eeuwig

tarief enkel graf
€ 9000

bepaald

v.a. € 1186

boomschijf

eeuwig

€ 2807,54

herkenningsplaatje/
struik of boom

bepaald en
eeuwig

€ ± 500 - 5000

Zie ook Productnieuws (pag. 9) en Hart voor de Zaak (pag. 19).
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nieuws

Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen
Postbus 93529
T 070 - 364 75 00
E info@bgnu.nl
2509 AM ‘s-Gravenhage
F 070 - 345 90 23
I www.bgnu.nl

BGNU-Nieuws valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie
van Brancheblad Uitvaartzorg.

nu

Familiebedrijven sparren over btw
“Familiebedrijven hebben een aparte positie in de uitvaartbranche. Of
het nu om kleine bedrijven gaat of grote: eenmanszaken of ondernemingen met personeel, geleid door broers en zussen. We moeten ons
positioneren tussen de eenpitters en de grote verzekeraars. We zijn
een uitstervend ras, denk ik wel eens. Aan de andere kant: familiebedrijven zijn ongelooflijk belangrijk voor de economie. In Nederland
genereren ze bijna de helft van de werkgelegenheid en meer dan de
helft van het Bruto Nationaal Product, becijferde Nijenrode onlangs.
Redenen genoeg voor een aparte bundeling van de familiebedrijven
binnen BGNU, vond ik. Het familiebedrijvenplatform agendeert zaken die specifiek familiebedrijven aangaan, zoals bedrijfsopvolging
en personeelszaken. Maar we praten ook over zaken die niet alleen
relevant zijn voor familiebedrijven, maar waar we wel graag als familiebedrijven over willen sparren, zoals de btw.”
Kees van der Spek,
een van de initiatiefnemers van het familiebedrijvenplatform BGNU

berichten

Cao
De uitvaartzorg heeft een nieuwe
cao. Die loopt tot en met 31 maart
2014. De loonsverhoging van 1,5
procent gaat in per 1 april. De hele
cao-tekst is te lezen op onze site
bgnu.nl

agenda 2013
23 april
Sectievergadering Klein + Midden
24 april
Sectievergadering Groot
29 mei
Ledenvergadering
29 oktober
Sectievergadering Groot
30 oktober
Sectievergadering Klein + Midden
26 november
Ledenvergadering
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Evaluatie protocol
transparantie

Sociale media

In februari werd het transparantieprotocol met naturaverzekeraars
– ruim een half jaar in gebruik –
geëvalueerd. De bevindingen zijn
zeer positief, al moet er zeker nog
het een en ander bijgeschaafd worden. In het protocol voor kapitaalverzekeraars worden deze verbeterpunten ook meegenomen.

Eind januari vond bij PCB in
Utrecht een gesprek plaats over
het gebruik van sociale media in de
uitvaartzorg. Hoe gebruiken medewerkers sociale media? Welke protocollen hanteren bedrijven hiervoor? En wat moet je als branche
doen en laten? Een interessante
discussie volgde. Een onderwerp
om actief te blijven volgen.

Btw-vrijstelling

Familieledenplatform

Een werkgroep van BGNU, Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en Landelijke Vereniging Crematoria hebben een lijst opgesteld
van essentiële en kenmerkende
aspecten van de uitvaart. Deze
diensten zijn – en blijven – vrijgesteld van btw. De lijst ligt momenteel ter beoordeling bij het ministerie van financiën.

Op 27 februari vond een geslaagde
bijeenkomst plaats van het platform
familiebedrijven bij Begrafenisonderneming M. van Leusden in Ochten. De deelnemers bespraken de
nieuwe cao en de nieuwe RI&E.
Daarnaast was er ruim de gelegenheid om met elkaar over andere
zaken van gedachten te wisselen.

Brancheblad Uitvaartzorg 2 • maart 2013

vraag aan

Resultaten
Het belangrijkste resultaat voor de
werkgevers is een gematigde loon-

Matthijs de Gee,
cao-onderhandelaar namens BGNU

…stelt zich voor

“Vijfentwintig jaar geleden ben ik
mijn begrafenisonderneming gestart, hier in de Betuwe. Een jaar
later haalde ik mijn diploma als
uitvaartverzorger en mocht ik lid
worden van branchevereniging
Nuvu. In al die jaren heb ik maar
een keer een ledenvergadering
gemist: door een ziekenhuisopname. Om lid te kunnen blijven van
BGNU heb ik het Keurmerk Uitvaartzorg gehaald. Mijn onderneming heeft daar geen voordelen
aan. Hier werkt alles via mond-totmondreclame. Ik geef nog geen
tweehonderd euro per jaar uit aan
pr. Maar ik vind het belangrijk om
lid te zijn van de branchevereniging; voor de contacten en de belangenbehartiging. Ik ben actief in
het platform familiebedrijven en in
de werkgroep transparantie. Met
het transparantieprotocol naturaBrancheblad Uitvaartzorg 2 • maart 2013
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Marco van Leusden

N

Familiebedrijvenplatform

n

Uiteindelijk hebben we geen onderhandelingsresultaat bereikt, maar
hebben de werkgevers een eindbod
gedaan. De werkgevers formuleerden een pakket, bestaande uit dat
wat voor hen maximaal haalbaar
was. De bonden hebben dit aan hun
leden voorgelegd, met de boodschap: het is dit of géén cao. En dan
dus ook géén salarisverhoging.
Gelukkig hebben de leden ingestemd. Het zou voor het imago van
de branche natuurlijk niet goed zijn
geweest als we geen cao hadden.

-

Eindbod

stijging. Bestaande uit een verhoging van 1,5 procent vanaf april en
een eenmalige uitkering van 0,3
procent in januari volgend jaar.
Daarnaast hebben we weer verdere
stappen gezet wat betreft vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid van het
personeel. We werken in een branche met lange dienstverbanden en
veel oudere medewerkers. Het is
belangrijk dat zij op een goede
manier hun pensioen halen, ook
als ze tot hun 67ste moeten doorwerken. Goede stappen zijn dat
vitaliteit nu een vast onderdeel
wordt van functioneringsgesprekken en dat de leeftijdgrens voor het
recht op scholing is verlaagd tot 35
jaar. Dit was 45 jaar.
De cao loopt tot en met 31 maart
2014. We kunnen er dus weer even
mee vooruit.”

verzekeraars hebben we vorig jaar
een enorme stap gezet. Ik krijg nu
binnen een dag te horen wat verzekerden uitgekeerd krijgen. Zodat
we binnen 24 uur de kostenbegroting op kunnen stellen. Als de kapitaalverzekeraars nu ook nog over
de brug komen, hebben we dat
helemaal geregeld. Een enorme
stap voorwaarts!”

G

Aan de andere kant probeerden
werkgevers ook zoveel mogelijk voor
hun werknemers te doen. Zij zien
ook dat die het zwaar hebben in deze
economisch moeilijke tijd.

