
Dier & Milieu 2022 - Pagina 17

Alleen een GPS-coördinaat rest
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Natuurlijker kan niet  
Er is een toenemende interesse voor natuurbe-
graven in Nederland. Steeds meer mensen voelen 
zich aangetrokken tot het idee dat ze zichzelf 
teruggeven aan de natuur. Zij willen bijdragen aan 
natuurbescherming, hun ecologische voetafdruk 
verkleinen en nabestaanden niet belasten met 
kosten en onderhoud van hun graf. Natuurbe-
graven is de oudste en natuurlijkste manier om 
een overledene een laatste rustplaats te geven. 
Respect voor de overledene gaat hand in hand 
met respect voor natuur en milieu. 

De eenvoudige sfeervolle ontvangst en afscheidsruimte op Hoogengraven

Schijf van een boomstam als subtiel zichtbaar grafmonument

Natuurbegraafplaatsen wijken in de 
basis allemaal af van een traditi-
onele begraafplaats, vanwege de 
aandacht voor de natuur. Maar er 
zijn grote onderlinge verschillen. Die 
zie je bijvoorbeeld terug in aan-
wezige faciliteiten zoals horeca en 
mogelijkheden voor een ceremonie, 
de oppervlakte van een natuur-
begraafplaats en de rust die je ter 
plaatse ervaart.  
Over de vraag welke materialen zijn 
toegestaan hanteert de ene natuur-
begraafplaats strengere regels dan 
de andere: mogen er kisten, urnen, 
lijkwaden of alle drie begraven 
worden?
Ook is er verschil tussen natuurbe-
graafplaatsen op het gebied van 
grafmarkering. Vaak zijn subtiel 
zichtbare grafmonumenten toe-
gestaan, zoals een schijf van een 
boomstam met inscriptie. Soms is er 
alleen een GPS-markering. Bijzonder 
is dat je op alle natuurbegraaf-
plaatsen zelf bij leven een geschikte 
plek kunt uitzoeken en reserveren. 

Niet elke natuurbegraafplaats heeft 
dezelfde filosofie ten aanzien van 
natuurontwikkeling, er zijn duide-
lijke accentverschillen. De een richt 
zich op het beheren en ontwikkelen 
van de natuur, terwijl de ander zich 
meer richt op het creëren van een 
natuurlijke sfeer op de begraaf-
plaats. Alle bij brancheorganisatie 
Brana aangesloten natuurbegraaf-
plaatsen hebben eeuwigdurende 
grafrust. Dit betekent dat de laatste 
rustplaats voor altijd blijft bestaan. 
Eeuwige grafrust betekent ook 
dat begraafplaats, als die op een 
gegeven moment echt vol is, 
‘teruggegeven’ kan worden aan de 
natuur. De site www.allenatuurbe-
graafplaatsen.nl biedt het meest 
complete overzicht van bovenge-
noemde facetten. 

Branchevereniging Brana bewaakt 
de kwaliteit, continuïteit en profile-
ring van deze heel specifieke maat-
schappelijke voorziening en komt op 
voor de belangen van de leden. De 
Brana gedragscode is opgesteld om 
duidelijk te maken waaraan echte 
natuurbegraafplaatsen blijvend her-
kend kunnen worden. Elke natuur-
begraafplaats die deze gedragscode 
onderschrijft, maakt daarmee 
duidelijk dat zij de kwaliteit en 
continuïteit van de bedrijfsvoering 
borgt door duurzaam en maatschap-
pelijk verantwoord te ondernemen. 
Zie https://www.brana.nl. 
 
