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VOORWOORD

3

Vroeg of 
laat wordt iedereen- jammer 

genoeg- met begrafenissen geconfronteerd. 
Traditionele begraafvormen zijn milieuonvriendelijk. 

De laatste jaren, door sensibileringscampagnes om onze ecolo-
gische voetafdruk te verkleinen, komt er ook aandacht voor en vraag 

naar meer ecologisch verantwoorde begraafvormen. In onze buurlanden is 
er de mogelijkheid om op natuurbegraafplaatsen te worden begraven en na de 

dood weer één te worden met de natuur. 

Een krantenartikel over de plannen van het Gentse stadsbestuur om een natuurbegraafp-
laats ook in Vlaanderen te introduceren, meer had ik niet nodig om geïntrigeerd te worden 

door deze materie. Zonder al te veel vervuiling begraven worden, het idee op zich sprak me 
enorm aan. Maar wat houdt dit precies in? Waarom bestaat dit nog niet in Vlaanderen? Met welke 

andere begraafvormen moeten we het stellen? De gedachtemolen draaide op volle toeren. 

Ik ging naar Nederland om te bekijken hoe het daar in zijn gang ging en onderzocht waarom er tot 
nu toe geen mogelijkheid is in Vlaanderen. Hebben we de halte gemist om Vlaanderen ecologischer 
op de kaart te zetten? Gesprekken met bevoegde politici wijzen in die richting want het lijkt er niet 
op dat natuurbegraafplaatsen snel gerealiseerd zullen worden in Vlaanderen. Interviews met verte-
genwoordigers van de uitvaartsector tonen dat er vanuit die hoek wel steun is voor het ecologisch 
gedachtengoed. Welke min of meer milieuvriendelijk opties zijn er dan wel? Of wat ‘groen’ ook 
mag betekenen in deze context want 100 % ecologisch kunnen we het nog niet noemen.

Met mijn bachelorproef hoop ik meer duidelijkheid te scheppen in het ecologisch 
begraafl andschap. Dit dossier kan zeker een meerwaarde bieden aan personen die 

na de dood willen begraven worden met respect voor de natuur en zo willen 
bijdragen aan het welzijn van de volgende generaties. Getuigenissen van 

nabestaanden die hun dierbare een ecologische begrafenis hebben 
gegeven, breken alvast een lans.
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We minderen onze vleesconsumptie, we nemen de fi ets in plaats van de auto, we mijden steeds meer fossiele 
brandstoffen en we zetten de verwarming steevast enkele graden lager. Deze verschillende kleine verande-

ringen in ons dagelijkse leven betekenen heel wat voor het milieu. Want wie is tegenwoordig niet vertrouwd met 
de ecologische voetafdruk, de klimaatsveranderingen en de opwarming van de aarde? Langzaamaan evolueert 

het zwevend idee naar reële werkelijkheid. Ecologie is tegenwoordig overal. 

Maar zijn deze inspanningen voldoende? Hoe kunnen we onze eigen individuele behoeften bevredigen, zonder 
daarbij in te perken op de behoeften van de volgende generaties? Willen wij ook na onze dood een belasting 

voor het milieu blijven? De uitvaartsector kan niet achterblijven op het vlak van milieubewustzijn. Er is duide-
lijk nood aan milieuvriendelijke begraafalternatieven, maar daar lijkt de huidige wetgeving (nog) geen volledig 

antwoord op te kunnen bieden.

Na Nederland begint milieuvriendelijk begraven ook aan zijn opmars in België

De laatste ecologische daad



Volgens WWF bedraagt de gemiddelde ecologische 
voetafdruk van de Belg 7,1 hectare. Dat hypothe-
tisch getal geeft weer hoeveel biologisch productieve 
grond- en wateroppervlakte een persoon in een jaar 
gebruikt door zijn consumptie en afvalverwerking, 
rekening houdend met de huidige technologie. Indi-
en we niet meer willen verbruiken dan wat de aarde 
jaarlijks produceert, hebben we eigenlijk maar recht 
op een duurzame 1,8 hectare per persoon. Alhoew-
el er steeds meer mensen met het milieu bezig zijn, 
blijft onze ecologische voetafdruk gigantisch. Deze 
oppervlakte kunnen we sterk verkleinen door ver-
schillende minimale veranderingen op onze indivi-
duele leefgewoonten toe te passen. Ook de overheid 
kan hierin een voorbeeldfunctie vervullen en tevens 
stimulerende of afremmende maatregelen uitvaardi-
gen. Toch blijft de vraag bij velen opkomen: Willen 
wij ook na onze dood een belasting voor het milieu 
blijven? Of durven we kiezen voor een begraafvorm 
die bijdraagt aan de groene natuur en het welzijn van 
de volgende generatie?  

Wanneer men denkt aan een uitvaart, denkt men al 
snel aan de klassieke manier van begraven of aan cre-
meren. Traditionele begravingen met kist en zerk of 
bijzettingen in de urnenmuur zijn duur, vragen veel 
grondstoffen, zijn belastend voor het milieu en zijn 
bovendien groenontginnend. Toch zijn groene al-
ternatieven zeker mogelijk. Deze opties maken het 
mogelijk om milieuvriendelijk om te gaan met de 
dood en alles wat erbij komt kijken. Dat bewijzen 
Huub Kluijtmans en Tom Grubben, directeur en 
eigenaars van natuurbegraafplaatsen Bergerbos en 
Venlo-Maasbree in Zuid-Nederland. De graven op 
een natuurbegraafplaats zijn duidelijk bedoeld voor 
eeuwig, terwijl het lichaam in slechts enkele weken 
tijd al volledig is afgebroken. Deze vorm van ecolo-
gisch begraven krijgt volgens Kluijtmans steeds meer 
en meer aandacht, vooral van jongeren, natuurlief-
hebbers en terminaal zieken die hun einde kennen.  

Op een natuurbegraafplaats wordt komaf gemaakt 
met de naargeestige sfeer die op gemeentelijke kerk-
hoven heerst. Hier kunnen overledenen begraven 
worden in biologisch afbreekbare kisten en urnen, 
maar ook in manden, lijkwades of zelf helemaal 
zonder omhulsel. Steeds milieuvriendelijk en snel 

afbreekbaar in de natuur, met enkel een klein natu-
urlijk gedenkteken onder een boom in het bos als 
grafmarkering. Natuurbegraafplaatsen zijn de meest 
ecologische manier van begraven, maar daarnaast 
zijn er nog tal van andere milieuvriendelijke begraaf-
vormen. 