B

“De eisen en
wensen van de
werknemers en
de bonden hebben, sinds ik de
cao-onderhandelingen voer,
nog nooit zo ver afgestaan van wat
de werkgevers konden bieden. Dat
heeft alles te maken met de crisis en
de bezuinigingsmaatregelen van de
regering. De bonden probeerden de
effecten daarvan te compenseren
met salarisverhoging. Dat begrijp ik
ook. Het is lastig voor de bonden om
op een loonsverhoging uit te komen
die lager ligt dan de inflatiecorrectie.
De gesprekken waren pittig en duurden lang, maar ze waren wel constructief. Het duurde gewoon een tijd
voor we elkaar begrepen. Maar ik
moet zeggen dat de bonden ook hun
best gedaan hebben om de economische situatie waarin veel uitvaartbedrijven verkeren te doorgronden.

w

s

Hoe verliep de cao-onderhandeling?
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in zake(n)

Mr. Frank Post is partner bij Borrie Belastingadviseurs
te Amsterdam.
frank.post@branchebladuitvaartzorg.nl.

Duurzaam wordt beloond
Spelen fiscale subsidies een rol bij uw uiteraard afschrijven op uw investering. En ook hier ligt
investeringsbeslissingen? De overheid stimuleert

een extra fiscaal voordeel in het verschiet.

duurzame ontwikkelingen en innovatie. Willekeurige afschrijving
milieu-investeringen (VAMIL)
Op een ijskoude zaterdagmiddag loop ik op begraafplaats
Driehuis-Westerveld. We nemen afscheid van de moeder
van een van mijn klanten. Het lijkt alsof de tijd hier
heeft stilgestaan. Maar achter de monumentale façades
schuilen ook hier ongetwijfeld innovatieve toepassingen
om aan de steeds strenger wordende milieumaatregelen en
Arbowetgeving te voldoen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen,
zoals lasergraveersystemen voor natuursteen of elektrisch
aangedreven voertuigen, hebt u recht op een extra aftrek
van de winst. De investering moet minimaal 2300 euro bedragen. De aftrek is maximaal 36 procent van het geïnvesteerde bedrag. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de
milieueffecten van uw investering en van de gangbaarheid
van het bedrijfsmiddel. Naast de aftrek van uw winst kunt u

Op een milieu-investering die op de Milieulijst staat (zie:
Agentschapnl.nl/programmas-regelingen/milieulijst) kunt u
willekeurig afschrijven. Twee voorbeelden zijn: een bestelauto met koeling op zonnecellen en duurzaam hout dat verwerkt wordt in producten. Driekwart van het investeringsbedrag kunt u versneld afschrijven. Hiermee stelt u
belastingbetaling uit. Door het goed plannen van de investering kunt u zelfs een nog groter voordeel halen. De extra afschrijving verlaagt uw inkomen, waardoor u gebruik kunt
maken van de middelingsregeling. Dat is een regeling waarbij u uw inkomen in box 1 (waar uw winst onder valt) gelijkmatig verdeelt over drie kalenderjaren. De belastingheffing
over deze drie jaar wordt dan ook gelijkmatiger verdeeld en u
kunt de Belastingdienst vragen om teruggaaf van belasting.
Let op: er geldt wel een teruggaafdrempel van 545 euro.
De versnelde afschrijving leidt wellicht tot een verlies. Dit
verlies kunt u verrekenen met de winst van het voorafgaande kalenderjaar. <

de stageplaats

Kistenkennis
bijspijkeren
Een stagiair(e),
stagebieder of
opleider vertelt over
een stage(ervaring).
Bedrijfsleider Jos
Mulder (55) van DZU
Uitvaartkisten leidt
jaarlijks zo’n 250
studenten, vooral
van Meander en
Docendo, rond in de
kistenfabriek. Daarnaast begeleidt DZU
stagiaires uit de houten meubelbranche.
16

“Uitvaartleiders moeten een goede basiskennis van kisten
hebben om de familie adequaat te kunnen voorlichten over
de diverse mogelijkheden qua omvang, kleur, materiaal,
print, bekleding. Die kennis is niet bij iedereen aanwezig.
Sommige studenten weten best veel, omdat ze al in de branche werken. Anderen komen vrijwel blanco bij ons binnen
en zien nog niet het verschil tussen massief eiken, eiken
fineer of folie. Zij zijn vaak verbaasd dat er zoveel komt
kijken bij de productie van uitvaartkisten.
Als DZU vinden we kennisoverdracht aan aankomende uitvaartleiders essentieel. Ons bedrijfsmotto is: ‘samen werken

aan kwaliteit’. Daarom verzorgen we zo’n acht tot negen
rondleidingen per jaar. Zo’n rondleiding duurt anderhalf à
twee uur. Ik doe dit samen met drie collega’s: ieder neemt
een ander deel van de fabriek voor zijn rekening. We laten
de opslag van het ruwe hout zien, het fineren en zagen, hoe
we de deksel maken met plinten eromheen, het verlijmen,
bekleden, de mallen, handgrepen en het depot.
Studenten zijn doorgaans enthousiast en stellen veel vragen.
Verschillen tussen de studenten van Meander en Docendo
bemerk ik eigenlijk niet. In elke groep zit wel iemand die
vraagt hoe de kostprijs van een kist tot stand komt…” <
Brancheblad Uitvaartzorg 2 • maart 2013

juridisch

Willem van der Putten is parttime juridisch adviseur in Velp. Hij is gespecialiseerd in het lijkbezorgingsrecht en het bestuursrecht. Van der Putten is directeur
van de Stichting Grafzorg Nederland en auteur van het Thematisch handboek
lijkbezorging. Hij is ook bestuurder van enkele natuurbegraafplaatsen.
willem.vdputten@branchebladuitvaartzorg.nl

Natuurbegraafplaatsen

Juridisch rammelt het
Nieuwe natuurbegraafplaatsen hanteren Juridisch afdwingen
vaak onorthodoxe methodes en regels.
Begraven op zondag, eeuwigdurend grafrecht
en een bij de notaris vastgelegde grafakte,
bijvoorbeeld. Maar algemene voorwaarden en
een reglement ontbreken nogal eens.
Hoe regelen natuurbegraafplaatsen de uitgifte van graven
en het beheer van hun terrein?
Het is opmerkelijk dat de natuurbegraafplaatsen die de laatste jaren tot stand zijn gekomen op dit punt – soms sterk – afwijken van ‘gewone’ begraafplaatsen. Gemeenten hebben
bijna allemaal een beheersverordening voor hun begraafplaatsen. Kerkgenootschappen propageren beheersreglementen voor kerkelijke begraafplaatsen. Begraafplaatsen die
worden beheerd door private partijen, zoals stichtingen, uitvaartorganisaties of bedrijven, gebruiken ook reglementen
of algemene voorwaarden. Natuurbegraafplaatsen bijna niet.

De meeste natuurbegraafplaatsen hanteren geen beheersreglement of algemene voorwaarden. Op hun websites zijn
die althans niet te vinden, terwijl publicatie van zulke voorwaarden essentieel is voor de werking ervan. Uit de tarieven
blijkt of de graven voor één of twee personen dan wel één of
twee asbussen bestemd zijn, maar nadere voorwaarden ontbreken. Sommige sites publiceren wel gedragsregels, maar
zo’n publicatie alleen is juridisch niet bindend. Op de sites
wordt veel aandacht besteed aan het niet mogen plaatsen
van traditionele grafmonumenten, maar zoiets valt juridisch alleen af te dwingen door een uitvoerig contract.
Een enkele begraafplaats laat de uitgifte van een graf bij de
notaris vastleggen in een akte, die vervolgens bij het
Kadaster aan de grond wordt gekoppeld. Onduidelijk is, of
hier dan sprake is van verkoop van de ondergrond of dat
het gaat om de vestiging van een soort erfdienstbaarheid.
Juridisch hebben de tussenkomst van een notaris en een
aantekening bij het Kadaster geen enkele meerwaarde.

