
Eeuwige grafrust 
in de natuur
ELSPEET Natuurbegraafplaatsen krijgen steeds 
meer aandacht. 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. Sinds 1 november 2019 is de 
natuurbegraafplaats geopend.   

Het landgoed Elspeterbos 
ligt op de Noord-Veluwe. Het 
gebied is ongeveer 500 hectare 
groot en bevat een bijzonder 
eeuwenoud eiken-beukenbos. 
Aan de zuidelijke rand van dit 
eiken-beukenbos ligt de natuur-
begraafplaats. Het landgoed is 
al 100 jaar familiebezit. Sinds 
1917 is de familie Van Beuningen 
eigenaar en beheerder van het 
Elspeterbos. Een deel van het 
landgoed bestaat uit naaldhout 
van onder andere grove den, 
douglas, Japanse lariks, fijnspar 
en loofhout, maar ook uit ak-
kers, weilanden, heggen, singels 
en lanen. Veel naaldhoutperce-
len zijn voor houtproductie.

EIGEN PLEK
Directeur en ontwikkelaar 
Arjan Jurry over de duurzame 
begraafplaats: ,,De natuurbe-
graafplaats maakt onderdeel uit 
van het Gelders Natuurnetwerk 
en Natura2000. We mogen de 
komende jaren maximaal 1200 
graven uitgeven (1 persoon), 
inmiddels zijn er al 600 graven 
toegewezen. Het bijzondere is 
dat u echt een eigen plek krijgt 
in het natuurgebied. Om deze te 
kiezen geven we een persoon-
lijke rondleiding en markeren 
deze locatie, compleet met 
gps-coördinaten, zodat nabe-
staanden de plek later altijd te-
rug kunnen vinden. Vlak na de 
teraardebestelling is de locatie 
te herkennen door een eenvou-
dige eikenhouten boomschijf.” 

ACTIEF NATUURBEHEER
Jurry: ,,Voor natuurbegraaf-
plaats Elspeterbos zijn natuur-
ontwikkeling en natuurbeheer 
erg belangrijk. Om mensen 

een eeuwige rustplaats in de 
schoonheid van de natuur te 
kunnen bieden, is zorgvuldig 
en actief natuurbeheer nodig. 
Een beleidsplan voor de langere 
termijn zorgt daarvoor. Met de 
inkomsten van natuurbegraven 
willen we bestaande kwetsbare 
natuur in het Elspeterbos behe-
ren. Een deel ervan gebruiken 
we voor het in stand houden en 
terugbrengen naar de oor-
spronkelijke grootte van een 
heel bijzonder gebied binnen 
het Elspeterbos: het eeuwenou-
de eiken-beukenbos. Door de 
aankoop van een graf op onze 
natuurbegraafplaats, draagt u bij 
aan de instandhouding van dit 
bijzondere deel van het Elspe-
terbos.”

HERINNERINGSBOS
De beheerders richten op het 
landgoed ook een herinnerings-
bos in. Hier kunnen overle-
denen, jong en oud, herdacht 
worden die ergens anders in Ne-
derland begraven of gecremeerd 
zijn. Nabestaanden die een dier-
bare op de Natuurbegraafplaats 
Elspeterbos hebben begraven 
kunnen ook gebruik maken van 
het herinneringsbos.

Jurry: ,,Wanneer u een plek gaat 
uitzoeken, zal een medewerker 
u begeleiden. We nemen daar 
de tijd voor en doen dat daarom 
altijd op afspraak. Neem daarom 
gerust vrijblijvend contact op 
voor meer informatie en moge-
lijkheden.”
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