Ondanks de vele voordelen van ecologisch begraven 
die Joep Salet van Nationaal Groendfonds Nederland 
aanhaalt in zijn verslagen, zijn niet alle alternatieven 
wettelijk toegelaten volgens het Vlaams decreet van 
Lijkbezorging en Begraafplaatsen, en dus helaas nog 
niet uitvoerbaar in Vlaanderen. De aandacht voor 
natuurbegraafplaatsen is recent toegenomen, nadat 
schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (OpenVLD) 
van de stad Gent het bericht lanceerde dat de Oost-
Vlaamse grootstad als eerste Vlaamse gemeente een 
natuurbegraafplaats wil oprichten. Vlaamse min-
isters streven nu naar een wetsaanpassing om een 
laatste rustplaats in natuurgebied mogelijk te maken. 
Volgens persberichten werkt het kabinet van Vlaams 
Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) 
al sinds november 2014 aan een wetsaanpassing die 
het mogelijk moet maken om overledenen te kunnen 
begraven in bosgebieden. Nu kan men enkel en al-
leen op de gemeentelijke begraafplaatsen begraven 
worden, inclusief zerk en kist. Toch zit een wijzig-
ing in het Vlaams decreet voor Lijkbezorging en 
Begraafplaatsen er nog niet meteen aan te komen. 
Beschuldigende vingers wijzen richting minister van 
Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA). 
Een doorbraak zullen we pas opmerken wanneer het 
heen- en weergekibbel stopt en men uitkijkt naar een 
andere mogelijkheid.

Hoewel het ecologisch begraven zoals op natuur-
begraafplaatsen nog geen optie is voor België, is er 
verbetering op komst inzake de verschillende ecol-
ogische alternatieven. Op vier begraafplaatsen in 
Vlaanderen is het namelijk al mogelijk om de assen 
van een overledene te begraven in een biologisch 
afbreekbare urne. Onder meer op de gemeentelijke 
begraafplaatsen ‘het Schoonselhof ’ in Antwerpen en 
‘Heimolen’ in Sint-Niklaas kan dit al. Ook bij het cre-
meren kunnen de nabestaanden hier kiezen voor een 
minder energievretende kist. Een vergelijking van 
alle ecologische alternatieven moet uitwijzen of het 
milieuvriendelijk begraven verkocht kan worden aan 
het grote publiek, zoals in Nederland al het geval is, 
en welke argumenten overtuigend zijn of een grote 
rol spelen in die beslissing. 

De uitvaartsector kan niet achterblijven 
op het vlak van milieubewustzijn

Beterschap in zicht?
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De ideale groene uitvaart
Traditionele begrafenissen, zoals wij die kennen in België, zijn enorm milieubelastend. Er is al langer vraag 
naar milieuvriendelijke alternatieven, en sinds enkele jaren zijn hier ook ruime mogelijkheden toe. De meest 
ecologische manier om een dierbare te begraven, is ongetwijfeld een natuurbegraafplaats. Toch kan dit (nog) 
niet in België. Huub Kluijtmans en zijn schoonzoon Tom Grubben, eigenaars van de natuurbegraafplaatsen 
Bergerbos en Venlo-Maasbree in Zuid-Nederland, vertellen wat deze ideale ecologische begraafplaats precies 
inhoudt.

Wat mogen we precies verstaan 
onder een natuurbegraafplaats?
Huub Kluijtmans: “Een natuur-
begraafplaats rekent af met het 
rijtjesdenken. Hier zie je geen 
graven schouder aan schouder met 
grootse grafzerken en religieuze 
graftekens. Overledenen worden 
op een zelf gekozen willekeurige 
plek in het bosgebied begraven 
met slechts een subtiele naamsver-
melding op een zwerfkei. Dit is een 
gedenkplek in de vrije natuur waar 
mensen in alle rust hun dierbaren 
kunnen komen bezoeken. Je kan 
hier kiezen om begraven te worden 
in zowel biologisch afbreekbare 
urnen, lijkkisten, manden en li-
jkwades als zonder omhulsel, wat 
geheel uniek is. Ook asverstrooi-
ingen aan de rand van het bos zijn 
mogelijk. Door de bomen verteren 
de lichamen veel sneller dan op een 
traditionele begraafplaats. Het mag 
hier ook allemaal wat losser. Typis-
che rouwkenmerken en drukkende 
toestanden rondom de uitvaart 
heen zie je hier een stuk minder.”

Waarom kiezen mensen hiervoor?
Kluijtmans: “Mensen willen di-
chter staan bij de cyclus van leven 
en dood. De natuur staat heel dicht 
bij het geboren worden, sterven en 
weer tot bloei komen. In de mei-
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maand zie je de natuur helemaal 
terug tot leven komen. Nieuw 
leven, dat over een half jaar zal afs-
terven. Dan nemen de dood en de 
rust de natuur weer over, tot het 
nieuwe leven herbegint. We komen 
uit de natuur en gaan terug naar de 
natuur, daar putten mensen enorm 
veel troost uit. Het is een heel an-
dere beleving.”

Bosuitstraling

Gelden hier ook bepaalde regels?
Kluijtmans: “Het klinkt misschien 
raar, maar wij willen er geen kerk-
hof van maken. Daarom moeten 
we af en toe heel streng zijn. Er 
zijn steeds mensen die allerlei ob-
jecten met zich meebrengen. Dat 
is niet de bedoeling. Dat staat ook 
vermeld in de overeenkomst die 
ze moeten ondertekenen, zodat 
we hen daar later eventueel op 
kunnen aanspreken. Alle graf-
bedekking moet natuurlijk zijn. 
We houden hier niet van hokjes, 
dus grafmarkeringen en gebieden 
claimen zijn hier uit den boze. Het 
moet een bosuitraling blijven, geen 
begraafplaats. Wat natuurlijk ook 
niet mag, zijn brandende lampjes 
of alternatieven. Ook felgekleurde 

of opvallende objecten in niet-
natuurlijke materialen zijn niet 
toegelaten. Het graf wordt aange-
duid met een grote zwerfkei, waar 
men de naam van de overledene 
in kan laten graveren. Daarnaast is 
het steeds mogelijk om inheemse 
plantjes te planten of een biologisch 
afbreekbaar aandenken achter te 
laten. Sommige graven kan je niet 
of nauwelijks opmerken. De kans 
dat je onbewust op een graf loopt 
is reëel.”