“Natuurbegraafplaatsen Van 
Waarde” 
Ik sprak met Bram Calkhoven (27), 
sinds anderhalf jaar fulltime in 
dienst van de organisatie “Natuur-
begraafplaatsen van Waarde” (zie 
kader volgende pagina) en www.
natuurbegraafplaatsenvanwaarde.
nl. Ik ben min of meer toevallig 
op ze gestuit bij mijn zoektocht op 
internet naar meer informatie. Ik 
was natuurlijk vooral benieuwd of er 
in deze “nieuwe natuur” ook sprake 
is van handhavingsproblemen en 
of er überhaupt boa’s of andere 
handhavers bij betrokken zijn. Bram 
is opgeleid als landschapsarchitect, 
maar hij houdt zich niet alleen bezig 
met de landschappelijke ontwik-
kelingen van de begraafplaatsen. 
Hij is o.a. verantwoordelijk voor het 
opleiden van de natuurbeheerders 
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van de aangesloten begraafplaatsen en dan is 
handhaving zeker een onderdeel van de training. 
De rol van de natuurbeheerder is op elk terrein 
belangrijk. Hij/zij is faciliterend voor alles wat 
zich afspeelt rondom een begrafenis. Maar hij is 
vooral ook gastheer die ongewenste personen op 
het terrein kan aanspreken. In principe zijn alle 
begraafplaatsen vrij toegankelijk. Er zijn dus ook 
wandelaars met de bekende loslopende honden. 
Bram: “Wanneer er echt sprake is van een hand-
havingsprobleem wordt een boa of de politie 
ingeschakeld, maar we hebben gelukkig relatief 
weinig problemen. We zijn wel in samenwerking 
met de politie bezig zelf boa’s aan te stellen die 
dan een aantal uren per week in onze gebieden 
zijn. Omdat natuurbegraafplaatsen nog een 
relatief jong fenomeen zijn is er nog onvoldoende 
ervaring. Er wordt hierin ook samengewerkt met 
andere natuurbeheerders. De organisatie kiest bij 
de inrichting van de terreinen bewust voor het 
centraal situeren van de bescheiden ontvangst- en 
afscheidsruimte”.  
 
Bij bepalen grafplek is de natuur leidend 
Bram vertelt dat het natuurbeleid op hun natuur-
begraafplaatsen gericht is op continuïteit en 
kwaliteit van natuur en biodiversiteit. Hij is samen 
met een ecoloog verantwoordelijk voor de natuur-
beleidsplannen per gebied, plannen waarin staat 
uitgewerkt hoe de natuur zich zou kunnen ontwik-
kelen en hoe het beheer ervan wordt verzorgd, 
zowel nu als in de toekomst.  

Bram Calkhoven

In principe zijn alle begraafplaatsen vrij toegankelijk

Landgoed Heidehof  
“Natuurbegraafplaatsen van Waarde” ontstond in Eext (Drenthe). Daar 
ligt landgoed Heidehof, een natuurgebied van 169 hectare. In 1996 
werden Dolf van der Weij en Annetje Braat beheerders van het land-
goed. Zij gaven het verwaarloosde bos nieuw elan, onder andere door 
het eerste Klimaatbos van Nederland aan te leggen. Overblijfselen van 
vele duizenden jaren van geologische, ecologische en cultuurhistorische 
geschiedenis zijn op dit bijzondere landgoed te vinden. De zichtbare 
geschiedenis gaat zelfs twee ijstijden terug. Een gletsjerkuil, hoog-
veenven en twee zogenaamde pingoruïnes zijn stille getuigen.
Vijfduizend jaar geleden moet deze plek al gebruikt zijn als begraaf-
plaats; de zeven grafheuvels op het terrein uit die tijd bewijzen dat. Het 
hunebed van Eext ligt op een steenworp afstand. Een bijzondere mix van 
drie begraaftradities vlak bij elkaar. Aan de gewijde rust in dit gebied is 
niets veranderd in de loop der eeuwen.
 
