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Reglement en richtlijnen  
Natuurbegraafplaats Reiderwolde      
 

Natuurgebied 
Natuurgebied Reiderwolde ligt in Blauwestad in de gemeente Oldambt. Omsloten door de lintdorpen 
Beerta, Finsterwolde, Hardenberg en op het schiereiland van Winschoten. Het landgoed bestaat uit 
nieuwe natuur, ca. 200 ha groot, ingericht in 2008. Er is een afwisseling ontstaan van natuurlijk 
grasland, ruige terreintjes, bossen en boszomen, moeras en water. Dit met inheemse bomen, struiken, 
planten en kruiden. Er zijn fiets- en wandelpaden aangelegd en een amfitheater en uitkijktoren verrezen 
waar naast een afscheid ook culturele activiteiten zijn. Het streven is om het gehele landgoed verder te 
ontwikkelen als een gebied met grote landschappelijke en natuurwaarde. 
 
Natuurbegraafplaats 
De zuidkant is sinds 2011 een natuurbegraafplaats. Het heeft een dubbel bestemming natuur met 
natuurbegraafplaats, ook wel bekend als bos-, groene, of ecologische begraafplaats. Een verantwoorde 
combinatie van natuur, cultuur en economie. Dagelijks lopen mensen over de natuurbegraafplaats. Dit 
altijd met respect voor overledenen, hun nabestaanden en natuur. Zij vinden er de rust en de intimiteit 
van de natuur en kunnen zo even alleen zijn met hun gedachten. Natuurbegraafplaats Reiderwolde is vrij 
toegankelijk voor iedereen die: 

 respect heeft voor mens, natuur en cultuur; 
 ruimte geeft voor alle culturen, levensbeschouwingen en religies; 
 verantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden en ontwikkelen van een evenwichtige 

natuur. 
 
Ceremonie 
Iedereen heeft de mogelijkheid om op zijn eigen manier de begrafenisceremonie in Reiderwolde vorm te 
geven. Voordat u de natuurbegraafplaats binnengaat ziet u een uitkijktoren en amfitheater. Deze biedt de 
mogelijkheid voor bijeenkomsten en om midden in de natuur afscheid te nemen. Het amfitheater heeft   
ruimte voor bijeenkomsten (circa 400 personen) voorafgaand of ter afsluiting van de begrafenis. In 
overleg met de beheerder kunt u zelf bepalen hoe de ceremonie op natuurbegraafplaats Reiderwolde zal 
verlopen. 
 
De overledene 
Wij respecteren de overledene evenzeer als de natuur, daarom vragen wij uw toestemming om de 
uitvaartondernemer lichaamsvreemde materialen zoveel mogelijk te laten verwijderen voor de 
teraardebestelling. Daarbij moet u denken aan protheses buiten het lichaam, synthetische pruiken, 
kunstgebitten, brillen en sieraden. De overledene hoeft niet gekleed te gaan, maar aangezien dit vaak wel 
het geval is geven wij een aantal richtlijnen aan. Kleding die van volledig afbreekbare materialen gemaakt 
is, zal snel en volledig vergaan. Kledingstukken van hennep, katoen of linnen gekleurd met natuurlijke 
pigmenten bijvoorbeeld. Geen synthetische kleding  en  schoenen overbodig. Als er spullen meegegeven 
worden in het graf, vragen wij u rekening te houden met onze standaarden van biologisch afbreekbaar 
materiaal. 
 
Omhulsels 
Het omhulsel van het lichaam en de kist, wade of urn is van biologisch afbreekbaar materiaal zonder 
metalen en kunststoffen, met uitzondering van de bevestigingsmaterialen. Er zijn vele mogelijkheden 
voor het omhullen van de overledene in milieuvriendelijk materiaal. 