Ik zag hier wel een grote grafsteen. 
Waarom is deze wel toegelaten?
Kluijtmans: “Toen we net begon-
nen waren, hebben we dit toe-
gestaan, maar daar hebben we 
spijt genoeg van. Die steen komt 
uit Galicië. Een man heeft de be-
devaart naar Santiago de Compos-
tella in Zuid-Spanje gewandeld. 
Op de eindbestemming had hij die 
steen gevonden die hij graag op 
zijn graf wou. Toen hebben we dat 
toegestaan, maar dat was een een-

“Wij willen er geen kerkhof van maken, 
het mag hier allemaal wat losser”

malige uitzondering, dat doen we 
niet meer.”

Is zo’n groene begrafenis ook finan-
cieel voordelig?
Tom Grubben: “Een urnengraf be-
gint bij 700 euro, een kistbegrav-
ing bij 1200 euro, afhankelijk van 
de looptijd en het type graf. In 
vergelijking met een traditionele 
begraafplaats in de omgeving zit-
ten we ongeveer in dezelfde kos-
tenpot. Alleen is het grote verschil 

dat je je hier geen dure natu-
urstenen grafzerk moet aanschaf-
fen. Omdat we hier geen last heb-
ben van grondwater, kunnen we 
erg diep graven. Daardoor is het 
mogelijk om twee verwante per-
sonen samen te begraven. Behalve 
de begraafkosten zelf, komen hier 
verder geen kosten bij kijken. Een 
standaardgraf voor twee personen 
gedurende twintig jaar komt hier 
op 2800 euro.”

Eeuwige graven

Wordt hier met grafrecht gewerkt, 
zoals op een traditionele begraafp-
laats?
Grubben: “Dat gaat precies zoals 
op een reguliere begraafplaats. 
Een concessie begint bij tien jaar, 
met een maximum tot onbeperkt. 
Wanneer de looptijd om is, kan je 
verlengen of niet. Maar het graf is 
hier sowieso voor eeuwig. De stof-
felijke resten worden niet geruimd, 
dat is niet goed voor de natuur. Wel 
worden de uiterlijke kenmerken, 
in samenspraak met de familie, 
weggenomen. Maar de overledene 
kan blijven rusten.”
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“De kans dat je 
onbewust op een graf 

loopt, is reëel”
Vanwaar het idee om een natuurbe-
graafplaats op te richten?
Kluijtmans: “Dat is eigenlijk per to-
eval gebeurd. Ik had al langer plan-
nen om een bos te kopen, maar 
omdat Bergerbos een oude bestem-
ming van begraafplaats had, wekte 
dat mijn interesse. Een kennis wees 
me op de mogelijk-heden om in de 
natuur begraven te worden. Zelf 
had ik geen flauw idee wat dat alle-
maal inhield, dus ben ik me begin-
nen verdiepen.”

Kende de natuurbegraafplaats me-
teen succes?
Grubben: “Op 10 en 11 mei 2003, 
nu zo’n twaalf jaar geleden, hebben 
we Bergerbos geopend. We had-
den in de weken vooraf heel wat 
persbelangstelling gekregen van 
landelijke televisiezenders, waar-
door meteen duizenden mensen 
dat weekend afzakten naar Roer-
mond om de verschillende mogeli-
jkheden te bekijken of om al een 

plaatsje te huren en reserveren. In 
2010 kregen we de gelegenheid om 
het tien hectare grote bosgebied 
Venlo-Maasbree te kopen. Deze 
kans op uitbreiding hebben we met 
beide handen gegrepen. Op de dag 
van vandaag hebben ongeveer vier 
begrafenissen per week, zonder de 
asverstrooiingen mee te tellen.”

 
Wat zijn de voordelen van een natu-
urbegraafplaats?
Grubben: “Het unieke aan deze 
natuurbegraafplaatsen is dat het 
geheel open en vrij toegankelijk 

Foto: Volgens Kluijtmans is de antieke grafheuvel het mooiste plekje.

is. Doordat het niet afgebakend 
is, kunnen mensen bij wijze van 
spreken zelfs midden in de nacht 
een bezoekje brengen. Hier kan 
namelijk niets van waarde gesto-
len worden. We merken ook dat 
het onderhouden van een graf 
op een traditionele begraafplaats 
als een grote last wordt gezien bij 
nabestaanden. Men wordt al snel 
sociaal afgerekend door de omge-
ving wanneer de zerk niet gepoetst 
is of de bloemen niet ververst zijn. 
Dat is hier helemaal niet van toe-
passing. Mensen hebben minder 

behoefte aan het onderhouden van 
een graf, dat voelt hier niet aan als 
een verplichting. Hier komen de 
nabestaanden helemaal tot rust. 
Rouw is iets wat je niet vooraf kan 
bepalen. Als mensen met een goed 
gevoel terug naar huis gaan, is onze 
missie geslaagd.”

In hoeverre wordt er rekening ge-
houden met de laatste wens van de 
overledene?
Grubben: “Dat is hier het allerbel-
angrijkste. De overledene kan zijn 
of haar eigen uitvaart niet meer 
beïnvloeden, dus de laatste wen-
sen worden opmerkelijk gerespec-
teerd. Als er iemand in foetus-

Dag en nacht
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houding wil begraven worden, dan 
wordt hij in die houding begraven. 
De wens van de overledene staat 
altijd voorop. Omdat mensen zelf 
hun plekje kunnen uitzoeken, is het 
geheel vrij. Als iemand een uitvaart 
wil houden in de ochtendzon of in 
een bepaalde richting wil begraven 
worden, kan dat ook. Het vormt 
voor ons geen pro-bleem om een 
begrafenis buiten de werkuren te 
houden.”

Wat zijn de troeven van deze natu-
urbegraafplaats?
Kluijtmans: “De mooiste plek is 
de oude grafheuvel in het mid-
den. Dat is een opmerkelijk graf 
uit de antieke tijd. Het kan geen 
toeval zijn dat hier voordien ook 
al mensen begraven werden. We 
hebben dan ook bewust gekozen 
om dat stuk onaangeraakt te laten. 
Ook hebben we een leuke schom-
mel in het bos. Deze plek werd 
door de gemeente aangewezen als 
‘geluksplaats’. De slogan van onze 
gemeente is ‘de gemeente van het 
kleine geluk’. In België vond de ge-
meente een geluks-ambassadeur, 
Leo Bormans, die onze natuurbe-
graafplaats kwam beoordelen. Dat 
kan natuurlijk ook alleen maar in 
België bestaan (lacht). Toen hij hier 
was, zag hij een volwassen man 
met gesloten ogen op de schommel 
zitten. Heen en weer wiegend met 
een gieter in de hand. Iedere keer 
als die man het graf van zijn vrouw 
kwam bezoeken, gaat hij na afloop 
even in de schommel zitten om 
eventjes weg te zwijmelen en in ge-
dachten weg te dromen. Denkend 
aan de herinneringen van toen het 
nog allemaal goed ging. Alle ge-
dachten komen zo veel gemakkeli-
jker aan je voorbij. Hij vertelde dat 
hij daardoor met een gelukkiger 
gevoel naar huis gaat. Dat moet 
je nu net tegen een geluksambas-

sadeur weten te zeggen (lacht). 
Leo Bormans heeft deze woorden 
aangegrepen om deze plek uit te 
roepen tot geluksplek en om een 

Foto: “De vijver is een unieke plek om afscheid te nemen” - Grubben.

schommel als onlosmakelijk met 
een begraafplaats te verbinden.”

