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Blauw gearceerde rondjes zijn gereserveerde begraafplekken.

De ceremonieruimte, met in het midden plek voor de overledene.
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In de voormalige koeienschuur is ruimte voor exposities.

De paaltjesvoorraad om plekken te markeren.

Groeiende belangstelling voor natuurbegraven

IJsvogels,
imkers en
schapen

Dood en leven
komen samen
in Geestmerloo
’Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’, luidt een Bijbelse tekst.
Op natuurbegraafplaats Geestmerloo gebeurt dit letterlijk.

Martijn Gijsbertsen
m.gijsbertsen@mediahuis.nl
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De natuur
neemt hier als
het ware de
begraafplaats
over. Plantjes
kruipen er op
den duur
vanzelf op

Alkmaar n Overleden dierbaren
worden er ter aarde besteld in
biologisch afbreekbare kisten,
manden, rouwdoeken of urnen. Zij
gaan na verloop van tijd volledig in
de natuur op.
„We zijn allemaal vergankelijk.
De natuur neemt hier als het ware
de begraafplaats over. Plantjes
kruipen er op den duur vanzelf
op”, weet Jacco de Kroon (50).
„Dood en leven komen ook op die
manier bijzonder samen.”
De Kroon is locatiebeheerder van
de natuurbegraafplaats van bijna
negen hectare, gelegen tussen de
Alkmaarse woonwijk Daalmeer en

recreatiegebied Geestmerambacht.
Sinds de opening medio 2020
van Geestmerloo zijn tot dusverre
circa vijftig personen in het gebied
begraven. De zeven medewerkers
hebben daarnaast ongeveer zeshonderd reserveringen geboekt.
„Er bestaat veel belangstelling
voor natuurbegraven. Mensen
vinden het een mooie gedachte. Er
is een verschuiving gaande van
begraven naar cremeren, natuurbegraven is een soort begraven 2.0”,
stelt De Kroon, zelf inwoner van
Bovenkarspel.
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Eerste en enige

Geestmerloo is de eerste en tot
dusverre enige
natuurbegraafplaats in
Noord-Holland. In de rest van
Nederland zijn er inmiddels
ruim twintig. Zie voor meer
informatie ook:
www.geestmerloo.nl

Eigen plek
„Mensen kunnen hier hun eigen
plek kiezen. Dat gebeurt vaak op
gevoel. Tijdens het maken van een
wandeling en uitrusten op een
bankje bedenken zij dat ze op een

Jacco de Kroon, locatiebeheerder van de natuurbegraafplaats.

van de eilandjes willen liggen aan
de waterkant of juist op de heuvel
met zicht op de duinen.”
In de filosofie van Geestmerloo
biedt de natuur troost. „Onlangs
was er hier een echtpaar te gast,
een ouder stel van achterin de
zeventig. Ze hadden hun kinderen
en kleinkinderen meegenomen om
hun plek uit te komen zoeken. Dat
moest een plek zijn, waar hun
geliefden ook een goed gevoel bij
hadden en graag verblijven. Dat
tafereel was zo mooi.”
Hetzelfde geldt voor de 92-jarige
vrouw, die met haar vriendinnen
een rondje maakte. Daarbij kwam
zelfs een pendel uit de tas. „Aan
hun lichaamshouding zie je wanneer ze in de buurt van de juiste
plek komen. Dan gaan hun schouders omlaag, alsof er echt een last
van ze afvalt.”
Het voordeel van natuurbegraven boven gewoon begraven is
volgens De Kroon dat nabestaanden geen omkijken naar eigen

Natuurgraf in Geestmerloo. Bovenop ligt een stamboomschijf.

onderhoud aan het graf hebben en
na tien of twintig jaar ook niet
worden geconfronteerd met verlenging van grafrechten of ruiming.
„Je hebt hier niet de verplichting
om de plek netjes te houden, zodat
het graf niet verslonst. Geliefden
worden door de natuur en ons
beheer daarvan ontlast. Er zijn
geen extra kosten voor een grafmonument of onderhoud, dat is allemaal geregeld.”

