
Toelichting Inrichtingsplan Natuurbegraafplaats De Velden 
De inrichting van Natuurbegraafplaats De Velden is met zorg ontworpen om de cultuurhisto-
rische elementen te behouden. De agrarische gronden die bij het inrichtingsplan worden 
betrokken, krijgen een nieuwe functie. De hoofdbestemming wordt natuur. Dit is een invul-
ling van de ecologische hoofdstructuur. Hierdoor worden aanwezige waarden versterkt. De 
begraafplaats gaat zoveel mogelijk op in de omgeving. 
 
Het is de uitdrukkelijke wens van de eigenaar dat als de begraafplaats in de toekomst vol is, 
dat je niet kunt zien dat er graven liggen. De graven kunnen direct na de begrafenis worden 
gemarkeerd door een vergankelijk gedenkteken in de vorm van een boomschijf. Er worden 
geen veldkeien of andere gedenktekens geplaatst. 

Parkeerplaats (0,15 Ha) 
De parkeerplaats wordt zo ingericht dat er geen verstoring van de bodem plaatsvindt. Er is 
ruimte voor 44 auto’s. Als verharding wordt gebruik gemaakt van betonnen of grasstenen of 
kunststof grastegels. De rest van de kavel wordt ingevuld met veldgraven. De parkeerplaats 
is te bereiken via een verharde weg vanaf Zuidvelde (Tonckensstraatje) en via een openbare 
zandweg met een ingang in Westervelde en een ingang in Zuidvelde. 

Veldgraven (achter parkeerplaats) (0,25 Ha) 
Hier vinden begravingen plaats op een oppervlakte van 25 m2 per graf. 

Grafheuvels (2,6 ha) 
Op het landgoed liggen oude grafheuvels. Dit is de inspiratie geweest om op Natuurbegraaf-
plaats De Velden een nieuw grafheuvelcomplex in te richten. De grafheuvels komen op een 
stuk landbouwgrond. In dit gebied worden de oude wallen hersteld, zoals die zichtbaar zijn 
op een kaart uit de Napoleontische tijd. Dit gebied zal ingericht worden met grafheuvels met 
een maximale hoogte van 60 cm. Er zullen grafheuvels gemaakt worden voor een of meer-
dere personen. De grootte van de grafheuvels zal worden afgestemd op het aantal te begra-
ven personen. Het is voor nabestaanden mogelijk om op de grafheuvels een boom te plan-
ten. In het begin zal dit een parkachtig landschap worden, maar het zal in de toekomst over-
gaan in een natuurlijk landschap. Het grafheuvelcomplex is te bereiken via een wandelroute 
vanaf de parkeerplaats. 
 

Bosgraven III (0,9 Ha) 
Dit is een voormalig stuk landbouwgrond dat is ingeplant in 1959 is met Sitkaspar. In 1995 is 
het gekapt en ingeplant met Douglas, Lariks en Beuk. Hier komen bosgraven en er wordt een 
tijdelijk wandelpad gecreëerd. De graven liggen elk op 25 m2, zodat niet meer dan 8% van de 
bodem wordt verstoord. Als dit perceel vol is, worden de paden niet meer onderhouden en 
krijgt de natuur zijn beloop. De doelstelling is dat je later niet kunt zien dat er in dit bos is 
begraven. Er zullen geen gedenktekens aanwezig zijn. 

Parkgraven (1,74 Ha) 
Dit is landbouwgrond en op dit perceel liggen nu langwerpige bolle akkers. Er is voor geko-
zen om aansluiting te vinden met de omgeving door hier rijen met eiken te planten en daar-
tussen te begraven. Dit perceel krijgt een brinkachtige uitstraling. 



Ook hier krijgt elk graf een ruimte van 25 m2 geven, zodat de verstoring van de bodem mi-
nimaal is. 

Bosgraven I (0,8 Ha) 
Dit is een perceel acacia’s dat in 1995 is ingeplant op landbouwgrond. Hier worden twee 
paden in aangelegd om begraven mogelijk te maken. Ook deze graven krijgen een ruimte 
van 25 m2. 

Bosgraven II (1,25 Ha) 
Dit is een stuk bos dat in 1959 is afgegraven is. Het vrijgekomen zand is gebruikt voor de 
aanleg voor het munitiecomplex in Veenhuizen. De afgegraven grond uit Veenhuizen is ge-
bruikt om het gat in Westervelde te vullen. In 1960 is dit perceel ingeplant met eiken. Hier 
zullen bosgraven komen met elk een ruimte van 25 m2. Dit complex is te bereiken via een 
eenvoudig wandelpad. 



advies en inrichting landschap en openbare ruimte
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