Willen jullie hier zelf ook begraven 
worden?
Grubben: “Zeker weten. Mijn 
moeder is hier als een van de 
eerste begraven. Mijn plaatsje naast 
haar is reeds gereserveerd. Hele-

maal bovenaan de heuvel, waar de 
zon het langst schijnt.”
Kluijtmans: “Vorige winter was het 
bijna zover. Door mijn hartproble-

men ben ik daar wel over beginnen 
nadenken. Ik wil aan de ingang 
begraven worden. Als mensen dan 
zouden vragen wie deze begraaf-
plaats opgericht heeft, hoeven ze 
maar te wijzen (lacht). Ik blijf dan 
symbolisch bestaan als de portier 
van Bergerbos.”

Schommelen

“Deze plek werd door onze gemeente 
aangewezen als ‘geluksplaats’”
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BEELDEN UIT HET BOS



Wetsaanpassing die natuurbegraafplaatsen in Vlaamse 
bossen moet mogelijk maken, komt er wellicht toch niet

   “Natuurbegraaf-
plaatsen 
    in België? 
      Er zijn al 
mogelijkheden 
  genoeg”
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In Nederland en het Verenigd Koninkrijk bestaan natuurbegraafplaatsen al geruime tijd. 
Stilletjesaan waait deze trend ook over naar België. Volgens Vlaams minister van Leefmilieu 

Joke Schauvliege (CD&V) is er ook in Vlaanderen een duidelijke vraag naar. Door de huidige 
wetgeving kan Vlaanderen hier echter nog geen werk van maken. Daarom streeft Schau-

vliege naar een wetsaanpassing. Maar dat plan dreigt nu in het water te vallen door gebrek 
aan politieke of persoonlijke interesse van het kabinet-Homans.

 In de natuurbegraafplaatsen ‘Berger-
bos’ en ‘Venlo-Maasbree’ in Zuid-Nederland 
vormen de graven eenheid met de natuur. 
Lange rijen met afgeperkte zerken of grote 
robuuste marmeren gedenktekens horen 
hier niet thuis. Enkel natuurlijk afb reekbare 
materialen met een naamsvermelding zijn 
welkom. Wie er niet van weet, zou de meeste 
graven nauwelijks opmerken.
 Een groene rustplaats die ook heel 
wat Vlamingen aanspreekt, zo blijkt. Jan 
Pauwels, woordvoerder van het kabinet van 
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schau-
vliege (CD&V), bevestigt dat er een duide-
lijke vraag is. Ook Sofi e Bracke, schepen van 
Burgerzaken (OpenVLD) van de stad Gent, is 
het voorstel erg genegen. De schepen oppert 
dat Vlaanderen hier niet mag achterblijven 
en stelt de Oost-Vlaamse grootstad kandidaat 
om dit pilootproject te realiseren. “Daar is 
zeker een grote interesse voor, en dus willen 
we dat Gent als eerste Vlaamse gemeente een 
natuurbegraafplaats opricht.”
 Het begraven van stoff elijke over-
schotten in natuurgebieden of bossen is mo-
menteel verboden. Dat kan alleen op plaatsen 
die daarvoor bestemd zijn, dus enkel op de 
gemeentelijke begraafplaatsen. Om dit ook 
mogelijk te maken in bosgebieden zullen 
enkele wettelijke aanpassingen moeten ge-
beuren. Naast de milieuwetgeving, die pleit 
dat er geen vreemde materialen in en uit de 
bossen mogen vervoerd worden, moet ook de 
wet op lijkbezorging aangepast worden. Het 
kabinet van Joke Schauvliege streeft  al sinds 
november 2014 voor een aanpassing op de 
wetgeving die natuurbegraafplaatsen mogeli-
jk moet maken. 

Toch blijkt er kink in de kabel te zitten. De 
bevoegdheden van de Steden en Gemeenten, 
en dus ook het decreet op Lijkbezorging en 
Begraafplaatsen, liggen namelijk niet in de 
handen van minister Schauvliege, maar wel 
in handen van Vlaams minister van Binnen-
lands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). “De 
regelgeving is beschreven in het Vlaams de-
creet voor Lijkbezorging en Begraafplaatsen 
van 2004. Deze zegt dat de gemeente verant-
woordelijk is voor de begraafplaatsen. Het is 
de gemeente die op haar grondgebied dus een 
terrein afb akent en kiest waar de begraafplaat-
sen komen te liggen. Op openbaar domein, 
zoals bossen, is dit dus niet mogelijk,” aldus 
het kabinet van minister Liesbeth Homans.

 Het plan van minister Schauvliege om 
het decreet op Lijkbezorging en Begraafplaat-
sen aan te passen zou daardoor wel eens kun-
nen mislukken, aangezien minister Homans 
er weigerachtig tegenover staat. “Het huidige 
decreet laat al enorm veel mogelijkheden toe, 
dus laat het ons daar bij houden,” luidt het bij 
Filip Delos, raadgever Binnenlands Bestuur 
van het kabinet-Homans. “De gemeentelijke 
overheid heeft  een monopolie om te zeggen 
wat de begraafplaatsen zijn. Ze is volledig vrij 
om een begraafplaats af te bakenen en daar 
een stuk bos of natuur bij te voegen indien dat 
strookt met de wetgeving op Ruimtelijke Or-
dening.”
 Overledenen begraven in een bos of 
natuurgebied dat eigendom is van particu-
lieren of van de Vlaamse overheid, waar ook 
andere activiteiten gebeuren, zou problemen 
veroorzaken volgens Delos. Een wetsaan-
passing op de lijkbezorging in zijn defi nitieve 