 In een kist van onbewerkt FSC hout bijvoorbeeld. Wij zien graag duvels, milieuvriendelijke 
houtlijm als sojalijm en handgrepen van touw of hout. Er zijn ook kisten van organische 
kunststof, gemaakt uit restafval van de voedselindustrie ofwel biomassa verkrijgbaar. 

 Qua bekleding van de kist zijn er milieuvriendelijke opties te over: linnen, hennep, zijde of 
ongebleekte katoen. Maar men kan een overledene ook op een bedje van wol, houtkrullen of 
stroleggen. 
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 Een draagbaar of opbaarplank is gemaakt van onbewerkt hout of 
gevlochten wilgentenen, bijvoorbeeld, en dient ter ondersteuning 
ten tijde van het vervoer als de overledene in een lijkwade begraven wordt. 

 Lijkwades zijn bij voorkeur gemaakt van biologisch afbreekbare stoffen zoals katoen, linnen, 
hennep, wol of molton, vilt of zijde en niet chemisch gepigmenteerd. 

 Een urn kan onder andere van ongebakken klei, riet, wol, onbewerkt hout, vilt of organisch 
kunststof gemaakt zijn, maar de as mag ook in een natuurlijke stof of zonder omhulsel begraven 
worden. 

 Een gevlochten uitvaartmand is in steeds meer materialen verkrijgbaar. Bijvoorbeeld pitriet, 
wilgentenen, bamboe en getwijnd papier. 

 Mocht u er voor kiezen een kist of urn te beschilderen, is melkverf of verf op waterbasis aan te 
raden. 

 
Grafperceel en graf 
Om aan te geven dat een perceel gereserveerd is wordt er een markering geplaatst in de vorm van een 
flinke houten paal met een nummer. Het is mogelijk om binnen de afmetingen van een grafperceel de 
exacte plek van het te graven graf aan te wijzen. We doen ons best om aan de wensen van 
rechthebbenden of naasten tegemoet te komen, maar het moet mogelijk zijn en niet strijdig zijn met een 
natuurbelang.  We denken aan een boom waarvan de wortels beschadigd kunnen raken of een plek waar 
de dichte begroeiing of obstakels in de ondergrond het graven onmogelijk maken. Uiteindelijk bepaalt de 
beheerder waar en hoe het graf gegraven wordt.  
 
Bloemen bij de begrafenis  
Dringend verzoek om uitsluitend natuurlijke afbreekbare materialen mee te brengen en te plaatsen op 
het natuurgraf.  Plaats geen bloemstukken op graven die opgemaakt zijn met plastic en oase. Ook glas, 
potten, beeldjes en dergelijke zijn niet welkom op de natuurbegraafplaats. We verzoeken u de materialen 
die meekomen met de overledene en die op of bij het graf geplaatst worden binnen twee weken te 
verwijderen. Reiderwolde heeft het recht deze daarna te vernietigen. Na de begrafenis geen materialen 
bijleggen maar uitsluitend wat is toegestaan op de natuurbegraafplaats. 
 
Gedenktekens 
We spreken van een gedenkteken of grafmonument als het graf in gebruik is vernomen. Zoals de mens 
deel uitmaakt van de kringloop van de natuur, maakt ook het natuurgraf er deel van uit. De materialen 
van de grafmarkeringen zijn duurzaam, milieuverantwoord en bescheiden. Alles wat bij natuurbegraven 
wordt gebruikt, bevordert de leefbaarheid van bos, natuur en landschap. Het natuurlijke houdt in dat we 
geen grafstenen, aangelegde grafperken en andere versieringen aantreffen in Reiderwolde. Een boom, 
struik of natuurlijk element markeert de plek van het natuurgraf. De plaatsing van grafaanduidingen, 
gedenktekens, vindt plaats met gebruikmaking van natuurlijke, materialen die van nature in het gebied 
voorkomen, zoals: zwerfstenen, boomstammen, boomwortels, boomschijven, takken, bomen, struiken of 
wilde planten.                                                                                      
 
Wilde planten 
Alleen wilde planten uit de lijst van toegestane wilde planten Reiderwolde. Plantensoorten zoals 
bosanemoon, lelietjes-van-dalen, stinzenplanten, margriet of fluitenkruid. U kunt deze bestellen bij 
webshop: https://www.deHeliant.nl/. 
 