Méér regels

Problemen waar natuurbegraafplaatsen in het bijzonder mee
te maken kunnen krijgen, zijn bijvoorbeeld het weren of verwijderen van ongewenste grafmonumenten, schade aan het
Natuurbegraafplaatsen zijn de laatste jaren vaak een initiagraf door storm, vallende takken en vallende bomen of het
tief van personen buiten de uitvaartbranche. Zij gaan dikniet kunnen begraven in een bestaand
wijls onorthodox te werk. Bijvoorbeeld
graf door wortelgroei. De begraafplaatsdoor begravingen op zondag of ’s
houder zal zich van de risico’s en schade
avonds toe te staan. Een aantal natuurwillen vrijwaren. De brandverzekering
begraafplaatsen biedt ‘eeuwigdurende’
Een
aantal
natuurbegraafplaatsen
zal het branden van kaarsen en ander
graven aan. Reguliere begraafplaatsen
open vuur op het terrein willen verbiededen dat vroeger ook, maar hebben in
zal nog ontdekken dat juridische
den. Bosbrand kan in de zomer een rede loop der jaren ontdekt dat daar groregelingen geen overbodige luxe zijn ëel risico zijn. Een aantal natuurbete nadelen aan zitten. Behalve ruimtegraafplaatsen zal nog ontdekken dat
verlies, gaat het ook om een heel stuk
juridische regelingen geen overbodige
administratie en blijvende onderluxe vormen. Juist voor natuurbegraafhoudslasten. Wie denkt dat een naplaatsen moeten ze op een aantal puntuurbegraafplaats weinig of geen onten uitgebreider en gedetailleerder zijn dan voor traditionele
derhoud behoeft, komt er nog wel achter dat dit een
begraafplaatsen. <
misvatting is.

Onderhoud
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hart voor de zaak

In >Hart voor de Zaak vertelt een ondernemer
over zijn bedrijf.

Wim van Rooijen, Natuurbegraafplaats Heidepol

“Ik verkoop rust”
Hoe pakt u de marketing aan?
“Rond onze opening hadden we veel free publicity, we zijn
actief op Facebook en Twitter en gaan dit jaar evenementen
organiseren, zoals een open weekend van 14-16 juni, rondleidingen door natuurgidsen en lezingen. Maar een goed
verlopen uitvaart blijft de beste referentie.”

Welke kansen en bedreigingen ziet u
voor de branche?

Hoelang bestaat de onderneming?
“Ik ben innovatiemakelaar. Zo’n vijf jaar geleden ontmoette
ik Martin Binder, de inmiddels 74-jarige initiatiefnemer van
Rest in Nature (RIN), zoals onze ontwikkelingsmaatschappij
voluit heet. Hij was enthousiast over Engelse natuurbegraafplaatsen en wilde zoiets ook in Nederland realiseren. Niet begraven in de natuur, zoals op de twee bestaande Nederlandse
natuurbegraafplaatsen, maar natuur ontwikkelen middels –
eeuwigdurende – graven. Heidepol is onze eerste natuurbegraafplaats. Als alle graven zijn uitgegeven, ligt er een natuurgebied. De gebouwen en paden worden dan afgebroken; een
stichting beheert het natuurterrein. We hebben het eerste half
jaar 22 mensen begraven – dat aantal valt nog wat tegen –
maar wel al enkele honderden grafrechten verkocht. Er zijn
drie mensen in loondienst. We zijn bezig met een tweede locatie en met nog een aantal andere initiatieven.”

Bedient u een speciaal marktsegment?
“We zijn niet alleen aantrekkelijk voor natuurliefhebbers,
maar, vanwege het eeuwigdurend grafrecht, ook voor orthodoxe christenen en moslims. En voor iedereen die zijn
nabestaanden wil ontzorgen, want bij ons hoeft het graf
niet onderhouden te worden. Dat doet de natuur. De enige
toegestane grafmarkering is een boomschijf.”
Brancheblad Uitvaartzorg 2 • maart 2013

“Nu de eerste hobbels genomen zijn, zullen er meer natuurbegraafplaatsen volgen. We laten gemeenten zien dat een
natuurbegraafplaats geen bos vol grafstenen is.
Ons valt wel de behoudendheid van veel uitvaartondernemers op. Zestig tot zeventig procent uit de regio heeft ons
bezocht, de rest toont nog geen interesse. Terwijl wij toch
iets nieuws aanreiken, dat past in de trend van persoonlijke
uitvaarten. Uitvaartondernemers kunnen zich daarmee afficheren. Op onze site staat bijvoorbeeld een lijst van uitvaartondernemers met wie we samenwerken. En mensen
die bij leven bij ons een grafrecht kopen, zijn er misschien
ook in geïnteresseerd om hun uitvaart voor te bereiden.
Bovendien wordt zo’n twintig procent van onze graven uitgegeven aan mensen buiten de regio. Extra marktpotentieel, waar ondernemers hier ook van kunnen profiteren.
Een kans voor uitvaartverzekeraars: eerder uitkeren, namelijk bij het kopen van een grafrecht.”

Hoe combineert u zakelijk en privé?
“Ik verkoop rust. Zelf probeer ik ook een goede balans te
vinden. Ik werk drie dagen voor Heidepol/RIN, twee dagen voor andere projecten en het weekend is voor mijn familie/gezin. Als je werk ook je hobby is, vervagen die grenzen vanzelf wat. Dat is ook prima!” <