Monopolie
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vorm moeten we dus niet snel verwachten, 
laat Delos weten. “Naar onze mening is een 
wetsaanpassing niet nodig. We zien de nood-
zaak daar niet van in, vooral gezien het feit 
dat er reeds ruime mogelijkheden zijn binnen 
de huidige context.” 
 Of in België dus ooit een natuurbe-
graafplaats zal komen die volledig los staat 
van een gemeentelijke begraafplaats, lijkt erg 
onwaarschijnlijk. De enige optie die het mo-
gelijk maakt om natuurbegraafplaatsen in 
Vlaanderen te realiseren, is als de steden en 
gemeenten een stuk bos herbestemmen naar 
begraafplaats. Maar dan moet de stad of ge-
meente vervolgens ook een nieuw stuk grond 
herbestemmen naar bos, in de mate van het 
mogelijke volgens de wetgeving op Ruimteli-
jke Ordening, zodat het aantal oppervlakte 
bosgebied in een stad of gemeente onaanger-
aakt blijft .
 Een mogelijkheid die schepen Bracke, 
bevoegd voor de Gentse begraafplaatsen, wel 
ziet zitten: “Momenteel scant de groendienst 
het gehele Gentse grondgebied op mogelijke 
opties en wegen we de voor- en nadelen tegen 
elkaar af.” Toch springt het braakliggend stuk 
grond naast een van de achttien begraafp-
laatsen van Gent er bo-venuit. “De optie die 
we zeker hebben, is om van het twee hec-
tare groot stuk naast de begraafplaats van 
Drongen een volledig nieuwe natuurbegraaf-
plaats te maken. Alleen zijn we dan verplicht 
om van nul te beginnen. Tegen dat het gebied 
het comfort en de troost zal hebben van een 
natuurbegraafplaats, zijn we zo’n twintig jaar 
verder.” 

 De schepen hoopt dat alles bin-
nen haar bestuursperiode kan gerealiseerd 
worden, ondanks dat deze mogelijkheid heel 
wat onderzoek en wijzigingen vereist. Toch 
heeft  ze er vertrouwen in. “Vooruitstrevend-
heid zit steevast in het DNA van de Gente-
naar. Als er een stad is waar ecologisch be-
graven kan en zal werken, is het wel Gent. 
Het is geen hype meer, het ecologische is 
een evidentie geworden. Dat zal volgende 
maand nog niet voorbij gewaaid zijn.” Toch 
wordt het een grote uitdaging voor de stad 
om de bestaande vierkante meters zo effi  ciënt 
mogelijk te benutten. “We groeien alsmaar. 
Steeds meer mensen willen hier wonen en dus 
ook begraven worden.”
 Het idee ontstond na de wetsveran-
dering op Lijkbezorging en Begraafplaatsen, 
die in 2004 van kracht ging, die bepaalt dat 
er geen pesticiden en insecticiden meer ge-
bruikt mogen worden op de gemeentelijke 
begraafplaatsen. “We hadden al vrij snel door 
dat, tenzij we het personeelsbestand maal drie 
vermenigvuldigen, het enorm moeilijk ging 
worden om de achttien grote begraafplaatsen 
te blijven onderhouden. Maar we hebben ons 
geschikt naar de omstandigheden en zijn ver-
der gaan kijken om van die stenen begraafp-
laatsen groene begraafparken te maken.”

 Daarnaast kwam ook de vraag van 
de Vlaamse uitvaartsector om een wettelijk 
kader te schetsen dat biocrematie, of ook wel 
resomatie genoemd, mogelijk moet maken. 
Bij resomatie gaat men het menselijk lichaam 
na overlijden ‘verwateren’ in plaats van ver-
branden. “Dat zien we dan eerder wel zitten,” 
vertelt Delos, “Er zijn nog een aantal milieu-
technische en ethische aspecten die resoma-
tie nog niet operationeel maken, maar onze 
mensen in de sector volgen dat op.” Biocre-
matie toevoegen aan de opties zou betekenen 
dat er een derde vorm van lijkbezorging mo-
gelijk wordt, naast het huidige begraven en 
cremeren. “Een simpele aanpassing zou dit 
mogelijk maken, maar eerst willen we onszelf 
informeren en zorgen dat dit zowel technisch 
als ethisch goed zit.”

Of in België ooit een 
natuurbegraafplaats zal 

komen die volledig losstaat 
van een gemeentelijke 

begraafplaats, lijkt erg on-
waarschijnlijk

Geen hype

Ethisch goed
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Een echte groene begrafenis op een natuurbegraaf-
plaats is momenteel niet mogelijk in Vlaanderen. De 
uitvaartsector probeert binnen de huidige wettelijke 
mogelijkheden meer ecologisch verantwoorde al-
ternatieven aan te bieden, als antwoord op de toen-
emende belangstelling en vraag naar milieuvriendeli-
jke begraafvormen. Maar zijn die groene alternatieven 
wel zo groen? Of worden we met een kluitje in het riet 
gestuurd?

Hoe groen zijn de 
alternatieve groene 
begraafvormen?

In afwachting van de realisatie van een natuurbegraafplaats in Vlaanderen 
moeten we het stellen met groene alternatieven
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In afwachting van de komst van de eerste échte natuurbegraafplaats in Vlaanderen 
moet, wie een milieuvriendelijke uitvaart wil, het momenteel stellen met enkele 
eerder magere alternatieven waarbij het ecologisch aspect voornamelijk zit in de 
gebruikte materialen, en minder in de begraafvorm zelf.

Klassieke kisbegrafenis

Een klassieke kistbegrafenis wordt als niet ecologisch afgedaan. Jan Van De Putte 
van DELA Verzekeringen en Uitvaartverzorging geeft volgende argumenten: 
“Traditionele kisten zijn gemaakt van niet-duurzame houtsoorten. Spaanplaat 
bekleed met fineerhout bevat milieuonvriendelijke lijm en verteert ook niet goed. 
De grafzerk bovenop het graf vraagt bovendien veel grondstoffen zoals marmer 
en natuursteen.” We kunnen hier ook de groenontginning voor de aanleg van de 
graven en de landschapsbezoedeling door de grafrijen aanhalen. 

Welke kistenvarianten zijn er voor handen?

Dat zijn de mogelijkheden waaruit een mileuvriendelijke kist vervaardigd kan zijn. 
Als een milieuvriendelijke kist echter van ver moet komen, gaat al een flink stuk 
van de milieuvriendelijkheid verloren door het transport. 

Niet alle milieuvriendelijke kisten zijn echter geschikt voor crematie. De reden 
hiervoor is ofwel de te snelle ontbranding van het kistmateriaal waardoor extra en-
ergie moet worden toegevoegd om het lichaam te ontbranden, ofwel het vrijkomen 
van schadelijke gassen en verstopping van de roetfilters. Volgens Van De Putte is 
een houten kist uit MDF dus de meest duurzame keuze bij crematie.

