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Beste bewoner,

Hierbij informeren wij u over het besluit van college van burgemeester en wethouders om de
bestaande begraafplaats Nieuw Valkeveen, binnen het daarvoor bestemde terrein, uit te breiden met
een begraafplaats voor natuur begraven. Ook informeren wij u over de stappen die hierna volgen tot
aan de inrichting van dit deel van de begraafplaats.

Natuurbegraafplaats
Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar overledenen worden begraven in een natuurlijke
omgeving zonder materialen die belastend kunnen zijn voor het milieu. Sommige
natuurbegraafplaatsen liggen in een bos- of parkachtig landschap, andere liggen ver buiten de
bebouwde omgeving in de natuur. Natuurbegraafplaatsen zijn over het algemeen sober uitgevoerd
zodat ze opgaan in de omgeving, zonder ordening door heggen, afrasteringen en grafstenen. De
graven worden veelal gemarkeerd met natuurlijke materialen zoals zwerfkeien of houten
boomschijven. Dat is straks bij de natuurbegraafplaats Nieuw Valkeveen ook de bedoeling. Er is steeds
meer vraag naar natuur begraven. Begraafplaats Nieuw Valkveen is gezien de bosachtige omgeving
een uitermate geschikte plek voor deze manier van begraven. Uitbreiding is nodig om in de toekomst
te kunnen blijven voorzien in voldoende gevarieerde begraafplaatsen. De begraafplaats biedt ruimte
voor circa 400 natuurgraven.

Locatie natuurbegraafplaats
De begraafplaats Nieuw Valkeveen beschikt nog over een gebied van ruim 16.000 m² dat nog niet is
ingericht (het rood omlijnde deel op de tekening hieronder). Voor het natuurlijk begraven is de
noordoostelijke punt van 10.300 m² bestemd (het geel onderbroken lijn op de tekening). Dit deel
diende tot nu toe als extra parkeerplaats op drukke dagen bij Speelpark Oud Valkeveen. Met de aanleg
van de natuurbegraafplaats vervalt deze parkeervoorziening. Het tussenliggende deel van ruim 6.000
m² kan in de toekomst nog worden ingericht conform het ontwerp van Tersteeg. Voor het natuurlijk
begraven wordt het ontwerp van Tersteeg voor dit terreingedeelte losgelaten maar wordt de overgang
is logisch en passend.
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Inrichting en ontwerp
Het inrichten van de natuurbegraafplaats gebeurt met minimale ingrepen en met zoveel mogelijk
gebiedseigen materiaal. Hierdoor blijft de natuurlijke uitstraling en kwaliteit van de plek behouden. In
het ontwerp zijn de aanwezige bomen zoveel mogelijk behouden. Wel zijn er verschillende bomen
aangetast en is veel snoeiwerk nodig. Een aantal bomen zal gerooid moeten worden voor de aanleg van
paden. Afkomend snoeihout wordt verwerkt in takkenrillen langs de grens van het gebied. Takkenrillen
bieden beschutting en nestgelegenheid voor kleine zoogdieren en reptielen. Er komt meer groen terug
op de nieuwe begraafplaats; er worden 40 nieuwe bomen geplant en 500 stuks bosplantsoen. Een
centrale open plek biedt ruimte voor een kleinschalige ceremonie. De natuurbegraafplaats is straks
toegankelijk vanaf de hoofdingang, maar ook vanaf de zijingang aan de Oud Huizerweg waar vijf
parkeerplaatsen op het terrein komen.

Omgevingsvergunning
Om de natuurbegraafplaats aan te kunnen leggen is een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt
binnenkort aangevraagd en gepubliceerd op de website overheid.nl. Na de aanvraag vindt beoordeling
plaats. Zodra de vergunning is verleend wordt dit opnieuw gepubliceerd. In een periode van zes weken
is dan bezwaar mogelijk. De verwachting is dat de aanleg van de natuurbegraafplaats volgend jaar kan
beginnen en in mei 2021 klaar is en in gebruik kan worden genomen. Het ontwerp van de
natuurbegraafplaats en de toelichting daarop vindt u op de website bestuur.gooisemeren.nl. Kies
‘Plannen en projecten’ en vervolgens ‘Natuurbegraafplaats Nieuw Valkeveen’.
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar : natuurbegraafplaatsnaarden@gooisemeren.nl
We doen ons best om uw vraag snel te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Robbert de Vor
Omgevingsmanager
Afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen
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