
natuurbegraafplaats

De utrecht

Natuurbegraven 

- in de natuur

- met de natuur 

- voor de natuur

Voor eeuwig verbonden



Welkom 1

Wat is natuurbegraven? 2

natuurbegraven op 
landgoed ‘De utrecht’ 3
een plek van en voor iedereen
natuur centraal
natuurlijke uitvaart

Het graf 4/5
soorten graven
Kosten van een graf
uitzoeken en kopen van een graf
Markeren en terugvinden van het graf

De uitvaart 6
natuurlijke materialen
nabestaanden centraal
Ceremoniegebouw ‘portaal de 8’
eeuwige grafrust

praktische informatie 7/12
servicepunt
Openingstijden
bereikbaarheid
plattegronden
Contact

bijlagen
tarievenlijst

Inhoud
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Welkom

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ biedt natuurlijk ‘eeuwige rust in de natuur’. ‘De utrecht’
biedt u en uw nabestaanden vooral tijd – tijd om uw dagelijkse beslommeringen los te laten
en eenvoudigweg te zijn. als u hier rondloopt hebt u geen agenda nodig. In de stille besloten-
heid van de verschillende landschapstypen verdwijnen de beslommeringen van alledag van-
zelf en versmelten de gebroken momenten tot een vloeiend en tijdloos nu, dat u de ruimte
geeft om los te laten, te bezinnen en terug te keren tot uzelf. 

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ is een oude plek waar vroeger de heide bloeide. Waar onze
prehistorische voorouders op jacht gingen en in recentere tijd hun akkers bewerkten. 
Wij willen – samen met u - de verbinding vormen met dat verleden in het besef dat wij allen –
leven onder dezelfde zon en ademen in dezelfde ruimte. Wij willen voelbaar maken dat wij
deel uitmaken van dezelfde eeuwige levensstroom.

Daarom herstellen wij de komende jaren het landschap uit die vervlogen dagen en geven 
wij het terrein van de begraafplaats zijn duurzame karakter terug. Wij creëren ook nieuwe
natuur op basis van de tradities van onze voorouders en laten ons hierbij leiden door de 
aangeboren intuïtie van ieder mens. Op deze manier scheppen wij – met uw hulp - een 
harmonische omgeving die inspireert en die helpt bij het afscheid nemen en het verwerken
van verlies.

De schoonheid van de natuur spreekt tot ieders hart. De geur van voorjaarsbloesem, het 
wuiven van het zomergraan, het snateren van wilde ganzen in de herfst, het verstillen van 
de wereld in de winter – het zijn de bouwstenen van ons bestaan. Ze openen onze ogen voor
de orde van de dingen en het grotere verhaal. Met liefde, respect en bewondering werken wij
daarom aan deze plek. een plek van iedereen, voor iedereen. als tijdelijke hoeders
die een uniek stukje natuur beschermen en doorgeven aan volgende generaties.

namens de mensen van ’De utrecht’ heet ik u van harte welkom!

Joyce Sengers
Oprichter Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’
Een mooie plek in de natuur

1



De filosofie achter natuurbegraven is dat sterven een natuurlijke gebeurtenis is, die om een zinvol
antwoord vraagt. Dit antwoord is het op natuurlijke wijze teruggeven van het lichaam of de as van
de overledene aan de natuur. Hierdoor worden lichaam en as opgenomen in de eeuwige kringloop
van het leven en wordt de tijdelijkheid van het aardse bestaan overstegen. Veel mensen zien 
natuurbegraven daarom als een manier om symbolisch verder te leven na de dood.

Wat is natuurbegraven?
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- Een plek van en voor iedereen

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ is een plek van 
en voor iedereen – waar iedereen mee kan genieten
van wat landgoed ‘De utrecht’ te bieden heeft. 
alles op ‘De utrecht’ draait om natuurwaarden en
mede-menselijkheid. Door de open houding, dienst-
baarheid en betrokkenheid van onze medewerkers
hopen wij dat u zich welkom en thuis voelt.

- Natuur centraal

Op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ staat de 
natuur centraal:

• De natuurbegraafplaats blijft voor altijd natuur
• Er wordt met beleid begraven
• De menselijke resten blijven voor eeuwig in situ
• De natuur mag zijn gang gaan
• De graven worden onderdeel van de natuur
• De oorspronkelijk natuurwaarden worden hersteld

- Natuurlijke uitvaart

bij een uitvaart op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’
worden uitsluitend natuurlijke en afbreekbare 
materialen gebruikt. De nabestaanden hebben
maximale ruimte en vrijheid om de ceremonie naar
eigen inzicht vorm te geven. als u kiest voor een 
natuurgraf op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’
weet u zeker dat uw uitvaart natuurvriendelijk is 
en dat uw familie en dierbaren op hun eigen manier
afscheid van u kunnen nemen. 

natuurbegraven op 
landgoed ‘De utrecht’
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soorten graven

Op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ worden 
individuele, dubbele en generatiegraven aan-
geboden, zowel voor lichamen als voor urnen.
een combinatie van beide is ook mogelijk. 
De afstand tussen de graven bedraagt minimaal 
2,5 meter. Onder de humuslaag kan crematie-as
worden ‘ingestrooid’.

