Zelfstandige wandeling Natuurbegraafplaats Geestmerloo
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Deze wandeling leidt u over Natuurbegraafplaats
Geestmerloo, waar nieuwe natuur en begraven
hand in hand gaan. In deze natuur, die wij creëren
en verzorgen, helpen wij mensen een rustplaats te
kiezen en afscheid te nemen. Een bijzondere plek
om naar terug te keren. Voor iedereen, voor altijd.
1) Ontvangsthuis en ceremonieruimte
De plaats waar nu het ontvangsthuis en de ceremonieruimte staan, was nog niet zo lang geleden een
boerenerf. Er stonden ooit een kapschuur en een
hooiberg en de grond waar u nu de natuurbegraafplaats vindt, was een weiland waar de koeien vrij
rond liepen. De inrichting van een van onze kamers
in het ontvangsthuis herinnert hieraan.
Natuurlijk mochten hier een duinkamer en een
boskamer niet ontbreken. In onze gebouwen
heerst een huiselijke sfeer, mede dankzij veel
natuurelementen in de inrichting.

2) Driesprong
Op deze driesprong staan twee opvallende hulstbomen.
Deze oudere bomen stonden vroeger in de tuin van het
Noordwest Ziekenhuis uit Alkmaar. Het zijn bomen met een
verhaal. Veel mensen die daar te gast waren, zagen deze
bomen vanuit hun raam. De bomen waren soms helend
geweest, confronterend of juist rustgevend. Nu staan ze
hier met hun waardevolle bagage, en kijken toe. De hulst
staat vanouds symbool voor bescherming. Bij het gebruik
op begraafplaatsen staat hulst voor eeuwigheid en rouw.
Op deze driesprong ziet u een boomschijf en twee verschillende paaltjes als voorbeeld van wat u gedurende
uw wandeling door het gebied aantreft.
Nabestaanden kunnen een schijf met inscriptie op het
graf leggen van hun dierbaren. De paaltjes staan op
plekken waar een graf is gereserveerd.
3) Uitzicht op de stad, speelplaats en Bos der Omarming
De stad Alkmaar is in de laatste 50 jaar enorm gegroeid.
Vanaf de natuurbegraafplaats ziet u de wijk Daalmeer.
Direct aan de overzijde van het water kijkt u uit op de
natuurspeelplaats. Kinderen kunnen hier naar hartelust
klauteren en spelen. Bij de speeltuin zijn ook diverse vlinder minnende planten aangeplant zodat kinderen al vroeg
in aanraking komen met flora en fauna.
Aan de overzijde ziet u ook een hoge linde staan, die bij
de oude stadskwekerij van Alkmaar vandaan komt.
Deze boom vormt het hart van het Bos der Omarming:
Een gedenkbos waar ouders van overleden kinderen een
herinneringsboom kunnen planten ter nagedachtenis.
Naast de linde is een labyrint aangelegd. In een labyrint ervaar je dat je telkens weer een stapje terug moet doen om
dichter bij je doel te komen. Zo is dat vaak ook met mensen,
dingen of situaties waar we afscheid van moeten nemen.

4) Twee eilanden rijk
Vroeger lagen in dit gebied talloze slootjes die kleine akkertjes omzoomden. Ze werden door de Geestmannen
steeds verder uitgegraven en de grond werd gebruikt om
de akkertjes op te hogen. Zo ontstond het Rijk der duizend
eilanden. Er is nog een stukje van te vinden in Broek op
Langedijk.
Op dit punt ziet u goed dat er een meertje is gegraven, de
grond is gebruikt om de heuvels te maken. In het water
liggen twee eilanden waar ook kan worden begraven.
Ze herinneren aan een tijd dat hier tienduizenden eilanden
lagen. De wilgenwiepen rondom de eilanden beschermen
de beplanting langs de oevers door de golfslag te breken.
5) Dood en leven
U loopt een klein stukje door richting het bruggetje en
houdt dan links aan. Om u heen ziet u een palet aan
kruiden die hier groeien. De bossages aan de rechterkant en
aan de overkant van het water zijn ongeveer 12 jaar oud.
Na de bocht linksaf voelt u vast dat u langzaam omhoog
loopt. U komt nu in een gebied waar u een mooi vergezicht
heeft richting de duinen van Schoorl. Aan de andere kant
ervaart u de reuring van de provinciale weg. Dood en
leven komen op deze plek samen.
U zult op deze heuvel naast de vele jonge boompjes die
hier zijn aangeplant ook een groot aantal groenblijvende
pinussen aantreffen die ook in de winter kleur geven aan
Geestmerloo.
6) Hoogtepunt
Hier staat u op het hoogste punt van de natuurbegraafplaats.
Op deze plek heeft u uitzicht op Alkmaar, Broek op Langedijk,
het natuurgebied Geestmerambacht en in de verte zelfs
de duinen van Schoorl.
U heeft de keuze: nog even genieten van het uitzicht of
een stukje verder wandelen. Natuurlijk bent u ook van
harte welkom in het ontvangsthuis!

Natuurbegraven in het kort
Op natuurbegraafplaats Geestmerloo kunt u zelf een graf
uitzoeken op een plek waar u een goed gevoel bij hebt.
• Behoud van natuur voor toekomstige generaties
Na de begrafenis ontfermt de natuur zich over het graf, zodat dit na verloop van tijd weer één wordt met de omgeving.
• Blijvende grafrust
Elk graf blijft intact en wordt nooit geruimd. Deze laatste
rustplaats reserveert u dus letterlijk voor onbepaalde tijd.
• Natuurlijke materialen
Zowel de kleding als de mand, kist of lijkwade kunnen
goed door de natuur worden opgenomen.
• Alle ruimte voor persoonlijke invulling
Niet alleen kunt u zelf de plek uitzoeken, ook bij de
ceremonie is er veel ruimte voor eigen invulling met
respect voor mens en natuur.
• Geen zorgen voor nabestaanden
Nabestaanden hoeven het graf niet te onderhouden en
zich geen zorgen te maken over het verlopen van grafrecht.
• Eenmalig laag tarief
U betaalt eenmalig voor een plek voor altijd. Graven zijn
gesitueerd op een ruime oppervlakte.
• De troostende kracht van de natuur
Als nabestaande heeft u een bijzondere gedenkplek in een
prachtige omgeving.
Een plek uitzoeken?
U kunt een afspraak maken in het ontvangsthuis om samen
met een van onze medewerkers een plek uit te zoeken.
Contactgegevens
Natuurbegraafplaats Geestmerloo
Nauertogt 21a | 1831 GD Koedijk | 072-3030220 |
info@geestmerloo.nl | www.geestmerloo.nl