Bedrijfsgegevens
Medewerkers (in fte) 4
Aantal graven
7250 (op 17 ha)
Prijs graf
€ 3250-4250 (inclusief begraven)
Begravingen
23 sinds juni
Verkochte grafrechten enkele honderden
Locaties	1 (Arnhem-Ede), aan meer wordt gewerkt
Werkgebied
Zuid-Midden-West-Nederland
Aangesloten bij	Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen,
Branchevereniging Natuurbegraven Nederland i.o.
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collegiale dienstaanbiedingen
FRIESLAND
Kollum
Uitvaartverzorging H.S. Fennema,
Tolhuis 13, 9291 JZ Kollum
Tel. 0511-454009, Fax 0511-452961
E-mail: info@fennema-uitvaart.nl
Internet: www.fennema-uitvaart.nl
Contactpersoon: Dhr. H.S. Fennema
Voor collegiale diensten in de provincie
Friesland
GRONINGEN
Stadskanaal
Uitvaartverzorging J. Stout v.o.f.
Steenhouwer 15, 9502 EV Stadskanaal,
Tel. 0599-612482,
Fax 0599-620840
Tevens Musselkanaal, Mussel, Ter Apel,
Zandberg, 1e en 2e Exloërmond, Borger,
Nieuw Buinen, Buinerveen, Drouwenermond,
Drouwenerveen en Gasselternijveen
Ter Apel
Uitvaartverzorging DLE Emmen B.V.,
Meerdijk 88, 7825 |TH Emmen
Postbus 80, 7800 AB Emmen.
Tel. 0591-611146 (dag en nacht bereikbaar),
Fax 0591-641222
Verzorging door Z.O. Drenthe en
Z.O. Groningen.
DRENTHE
Coevorden
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen.
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en
koffiekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.
Coevorden
Uitvaartverzorging DLE Emmen B.V.,
Meerdijk 88, 7825 |TH Emmen
Postbus 80, 7800 AB Emmen.
Tel. 0591-611146 (dag en nacht bereikbaar),
Fax 0591-641222
Verzorging door Z.O. Drenthe en
Z.O. Groningen.
Emmen
Uitvaartverzorging DLE Emmen B.V.,
Meerdijk 88, 7825 |TH Emmen
Postbus 80, 7800 AB Emmen.
Tel. 0591-611146 (dag en nacht bereikbaar),
Fax 0591-641222
Verzorging door Z.O. Drenthe en
Z.O. Groningen.
Hoogeveen
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen.
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en
koffiekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.
Meppel
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen.
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en
koffiekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.
OVERIJSSEL
Hardenberg
Uitvaartverzorging Vasse, Kantoor- en
bezoekadres: Oldemeijerweg 3 te
Rheeze-Hardenberg.
Postadres: Postbus 131,
7770 AC Hardenberg.
Tel. 0523-261454, Fax 0523-264110
E-mail: info@vasse-uitvaart.nl
Verzorging door heel N.O. Overijssel.
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GELDERLAND
Apeldoorn
Begrafenisonderneming Rouwenhorst B.V.,
Chr. Geurtsweg 24-26, 7335 JV Apeldoorn,
Tel. 055-5414089, Fax 055-5412757
E-mail: info@rouwcentrum-rouwenhorst.nl
Internet: www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl
Dhr. M. Laponder, directeur
Apeldoorn en omliggende dorpen.
Doetinchem
Agelink Uitvaartzorg B.V.,
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem
Tel. 0314-324667, Fax 0314-341233
Email: info@agelinkuitvaart.nl
Internet: www.agelinkuitvaart.nl
Harderwijk/Ermelo/Nunspeet e.o.
Rouwcentrum “Schaftenaar”
Deventerweg 103, 3843 GC Harderwijk
Tel. 0341-415098, Fax 0341-412068
Email: info@rouwcentrumschaftenaar.nl
Internet: www.rouwcentrumschaftenaar.nl
Heelsum
D. Fintelman B.V.
Begrafenis- en Crematieonderneming
Kamperdijklaan 6, 6866 BR Heelsum,
Tel. 0317-313727, Fax 0317-318079
E-mail: info@fintelman.nl
Internet: www.fintelman.nl
Oosterbeek
Uitvaartverzorging J. Mijnhart
Utrechtseweg 220, 6862 AZ Oosterbeek
Tel. 026-3333029, Fax 026-3340008
E-mail: info@mijnhartuitvaartverzorging.nl
Internet: www.mijnhartuitvaartverzorging.nl
Contactpersoon: D.J. Mijnhart
Gemeente Arnhem, Renkum, Wageningen.
Tiel
Van Kampen Uitvaartzorg v.o.f.,
Kwelkade 47, 4001 RL Tiel,
Tel. 0344-613812, Fax 0344-612485
E-mail: w.vankampen@planet.nl,
Internet: www.vankampenuitvaartzorg.nl
Alle collegiale diensten in Tiel en regio.
UTRECHT
Abcoude/Vinkeveen
Uitvaartverzorging Rob van de Velde
Voorbancken 3, 3645 GV Vinkeveen
Tel. 0297-583448, Fax 0297-583437
E-mail: info@robvandevelde.nl
Internet: www.robvandevelde.nl
Amersfoort
Uitvaartverzorging De Haan en Van de Kamp,
Mozartweg 58, 3816 LT Amersfoort
Tel. 033-4757007, Fax 033-4757835
Verzorging alle diensten in en rondom
Amersfoort.
E-mail: info@haankamp.nl
Utrecht
Algemene Utrechtse Begrafenis- en
Crematieverzorging H. Agterberg B.V.,
Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht,
Tel. 030-2510982, Fax 030-2511141
G.J.H. Daalhuisen.
E-mail: info@agterberg.nl
Internet: www.agterberg.nl
Utrecht
PCB Uitvaartzorg.
Donaudreef 25, 3561 EL Utrecht
Dorpsstraat 6, 3433 CH Nieuwegein
Voorstraat 84, 4132 AT Vianen
Tel. 030-2622244/030-6051630/
0347-371813
Fax 030-2622654
E-mail: info@pcbuitvaartzorg.nl
Internet: www.pcbuitvaartzorg.nl
Contactpersoon: David van de Waal
Collegiale diensten: aangifte,
overbrengen, opbaren.
NOORD-HOLLAND
Amsterdam
Begrafenis- en crematieverzorging A. de
Jong, Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam
Tel. 020-6761337, Fax 020-6716689
E-mail: dejong@uitvaart.nl
Internet:www.amsterdamuitvaart.nl
Verzorging aangiften in en dragers op alle
begraafplaatsen in Amsterdam.