Delven van het graf

Op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ wordt bij 
het delven van het graf rekening gehouden met de
aanwezige bomen. eventuele wortels worden vooraf
deskundig gesnoeid. Daarna wordt de betreffende
boom met rust gelaten en worden geen nieuwe 
graven uitgegeven in de buurt van de boom. 
bij het delven van het graf worden de grondlagen
gescheiden en apart gelegd. bij het sluiten van 
het graf worden ze in omgekeerde volgorde terug-
gelegd. Hierdoor kunnen de zaden in de zadenbank 
optimaal ontkiemen en wordt het graf sneller 
opgenomen in de natuur. Voor het veilig fixeren van
de grafkuil wordt een natuurvriendelijke bekisting
gebruikt.

Kosten van een graf

een natuurgraf op ‘De utrecht’ kost aanmerkelijk
minder dan een traditioneel graf, omdat u maar 
één keer grafrecht betaalt en de onderhouds- en
beheerskosten zijn inbegrepen in het grafrecht. 
Ook betaalt u uitsluitend voor het grafteken, omdat
grafmonumenten en andere vormen van grafbedek-
king niet zijn toegestaan. net als bij een gewone 
begraving betaalt u begraafkosten voor het openen
en sluiten van het graf, het registreren van het graf
en het assisteren tijdens de begraving. Ook deze
kosten zijn eenmalig. 

• De actuele tarievenlijst treft u aan in de bijlage.

Het graf
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uitzoeken van een graf

bij het uitzoeken van een graf op ‘De utrecht’ kunt 
u kiezen uit vijf landschapstypen met elk een eigen
sfeer: heide, broekbos, berkenbos, lichthoutsoor-
tenbos en schaduwsoortenbos. gun uzelf voldoende
tijd om een keuze te maken en breng ‘De utrecht’ 
af en toe een bezoek om vertrouwd te raken met de
atmosfeer. 

Kopen van een graf

Op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ kunt u ‘bij
leven’ een graf kopen. als u een plek hebt uitgeko-
zen maken wij een grafakte op waarin het type graf,
de locatie en andere details worden vastgelegd. u
kunt ook een graf kopen zonder locatie. u betaalt
dan het bij de reservering geldende tarief; uw nabe-
staanden bepalen te zijner tijd waar het graf komt te
liggen. In spoedsituaties kunnen nabestaanden per
direct een graf uitzoeken op natuurbegraafplaats
‘De utrecht.’ Wij leggen de locatie en het type graf
dan ter plekke vast.

Markeren van het graf

Op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ worden de
graven gemarkeerd met een houten boomschijf. 
als er voldoende groeiruimte is kan het graf ook
worden gemarkeerd met een (inheemse) herinne-
ringsboom. In de boomschijf en in de plantpalen 
van de herinneringsboom mag een inscriptie worden
aangebracht. Ook kan het graf worden ingezaaid
met inheemse zaden. Wij leveren behalve geschikte
boomschijven en bomen een speciaal zadenmeng-
sel, dat aansluit op de ecologische omstandigheden
op ‘De utrecht.’ als de boomschijf vergaat of de 
herinneringsboom niet aanslaat mag er een nieuwe
schijf of boom worden geplaatst. andere manieren
om het graf te markeren en beplanten zijn op 
‘De utrecht’ niet toegestaan.

terugvinden van het graf

De wet verplicht ons om alle gegevens van het graf
vast te leggen in een begraafplaatsregister. aan de
hand van dit register kunnen graven op ‘De utrecht’
te allen tijde worden teruggevonden – zo nodig met
behulp van landmeetkunde en gps-apparatuur. 
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natuurlijke materialen

Op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ wordt de 
uitvaart natuur – en milieuvriendelijk ingevuld. 
uitgangspunt is dat de kist, de wade en de urn 
bestaan uit natuurlijke en goed afbreekbare 
materialen en dat er bloemen uit de streek worden
gebruikt, bijvoorbeeld uit uw eigen tuin. bij twijfel
over de eigenschappen van een bepaald materiaal,
voorzien wij u met alle plezier van deskundig advies.

nabestaanden centraal

Op natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ zijn de 
nabestaanden volledig vrij om de uitvaart op hun
eigen manier in te vullen – mits passend en met 
respect voor de natuur. natuurbegraafplaats 
‘De utrecht’ beschikt over twee natuurtheaters,
waar de nabestaanden een ceremoniële bijeen-
komst kunnen houden in de open lucht. er is 
gelegenheid om muziek te maken, een toespraak 
te houden of afscheid nemen in een andere vorm.
Desgewenst zorgen wij voor een tent, verwarming 
en een muziekinstallatie. Ook de pantry op de 
natuurbegraafplaats kan worden gebruikt. Dit is
echter niet verplicht. u kunt de ceremonie ook 
houden op een locatie buiten de natuurbegraaf-
plaats en gebruikmaken van de diensten van een 
externe cateraar. 