Op het landgoed ligt een grafheuvel genaamd de Ketenberg. Hierin is 
het vijfduizend jaar oude dubbelgraf van een jonge moeder en haar kind 
aangetroffen. Zij lagen in foetushouding begraven in één van de grafheu-
vels en zijn nu te zien in het Drents museum in Assen.
De vondst van dit oude dubbelgraf van moeder en kind heeft Annetje 
Braat eind jaren negentig op de gedachte gebracht een gedenkplek 
te maken waar ouders van overleden kinderen terecht kunnen. Hier 
kunnen ze lotgenoten ontmoeten. Uit hun eigen omgeving wisten Dolf 
en Annetje hoe belangrijk zo’n plek is. Die gedachte is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot natuurbegraafplaats Hillig Meer. Er is een speciaal 
gedeelte voor kinderen, maar er is bijvoorbeeld ook een gedenklaan 
ingericht voor vermisten en mensen die hun stoffelijk overschot aan de 
wetenschap hebben gedoneerd. Natuurbegraafplaats Hillig Meer maakt 
dus deel uit van het landgoed. Het is met 33 hectare de grootste natuur-
begraafplaats van Nederland. Op de site zijn mooie filmpjes te vinden, 
o.a. van Dolf en Annetje die vertellen over Heidehof.  
https://www.natuurbegraafplaatshilligmeer.nl/natuurbegraafplaats/fotos  
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Bram: “Een Natuurbegraafplaats van Waarde is in 
de eerste plaats een natuurgebied. Bij het bepalen 
van de grafplek is de natuur leidend. Dus niet in 
de buurt van een dassenburcht of op een stuk 
kwetsbare natuur. Lange tijd is gedacht dat niets-
doen-beheer leidt tot de grootste biodiversiteit. 
Het bos moest dus met rust gelaten worden. In 
de afgelopen jaren is door onderzoek en ervaring 
duidelijk geworden dat die strategie lang niet 
altijd tot een grotere biodiversiteit leidt omdat 
we veel te maken hebben met exoten die “onze” 
natuur verdringen. Bij werkelijk niets-doen-beheer 
hebben bosbranden, stormen en overstromingen 
wel impact, maar de ervaring leert dat we dat 
punt vrijwel niet bereiken omdat er toch wordt 
ingegrepen. In Nederland beheren we voorname-
lijk op eindfase natuur en weinig op de pionier- en 
successiefase. Begraven in de natuur leidt wel tot 
die geleidelijke verjonging van de natuur”.
De organisatie “Natuurbegraafplaatsen van 
Waarde” ontstond nadat natuurbegraafplaatsen 
Hillig Meer in Eext en Weverslo nabij de Peel 
positieve ervaringen opdeden met onderlinge 
samenwerking en kennisuitwisseling. Inmiddels 
zijn er tien Natuurbegraafplaatsen van Waarde 
in Nederland. De opbrengsten worden voor een 
groot gedeelte in een toekomstfonds gestopt 
zodat de natuur ook over 100 jaar nog onder-
houden kan worden.  
 

Bij het bepalen van de grafplek is de natuur leidend

Bezwaren tegen natuurbegraven weerlegd  
Chemische stoffen en medicijnresten  
Naast dat lichamen nieuwe natuurlijke stoffen 
toevoegen aan de bodem, komen er ook che-
mische stoffen mee. Het lichaam slaat onder 
andere kleine hoeveelheden zware metalen op. 
Ook het gebruik van medicijnen in de laatste 
levensfase laat chemische sporen achter. In een 
onderzoek uit 2017 van Wageningen Environ-
mental Research is de hoeveelheid van deze 
stoffen gemeten, waarna ze deze gegevens 
naast het LAP (Landelijk Afvalbeheer Plan) en 
de EURAL (de Europese afvalstoffen lijst) hebben 
gelegd. Hieruit is gebleken dat de hoeveelheid 
van deze stoffen veel lager is dan de normen 
die de EURAL stelt, en dat de stoffen niet vallen 
onder wat het LAP verklaart tot chemisch afval. 
Dit houdt in dat de hoeveelheid van deze stoffen 
met verloop van tijd gewoon opgenomen wordt 
door de natuur.
 
Kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater 
Wat is het effect op de kwaliteit van het grond- 
en oppervlaktewater? De onderzoekers van 
Wageningen Environmental Research hebben 
monsters genomen van beide soorten water, en 
van oppervlaktewater dat in contact staat met 
dat van de begraafplaats. Deze monsters zijn 

Draagvlak in de omgeving
Bram: “Op plaatsen waar een 
natuurbegraafplaats is gerealiseerd, 
ontstaat er meestal veel draagvlak 
in de omgeving. Op elk begraaf-
plaats zijn groepen vrijwilligers 
actief, bijvoorbeeld in het onder-
houd van de soms uitgestrekte 
gebieden. Dat geeft ook een soort 
van sociale controle en schrikt 

mensen die kwaad in de zin hebben 
af. Soms is er ook weerstand bij de 
realisatie van een nieuwe natuur-
begraafplaats. Die is vaak gestoeld 
op verkeerde informatie (zie kader). 
Van Waarde probeert altijd in dia-
loog te blijven met de omgeving en 
probeert nieuwe initiatieven zoveel 
mogelijk samen met de omgeving 
te realiseren”. 

tot 10.000 graven per hectare zijn 
toegestaan.

