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Regels voor natuurbegraven Stichting Protestantse Begraafplaats Haaksbergen
Natuurbegraven is meer dan begraven op een mooie plek in de natuur.
Dit vraagt om weloverwogen materiaalkeuzes die niet alleen zo min mogelijk
milieubelastend, maar ook afbreekbaar zijn. Dat geldt voor zowel het materiaal van de kist,
urn, lijkwade of mand, als voor de kleding van de overledene.
Gedenkteken
Een graf wordt alleen gemarkeerd met een door de stichting geleverde boomschijf met
inscriptie. Als de boomstam is vergaan, kan de stichting (tegen vergoeding) een nieuwe
leveren.
Een ander soort gedenkteken/grafbedekking is niet toegestaan.
Materialen t.b.v. de uitvaart
De kleding van de overledene is zoveel mogelijk van natuurlijk, afbreekbaar materiaal zoals
biologisch katoen, linnen, zijde, jute e.a.
De kist is van afbreekbaar materiaal, zoals onbehandelde inheemse houtsoorten,
wilgentenen, bamboe of een ander goed alternatief.
Een asbus is van afbreekbaar materiaal zoals ongebakken klei, karton of papier-maché.
Een bril of sieraden dienen voor de begrafenis verwijderd te worden. Uitwendige of
afneembare prothesen mogen niet mee begraven worden.
Algemene bepalingen
Een graf wordt ingemeten volgens een driehoeksmeting, waarna de coördinaten worden
omgezet in GPS. De graflocatie wordt vervolgens vastgelegd in de grafakte.
Bloemen en andere attributen die meekomen met de uitvaart worden na 3 weken door de
vrijwilligers van de begraafplaats verwijderd.
Ook grafversieringen anders dan de houten boomschijf (zoals beplanting, vaasjes, steentjes,
lantaarns, kerstgrafstukken en andere bloemstukken ) worden door de vrijwilligers van de
begraafplaats verwijderd.
Op het gedeelte voor natuurbegraven mag niets geplant, gezaaid of verplaatst worden.
Het branden van kaarsen (in welke vorm dan ook) en/of olielampen is verboden.
Mocht u toch als nabestaande, op een speciaal moment bloemen bij een graf willen
plaatsen, dan kan dit uitsluitend bij het daarvoor bestemde herinneringsmonument.
Ondergetekende heeft kennis genomen van de regels en gaat hiermee akkoord.
Naam: _________________________________________

Handtekening voor akkoord:

Datum: ____________

