
Natuurlijk begraven



Een persoonlijke keuze

• Eeuwige rust in de natuur 

• “Opgaan in de natuur” / de natuurlijke kringloop

• Na de dood : de natuur verrijken – niet vervuilen

• Rustgevende omgeving voor nabestaanden – met gedenkpaden – natuurlijke gedenktekens



Natuurbegraafplaatsen in Nederland

• Stichting Natuurbegraven Nederland

• Samenwerking met Natuurmonumenten

• Locaties : 13 bestaande – verschillende  in onderzoek



Natuurbegraafplaatsen in Engeland

• Association of Natural Burial Grounds (ANBG)

• 270 natuurbegraafplaatsen in privé-beheer

• Begraven van lichamen toegelaten

• Code of Conduct – handboek – best practices –  klachtenbehandeling



Natuurbegraafplaatsen in de VS

• 93 geregistreerde “green burial cemeteries and memorial woodlands” in de 
Verenigde Staten : alleen natuurlijke grondstoffen mogen gebruikt worden voor 
de begrafenis

• Oproep voor ‘green funerals’

• Bijv. Greensprings (New York) – Milton Fields (Atlanta) – memorial woodland



Natuurbegraafplaatsen in Duitsland

• Naturfriedhöfen : meestal asurnen begraven in een bos

• Begrabniswäldern 
• Gemeinschafsbaumplatz (10 Basisbaumplatzen)

• Einzel- oder Partnerbaum

• Familien oder Freundschaftsbaum



Natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen

• Ook enkel toelating om asurnen te begraven

• Wijziging decreet lijkbezorging en begraafplaatsen : nu ook verstrooiing/begraven 
as buiten gemeentelijke begraafplaatsen toegelaten

• Sint – Niklaas : gedenkbos begraafplaats Heimolen

• Roeselare : urnenbos



Natuurbegraafplaats Rekem

• Historische begraafplaats van OPZ (psych. zorgcentruum)

• Nu deel van Nationaal Park Hoge Kempen (beheer Agentschap Natuur 
& Bos)

• Biologisch afbreekbare asurnen >> nu toegelaten



Milieukosten van begraven 

• Studie TU DELFT : grootste kost : lijkbezorging (balsemen) – rouwstoet 

• Crematie : energiekost – luchtvervuiling (dioxines - kwik) 

• VMM : per crematie : uitstoot van 0,049 gram kwik en 0,069 microgram dioxines 

• Carbon Trust : per crematie : uitstoot van 150 kilo CO2 (brandstof + kist + lichaam)

• Begraven : 

• probleem van ruimtebeslag (>< graven worden gemiddeld 1 keer per jaar bezocht

• Probleem onderhoud : pesticiden >> dikwijls vrijstellingen op verbod om te spuiten (geen 
overwoekerde graven)



“Ecologische” technieken

• Oplossen (alkalische hydrolyse – opwarming tot 180°C) in resomator 
>> water én wit poeder (vglb met as) : kan verstrooid worden

•  Vriesdrogen (cryomatie) (vloeibare stikstof tot -196°C) >> lijk wordt 
broos en valt uiteen

• Nadeel : ook energie-intensief - voordeel : zeer korte tijdsspanne



Humusatie 

• Humusatie = gecontroleerd proces van transformatie van lichamen 
door micro-organismen in compost en nadien humus

• Geschikt voor natuurlijk begraven in bossen



Milieu-onderzoek groene uitvaart TU Delft

• Onderzoek van alle mogelijke factoren (vervoer is max.) :



Levenscyclusanalyse begrafenis (TNO)

• Rangorde van begrafenistechnieken van meest milieuvervuilend naar meest milieuvriendelijk :
• Gewoon begraven (vooral door factor landgebruik – maar ook door transport grafsteen)

• Crematie

• Cryomatie (andere inschatting dan TU Delft)

• Resomatie

• Natuurlijk begraven zou veel beter scoren dan gewoon begraven (geen apart grondbeslag – geen 

grafsteen) – idem voor bijv. humusatie

• De organisatie van de uitvaart is wellicht het meest bepalend



Milieuvriendelijke doodskisten

• De eco-doodskist (uit hoogwaardig hout – met herplantplicht

• De rietendoodskist of korfkist

• De suikerrieten doodskist

• De fairtrade doodskist (natuurlijk hout - bamboe – wilgenteen – bananenblad-..)

• De kartonnen, de geweven, de wollen doodskist

• De lijkwade 



Ruiming van graven 

• Na verloop van concessie : ruiming van het graf

• Beenderen worden opnieuw begraven 

• Niet altijd volledige vertering van het lichaam – vervuiling grondwater door 
lijkvocht

• >> duurzame grafkelders met voldoende ventilatie als Best Beschikbare Techniek 



Beweging tegen natuurlijk begraven (NL)

• overdreven commerciële aanpak van sommige 
begrafenisondernemers – bijv. 34.000 begraafplekken gepland in nieuwe 
natuurlijke begraafplaats “Bonnenpolder” (Hoek van Holland)

• >> regels nodig rond aantal graven per oppervlakte-éénheid

• Vrees voor belasting recreatief karakter van natuur

• Vrees voor samengaan begraafplaatsen en fauna



Begrafenissen in handen van multinationals

• 3 multinationals : SCI – Stewart Enterprise – Loewen Group >< familiebedrijven

• SCI (Service Corporation International) : 3815 vestigingen, 580 begraafplaatsen en 197 
crematoria, verspreid over twintig landen in de vijf werelddelen >>   Mc DEATH 

• SCI : nu al 5% van de begrafenissen in ons land

• Streven naar monopolievorming >> prijsstijgingen

• >< verzet : mensen nemen begrafenisritueel terug in eigen 

    handen (o.m. :  keuze voor natuurlijk begraven)



Vergroening bestaande begraafplaatsen

• Omvormen van bestaande begraafplaatsen (bv. De Winning – Genk)
• meer groen

• pesticidenvrij maken

• Groene aanleg van nieuwe begraafplaatsen

• Natuurbegraafplaatsen



Afbakening zones voor asverstrooiing

• Strooiweides binnen bestaande begraafplaatsen

• Afbakening nieuwe strooiweides binnen het openbaar domein

• Vraag stellen in GR of DR (zoals Ilse Deschutter deed in Ekeren)



Studie INBO asverstrooiing in natuurgebied

• Mogelijke effecten op het milieu?

• “Algemeen is de grootste impact van crematie - as in natuurgebieden en bossen 
te wijten aan het enorm hoge calciumfosfaatgehalte en de geassocieerde hoge 
pH, de aanwezige zouten (Na, Cl) en zware metalen”

• Begraven in een asurne beter dan asverstrooiing

• Soort urnen is wel van belang



Besluit : drie stappen

• Vergroening bestaande begraafplaatsen 

• Aandacht voor ecologische uitvaarten

• Ruimte voor natuurlijk begraven – mits goede regelgeving
• In urnen

• Maar ook natuurlijk begraven van lichamen

•                                                        >>
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