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’Leven en dood liggen in
de natuur dicht bij elkaar’
VRAAG & ANTWOORD
DOLF VAN DER WEIJ

Na bijna twee jaar van proce-

dures kan de eerste Drentse

natuurbegraafplaats worden

aangelegd op Landgoed Hei-

dehof in Eext. Daarmee gaat

een vurige wens in vervul-

ling van de eigenaren en

natuurliefhebbers Dolf van

der Weij en Annetje Braat.

Meneer Van der Weij, u moet een
Door Robbert Willemsen
Meneer Van der Weij, u moet een
blij mens zijn.
"Zeker. Onze filosofie is dat natuur

en mens met elkaar in verbinding

staan en een natuurbegraafplaats

maakt dat gevoel nog intenser. In

de natuur staan leven en dood im-

mers heel dicht bij elkaar. Gaat er

iets dood, dan betekent dat voor

iets anders nieuw leven. Wij willen

dat nabestaanden op de natuurbe-

graafplaats kunnen rouwen en in

die omgeving ook hun verlies kun-

nen verwerken. Uiteindelijk maak

je een nieuw begin, vind je nieuw

evenwicht."

En de natuur helpt daarbij?
"Wij denken van wel. Als iemand

gestrest is, voel je je al meer ont-

spannen als je in de natuur loopt.

Zo werkt dat ook met verdriet. De

natuur werkt troostend."

Er komen geen grafzerken?
"Nee, de graven komen bij stenen,

Drentse keien of bomen die hier in

het landschap thuishoren."

Hoe groot worden de graven?
"Die worden tenminste 25 vierkan-

te meter groot. Trouwens, er ko-

men niet alleen graven voor kisten,

maar ook graven voor urnen."

Hoeveel graven komen er?
"De natuurbegraafplaats wordt 35

hectare groot. Met 25 vierkante

meter per graf zijn dat dus erg veel

graven en urnen. Plek genoeg."

Wie kunnen er begraven worden?
"In principe iedereen."

Hoeveel kost zo’n laatste rust-
plaats in de natuur?
"Vergelijkbaar met de prijzen op

een gewone begraafplaats. Een graf

inhetnieuweboskost 3500 euro, in

het oude bos 4500 euro. En voor ur-

nen is dat respectievelijk 2000 en

2500 euro. En daar heb je een heel

mooie plek voor."

Wanneer kan men er terecht?
"We zijn nunogbezigmet zaken als

paden, brochures, officiële grafak-

tes en een grafregister. Op 16 no-

vember zijn we gereed om het eer-

ste graf te graven. Als mensen be-

langstelling hebben of meer infor-

matiewillen, kunnen ze bellenmet

0592-261109."


