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PERSBERICHT
De VVG maakt ernstig bezwaar tegen voornemen Natuurmonumenten om ‘natuurbegraven’ toe te
laten in natuurgebieden.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) heeft afgelopen weekend met verbazing kennis
genomen van berichten in de media over het voornemen van de Vereniging Natuurmonumenten
(NM) om een convenant te tekenen met de investeerder Natuurbegraven Nederland B.V., om in al
dan niet wettelijk beschermde natuurgebieden begraafplaatsen te mogen exploiteren.
De VVG is tegen deze vercommercialisering van natuurgebieden. De VVG verwacht deze stap niet van
een organisatie die natuurgebieden beheert.
Deze stap is geheel in strijd met de eigen doelstelling van Natuurmonumenten, namelijk het behoud
en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in
Nederland, met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst. De vraag is
bovendien welke zeggenschap NM nog over dergelijke grond houdt.
Kort geleden heeft de VVG rond landgoed De Hoorneboeg in Hilversum ervaren hoe Natuurbegraven
Nederland B.V. omgaat met de natuurwaarden van een beschermd natuurmonument. Zonder goed
onderzoek werd geconcludeerd dat een begraafplaats op dit landgoed geen aantasting zou
betekenen van de bijzondere waarden van de natuur en van de geologische en archeologische
karakteristieken van dit gebied. De VVG heeft aangetoond dat deze conclusie fundamenteel onjuist
was: het gebied wordt wel degelijk aangetast. Begraven leidt ook tot grondvervuiling. Dat zijn dan
ook precies de redenen dat wet- en regelgeving het verbieden. De VVG staat daarom vierkant achter
het besluit van de gemeente Hilversum om geen medewerking te verlenen aan het realiseren van
een begraafplaats op het landgoed De Hoorneboeg.
Geldende wetgeving maakt bovendien de gesuggereerde ‘eeuwigdurende’ ongestoorde grafrust niet
mogelijk.
Lastige bijkomstigheid is dat de meeste gemeenten nauwelijks op de hoogte zijn van de wet- en
regelgeving ten aanzien van begraafplaatsen in natuurgebieden. Dat komt omdat aanvragen voor
natuurbegraafplaatsen in het verleden nauwelijks voorkwamen. Daardoor worden door gemeenten
gemakkelijk verwachtingen gewekt, die later weer teruggedraaid moeten worden, met alle kosten
van dien.
De VVG roept Natuurmonumenten met kracht op om het aanleggen van begraafplaatsen op
commerciële basis in haar terreinen niet toe te staan.
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