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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de vragen met betrekking tot het gedenkbos, is ons ter ore gekomen dat er in 
Roosendaal (en omstreken) steeds meer vraag is naar het zogenoemde “natuurbegraven”.

Natuurbegraven is vanuit Engeland overgewaaid. Het is een alternatieve manier van begraven 
waarbij het lichaam wordt teruggeven aan de natuur zelf. Een natuurbegraafplaats met derhalve een 
aantal graven, belast het milieu zo min mogelijk en past als uitvaart in duurzaam bosbeheer. De 
graven zijn ruim en hebben geen grafsteen maar zijn zichtbaar in de vorm van natuurlijke materialen 
zoals een houten schijf. De kist en kleding zijn van natuurlijk materiaal zodat het snel door de natuur 
kan worden opgenomen. Een natuurgraf gaat langzaam op in de natuur, er is geen grafmonument en 
langdurig bekostigen van grafrechten is niet nodig.

Natuurbegraven is al een eeuwenoud gebruik. Sinds de trend dat mensen bewuster bezig zijn met 
duurzaamheid en duurzaam leven, is het natuurbegraven herontdekt en wordt het steeds populairder. 
In de landen om ons heen is natuurbegraven al een stukje verder in ontwikkeling. Zo zijn in het 
Verenigd Koninkrijk ruim 300 natuurbegraafplaatsen en Duitsland heeft er ongeveer 50. De 
verwachting is dat het aantal natuurbegraafplaatsen in Nederland in de toekomst zal toenemen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de wens van inwoners om in de natuur te worden begraven?
2. Kunnen we in het Roosendaalse het natuurbegraven realiseren?
3. Indien niet, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om bijvoorbeeld met Zegestede om tafel te 

gaan?

Namens,

VLP, Evelien van der Star-Deijkers

Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, incidenteel komt het onderwerp ter sprake.
2. Voor natuurbegraven moet beschikbare natuur aanwezig zijn. De gemeente bezit geen 

terreinen die daarvoor geschikt zijn. Wellicht zou er met Natuurmonumenten overeenstemming 
te bereiken kunnen zijn om een terrein daarvoor aan te wijzen. En wellicht zijn er met 
Zegestede afspraken te maken over de uitvoering van het begraven en de administratie die 
daarbij hoort. Uiteraard is zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen belangrijk. Voorkomen 
moet worden dat natuurbegraven te populair wordt en daarmee de exploitatie van de algemene 
begraafplaats te duur of onmogelijk wordt.

3. Zie ook 2. Zegestede heeft al eerder geventileerd ook over het onderwerp na te denken. Wij 
staan open voor overleg.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder Toine Theunis