Natuurbegraafplaatsen ten 
koste van natuurbeleving  
Het meest gehoorde commentaar 
rondom natuurbegraafplaatsen is 
gebaseerd op de vrees dat steeds 
meer natuurgebieden een begraaf-
plaats worden. Dit is te begrijpen 
want het kan een ongemakkelijke 
gedachte zijn om in een natuur-
gebied met graven te lopen. 
Natuurbegraven wordt dan ook 
het meest geaccepteerd wanneer 
het gebeurt in afgelegen, weinig 
bezochte gedeelten van een 
natuurgebied. Men vreest dat, aan-
gezien het grafrecht eeuwigdurend 
is, de begraafplaatsen vol raken 
en daarom uitbreiden. Gelukkig is 
het zo dat lang niet alle gebieden 
geschikt zijn om te begraven. 
Er geldt wettelijk een minimale 
diepte om te mogen begraven, én 
het graf moet boven de hoogste 
waterstand komen te liggen. Er 
zijn maar weinig gebieden die aan 
alle eisen voldoen.

vergeleken met water dat niet door 
de begraafplaats kan zijn beïnvloed. 
Er zijn in de samenstelling van het 
water geen afwijkingen gevonden. 
De onderzoekers stellen dat natuur-
begraven geen effect heeft op de 
kwaliteit van grondwater, naar ver-
wachting zelfs niet bij 1.500 graven 
per hectare.

Het aantal graven per hectare 
Het aantal graven op een begraaf-
plaats en de manier waarop deze 
verspreid zijn speelt wel een rol. 
Wanneer er te veel graven per hec-
tare zijn, komt er een grotere hoe-
veelheid van alle schadelijke stoffen 
in de grond, wat op een gegeven 
moment wél voor problemen kan 
zorgen. Elke natuurbegraafplaats 
heeft hier daarom specifieke regels 
voor, gebaseerd op een juiste 
ruimte tussen twee graven, en een 
juist aantal graven per hectare. 
Meestal bevindt dit aantal zich 
tussen de 100 en 500 graven per 
hectare. Dit klinkt wellicht als veel, 
maar dit is veel minder dan bij een 
reguliere begraafplaats, waar 5.000 
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Winst ten koste van de natuur  
Laten natuurbegraafplaatsen zich leiden door 
financiële winst? Er heerst een angst dat de 
organisaties om meer geld te verdienen teveel 
mensen gaan begraven in een gebied.  
Wanneer dit gebeurt zou het wél leiden tot 

schade aan de natuur. Deze angst 
lijkt ongegrond. De organisaties 
houden zich hierin aan strikte regels 
die zijn afgesteld op het terrein.  
 
Daarnaast is het een deel van 

de ideologie dat wanneer een 
natuurbegraafplaats vol is, de 
natuur wegens het eeuwig 
grafrecht met rust zal worden 
gelaten. Voordeel is juist dat het 
gebied wel onderhouden blijft. 

Nienke Brinkman

De natuur zorgt voor je graf, qua 
onderhoud  
Op een warme julidag heb ik een afspraak met 
Nienke Brinkman van Natuurbegraafplaats Hoog-
engraven bij Ommen, een van de Natuurbegraaf-
plaatsen van Waarde. Hoogengraven beslaat 25 ha 
en is sinds 2019 open; de eenvoudige sfeervolle 
ontvangst- en afscheidsruimte staat er sinds 2020. 
Nienke is sinds vorig jaar werkzaam voor de orga-
nisatie (als relatiebeheerder) en vanaf dit jaar als 
locatiebeheerder van deze natuurbegraafplaats in 
het Arriërveld. Nienke: “Deze strook grond is nooit 
geschikt geweest voor landbouw. Er was altijd al 
bos en heide en dat is ook wat we hier graag in 
stand willen houden.  
 
Natuurbegraven is een mooie en duurzame 
manier van begraven. Door hier een graf te reser-
veren wordt bijgedragen aan het in stand houden 
van natuur voor toekomstige generaties. Het 
terrein heeft een dubbele bestemming: natuurge-
bied en begraafplaats. Door het eeuwig grafrecht 
blijft de bestemming begraafplaats behouden. Aan 
deze locatie mag dan geen andere bestemming 
worden toegekend. Hiermee is het een garantie 
dat de begraafplaats en de natuur in de toekomst 
behouden blijft. Met de inkomsten wordt het 
natuurbeheer bekostigd, ook in de toekomst als 
het terrein vol is. Toen we dit gebied verwierven, 
was het vrijwel geheel dichtgegroeid. Er stond 
ontzettend veel Amerikaanse vogelkers of bospest. 
Dat hebben we voor een groot deel verwijderd. 

