
BIODIVERSITEIT IN ONTWERP, INRICHTING 
EN BEHEER VAN BEGRAAFPLAATSEN

DROMEN, DURVEN EN DOEN





Wetenschappers, boerenorganisaties, 
natuur- en milieuorganisaties, 
financiers en ketenpartijen spraken in 
november 2017 in de zogeheten 
Verklaring van Driebergen de 
noodzaak uit om samen te werken 
aan biodiversiteitsherstel.









“Achteruit is soms de enige manier om vooruit 
te komen. Vooral op een doodlopende weg.”

(Volkskrant 14/10/2019)





‘Herhaling is de kracht van 
de boodschap’



Begraven –
Crematies +
Natuurbegraafplaatsen +
Verbod chemische onkruidbestrijding

Klimaatadaptatie: koelen, 
waterretentie en opname, 
fijnstof, CO2 opname

Recreatie in de stad: 
recreatief medegebruik, 
gedenk-park, 

Biodiversiteitsherstel 
en versterken

VERGROENEN!
Van dodenakkers naar gedenkparken

Telegraaf 2 oktober 2019:
“De dood gaat helemaal 
anders worden”. 

Uitvaartbranche.nl 
14 januari 2020
Aantal 
natuurbegravingen 
verdubbelt elke 
twee jaar

Arie Koster: 
“Begraafplaatsen zijn 
goudmijnen voor 
biodiversiteit!”

Parken, (binnen)tuinen, 
plantsoenen, 
natuurspeeltuinen, 
sportvelden, grachten, 
polders, bossen en 
begraafplaatsen:
urban nature



Waar begin ik?



Zorg voor betrokkenheid:
- nabestaanden
- omwonenden
- b&w/raadsleden!
- Publiciteit (column in 

plaatselijke krant etc)
- Weekend van de 

Begraafplaats

Opening na renovatie oude 
begraafplaats Zeist

Rondleiding gemeenteraad over 
renovatieproject begraafplaats 
Wageningen



Begin met: 
‘LAAGHANGEND FRUIT’
Vuistregels

- Gebruik geen gif (ook niet voor de buxusmot…)
- Zorg voor een zo lang mogelijke bloeiboog (vroege 

voorjaarÆ late najaar)
- Koester dood hout en blad (laten liggen!)
- Snoei na de bloei/snoei gefaseerd
- Maai zo mogelijk gefaseerd
- Koop zo mogelijk biologisch gekweekt materiaal 

Biodiversiteit op de begraafplaats – deel 1

Verscheidenheid- verscheidenheid-verscheidenheid!!

- In bloeitijd
- In sortiment
- In verticale en horizontale inrichting
- gradiënten (overgangen)

• Snoeien: snoei in het voorjaar zo mogelijk pas na de 
bloei. 

• In het najaar bieden struiken en heggen veel 
voedsel voor vogels en insecten en spinnen en 
sprinkhanen zijn nog actief. 

• Stel snoei uit of snoei gefaseerd.

• Laat uitgebloeide planten zo mogelijk de hele herfst 
en winter staan. Hier overwinteren veel insecten in.



Plant elk (na)jaar wat bollen!



Maken stapelmuurtjes van rest-
/afvalmateriaal grafstenen en banden.

Begraafplaats Den Helder:

‘Stumpery’ van stobben rond de afscheidsplek op de 
natuurbegraafplaats van Wageningen

Stammenril op begraafplaats Zorgvlied

Op begraafplaats Vredehof in Bodegraven 
is snoeihout in takkenrillen aan de 
buitenkant van de begraafplaats verwerkt.

Maak ‘rommel’!



Bouw je eigen ‘eco-kathedraal’ 
van restafval
(of koop een bijen-/insectenhotel, 
maak er een scholenproject van etc.).



Ontwerp & inrichting
• Denk vanuit een groene begraafplaats Æ ontwerp t/m  (vorm/volume van) het grafmonument

• Sortimentskeuze (klimaatbestendig,N5/P5, bloeiboog, structuur ontwerp, sierwaarde bezoeker etc.)

• Geef beplanting voldoende ruimte en afstand tot de graven



Creëer goede/nieuwe asbestemmingen: askelder





Maak gebruik van kwaliteit 
van de omgeving!



Bijenwei begraafplaats Den Helder

Tijdelijke natuur



Groen-/natuurimago van de begraafplaats: 
biodiversiteit, oase in de stad, rust etc.

Natuurpad Nieuwe Noorder

Bijenkasten Rhijnhof, Leiden

LondenBaarn









Noviteit (in ontwikkeling): durf eens wat 
nieuws te proberen “Bee-morial”



De uitsmijter

- Werken aan biodiversiteit is inspirerend! Doe een cursus (Wellant/IPC)

- Communicatie naar de achterban is cruciaal. Betrek ze er ook bij (info 
grafbeplanting, bollenacties, open dagen/excursie

- Nodig portefeuillehouder uit

- Huiswerk: probeer 2 mensen uit je omgeving- die niets met biodiversiteit hebben-
positief te inspirerenÆ delen wordt vermenigvuldigen!

- LOB: houdt het onderwerp op de agenda en regel excursies/info voor 
kennisuitwisseling beheerders



‘BIJEN OP DE BEGRAAFPLAATS
Handleiding voor meer biodiversiteit 
op de begraafplaats

Nieuwe LOB handleiding?



Stelling
We moeten onze begraafplaatsen zo snel, veel en ecologisch mogelijk vergroenen *

80-20 formule: max. 20% verharding



Voor en na



‘We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde 
denkwijze als waarmee we ze veroorzaakt hebben.’’ 
Albert Einstein

Sla de handen ineen, werk samen en inspireer elkaar!



“Verbeter de wereld, begin bij je (gedenk) tuin”.