Voor altijd
„Je koopt eenmalig het grafrecht
om te worden begraven (kosten
voor enkelgraf vanaf 4250 euro;
red.), dat geldt voor altijd. Er wor-

den geen graven gestapeld, tenzij
een koppel bij elkaar in een graf
wil liggen. Dus er komt in principe
nooit een vreemde bovenop iemand anders te liggen. Daar willen
wij ver vandaan blijven.”
De medewerkers van Geestmerloo houden de begraafplekken en
reserveringen nauwkeurig bij. Dat
gebeurt digitaal en fysiek met
paaltjes en boomstamschijven.
„De blauw gearceerde rondjes op
de online kaart die is ontwikkeld,
zijn reserveringen. Wie een plek
heeft gevonden, krijgt een grafnummer met de bijbehorende
coördinaten. Die komen in een
akte te staan, zodat nabestaanden
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altijd kunnen vinden waar hun
geliefde begraven ligt”, licht de
locatiebeheerder toe.

Paaltjes
„We slaan paaltjes met daarop een
plaatje met het grafnummer in de
grond, waar een plek is gereserveerd. Ja, die kan in theorie hopelijk nog jaren blijven staan.”
Op plekken waar een boomstamschijf ligt, is iemand begraven.
„Zo’n schijf hoeft niet, dat is een
keuze. Onze kunstenares kan daarop een tekst graveren, geheel volgens wens van de familie. Zo’n
schijf wordt vroeg of laat ook overgenomen door de natuur. Nabe-

staanden mogen de schijf tegen
betaling daarna nog een keer vervangen voor een nieuw exemplaar.
Dan is het aan de natuur.”
Op Geestmerloo liggen mensen
kriskras door elkaar. „Kinderen
naast ouderen, ouderen naast jongeren. Gewone graven naast urngraven of vlindergraven: die laatste
zijn rustplaatsen voor te vroeg
geboren baby’tjes tot 24 weken.”

Heuvel
Volgens De Kroon hebben veel
mensen de indruk dat Geestmerloo
volgeboekt is. „We hebben ooit 175
plaatsen op de eilanden in de voorverkoop gedaan, dat is heel goed

verlopen. Maar het is een misverstand dat de natuurbegraafplaats
vol is. Er is de komende jaren nog
genoeg plek.”
De verwachting is dat medio
2021, dus in de loop van dit jaar, de
tweede fase van het gebied kan
worden opengesteld. „Dat betreft
de volledige zuidkant en een stuk
van de heuvel waar we kunnen
begraven. Op een gegeven moment
zal Geestmerloo vol liggen, dan is
onze missie geslaagd. Dit zal altijd
een groene plek blijven: natuur
creëren en in stand houden is ook
een van de hoofdredenen waarom
deze natuurbegraafplaats hier is
aangelegd.”

Geestmerloo is een gebied waar flora en fauna
de kans krijgen zich te
ontplooien. „Er groeit van
alles qua bloemetjes en
plantjes. Er komen eenden, watervogels en ik heb
ook al twee ijsvogels
waargenomen”, vertelt
Jacco de Kroon, locatiebeheerder.
In het natuurgebied zijn
vier vleermuiskasten en
een uilenkast opgehangen; er is door leerlingen
van het Jan Arentsz in Alkmaar een insectenhotel
gemaakt en geplaatst.
„We zijn met twee imkers in gesprek om bijenkasten bij ons neer te zetten. En van de zomer hebben we mogelijk via de
schaapskooi in Bergen een
kudde schapen rondlopen
om het gras kort te houden.”
Vanaf maart wil Geestmerloo - met inachtneming van de coronamaatregelen - elke eerste en
derde zondag van de
maand
rondleidingen
gaan verzorgen. Verder
staat er 21 maart een open
dag gepland.
De bedoeling is dat de
voormalige koeienschuur,
naast de ontvangst- en ceremonieruimte, het toneel wordt van exposities.
„Daar kunnen uitvaartondernemingen
bijvoorbeeld nieuwe dingen laten zien. Of kan een mandenmaker of maker van
baarplanken of lichaamswades zijn of haar werk
tonen.”
Geestmerloo staat ook
open voor lezingen, excursies of workshops die iets
met overlijden of de natuur te maken hebben.
„Wij willen die gelegenheid bieden. Voor iedereen die denkt dat-ie iets
kan toevoegen, gaat na
het maken van een afspraak de deur open.”

