
ZORG & WELZIJNNUMMER 3 - 20216

De natuurbegraafplaats ligt op ongeveer 

een half uur rijden vanaf regio Amersfoort en 

ligt in één van de mooiste bosgebieden van  

Nederland. Het gebied is 500 hectare groot 

en bevat een bijzonder eeuwenoud eiken- 

beukenbos. Aan de zuidelijke rand van dit eiken-

beukenbos bevindt zich natuurbegraafplaats 

Elspeterbos. De natuurbegraafplaats maakt 

deel uit van het Gelders Natuurnetwerk en  

Natura2000. Op een gebied van 14 hectare 

mogen de komende jaren maximaal 1200 gra-

ven (1 persoon) worden uitgegeven en een 

groot aantal graven is inmiddels al verkocht.

 EIGEN PLEK

“Natuurbegraven is een van de oudste en 

meest natuurlijke manieren om een overlede-

ne te begraven”, vertelt Arjan Jurry, directeur 

en ontwikkelaar van de natuurbegraafplaats. 

“Het bijzondere is dat u echt een eigen plek 

krijgt in de natuur. Daarnaast is een graf voor 

altijd en wordt deze niet geruimd. Om een lo-

catie te kiezen, geven we een rondleiding over 

het terrein en zoeken we een plek uit die het 

beste bij u of uw dierbare past. Dat kan zijn on-

der een oude statige eik, in het bos, of in het 

open heideveld etc. Heeft u een plek gevon-

den, dan wordt deze zorgvuldig geregistreerd 

en ontvangt u een grafrechtovereenkomst met 

de coördinaten van de locatie. Na overlijden 

kan de plaats wordt gemarkeerd met een 

boomschijf van eikenhout. Zo kunt u de plek 

op de begraafplaats altijd terugvinden.”

 BEHOUD NATUUR

Op grond van de botanische kwaliteit wordt 

het Elspeterbos beschouwd als de beste voor-

beelden van natuurlijke bosgemeenschappen. 

“In het gebied leven kleine dieren als dassen, 

boommarters en vossen”, vervolgt Jurry. “Ook 

eekhoorns, konijnen en hazen zijn hier niet 

weg te denken en in de bomen maken bos-

vogels als de houtduif, vink, zanglijster, merel 

en roodborstje graag hun nesten. Bij zonsop-

komst of -ondergang kunt u zelfs herten en 

reeën zien. Redenen om heel zuinig te zijn op 

dit eiken-beukenboombos. De opbrengsten 

van de natuurbegraafplaats komen ten goede 

aan natuur- en bosbeheer, voor nu en later. 

Zo stellen we de toekomst van het bos veilig. 

Mensen die hier een plek aanschaffen, dragen 

dus hun steentje bij aan het behoud van de 

natuur voor toekomstige generaties.”

 LEVEND MONUMENT

Op landgoed Elspeterbos, vlak naast Natuur-

begraafplaats Elspeterbos wordt in 2021 een 

herinneringsbos ingericht. In dit herinnerings-

bos kunnen overledenen, jong en oud, her-

dacht worden die op de natuurbegraafplaats 

of ergens anders in Nederland begraven of 

gecremeerd zijn. Plant je een boom dan krijgt 

de overledene een plek in het bos en wordt 

de geplante boom een onderdeel van het le-

vend monument. Het herinneringsbos ligt op 

een prachtige plek middenin de natuur. Het is 

er mooi, sereen en geeft een gevoel van rust. 

Dit bos geeft iedereen de mogelijkheid een  

herinnering in de vorm van een boom achter 

te laten en een plek te hebben om naar toe te 

gaan als er behoefte aan is.

Natuurbegraven is een mooie en duurzame 

manier van begraven. Na de begrafenis ont-

fermt de natuur zich over het graf, zodat dit na 

verloop van tijd weer één wordt met de omge-

ving. Wilt u meer informatie? Neem dan vrij-

blijvend contact op met Natuurbegraafplaats 

Elspeterbos.

Naast de begraafplaats ligt Hotel-Restaurant 

Mennorode en is er een houten kerkje. Hier 

zijn mogelijkheden voor catering en ontvangst 

van gasten of het drinken van een kopje thee 

of koffie na uw bezoek aan de begraafplaats.

ELSPEET - Een groeiend aantal mensen 

wil na hun overlijden begraven worden 

in de natuur. Een rustplaats tussen 

bomen en dieren. Natuurbegraafplaats 

Elspeterbos is onderdeel van het grote 

Elspeterbos bij Elspeet (gemeente  

Nunspeet). Sinds 2019 is de natuur- 

begraafplaats geopend.

Natuurbegraafplaats Elspeterbos

Een bijzondere rustplaats
in de natuur

NATUURBEGRAAFPLAATS 

ELSPETERBOS

Bezoekadres: 

70 m ten noorden van 

de Apeldoornseweg 185, Elspeet

T. 085-5004141 

E. info@natuurbegraafplaatselspeterbos.nl

I. www.natuurbegraafplaatselspeterbos.nl

Het correspondentieadres is 

Vermeerlaan 46, 3723 EN Bilthoven


