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Run op
groene
graven
3 Veel belangstelling voor
nieuwe natuurbegraaf-
plaats in bossen bij Eext
3 Aantekening in agenda
leidt tot eerste begrafenis

Door Robbert Willemsen
Eext Het loopt stormbij natuurbe-

graafplaats Hillig Meer in Eext. Na

een succesvolle open dag in no-

vember vorig jaar zijn er inmiddels

acht personen daadwerkelijk be-

graven en hebben de afgelopen drie

maanden meer dan zestig mensen

een plekje gereserveerd in de bos-

rijke omgeving tussen Eext en Rol-

de.

Het succes begon, zegt manager

Chris Schreve, al op de open dag.

Het was op 18 november vorig jaar

een druilerige dag, maar desalniet-

temin kwamen er 500 nieuwsgieri-

gen op af. "Zo veel mensen, dat

heeft ons echt overdonderd. We

kregen veel enthousiaste reacties,

blijkbaar trekt het begraven wor-

den in de natuur. Het past ook in

deze tijd. Steedsmeermensenwor-

den milieubewuster en gaan voor

groen en duurzaam. Daarnaast is

het hier goedkoper om begraven te

worden dan op een reguliere be-

graafplaats. Geen duur monument

maar bijvoorbeeld een boom of kei

als gedenkteken, geen onderhoud,

lage begraafkosten en je hebt hier

voor eeuwig een graf. Maar je hebt

hier vooral een prachtige plek van

25 vierkante meter in het oude of

nieuwe bos en de mooie omgeving

helpt ooknabestaandenbij het ver-

werken van het verlies en het ge-

denken van de overledene."

De eerste begrafenis op Hillig

Meer zal Schreve niet licht verge-

ten. Die kwam bij toeval tot stand.

"Een man had in zijn agenda ge-

schreven hier naar de open dag te

willen gaan, maar kwam plots te

overlijden. Zijn vrouw wist niets

van die open dag, tot zij de aanteke-

ning in zijn agenda las. Toen heeft

de familie besloten dat zijn laatste

rustplaats Hillig Meer in Eext

moest worden."

De natuurbegraafplaats is overi-

gens nog niet helemaal af. Een huis

op het terreinwordt nog verbouwd

tot ceremonieruimte en Schreve

hoopt dat die rond 7 juni feestelijk

kanwordengeopend. "Enhoewel er

op een oppervlakte van 33 hectare

genoeg plek is, gaat het tot nu toe

met gemiddeld 20 aanmeldingen

per maand behoorlijk hard. Ik raad

belangstellenden dan ook aan eens

langs te komen voordat de mooiste

plekken zijn vergeven."
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