Amsterdam
Uitvaartcentrum Zuid,
Fred. Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam
Tel. 020-6460606, Fax 020-6440527
Internet: www.uzn-nederland.nl
Den Helder
Uitvaartcentrum De Binnenstad,
Spoorgracht 6, 1781 CC Den Helder.
Tel. 0227-592087, Fax 0227-593779
Duivendrecht
Uitvaartverzorging Meijer-Dam,
Clarissenhof 29, 1115 CA Duivendrecht
Tel. 020-6992382, Fax 020-6951491
E-mail: meijer-dam@planet.nl
Hilversum
Uitvaartverzorging J.J. Dekker & Zn. B.V.,
Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum
Tel. 035-6835523, Fax 035-6836517.
E-mail: info@dekker-uitvaart.nl
Huizen
De Groot Uitvaart,
Havenstraat 23-25, 1271 AB Huizen
Tel. 035-5254363, Fax 035-5261455
E-mail: info@degrootuitvaart.nl
Internet: www.degrootuitvaart.nl
Ontvang- en rouwkamers, 24-uurs
familiekamers, verzorging in ’t Gooi en
de Vechtstreek.
Huizen
Rebel’s Begrafenisonderneming,
Ceintuurbaan 45, 1271 BG Huizen,
Tel. 035-5253067, Fax 035-5257390
E-mail: info@rebel-uitvaart.nl
Texel (Den Burg)
“Uitvaartcentrum Texel”,
Mark en Jolanda Pijper
Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg
Tel. 0222-310168/06-51283246,
Fax 0222-310000
E-mail: info@uitvaartcentrumtexel.nl
Internet: www.uitvaartcentrumtexel.nl
ZUID-HOLLAND
Alblasserdam
De Drechtstreek & van den Dool,
Uitvaartverzorging
Kerkstraat 205, 2953 GJ Alblasserdam
Tel. 078-6919128
E-mail: sliedrecht@drechtstreek.nl
Internet: www.drechtstreek.nl
Barendrecht/Heerjansdam
Uitvaartverzorging Klink BV,
Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht
Tel. 0180-612735, Fax 0180-616254
E-mail: info@klinkuitvaart.nl
Internet: www.klinkuitvaart.nl
Den Haag
Uitvaartverzorging J. Henning b.v.
anno 1885, Bautersemstraat 1,
2518 PC Den Haag
Tel. 070-3454810, Fax 070-3463947
E-mail: info@henning-uitvaart.nl
Internet: www.henning-uitvaart.nl
Den Haag
Fa. A. H. Kerkhof & Zn, Uitvaartzorg sinds
1892. Kantoor: Groot Hertoginnelaan 227,
2517 ET Den Haag
Tel. 070-3451676, Fax 070-3646672
E-mail: firma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
Internet: www.kerkhof-uitvaartzorg.nl
Beschikbaar: Rouwcentrum Sorghvliet,
Stijlvol klassiek “Haags”, Groot Hertoginnelaan 1 (Centrum). Rouwcentrum Waldeck,
Oude Haagweg 28 (Loosduinen) Multi-religieus. Persoonlijke dienstverlening. Vnl
kerkelijke uitvaarten.
Multi-religieus georiënteerd.
Den Haag/Loosduinen
Uitvaartverzorging Storm,
Oude Haagweg 28, 2552 EP Den Haag,
Tel. 070-3978877, Fax 070-3973587
Internet: www.stormuitvaartverzorging.nl
Bestelbureau voor dragerspersoneel
Tel. 070-3975221.
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Oud-Beijerland
Uitvaartverzorging Moree BV,
Prins Hendrikstraat 20-22
3262 ST Oud-Beijerland
Tel. 0186-617078, Fax 0186-620694
E-mail: info@uitvaartverzorging-moree.nl
Internet: www.uitvaartverzorging-moree.nl
Voor collegiale diensten in de gehele
Hoeksche Waard.
Oudekerk aan den IJssel
Uitvaartverzorging J.C. van Reeuwijk en Zn
IJsseldijk-Noord 36, 2935 BG Oudekerk
a/d IJssel
Tel. 0180-681332, Fax 0180-682517
E-mail: hansvanreeuwijk@kpnmail.nl
Verzorging door de gehele Krimpenerwaard.
Papendrecht
De Drechtstreek, Uitvaartverzorging
Adm. de Ruyterweg 21, 3354 XA Papendrecht
Tel. 078-6151941
E-mail: sliedrecht@drechtstreek.nl
Internet: www.drechtstreek.nl
Eigen uitvaartcentrum op de begraafplaats.
Ridderkerk
De Drechtstreek, F. Timmers Uitvaartverzorging BV,
Jan Luijkenstraat 6, 2985 BV Ridderkerk
Tel. 0180-422315, Fax 0180-420127
E-mail: info@timmersuitvaart.nl
Internet: www.timmersuitvaart.nl
Rotterdam
Uitvaartverzorging Van Mourik BV,
Kamerlingh Onnesweg 50,
3068 JR Rotterdam
Tel. 010-4208884, Fax 0180-616254
E-mail: info@vanmourikuitvaart.nl
Internet: www.vanmourikuitvaart.nl
Sliedrecht
De Drechtstreek, Uitvaartverzorging.
Jan Steenstraat 71, 3362 XH Sliedrecht
Tel. 0184-412418
E-mail: sliedrecht@drechtstreek.nl
Internet: www.drechtstreek.nl
Eigen uitvaartcentrum nabij de begraafplaats.
Vlaardingen
Waaijers Uitvaartverzorging BV,
Olmendreef 160, 3137 CR Vlaardingen,
Tel. 010-4741144, Fax 010-4747073
Ook Schiedam en Maassluis.
Uitvaartcentrum naast Begraafplaats.
ZEELAND
Goes/‘s Gravenpolder/Kapelle
Uitvaartverzorging ‘De Bevelanden”
Joh. C. Hoekman
Hoofdkantoor:
Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes Centraal
Tel. 0113-3114 44, Fax 0113-312978
E-mail: info@uitvaartzorgcentrum.nl
Internet: www.uitvaartzorgcentrum.nl
Voor alle dienstverlening in geheel
Midden-Zeeland
NOORD-BRABANT
Den Bosch
Eugène Kramer Uitvaartverzorging
Jacob van Maerlantstraat 100,
5216 JM ‘s-Hertogenbosch
tel 073-6139396, fax 073-6139416,
E-mail: info@eugenekramer.nl
Internet: www.eugenekramer.nl
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Brucknerlaan 20, 5011 DN Tilburg
tel. 013-4553379
E-mail: info@bijnenuitvaartverzorging.nl
Internet: www.bijnenuitvaartverzorging.nl
M.A.H. Bijnen, directeur
Kwaliteit, collegialiteit en collegiaal tarief.
Den Bosch
St. Jan Uitvaartverzorging
Het Uitvaarthuis
Jacob van Maerlantstraat 100, 5216 JM
‘s-Hertogenbosch
tel. 073-6139252, fax 073-6125237
Email: info@uitvaartverzorger.nl
Internet: www.uitvaartverzorger.nl
Opbaringen tegen collegiaal tarief.
Den Bosch
Klopper & Kramer b.v.,
Salvador Allendelaan 5,
5231 BZ ’s Hertogenbosch,
tel. 073-6420281, fax 073-6424980
E-mail: info@klopperenkramer.nl
Internet: www.klopperenkramer.nl
Grave
Annora Uitvaartverzorging B.V.
Oliestraat 4, 5361 GN Grave
Tel. 0486-472074, fax 0486-421578
Wil Berben en Irene Peeters
www.annorauitvaartverzorging.nl
Oss
Uitvaartverzorging Van Lith B.V., Docfalaan 2,
5342 HZ Oss,
tel. 0412-623173, fax 0412-641155.
E-mail: contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl
Internet: www.uitvaartverzorgingvanlith.nl
Verzorging in Oss en omgeving en gebied
Maas en Waal.
Beheerder ‘Stadsmortuarium Oss’.
Beheerder ‘Herinneringshuis Van Lith’.

d i e n s t e n

Krimpen a/d Ijssel
Stoppelenburg Uitvaartverzorging,
Populierenlaan 122-A,
2925 CV Krimpen a/d IJssel.
Verzorging voor de gehele Krimpenerwaard
en Capelle a/d IJssel
Tel. 0180-522255, Fax 0180-523422
E-mail: uitvaart@stoppelenburg.nl
Internet: www.stoppelenburguitvaart.nl

Den Bosch/Vught/Rosmalen/Tilburg
Bijnen Uitvaartverzorging,
Wolfskamerweg 16, 5262 SJ Vught,
tel. 073-6562379, fax 073-6569894,