Crematie als lange autorit

Maar wie denkt dat crematie zoveel groener is dan een klassieke ‘teraardebestel-
ling’ heeft het mis. Een crematieoven heeft namelijk een zeer hoge CO2-uitstoot. 
Zelfs als deze voorzien is van een moderne filterinstallatie, komt gemiddeld 150 
kilogram CO2 vrij. Om een vergelijking te stellen: dit is zoveel als een rit van 900 
kilometer met de auto.

Vijftig van de 150 kilogram is afkomstig van de brandstof die nodig is om de oven 
op temperatuur te krijgen. De overige honderd kilogram komen van de lijk- en 
kistverbranding. We kunnen beknibbelen aan de CO2-uitstoot door voor een mi-

duurzaam geprodu-
ceerd hout

sloophout en 
steigerhout

riet en bamboe geperste suiker-
rietstengels

ananas- en bananen-
bladeren

karton en gere-
cycleerd papier

Vervilte wol
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lieuvriendelijke kist te kiezen. Cremeren zonder kist kan milieuvriendelijker lijken, 
maar dat is niet zo. Vanwege het ontbreken van een omhulsel is meer brandstof 
nodig om het lichaam te doen ontbranden.

Ook de bekleding van de kist moet even onder de aandacht gebracht worden. Een 
klassieke katoenen bekleding is een zware milieubelastende keuze. In de katoenteelt 
worden namelijk veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het is ook een vervuilende 
teelt door de enorme hoeveelheid water die gebruikt wordt bij de productie en 
door de chemische producten bij het bleken en verven. Ecologisch verantwoorde 
alternatieven hiervoor zijn hennepvezel, bamboevezel, brandnetelvezel of helemaal 
geen bekleding.

Wat met de as?

De as kan bijgezet worden in een graf of in een colombarium, wat ook weer stenen 
bouwwerken zijn. Een halfwegoplossing is de urnenheuvel op begraafplaats ‘Hei-
molen’ in Sint-Niklaas. Carla Rogiers, coördinator van de Sint-Niklase begraafp-
laatsen, vertelt wat we hieronder mogen verstaan: “In de urnenheuvel zijn de be-
tonnen behuizingen ingewerkt in een grasheuvel met extra beplanting, waardoor 
toch meer groen aanwezig is. Het is minder ecologisch dan het gedenkbos, maar 
het is toch iets”.

De gedachte ‘maak mij terug één met de natuur en verstrooi mijn as’ is ook minder 
milieuvriendelijk dan ze klinkt. De as brengt schade toe aan de plantengroei door 
de aanwezigheid van fosfaat en calcium. Het is dan beter te kiezen voor het be-
graven van de as in een biologisch afbreekbare urne. Biologisch afbreekbare urnen 
zijn voor honderd procent vervaardigd uit goedkope natuurlijke materialen. Hi-
ervan komen meer en meer soorten op de markt. Zo zijn er urnen uit natuurlijke 
klei, gerecycleerd papier, bamboe, jute, maïs, zout en zand gemengd met gelatine. 
Enkele van deze urnen zijn ook geschikt voor een tewaterlating in zee. Transport 
van de meer exotische materialen doen de groene kleur van deze producten echter 
wel vervagen.

Foto: de urnenheuvel is slechts een halvewegoplossing, maar “beter dan niets” .
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Meststof

Extra aandacht verdienen de urnen waarin de as van de overledene als meststof ge-
bruikt worden. Het klinkt cru, maar dat is het zeker niet. Dergelijke urnen bestaan 
uit twee delen. In het bovenste deel zitten de zaden vermengd met kokosnoothout 
en aarde, het onderste deel bevat de as. Wanneer de zaden kiemen en de wortels 
doorgroeien naar de onderste helft, voeden ze zich met de voedingsstoffen uit de 
as. Je kan bovendien zelf kiezen welke boom je wil ‘worden’. Wie hiervoor kiest, 
kan een stukje van de veel te grote ecologische voetafdruk goedmaken, doordat de 
boom CO2 zal opnemen en zuurstof zal afgeven. De kringloop van leven en dood is 
dan voltooid. Bios-urne en Spiritree zijn hier voorbeelden van. Een prima oplossing 
voor wie liever een boom ziet verrijzen op zijn gedenkplaats dan een grafsteen. Dit 
alternatief kan wel alleen maar gebruikt worden als de as op privégrond begraven 
wordt. Hiervoor moet speciale toestemming gevraagd worden aan de gemeente.

Intensiteit

Wie de kans heeft de urne in een begraafbos of gedenkbos te begraven, kan de 
CO2-uitstoot deels compenseren. De as vormt een voedselbron voor de flora en 
de bomen en planten zetten via hun bladeren CO2 om in zuurstof. Om grond- en 
oppervlaktewaterbelasting te minimaliseren zal de intensiteit van het aantal bio-
afbreekbare urnen op een begraafplaats voldoende laag gehouden moeten worden 
om vermesting door te hoog fosfaastgehalte in de grond te voorkomen. Dat haalt 
Joep Salet van het Nationaal Groenfonds aan. Ook op een natuurbegraafplaats is dit 
trouwens het geval.

Ook in het gedenkbos te Heimolen wordt hier rekening mee gehouden. “Onze plan-
nen waren oorspronkelijk om vier afbreekbare urnen per boom te begraven, maar 
omdat we onze jonge flora niet willen belasten, hebben we dit achteraf verminderd 
naar twee. Wanneer de plaatsen beperkt zouden worden, kunnen we dit opnieuw 
opschroeven naar vier, aangezien de vorige urnen dan al bijna helemaal zullen 
opgegaan zijn in de natuur,” vertelt begraafplaatscoördinator Carla Rogiers.

Foto: “Per boom zouden oorspronkelijk vier urnen begraven worden, 
maar dat hebben we teruggeschroefd tot twee.” - Carla Rogiers



Een begraafb os vind je momenteel enkel nog maar in Antwerpen, Sint-Niklaas, 
Scheldewindeke en Roeselare, dus het grootste deel van de Vlamingen kan hier dus 
geen gebruik van maken.

Afwegen

Dan toch maar klassiek begraven in volle grond in een lijkwade van natuurlijke 
materialen en enkel een gedenksteen? Binnen de huidige wettelijke mogelijkheden 
is dit niet alleen daadwerkelijk de meest milieuvriendelijke vorm, ook de uitstraling 
ervan komt zeer natuurlijk over. Alleen laat niet elke gemeente dit toe en zijn we 
terug bij af.