De uitvaart
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Ceremoniegebouw ‘portaal de 8’

In 2018 krijgt natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ 
een eigen gebouw voor het houden van vieringen 
en ceremonies. ‘portaal de 8’ wordt tevens een
stilte- en ontmoetingsplek. Om de diverse functies
van het gebouw te ondersteunen wordt ‘portaal 
de 8’ gerealiseerd in het hart van de begraafplaats,
op de kruising van De scheidijk en de centrale 
berkensingel.

eeuwige grafrust  

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ pacht het 
natuurbegraafterrein voor 60 jaar van verzekerings-
maatschappij a.s.r.. Hierna wordt het terrein voor-
goed teruggegeven aan de natuur en beheerd 
als natuurterrein. a.s.r. heeft zich verplicht om de 
graven op de natuurbegraafplaats voor eeuwig 
ongemoeid te laten. Deze verplichting geldt ook
voor alle opvolgende eigenaren van het terrein. 
alle afspraken rond grafrust en beheer zijn notarieel
vastgelegd.

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’



praktische informatie

Openingstijden

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ is open van 
zonsopgang tot zonsondergang. gedurende de 
openingstijden kunt u vrij wandelen en verblijven 
op de natuurbegraafplaats.

servicepunt

tegenover de parkeerplaats ligt het servicepunt. 
u kunt hier allerlei informatie krijgen over de 
natuurbegraafplaats, zoals een plattegrond, 
wandelroutes en natuurberichten. Het servicepunt
is voorzien van toiletten en een picknickbank, 
zodat u uitgerust en opgefrist aan uw bezoek kunt 
beginnen. Het servicepunt doet tevens dienst als 
afspraakruimte en is het vertrekpunt voor de maan-
delijkse rondleidingen over de natuurbegraafplaats.
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bereikbaarheid

auto
Vanaf tilburg is het een kwartier rijden naar natuur-
begraafplaats ‘De utrecht.’ De natuurbegraafplaats
ligt aan De scheidijk in esbeek op de grens van de
gemeenten Hilvarenbeek en reusel de Mierden. 
u kunt de scheidijk het beste inrijden vanaf de lage
Mierdseweg (n269). De ingang wordt aangegeven
met de bruine toeristische borden. Vanaf de andere
kant (prins Hendriklaan) is De scheidijk niet toegan-
kelijk per auto.

Openbaar vervoer
Op station tilburg neemt u buslijn 143 richting 
reusel. na een half uur stapt u uit bij bushalte 
Wellenseind in lage Mierde. nu vijf à tien minuten
teruglopen tot u links De scheidijk ziet. Wanneer
lopen bezwaarlijk is, halen wij u op. neem hiervoor
s.v.p. tijdig contact met ons op.

fietsen en wandelen
In de directe omgeving van natuurbegraafplaats 
‘De utrecht’ liggen de fietsknooppunten 93, 94, 95,
99 en 98. In het hart van de natuurbegraafplaats 
ligt wandelknooppunt 11.

Vervoer op de natuurbegraafplaats
natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ is voorzien van
een halfverhard en rolstoelvriendelijk pad. als u het
pad volgt passeert u de diverse landschapstypen.
Onderweg staan bankjes waar u kunt uitrusten 
terwijl u van het uitzicht geniet. Het pad heeft de
vorm van een lus waardoor u automatisch terug-
keert naar uw vertrekpunt en niet kunt verdwalen.
De natuurbegraafplaats beschikt over een elektri-
sche terreinwagen voor maximaal zes personen
waarmee u desgewenst tot aan het graf van uw 
dierbare wordt gebracht. neem hiervoor s.v.p. 
tijdig contact met ons op.
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Contact

De scheidijk 1 
5085 nr  esbeek 

telefOOn: 013 203 2175
e-MaIl: info@nbpu.nl 
Internet: www.nbpu.nl
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Colofon

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’�heeft zich 
verbonden met: 

- natural Death Centre (uK) 
- the natural step (nts) 
- landelijke organisatie van begraafplaatsen (lOb) 
- branchevereniging natuurbegraven, brana 
- land van de Hilver 

natuurbegraafplaats ‘De utrecht’ 
is een initiatief van 

Inspireert, stimuleert en ontwikkelt natuur-
begraafplaatsen en groene uitvaarten. 
Volgt daarbij de duurzaamheids-filosofie van 
‘the natural step’. Zoekt daarbij samenwerking 
met diverse organisaties en maakt op die manier 
natuurbegraven bereikbaar voor een ieder. 

Vormgeving:  Het nieuwe land grafisch en ruimtelijk ontwerp

teksten:           Joyce sengers 

redactie: Hans stuyling de lange

foto’s:                Vincent van den Hoogen, Jos nacken, Joyce sengers 
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