Het is wel erg hardnekkig, dus de 
komende tijd zullen we daar nog 
veel mee te maken krijgen”. Op 
haar laptop laat ze me via de link 
https://www.natuurbegraafplaats-
hoogengraven.nl/natuurbegraaf-
plaats/natuurbeheer-2/ zien hoe 
het gebied zich heeft ontwikkeld 
vanaf eind 18e eeuw. Het open 
karakter van de heide en stuifzand 
was anno 2015 vrijwel volledig ver-
dwenen, tezamen met de daarbij 
horende biodiversiteit. Het gebied is 
veel later bebost. Op kaarten uit de 
jaren ‘70 is te zien dat er hier toen 
nog uitgestrekte heidevelden en 
zandverstuivingen waren.  
 
Halverwege de jaren ‘80 is op 
een gedeelte van het perceel een 
productiebos aangelegd. Vanaf 
die tijd is er niets meer gebeurd 
en is het hier langzaam dichtge-
groeid met vogelkers, totdat de 
natuurbegraafplaats het terrein 
aankocht. Er stonden gelukkig nog 
wel een aantal oude loofbomen, 
vliegdennen en jeneverbesstruiken. 
Daar zijn ze natuurlijk heel zuinig 
op, vertelt Nienke. De jonge eikjes, 
vlier, vuilboom, krent, sporkehout 
en lijsterbes worden zorgvuldig 
afgeschermd tegen de vraat van 
de groep schapen die het terrein 
gecontroleerd doorkruist.  
 
Samen met vijf collega’s bege-
leidt Nienke de uitvaarten die hier 

wekelijks plaatsvinden. Relatie-
beheerders zijn ze, en dat bete-
kent dat ze informatie geven aan 
geïnteresseerden, samen met 
mensen een grafplek uitzoeken en 
alles regelen rondom een uitvaart. 
Ze verzorgen rondleidingen en 
een jaarlijkse inspiratiedag. Tijdens 
deze dag bieden ze een uitgebreid 
programma met een informatie-
markt. Nienke: “Mensen komen 
hier vaak omdat ze er via via over 
gehoord hebben, of ze hebben een 
uitvaart meegemaakt en zijn onder 
de indruk. Als iemand eenmaal 
heeft besloten een plek te willen 
reserveren gaan we het terrein in 
en wordt m.b.v. de landmeter via 
satellieten nauwkeurig de plek inge-
meten. Het x- en y-coördinaat van 
deze meting wordt vastgelegd in de 
grafakte”. Behalve relatiebeheerders 
zijn er twee natuurbeheerders, twee 
cateringmedewerkers en circa 25 
vrijwilligers aan Hoogengraven ver-
bonden. Die vrijwilligers verrichten 
allerlei werkzaamheden in het 
gebied, maar zijn ook behulpzaam 
bij de uitvaart (catering en mensen 
vervoeren met e-car of golfkar) of 
zijn actief bij rondleidingen. Desge-
vraagd zegt Nienke dat er gelukkig 
weinig handhavingsproblemen zijn, 
op een enkele loslopende hond of 
mountainbiker na.

Een door een paaltje aangeduide gereser-

veerde grafplek
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Er stond ontzettend veel Amerikaanse vogelkers, dat hebben we voor een groot deel verwijderd

Daar waar de schapen grazen hoeft er niet machinaal gemaaid te worden

Tankmos gaat sowieso 
onderin het graf  
Als we even later het gebied 
inlopen neemt Nienke de Trimble 
(landmeter) en een rugzak met 
tablet, meetlint, hamer en piket-
paaltjes mee. Langs het pad zijn 
hier en daar kleine houten paaltjes 
zichtbaar. Daarop een metalen 
plaatje met een uniek nummer dat 
ook in de grafakte staat. Nienke 
vertelt dat een groot gedeelte 
van de mensen die hier begraven 
willen worden al bij leven een plek 
uitzoekt. Ik zie tijdens onze wande-
ling regelmatig een al dan niet vers 
graf; het oogt natuurlijk, soms ligt er 
een houten schijf met een inscriptie. 
De verwachting is dat zo’n boom-
schijf 7-10 jaar mee gaat. Ons pad 
loopt op de grens van heide en bos. 
Overal frisgroene pijpenstrootjes; 

Tankmos gaat onderin het graf

Nienke vertelt dat de kudde van 
bijna 30 schapen elke dag volop 
geniet van een voedzame maaltijd 
in de vorm van grassen, vogel-
kers en jong opschot van berken 
en dennen. Daar waar zij grazen, 
hoeft er niet machinaal gemaaid te 
worden en dat scheelt niet alleen 
in brandstof, maar zorgt ook dat de 
rust in het gebied wordt behouden.
 