Het blijft  een afweging van de groene aspecten tegenover de vervuilende facetten 
van de begraafvormen die al ecologisch worden bestempeld. Ieder moet voor zich 
uitzoeken met welk groen alternatief hij het best kan leven.

Foto:  Carla Rogiers is coördinator van een van de vier urnenbossen in Vlaanderen.
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Een ecologische begrafenis., een mooie gedachte. 
Drie getuigenissen over de groene begrafenis van een dierbare. 

Zowel voor de overledene als voor de nabestaanden blijkt een ecolo-
gische begrafenis veel troost te bieden. De eenheid met de natuur staat 

centraal. En dat brengt vooral vrede en rust met zich mee. 

In de pakkende verhalen van Jan Mous, Kelly Th ijs en Anita Moons 
wordt duidelijk waarom. Aan hen het woord.

Een ervaring rijker



“Mijn vrouw was een enorm 
gedreven en geliefd persoon waar 
men alles aan kon zeggen. Zestien 
jaar voor haar dood werd bij haar 
Multiple Sclerose vastgesteld, een 
ziekte die het centrale zenuwstelsel 
aantast. Toch ging ze er pas de laat-
ste vijf jaar van haar leven behoor-
lijk op achteruit, zodanig dat ze er 
ook een dwarslaesie bovenop kreeg 
met als gevolg dat ze rolstoelge-
bonden werd. Op een gegeven mo-
ment was het zo erg dat ze niet meer 
kon slikken en regelmatig begon te 
stikken omdat ze geen kracht meer 
had om te hoesten. In samenspraak 
met het hele gezin hebben we ge-
kozen om euthanasie uit te voeren. 

Het was voor haar absoluut geen 
doen meer om zo verder te leven.

Je wereld stort in als je zoiets in 
eerste instantie gaat bespreken, 
maar het is een kleine troost dat 
we alles op voorhand hebben kun-
nen vastleggen. Ze was niet meer 
in staat om samen met mij te gaan 
kijken, dus ben ik met mijn kin-
deren en schoonkinderen naar de 
natuurbegraafplaats geweest. We 
zochten voor haar de beste plaatsjes 

uit en lieten haar thuis wat foto’s en 
filmpjes zien van de verschillende 
plekjes. Gevoelsmatig kijk je naar 
de verschillende aspecten. Het 
klinkt absurd, maar hier bovenaan 
de heuvel met zonnetje op haar, dat 
geeft zo’n goed gevoel. Hier krijg ik 
vrede met mezelf.

Ik ben hier terecht gekomen door 
een eerder overleden collega, maar 
werd meteen gegrepen door de 
sfeer. Terug naar de natuur, zonder 

“Als ik later dood ga, kan ik opnieuw bij haar 
liggen, voor eeuwig deze keer”

Jan Mous begroef zijn vrouw Heleen in een afvalhouten 
kist op natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree in Zuid-Nederland.
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opsmuk, gewoon zoals het is. Het 
maakte mijn vrouw in eerste in-
stantie niet zo veel uit. Ze vertelde 
vaak dat ze er verder toch niets aan 
zou hebben en liever wou dat wij 
een leuke plaats hadden om naar 
terug te komen om stil te staan bij 
alle leuke dingen die we samen ge-
had hebben. Deze plek geeft mij 
een beter gevoel. Ik kan hier in tot 
mezelf komen en even met mijn 
vrouw praten, bezinnen en terug 
kijken op het leven. Het geeft mij 
enorm veel rust. Je hoort de vogels 
fluiten en hebt verder niemand 
om je heen. MS heeft de keuze ge-
maakt, maar wij konden toch de 
beste plek kiezen die ze verdiende.

Met het Volkswagenbusje heb ik 
mijn vrouw hier zelf naartoe ge-
bracht. De familie heeft de kist 
vervolgens naar boven op de heu-
vel gedragen. Als afsluiter van de 
plechtigheid kon de familie een 
handje vol zand op de kist stroo-
ien. Dat moment nemen ze ons 
niet meer af.

Het roodborstje op de zwerfkei 
is een kunstwerkje dat staat voor 
hoop. Je ziet het hier op de steen 
staan, maar het fijne eraan is dat ik 
hetzelfde vogeltje thuis heb staan 
op een granieten sokkeltje. Zo zijn 
we veraf maar symbolisch toch 
dichtbij. Ik heb het plekje ernaast 
al gereserveerd. Als ik later dood 
ga, kan ik opnieuw bij haar liggen, 
voor eeuwig deze keer.”

“MS heeft de keuze gemaakt. Wij konden alleen 
de beste plek kiezen die ze verdiende”

Foto: Elke maand komt Jan met zijn motor uit Eindhoven gereden om zijn vrouw te bezoeken.
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“Mijn oma was een hele zorg-
zame en lieve vrouw met een sterke 
eigen wil. Ze was vrijzinnig en dat 
was ook wel hoe ze in het leven 
stond. Bijna drie jaar geleden is 
ze gestorven aan de gevolgen van 
darmkanker. Ze was een regelrech-
te optimist, maar had het ons toch 
al enkele tijd laten weten dat haar 
laatste rustplaats de zee zou zijn.

Zonder zichzelf er van bewust te 
zijn, was zij een zeer ecologische 
persoon. Ze ging heel spaarzaam 
om met dingen. Niet uit gierig-
heid of financiële redenen, maar 
uit echte overtuiging. Dat heeft 
ongetwijfeld meegespeeld in haar 
keuze tot deze begraafsvorm. Ook 
in dat opzicht vind ik dat de keuze 
tot een groene begrafenis erg goed 
bij haar past. Ze is begraven op de 

manier waarop ze leefde; zonder 
een grote ecologische voetafdruk 
na te laten.

Toch wou ze in de eerste plaats te 
water gelaten worden in zee om-
dat haar man, mijn opa, daar en-
kele jaren voordien in zee gelaten 
werd. Oostende is de stad waar 
zij zelf geboren en opgegroeid is. 
De zee heeft altijd veel voor haar 
betekend. Ze was heel trots op haar 
stad en haar zee. Ze geloofde niet 
in het hiernamaals. Voor haar was 
het gewoon belangrijk om sym-
bolisch één te worden met de zee 
en haar man. Het is ook een fijnere 
gedachte dat ze terug vrij is.

