
Voorjaar 2021 is gemeente Utrechtse Heuvelrug gestart met het uitgeven van natuurgraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in 

Leersum. Voor deze natuurgraven is een gedeelte van de begraafplaats aangepast. Verharde paden zijn vervangen door gazonpaden en 

het gazon ontwikkelen we tot bloemenrijk gras. Er zijn bomen en struiken aangeplant om het terrein een natuurlijker aanzicht te geven. 

Ook is er een plateau aangelegd, zodat ook in de buitenlucht afscheidsceremonies kunnen worden gehouden.

Er is ruimte gecreëerd voor circa 155 natuurgraven, voor één of twee personen. 

 Algemeen Onder natuurgraf wordt het volgende verstaan: ‘Het zichzelf teruggeven aan de natuur’. Er wordt op een wijze 

   begraven die het milieu en de natuur niet of zo weinig mogelijk belast en (de beleving van) het natuurlijke 

   karakter van de omgeving minimaal beïnvloedt. Bovendien is het een keuze die de nabestaanden ontzorgt. 

   Er is geen grafzorg of -onderhoud nodig. Uiteindelijk worden de graven geheel opgenomen door de natuur. 

   Verstoring van de bodem en het gebied worden tot een minimum beperkt. Er is een gegarandeerde grafrust 

   van 99 jaar. 

 

 Begraven Een natuurgraf is een particulier graf, dat plaats biedt aan 1 of 2 lichamen. Bij een particulier graf bepaalt 

   de rechthebbende wie er in het graf wordt begraven. De locatie kan op ieder gewenst moment uitgekozen 

  worden. Het grafrecht gaat op dat moment in en vanaf dat moment betaalt u grafrecht.  

 Aanduiding graflocatie  Op het graf mag gedurende 15 jaar een aanduiding geplaatst zijn in de vorm van een houten schijf.

   De gemeente stelt eenmalig de houten schijf, desgewenst voorzien van naam en/of geboorte- en 

   overlijdensdatum van de overledene, ter beschikking. Er zijn geen andere grafversieringen toegestaan. 

   Het natuurlijk beeld van dit deel van de begraafplaats blijft zo in stand.

 Beplanting op het graf In het algemeen is het niet toegestaan om beplanting op een natuurgraf aan te brengen. In het ontwerp 

  natuurbegraven te Leersum is op een aantal graven beplanting voorzien. Deze graven inclusief de beplanting 

  zijn aangegeven op de plattegrond. De soort beplanting is van te voren bepaald zodat deze past in het ontwerp.
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 Natuurlijke materialen Om belasting van de bodem te voorkomen worden extra eisen gesteld aan de kist of lijkwade en 

  aan de kleding van de overledene. Alles dient van natuurlijke, goed verteerbare materialen te zijn.

  Aula De aula is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten. De aula is eigendom van  

  Van Krimpen-Statema Uitvaartzorg. De aula biedt ruimte aan 90 personen. Een algemene opbaarruimte 

  en een 24-uursfamiliekamer zijn aanwezig. Voor het maken van een afspraak kun u bellen met (033) 285 82 34.

  Een openluchtuitvaart is ook mogelijk, hiervoor is een speciale plek ingericht. Deze plek heeft 16 zitplaatsen 

  en biedt ruimte aan circa 50 personen. Gebruik hiervan kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Meer informatie over de begraafplaatsen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en over de mogelijkheden bij een uitvaart is te verkrijgen 

bij de uitvaartondernemer of bij de gemeente, www.heuvelrug.nl of tel. (0343) 56 56 00.
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