LIMBURG
Echt
Peusen Uitvaartzorg,
Bellekeweg 37, 6101 JZ Echt
Postbus 31, 6100 AA Echt
Tel. 0475-486100, Fax 0475-485945
E-mail: info@peusen.nl
Internet: www.peusen.nl
I.H.A. Peusen
Heerlen
Begrafenisonderneming Post Heerlen
Tel. 045-5429988, Fax 045-5429944
E-mail: info@jansimonpost.nl
internet: www.jansimonpost.nl
Horst
Begrafenis- en Crematieonderneming
Theo Arts VOF,
Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4
5961 PJ Horst
Tel. 077-3987099, Fax 077-3983503
E-mail: info@theoarts.com
Voor alle collegiale diensten in de omgeving
Horst, Venray, Venlo en Bergen (lb).
Maastricht
Uitvaartverzorging Sassen/Dielemans/
Dickhaut, p/a St. Maartenslaan 44-48, 6221
AZ Maastricht
Tel. 043-3215802/043-3432555/
043-3212000, Fax 043-3210880.
E-mail: info@sassenuitvaartverzorging.nl
Internet: www.sassenuitvaartverzorging.nl
Roermond/St. Odiliënberg
Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71, Roermond
’t Sitterd 22, St. Odiliënberg
Tel. 0475-401854, Fax 0475-333040
E-mail: info@willemsuitvaartverzorging.nl
Internet: www.willemsuitvaartverzorging.nl

c o l l e g i a l e

Dordrecht
Dordrecht en Omstreken BV,
Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht,
Tel. 078-6 483 483, Fax 078-6146294
E-mail: info@uitvaartdordrecht.nl
Internet: www.uitvaartdordrecht.nl
A.C. de Jong, directeur.
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> tekst: Wim van Midwoud > beeld: Jos Nacken Uitvaartfotografie

Toch nog
een hype?

Essay natuurbegraven

Natuurbegraven

thema

Heel wat grondeigenaren, natuurorganisaties, euro – moeten veelal in één keer worden voldaan. Reken eens
overheden en uitvaartbedrijven zien inmiddels
business in natuurbegraven. Wim van Midwoud ook.
Hij pleit daartoe wel voor een wijziging van de Wet
op de lijkbezorging.
In begraafplaatsland spreek je niet gauw van een hype.
Veranderingen nemen doorgaans jaren, zo niet decennia, in
beslag. Toch is het frappant om te zien hoe snel het aantal
natuurbegraafplaatsen in Nederland groeit. In zo’n drie jaar
tijd hebben tien natuurterreinen een nevenfunctie gekregen
als laatste rustplaats. De voortrekkers kregen het voor elkaar
dat – in ons land van regelgeving, hoge grondprijzen en
vooroordelen – in de natuur begraven kan worden.

Wat is een natuurbegraafplaats?
Het natuurbegraven is in Frankrijk en Engeland al ruim twintig jaar een feit. Engeland kent ruim tweehonderd terreinen
waar in de natuur begraven kan worden. Wel wordt de definitie van natural burial ground verder opgerekt dan in Nederland.
De Engelse natuurbegraafplaatsen variëren van streng beschermde natuurgebieden, waar graven niet of nauwelijks gemarkeerd worden, tot voormalige akkers, waar men probleemloos een stenen monumentje mag plaatsen. Soms liggen
mensen en dieren door elkaar. Duidelijkheid en eenduidigheid in de branche zijn echter gewenst. Ik pleit voor de volgende criteria voor Nederlandse natuurbegraafplaatsen:
>	Officiële bestemming als natuurgebied, met focus op
natuurbeheer.
>	Alle toegepaste materialen (van kist, kleding tot eventuele grafbedekking) zijn in korte tijd biologisch afbreekbaar. Beplantingen bestaan uit inheemse soorten.
>	Inkomsten worden onder andere gebruikt voor ontwikkeling van natuur en daarmee consolidatie van het beheer.
> Eeuwigdurende grafrust.

Waarom in de natuur?
Wat trekt mensen aan in natuurbegraven? Het antwoord is
simpel. Waar loopt de gemiddelde nabestaande het liefste:
op een begraafplaats of in de lommerrijke natuur, tussen
fluitende vogels en bloeiende, wilde planten? Precies. De
keuze is dan snel gemaakt.
Een ander argument is de eeuwigdurende grafrust. Op begraafplaatsen worden op een gegeven moment graven geruimd. Er zijn steeds meer mensen die – na publicaties over
enge beenderkuilen – dat ruimen niet zien zitten. Niet met
z’n allen in een verzamelgraf, maar eens begraven, altijd
begraven. “Geen gesol meer met mijn botten.”
Vrijwel nergens ook word je zó voordelig begraven als op
natuurbegraafplaatsen. Kosten – al gauw zo’n drieduizend
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uit hoe weinig dat per jaar is, bij eeuwigdurende grafrust..
Een deel van dat bedrag wordt gebruikt voor natuurontwikkeling of beheer. De meeste natuurbegraafplaatsen rekenen
bovendien geen onderhoudskosten. Veel nabestaanden zien
op tegen dat onderhoud. Mijn schoonmoeder: “Laat mij
maar cremeren, dan hoeven jullie niet steeds dat graf te onderhouden.” Niemand zit te wachten op een graf waar het
onkruid tot je knieën komt. Zo’n beeld straalt af op de nabestaanden en de overledenen. Begraafplaatsbeheerders
spelen niet voldoende in op dit punt. Collega’s van natuurbegraafplaatsen doen dat wél: er is geen grafbedekking, dus
geen onderhoud nodig! Ideaal.

Wetswijziging
De huidige natuurbegraafplaatsen liggen veelal hoog en
droog in het oosten en zuiden van het land. Initiatieven in
het drukkere westen komen moeilijk van de grond, niet in
de laatste plaats door de drooglegging van het terrein. In
het Besluit op de lijkbezorging staat dat een overledene minimaal dertig centimeter boven de hoogste grondwaterstand moet liggen. Alles in de wet is gericht op een onbelemmerd en snel verteringsproces. Is dit zinvol bij
natuurbegraven? Wat is het probleem als een overledene
kortere of langere tijd in het grondwater ligt en het verteringsproces stagneert? Er is sprake van eeuwigdurend grafrecht. Er wordt niet geruimd. Er is dus meer dan voldoende
tijd voor het proces. Bovendien wordt niemand geconfronteerd met stoffelijke overschotten die niet volledig ‘tot stof
zijn wedergekeerd’. Wettelijk mag het echter niet. Een aanpassing van de wetgeving is dus wenselijk. In de wet zou
moeten komen te staan dat het onder bepaalde omstandigheden (op natuurbegraafplaatsen) is toegestaan dat een kist
langere tijd in contact staat met het grondwater. Dan kunnen westerlingen ook dichter bij huis begraven worden op
een natuurbegraafplaats. <

Groenbegraafplaatsen
Er zijn begraafplaatsen, waar in het verleden met een te optimistische blik de
capaciteit is vergroot. Zo’n extra terreindeel zou wellicht omgevormd kunnen
worden tot een natuurlijke begraafplaats (met een dichtheid van begraven tot
maximaal zo’n vijfhonderd plaatsen per hectare). Dit kan een welkome aanvulling zijn en broodnodige inkomsten bieden binnen de exploitatie. De kenmerken
hoeven niet volledig overeen te komen met die van de natuurbegraafplaatsen.
Varianten zijn welkom. En noem dit deel dan geen natuurbegraafplaats, maar
bijvoorbeeld ‘groenbegraafplaats’.