We staan stil bij een recent graf; 
er liggen nog bloemen. Nienke: 
“Bij een begrafenis zijn bloemen 
natuurlijk toegestaan. Na twee 
weken worden de bloemen door 
de familie zelf, of door ons weg-
gehaald en mogen er geen nieuwe 
bloemen geplaatst of iets anders 
op het graf achter gelaten worden. 
Vanaf dat moment neemt de natuur 
de zorg voor het graf over en komt 
de natuurlijke begroeiing geleidelijk 
aan terug op de plek van het graf. 
Tijdens een informatie- of reserve-
ringsgesprek leggen we dit altijd uit, 
en ook waarom we voorwaarden 
stellen aan bijvoorbeeld de kleding 
en de kist/mand/baar/wade van 
de overledene. Een uitvaart op 
Natuurbegraafplaats Hoogengraven 
is in alle opzichten een groene 
uitvaart waarbij gebruik wordt 
gemaakt van natuurlijk afbreekbare 
materialen die gemakkelijk weer 
door de natuur worden opgenomen.  
 
Een kist heeft bijvoorbeeld geen 
spijkers of koperen handvatten, 
maar is gemaakt van afbreekbare 
materialen met deuvels of natuur-
lijke verteerbare lijmen”.
Als we verder lopen vertelt ze iets 
over het delven van een graf. “Onze 
natuurbeheerders bekijken bij het 
openen en sluiten van een graf 
wat de natuurwaarden op die plek 
zijn. De grafdelver begint met het 
weghalen van de humuslaag die 
apart gelegd wordt. Je stuit in dit 
terrein daarna meteen op wit zand. 
Als we het graf sluiten doen we het 
in principe in omgekeerde volgorde. 
Maar soms besluit de natuurbe-
heerder de humuslaag eerst terug 
te storten. Op de hei vormt het 
witte zand dat dan bovenop komt 
een nieuw biotoop, bijvoorbeeld 
voor de levendbarende hagedis. 
Zo’n nieuwe biotoop zorgt er ook 
voor dat er weer andere mossen, 
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korstmossen en ook de heide weer kunnen terug 
groeien.” Ze bukt zich en plukt een handvol mos 
van de grond. “Kijk, dit is zogenaamd tankmos, dat 
als een tank over het zand heen walst (eigenlijk 
heet het Grijs Kronkelsteeltje). Het is een exoot die 
pas sinds 1961 in Nederland voorkomt en goed 
gedijt dankzij de hoge stikstofdepositie. Inheemse 
mossoorten, zoals bekertjesmos en open ren-
diermos krijgen hierdoor steeds minder kans, maar 
ook de heide zelf.  
 
Groeit tankmos op de plek waar we een graf 
openen, dan halen we dit weg door het onderin 
het graf te leggen. Daarmee krijgen de inheemse 
soorten meer kans. Gelukkig hebben we op ons 
terrein ook veel bijzondere korstmossen waar we 
heel zuinig op zijn”. Als we doorlopen wijst ze op 
de karakteristieke vliegdennen die tot fantastische 
vormen zijn uitgegroeid. Er is hier en daar een 
jeneverbes en de lijsterbessen brengen met hun 
bessen wat kleur in het landschap. Er zijn drie  
poelen die populair zijn gezien de vele houten 
paaltjes. We gaan door het bos terug. De vogel-
kers is hier nog ruim aanwezig. De ploeg vrijwil-
ligers die hier wekelijks werkt heeft er de handen 
vol aan. Nienke wijst op een geringde forse vogel-
kersboom. Door het ringen sterft de boom lang-
zaam, maar dat ringen moet met zorg gebeuren 
anders loopt de boom zo weer uit, begrijp ik.  
 
Ik krijg nog een demonstratie van het vaststellen 
van een plek. Op haar tablet kan ze zien wat de 
ruimte is t.o.v. andere gereserveerde plekken en 
of er iemand begraven is. De coördinaten zijn 
via een link vast te stellen. Ik heb tijdens mijn 
wandeling uiteraard een aantal graven gezien, 
maar vooral ook plekken waar de natuur ogen-
schijnlijk zijn oorspronkelijke vorm weer heeft 
aangenomen. Een houten schijf met maximaal 
42 karakters rest en ook die is binnen 7 à 10 jaar 
vergaan. 

Tekst: Wil Kroon
Foto’s: Henk Breman De graven gaan op in de natuur


