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Op Hillig Meer kun je je midden in de
natuur laten begraven op de plek die
je el uitkie t en aar je je pre g bij
voelt. Bijvoorbeeld in de buurt van
water of onder een mooie oude boom.
Het is een begraafplaats voor iedereen,
ongea t geloof of a omst.

Voor meneer en mevrouw Van Veen
is er nog een belangrijke reden dat zij
kiezen voor deze natuurbegraafplaats
en die ee alles met un kinderen te
maken. “Een graf op Hillig Meer is
eeuwigdurend, omdat zo’n graf nooit
wordt geruimd. En daarmee besparen
wij onze kinderen later een probleem,
want zij hoeven zich geen zorgen te
maken over verlenging van grafrechten.”

“Bovendien hoeven onze
kinderen het graf niet te
onderhouden. Dat doet de
natuur hier zelf!”

Behoud van natuur
a de begrafenis on ermt de natuur

zich over het graf. Daarom zijn op
Hillig Meer geen grafmonumenten
en worden in en om het graf alleen
vergankelijke en natuurlijke materialen
gebruikt die snel en goed door de
natuur worden opgenomen.

Kleding van overledenen, een lijkwade,
kist of urn zijn daarom van natuurlijk
a reekbaar materiaal gemaakt.
Gedenktekens zijn in de meest natuur-
lijke vorm aanwezig, zoals een boom of
een Drentse zwer ei met inscrip e.

Chris Schreve is één van de beheerders
van de natuurbegraafplaats: “Mensen
die op Hillig Meer hun laatste rustplaats
kiezen, helpen mee aan behoud van
natuur voor toekoms ge genera es.
Wij besteden veel zorg en aandacht aan
natuurbehoud en de ontwikkeling van
nieuwe natuur. Daarom is er veel jong
bos en wordt onder andere ook land-
bouwgrond omgezet naar nieuw bos.”

nder dan een trad one e
e raa aat

Natuurbegraven is de oudste en meest
natuurlijke manier om een overledene
te begraven. Een manier om het
lichaam terug te geven aan de natuur.

Respect voor de overledene gaat
hand in hand met respect voor
natuur en milieu. Dat is waarom
steeds meer mensen kiezen voor
deze vorm van begraven.

De uiteindelijke tarieven voor een graf
op Hillig Meer zijn aanzienlijk lager dan
bij een tradi onele begraafplaats.
Dit komt mede doordat er geen onder-
houdskosten zijn. Ook krijg je niet te
maken met verlenging van het grafrecht
en hoge kosten voor een grafmonu-
ment. Je betaalt dus eenmalig voor een
plek met eeuwig grafrecht. Een graf is
gesitueerd op een ruime oppervlakte
van 25 vierkante meter.

B ondere e voor na e taanden
Voor nabestaanden is Hillig Meer een
bijzondere plek om een dierbare te
gedenken, op elk gewenst moment.
Bijvoorbeeld door een wandeling te
maken op een mooie lentedag of bij het
graf in s lte samen te zijn en de troos-
tende kracht van natuur te ervaren.

Een betekenisvolle, passende afscheids-
ceremonie is een belangrijk begin
van het rouwproces. Bij Hillig Meer is
le erlijk en guurlijk alle vrijheid om
een persoonlijke invulling te geven aan
de uitvaartceremonie, condoleance

en de laatste rustplaats. Wie dat wil
kan gebruikmaken van onder meer
de karakteris eke boskapel voor een
plech gheid in de buitenlucht. Ook
kan een plech gheid plaatsvinden in
het bijzondere en volledig ecologisch
gebouwde ontvangsthuis met prach ge
zichtlijnen over het natuurgebied.

en oude e raa aat et
een verhaa
Hillig Meer, o ewel heilig meer,
kent met zeven oude gra euvels van
3.000 jaar voor Christus, een eeuwen-
oude tradi e van rituelen en begraven.
Chris Schreve: “Het idee om van dit
gebied een natuurbegraafplaats te
maken, is geïnspireerd door het dubbel-
graf van een jonge moeder en haar kind
van vier, in één van de gra euvels.”
De natuurbegraafplaats ligt pal naast
een Hunebed. Een bijzondere mix van
begraa radi es bij elkaar.

Aan de gewijde rust in dit gebied
is nog niets veranderd in de loop
der eeuwen.

Hier ervaart men hoe de cyclus van
leven en dood zich oneindig herhaalt.
“We komen voort uit de natuur en ke-
ren er weer naar terug. Voor velen een
troostrijke gedachte die helpt bij het
verwerken van het verdriet”, zegt Chris.

den een ande n he en
on e e e o en
Mevrouw Van Veen: “Wij hebben eerst
een keer een rondleiding gekregen over
de natuurbegraafplaats. Toen we er een
week later met z’n tweeën een wande-
ling maakten, hebben we onze plek
gekozen, vlakbij de door ons zo geliefde
Grove den.”
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n het ra h e o e ed van de ond ru n renthe v a en t
atuur e raa aat eer evrou an een en haar an

he en h er on an een e voor h e ere erveerd o en a aren
naar de ond ru o te ande en o te et en e n onder de ndru van de
natuur en de e h eden van eer et onder dat h er eeu en
e eden a een eden e a an e n et oo er voor te en voor een
aat te ru t aat dan dden n d t ra h e o

“Middenin een prach g bos. Ik kan me niets mooiers voorstellen
voor een eeuwigdurende laatste rustplaats”

Natuurbegraafplaats Hillig Meer,
een gedenkplek met een verhaal