Over de auteur
Wim van Midwoud is van huis uit tuin- en landschapsarchitect. Hij was jarenlang beheerder op
	De Nieuwe Ooster, begraafplaats/crematorium van gemeente Amsterdam, en is consulent van de
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Hij schreef dit essay op persoonlijke titel.
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service

Mooie plaatjes

Funeraire geschiedenis

Mooie foto’s en een filmpje van de natuur in al haar glorie
staan er op de website van de nieuwe natuurbegraafplaats
Hillig Meer. Er is ook duidelijke informatie te vinden over
(de voordelen van) natuurbegraven, de relatie met natuurbehoud, de uitvaartceremonie en tarieven. Deze lopen
uiteen van tweeduizend euro voor een kindergraf in een
jong bos tot 4500 euro voor een graf (voor een persoon of
twee urnen) in een oud bos. [FB]
> www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl

 erhalen van
V
ritueelbegeleiders
Ter ere van het tienjarig bestaan van de ritueelbegeleidersopleiding gaf Het Moment een verhalenbundel uit. Daarvoor werden 23 bijdragen van oud-studenten geselecteerd.
Een mooi concept om een jubileum mee te vieren en leuke
pr voor de geselecteerde ritueelbegeleiders, maar voor inhoudelijke verdieping moeten we wachten op het proefschrift van Ton Overtoom. Op zijn vroegst in 2015. [MW]
Ton Overtoom en Hermien Embsen (red.), Grensmomenten
– ervaringen van ritueelbegeleiders (Het Moment, 2012). € 12,50, te bestellen
via: info@hetmoment.nu.

Hergebruik grafstenen
Sophie Hennebert schreef een interessante scriptie over het
hergebruik van historische grafmonumenten in Nederland
en Vlaanderen. Beheerders verkopen oude grafmonumenten, geven ze in bruikleen of ter adoptie. Het is een (nog
steeds weinig gebruikte) methode om funerair erfgoed te
behouden. Het kostenaspect blijft zorgen baren (herstellen
van de stenen is vaak duurder dan nieuwe bestellen) en ook
is het een dilemma om de oorspronkelijk namen al dan niet
te handhaven. [MW]
Sophie Hennebert, Hergebruik van grafmonumenten in de
Lage Landen: Curiosum, trend of valide mogelijkheid?(Masterscriptie Cultureel
Erfgoed, Universiteit van Amsterdam, 2012). € 25, te bestellen via:

Wim Cappers, Aan deze zijde van de dood – funeraire compo-

sophiehennebert@yahoo.fr.

nenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576 -2010 (Proefschrift, Vrije Universiteit, 2012). € 40 (excl. verzendkosten).


Zakboekje
tips rouwende
kinderen

Bestellen: w.cappers@planet.nl

Rouwtherapeut schreef een boekje op broekzakformaat met
tachtig tips voor ouders en leerkrachten van rouwende
kinderen. Super concrete adviezen, helder verwoord, bondig en volledig. In een woord: prima. Een boekje voor de
leestafel van elk rouwcentrum. [MW]
Leoniek van der Maarel, De gids over rouwende kids,
80 praktische tips (Scrivo Media, 2013). € 8,95.
Hoort thuis in de boekenkast van elke uitvaartondernemer
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Vorig najaar promoveerde historicus
Wim Cappers (jarenlang hoofdredacteur van Terebinth en de reeks Funeraire
Cultuur en auteur van Vuurproef voor een
grondrecht –over de geschiedenis van de crematiebeweging). Nu is er dus Cappers
proefschrift: Aan deze zijde van de dood.
Ruim negenhonderd pagina’s kleine
lettertjes over de vaderlandse uitvaartgeschiedenis sinds de zestiende eeuw.
Drie maanden na publicatie ben ik –
dankzij een aantal forse vertragingen
van de NS – halverwege deel een en
snak ik naar een handelseditie. Een
lekker leesbaar boek dat dit interessante werk ook voor uitvaartprofessionals toegankelijk maakt. Cappers
werft daar momenteel fondsen voor.
Hij schrijft al jaren regelmatig voor dit brancheblad en
moet goed in staat geacht worden om zijn wetenschappelijk
werk te hertalen naar een bundel aansprekende verhalen.
Verhalen over de uitvaart van gesneuvelde militairen, over
de financiële aspecten van het redden van drenkelingen in
de achttiende eeuw, over de Arnhemse kerkhofoproeren in
diezelfde eeuw, over sterven en rouw in de zestiende tot
negentiende eeuw, over de geschiedenis van het lijkbezorgingsrecht, over vampieren, over hygiëne als drijfveer om
buiten de bebouwde kom te gaan begraven en over de grafcultus die op buitenbegraafplaatsen ontstond, over de gedoogde crematie van Domela Nieuwenhuis en over de
overgang van boerenwagens naar rouwauto’s. En dat zijn
dan nog maar de onderwerpen die Cappers in het eerste
deel van zijn werk aansnijdt.
Hoewel fraai geïllustreerde naslagwerken als Thanatos en
Vuurproef het goed doen op de leestafel (en ook in heel wat
uitvaartcentra en crematoria liggen), zou ik willen pleiten
voor smeuïger kost. Het vorig jaar verschenen jubileumboek Voor elkaar (van Dela) is een mooi voorbeeld. [MW]

>



Lezersaanbieding
Wilt u een gratis exemplaar van De gids over rouwende
kids, 80 praktische tips ontvangen? We mogen er drie weggeven aan onze abonnees. Mail uw naam en adres naar:
lezersaanbieding@branchebladuitvaartzorg.nl onder
vermelding van de titel van het boek.
Deze actie is geldig tot 5 april 2013.

< Niet relevant of niet waardevol voor uitvaartondernemers
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vakgenoten

Pauline Baijer van Pauline Baijer Funeraire diensten (Wassenaar), Rian Willems,
manager uitvaartcentra en thanatopraxie bij Dela, Evert de Niet van Algemeen
Belang (Groningen) en Gijsje Teunissen van Charon Uitvaartbegeleiding (Egmond)
voeren een open briefwisseling over actuele thema’s in de uitvaartbranche.

