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1. Opgave en situatie
De begraafplaats Nieuw Valkeveen is een ontwerp van architect Tersteeg uit de jaren dertig van de
vorige eeuw en valt qua stijl onder de Nieuwe Architectonische Tuinstijl.

De opzet is parkachtig met een sobere beplanting.
Ruim 16.000 m² van dit plan is niet aangelegd (het roodomlijnde deel op de tekening). Voor het
natuurlijk begraven is de noordoostelijke punt van 10.300
m² bestemd. Het tussenliggende deel van 6.279 m² zal nog
worden ingericht conform het ontwerp van Tersteeg. Het
hoofdpad hiervan is al aangelegd. Voor het natuurlijk
begraven wordt het ontwerp van Tersteeg voor dit
terreingedeelte losgelaten maar de overgang moet logisch
en passend zijn.
Korte samenvatting van het Programma van eisen:
-

-

Inpassen en vergroten (155 200m²) van de huidige opslag. Bereikbaar voor vrachtwagens
Overdekte ceremonieplek/openlucht aula voor zitplaatsen voor min. 40 personen met
electra-aansluiting
Nieuwe entree met 5 parkeerplaatsen en stallingsmogelijkheid voor 10 fietsen, bereikbaar
voor minder valide bezoekers en lijkwagen
Afscheiding rond nieuwe deel (bestaande) begraafplaats
Ruimte voor minimaal 100 en maximaal 400 graven, uit te werken in verschillende varianten
grafvelden binnen een hoofdstructuur. Afmeting standaardgraf 2.20x1m. (2.40x1.10 voor
buitenproportioneel)
Toegang vanaf bestaande begraafplaats voor voetgangers en onderhoudsmateriaal
Hekwerk rondom natuurbegraafplaats niet nodig, wel visuele (natuurlijke) afscheiding
Hekwerk rond reguliere begraafplaats wel nodig i.v.m. wild
Informatiebord
Centraal herdenkingspunt voor namen
Zo mogelijk hergebruik vrijkomende halfverharding voor fundering paden van elders en
grond (200m³) uit depot op het terrein

3

Hoofdas van plan Tersteeg richting natuurbegraafplaats

Lege grafvelden binnen plan Tersteeg

Depot
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Entreegebied

Bijzonder: op het voormalige parkeerveld aanwezigheid van een groot aantal grondnesten van de Pluimvoetbij.
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Bos
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2. Ontwerp
Het ontwerp voor de natuurbegraafplaats is gemaakt door Ada Wille Landschaps- &
Begraafplaatsarchitectuur i.s.m. Limes Landschapsadvies en in nauw overleg met het projectteam
van de gemeente Gooise Meren.
In het ontwerp maken we zoveel mogelijk gebruik van de kwaliteit van het bestaande terrein. Dus
geen ingrijpende werkzaamheden en herinrichting, maar de aanleg van een uitgemaaid graspad
tussen de boomgroepen door langs de meer open zones waar begraven kan worden.
In het ontwerp zijn de aanwezige bomen (eik, acacia, …) zoveel mogelijk behouden. Veel van de
aanwezige acacia’s hebben ernstig te lijden gehad van de droge zomers in 2018 en 2019. Enkele
bomen zijn geheel dood.
Bomen in de zgn. aftakelingsfase zijn zeer waardevol voor de biodiversiteit en zullen dusdanig
worden gesnoeid dat ze geen gevaar leveren. Een aantal dode bomen zijn omgevallen en hangen in
andere boomkronen en zullen verwijderd moeten worden.
Afkomend snoeihout wordt verwerkt in takkenrillen langs de grens van het gebied. Takkenrillen
bieden weer beschutting en nestgelegenheid voor klein zoogdieren en reptielen.
Ceremonieel plein
Uitvaarten zullen vanwege het parkeren zoveel mogelijk vanaf de hoofdingang van de begraafplaats
plaats gaan vinden. Met een rijdende baar zal men via het hoofdpad de natuurbegraafplaats
bereiken.
Op de overgang van de reguliere begraafplaats naar het natuurbegraafdeel wordt- als afgeleide van
het plan Tersteeg- een rond ‘plein’ aangelegd. Aan begraafplaatszijde omsloten door een grondwal
met bomen en een poort. Op dit plein komt een stretchtent te staan met daaronder 40-50
zitplaatsen op houten banken (zo mogelijk van vrijkomend snoeihout gemaakt). Centraal komt een
katafalk van boomstam waar de kist geplaatst kan worden. Er is elektra aanwezig voor evt.
geluidsversterking.
Vanaf dit punt kan de kist naar het graf gedragen worden.
In de nabijheid van het plein komt een nagedachtenisplek met namen.
Aan de Oudhuizerweg krijgt de natuurbegraafplaats ook een eigen entree. Hier zijn enkele
(onverharde) parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Een informatiebord geeft bezoekers inzage in
de mogelijkheden en huisregels.

Capaciteit
Het plan voorziet in ruim 350 grafplekken, zoveel mogelijk buiten de
kroonprojectie van de aanwezige bomen. De graven worden uitgegeven
voor 50 jaar. Graven worden gemarkeerd met een onbehandelde houten
schijf met inscriptie, beschikbaar gesteld door de begraafplaats.
Urnengraven kunnen verspreid wel onder de bomen begraven worden.
Hiervoor is nog geen capaciteit bepaald.
Asverstrooiing wordt- vanwege de verstoring van de leeflaag in het
maaiveld- niet toegestaan.
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3. Planning
November 2020:

besluitvorming college en eerste persbericht
Start vergunningsaanvraag en communicatie achterban

December 2020 – maart 2021: vergunningsvrije werkzaamheden
Maart – mei 2021: inrichtingswerkzaamheden

28 mei 2021: opening Natuurbegraafplaats Nieuw Valkeveen tijdens het Weekend van de
Begraafplaats 2021 (Thema van het Weekend: ‘Vol liefde’).
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Tekeningen

Detail ceremonieplein met tent
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Indicatief gravenplan
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Referentiebeelden
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