Boomwortels, takken           
Onbewerkte boomwortels, takken en/of boomstammen. 
 
Onderstaande gedenktekens en grafmonumenten worden uitsluitend geleverd en geplaatst door de 
beheerder. Men mag deze of andere materialen niet zelf aanleveren of plaatsen. 
       
Inheemse bomen of struiken 
Een inheemse boom of struik. Bijvoorbeeld een beuk, lindeboom, berk, hazelaar, hulst, ratelpopulier, wilg 
of meidoorn. U besteld deze bij de beheerder die deze ook voor u plant. 
 
 

https://www.deheliant.nl/
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Boomschijf 
Een hardhouten boomschijf, vormgegeven met een inscriptie. Maximaal 35 
cm doorsnee.  Deze is niet gelakt, geverfd of geprepareerd zijn. De schijf wordt eenmalig met 
plantaardige olie worden behandeld. Bestellen bij beheerder. 
 
Zwerfkei 
Een zwerfkei  met inscriptie van maximaal 35 cm doorsnee als grafmonument. Indien gewenst met een 
sobere inscriptie. U bestelt deze bij de beheerder. (Er mogen sinds 1-1-2016 geen plaatjes op 
grafmonumenten worden bevestigd.) 
 
De beheerder is gerechtigd om grafmonumenten die niet in overleg met de beheerder zijn geplaatst te 
verwijderen. De beheerder is gerechtigd om attributen en planten die niet zijn toegestaan te verwijderen. 
Zelfgeplaatste boomschijven of zwerfkeien met tekst worden verwijderd. 
 
Gedragsregels 
Voor bezoekers gelden de volgende regels: 

 de toegang is vrij tussen zonsopgang en zonsondergang 
 wandel alleen op de paden 
 het is verboden as van een overledene te verstrooien over een natuurbegraafplaats 
 struin niet over graven  
 honden niet toegestaan met uitzondering bij de begrafenis. 
 snijbloemen voor op het graf ontdoen van verpakking. 
 pluk geen bloemen of planten, en verniel geen struiken of bomen 
 neem uw afval mee naar huis 
 plaats geen plastic en andere niet organische voorwerpen in het natuurgebied  
 plant geen bomen of struiken en plaats geen andere voorwerpen  
 plant alleen wilde planten uit de lijst van toegestane wilde planten Reiderwolde.  
 rijdt niet met gemotoriseerde voertuigen zonder toestemming 
 houdt gepaste afstand bij een uitvaart 
 maak geen open vuur 
 parkeren op parkeerplaats en betreden op eigen risico 

 
Beheer        
De natuurbegraafplaats wordt als natuurterrein beheerd, waarbij begrazing door schapen of andere 
dieren kan worden toegepast. Bezoek aan de natuurbegraafplaats heeft rekening te houden met 
weersomstandigheden en de omstandigheden van het seizoen.  
 
Slotbepalingen               
Reiderwolde VOF is gerechtigd dit reglement te wijzigen. Als een verschil ontstaat tussen 
leveringsvoorwaarden en het reglement, dan gaan de bepalingen van het reglement voor. In de loop van 
de tijd kunnen er wijzigingen komen. Daarbij geldt altijd het meest actuele reglement zoals het op dat 
moment van kracht is. Op dit reglement is het Nederlandse recht van toepassing. 
 

De mooiste plek om te worden begraven, dat is toch in de natuur? Midden tussen de flora en fauna 
met zijn natuur geluiden. Geen ruiming, geen onderhoud, geen grafzorg. Geregeld en rustgevend 

voor jezelf en voor je nabestaanden. 