Wel mooi, niet duur?
Beste uitvaartvrinden,
Een beetje een flauw rijmpje:
“Begraven in de natuur: wel mooi,
niet duur.” Het komt bij me op als ik
lees wat er allemaal wordt gezegd en
geschreven over natuurbegraven.
Ik ben vooral benieuwd naar de motieven van de mensen die er bewust voor hebben gekozen.
Hun overwegingen hebben, denk ik, vaker betrekking op
spirituele en andere ‘zachte’ zaken dan op geld. Hoewel, als
ik sommige oprichters hoor die het hebben over investeerders, dan zal het aan die kant wel om de rendementen gaan.
Een jaar of acht geleden hadden we in ons land allemaal
nog weinig benul van natuurbegraven, behalve de mannen
uit Assel en de bosbouwer/ziener uit St. Odiliënberg: Huub
Kluijtmans. Inmiddels zijn er vele initiatieven gerealiseerd
of in ontwikkeling. De marketing komt op gang: “Een eeuwigdurend natuurgraf is veel goedkoper dan een gewoon
graf.” Of: “Wie wordt begraven in de natuur brengt na zijn
dood nieuw leven voort.” Ook lees ik: “Begraven in de natuur – begraven te midden van leven.”
Er wordt gerept over het creëren van nieuwe natuur, over
het in stand houden van natuur. Zijn dat waarden die worden herkend door mensen die ervoor kiezen? Ik daag de
scheppers van deze nieuwe begraafplaatsen uit om dit te
vragen aan klanten, bezoekers. Dan krijgen we de verdieping die nodig is om de werkelijke waarde van deze begraafplaatsen te duiden.
Ik ben bang dat het op natuurbegraafplaatsen binnen de
kortste tijd zal gaan over dezelfde zaken als op reguliere begraafplaatsen: de voorzieningen, de ladingen kaarsen, bloemen, beeldjes, fotolijstjes, indiaanse droomvangers en wat
dies meer zij, de grafbedekking en het handhaven van regels.
Als het zo gaat, blijven we erg aan de oppervlakte steken.
Niet iedereen heeft een natuurbegraafplaats in de buurt.
Een andere vraag is dus: wil men ver van het eigen huis
worden begraven? Ik weet dat nog zo net niet…
Toch ben ik helemaal niet wars van natuurbegraven. Ik wil
graag een natuurbegraafplaats beginnen. Wat vinden jullie,
als adviseurs van nabestaanden, eigenlijk belangrijk bij natuurbegraven? En wat vinden jullie van het afstandsverhaal?

Hoi Evert,
Nog een flauw rijmpje: “Zoveel mensen, zoveel wensen.” Die wensen zijn
we de afgelopen jaren steeds meer
gaan uiten tijdens uitvaarten. Wat
mooi als die vervuld kunnen worden.
Als je echt graag op een natuurbegraafplaats begraven wordt, omdat (je denkt dat) het bij jou of je
levensstijl past, dan doen voor mij overige redenen of waarden er niet meer toe. Iemand kiest er bewust voor. Zo bewust, dat zelfs afstand geen bezwaar is. Ik zou het zeker adviseren en mensen wijzen op de mogelijkheid.
Zelf eentje beginnen? Nog niet eerder over nagedacht. Dan
moet ik mijn zakelijke blik erover laten schijnen. Wie weet
kunnen we samenwerken. Afstand geen bezwaar ;-).

Rian
Hallo Evert,
Om ook met een rijmpje te openen:
“Bezint, eer ge begint.” Nee, ik zou zelf
geen natuurbegraafplaats willen beginnen. Ik kom wel op die van jou met
mijn families. Met die enkeling, voor
wie afstand geen probleem is!
Jaren geleden – tijdens een Funeral Award Gala in
Antwerpen – kwam ik door Huub Kluijtmans in aanraking
met natuurbegraven. Hij won de eerste prijs en ik was diep
onder de indruk van het nieuwe fenomeen. Ik luisterde
vlak daarna zijn open dag op met voorstellingen van de
Gekleurde Uitvaart. Bepakt met folderboekjes reed ik terug
naar Noord-Holland om mijn families enthousiast te maken voor het in de natuur begraven. Maar de afstand bleek
een groot obstakel. Mensen kiezen juist vaak voor begraven, omdat de familie altijd naar het graf kan. Bovendien
staan veel begraafplaatsen hier in het bos en is er veel toegestaan qua grafbedekking. Dát is begraven midden in het leven: “Even op de fiets en lekker een wijntje bij pa. En dan
terug bij ma aanschuiven voor de zuurkool.”

Gijsje

Groene groeten van Evert
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ins & outs

colofon
Op 1 april start Koop Geersing,
oud-projectmanager in de media,
als 24ste franchisenemer Yarden &
Geersing Uitvaartzorg Zeist-De Bilt.

> De Leidse emeritus hoogleraar ana-

> Els Jager, Martin Bos en Peter Bon

tomie George J.R. Maat heeft het
voorzitterschap van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) overgenomen van Henry Keizer.
> Natalie Bosscher opende Charon
Uitvaartbegeleiding in Hoorn. Per
1 april starten Brenda Stork en
Miranda Troost Charon uitvaartbegeleiding Abcoude. Petra van der Meer
van Charon Heerhugowaard verbrak
juist de binding met Charon en begon
na twee jaar voor zichzelf.
> Heleen Smits is gestart als franchisenemer van Aker in de regio
Utrecht en Jeanine Maissan-van der
Sanden startte als zesde funeral planner
in Haarlem en omgeving. Maissan–
van der Sanden heeft sinds vijf jaar
haar eigen makelaarskantoor. Smits is
van huis uit cultureel antropoloog.
> De in augustus gestarte uitvaartonderneming Limes Uitvaartzorg in de
Millingerwaard, gaat op freelance basis
werken met het duo Diny Wingens
(uitvaartverzorger) en Sieneke
Roelfsema (ritueelbegeleider).
> Rietje van Voorst start in Zwolle Uitvaartverzorging met Aandacht.
> Edwert Sjaardema is na zestien jaar
werken in de uitvaartzorg, onder andere
bij Tap Bilthoven, met zijn vrouw Roos
Brugman gestart in Putten met het familiebedrijf Uitvaartzorg Sjaardema.

zijn toegetreden tot het bestuur van
Nvoa-Vesalius, beroepsvereniging van
obductieassistenten, overledenenverzorgers en thanatopracteurs. Penningmeester Susan van der Meer is afgetreden.
> Vereniging voor funeraire cultuur
De Terebinth kampt met een bestuurscrisis en heeft een tijdelijk bestuur benoemd: Bartho Hendriksen (voorzitter), Annie van ’t Zand (secretaris) en
Paul Stoffels (penningmeester).
> Ella Eefting is gestopt als bureaumedewerker van De Terebinth. Haar taken
worden waargenomen door het bestuur.
> De Amsterdamse uitvaartonderneming Uitvaartverzorging De Jong
heeft zich aangesloten bij 0800-STERFGEVAL, meldnummer voor overlijdensmeldingen.
> Eline van Leeuwen van Alphega
Uitvaartbegeleiding & Verzorging uit
Nunspeet heeft haar werkgebied uitgebreid naar Biddinghuizen, Dronten en
Swifterbant.
> Onlangs bestond Uitvaartonderneming Vruwink 12,5 jaar. Na lange tijd te
hebben samengewerkt met Tijhuis Uitvaartverzorging uit Goor, gingen Henk
Vruwink en zijn vrouw Dini eind 2012
zelfstandig verder met Uitvaartonderneming Vruwink in Markelo.
> Yarden & Jochum Wouda in
Oosterwolde is verhuisd naar een
nieuw pand aan de Houtwal.

volgend nummer
thema

Omgaan met de pers
	Vruchtbaar samenwerken met de pers
Kwaliteitsjounalistiek onder druk
Martin Kersbergen, persvoorlichter Dela
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Rectificatie
In het vorige nummer stond in het
artikel Kisten voor een prikkie abusievelijk de site Uitvaarttv.nl genoemd. Dit had moeten zijn:
Uitvaart.tv.
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