Met vrienden en familieleden van 
mijn oma zijn we op zee gegaan. 
Haar lievelingsdrankje, Elixir 

d’Anvers, hadden we mee aan 
boord. Zo hebben we geklonken 
op haar leven. Er was natuurlijk 
wel enige tristesse, maar het gaf mij 
vooral hoop en geruststelling. De 
zee heeft meer betekenis gekregen 
voor mij.

Door het op die manier te ervaren, 
heeft het bij mij een leuke herinner-
ing nagelaten. Op haar verjaardag 
komen we nog steeds samen met 
de familie om bloemen in zee te 
gooien vanaf het staketsel. Dat is 
voor mij heel emotioneel omdat 
we dan stil staan bij de mooie mo-
menten die we samen beleefd heb-
ben. Ik kom tot rust wetende dat ze 
het zo gewild heeft. Ik ben blij dat 
het zo is kunnen lopen. En ik weet 
dat zij ook blij zou zijn. Het plaatje 
klopte.”

“De zee heeft meer betekenis 
gekregen voor mij”

Kelly Thijs’ grootmoeder werd gecremeerd in een minder vervuilende 
kist. De biologisch afbreekbare waterurne ging te water in Oostende.
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“Mijn vader was een een-
voudig mens. Hij hield van de 
natuur, van zijn familie en van de 
simpele dingen des levens. Hij was 
een nier-patient. Daardoor moest 
hij drie keer per week aan de nier-
dialyse, wat voor hem heel vermoe-
iend was. Toen zijn longen vol wa-
ter liepen, hebben wij hem moeten 
laten opnemen in het ziekenhuis. 
Daar heeft hij een maand gelegen 
met de nodige verzorging, maar 
na die maand heeft hij zelf beslist 

om te stoppen met de behandelin-
gen. Als je stopt met de nierdialyse, 
stopt het leven ook op een gegeven 
moment, want je vergiftigt je eigen 
lichaam. Dat was voor ons een heel 
moeilijk moment omdat we wisten 
dat we hem moesten afgeven. De 
dokters hadden ons verteld dat hij 
nog maximaal veertien dagen te 
leven had. De dagen na zijn besliss-
ing, zijn we elke dag naar hem toe-
geweest met de hele familie om zo 
de laatste momenten nog samen 
met hem te beleven. Hij bleef heel 

optimistisch, was nog altijd in voor 
een grapje en volgde nog alles wat 
er in de wereld gebeurde. Uiteinde-
lijk heeft hij nog vijf weken geleefd. 
Dat waren vijf weken die je heel 
intensief meemaakt. Elke keer we 
naar het ziekenhuis gingen, kon de 
laatste keer zijn. Elke dag kwam dat 
proces terug. Tot op de dag dat hij 
in een coma geraakt is en gestor-
ven is.

Wanneer mijn vader gestorven 
was, moesten we vrij snel beslis-
sen hoe we hem zouden begraven. 
Samen met mijn twee broers en 
zus ging ik kijken bij de begrafeni-
sondernemer wat de verschillende 
opties waren, maar daar geraakten 
we het niet echt over eens. Vader 
had ons wel gezegd dat hij gecre-
meerd wou worden, maar wat er 
achteraf moest gebeuren, was voor 
ons een raadsel. Daarom moesten 
wij zelf die beslissing nemen. We 
zochten naar het beste, hem ken-
nende, en waar wij ons ook goed 
bij zouden voelen. Toch spraken 
de bestaande mogelijkheden ons 
niet helemaal aan. Toen we van de 
begrafenisondernemer vernamen 
dat ook de mogelijkheid bestond 
om in het urnenbos begraven te 
worden, leek dat ons het ideale om 
onze vader te eren. Dat sloot per-
fect aan bij zijn levensstijl, hem 
kennende, een eenvoudig mens die 
van de natuur hield. 

Wij hebben er enigzins ook voor 
gekozen om onze vader in het 
urnenbos te begraven omdat het 
op een of andere manier rust 
brengt, zowel voor hem als voor 
ons. De laatste maanden van zijn 
leven waren heel intens. Hij heeft 

Anita Moons begroef haar vader in ‘het Schoonselhof ’ in Antwerpen. De 
biologisch afbreekbare urne ligt onder het bladerdek van het urnenbos.

“Mijn vader heeft heel lang afgezien, zowel 
mentaal als fysiek. De manier waarop we hem 

hebben laten begraven, was onze manier om te 
zeggen ‘vader, rust nu maar’”
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heel lang afgezien, zowel mentaal 
als fysiek. Daarom leek het ons ook 
niets om een traditionele uitvaart 
te houden. Wij zochten een mani-
er om de rust terug te vinden. De 
manier waarop we onze vader 
hebben laten begraven, was onze 
manier om te zeggen ‘vader, rust 
nu maar’. Het was genoeg geweest. 
Geen pijn en zorgen meer. 

Achteraf hebben we een kleine 
receptie georganiseerd waar 
vrienden van hem naartoe konden 
komen. Daar konden we nog leuke 
gesprekken voeren en foto’s en per-
soonlijke dingen bekijken van onze 

vader. We wilden geen traditionele 
dienst met liedjes of voordrachten. 
We hebben hem nog alles kun-
nen vertellen wat we hem wouden 
vertellen. Mentaal konden wij zo’n 
krachtige dienst niet meer aan na 
die laatste slopende weken. 

Hier is hij een met de natuur, dat 
representeert hem heel hard. Dat 

geeft mij enorm veel voldoening. 
Voor mij betekent het persoonlijk 
dus ook heel veel. Ik kan hier regel-
matig naartoe komen als ik voel 
dat ik het nodig heb of een moe-
ilijk moment heb. Dan kom ik hier 

met mijn hondje wandelen en ga ik 
even op een bankje zitten om alles 
los te laten. Daar put ik veel troost 
uit. 

Je hebt ook de mogelijkheid om 
overledenen in een urnenveld te 
laten begraven, waar je dan kan 
kiezen voor een afdeksteen met een 
naam en foto op. Maar nadat die 
concessie verlopen is, sta je weer 
voor een beslissing. Dan moet het 
graf geruimd worden. Je wordt dan 
terug geconfronteerd met het hele 
proces. Hier in het urnenbos weet 
je niet precies waar de overledene 

“Dit sloot perfect aan bij zijn levensstijl. Hij was 
een eenvoudig mens die van de natuur hield”

precies begraven is. Voor mij is 
het niet belangrijk dat, als ik naar 
hier kom, ik geen steen of foto zie 
met zijn naam op. Mijn vader leeft 
hier (klopt op hart) en niet op een 
steen.”

Foto: Anita komt hier regelmatig met haar hondje wandelen. Dan haalt ze de leukste herinneringen op.
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