
Waarom begraven op natuurbegraafplaats 
Het Wienerveeld?

       Begraven midden in de natuur

       Geen onderhoud voor nabestaanden

       Mooie rustige plek

       Alle tijd en ruimte om afscheid te nemen

       Persoonlijke aandacht

       Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur

E    info@wienerveeld.nl
T    06 - 12 91 25 74
I     www.wienerveeld.nl

Uitvaarten zijn mogelijk van maandag t/m zaterdag.
Feestdagen uitgezonderd.
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In Het Wienerveeld wordt de loop van de natuur gevolgd 
en, waar nodig, aangemoedigd. Het landgoed bestaat uit 
loofbos, heide en een vijver. Er is een looproute die u langs de 
mooiste plekjes leidt tijdens uw bezoek. Het Wienerveeld, een 
voormalig landbouwgebied, is nog volop in ontwikkeling tot een 
doorgewinterd natuurgebied. Hierdoor zult u de komende jaren 
vaak verrast worden door de enorme groei die er plaatsvindt en 
delen in het plezier van nieuwe ontdekkingen.

Kies zelf uw plekje in de natuur
Wanneer natuurbegraven u aanspreekt heeft u in de regel 
affiniteit met de natuur. Hoe mooi is het om, al wandelend over de 
natuurbegraafplaats, als het ware toegetrokken te worden naar 
een bepaalde plek voor uzelf of voor uw dierbare?

Boskapel
In het bos is een open plek waar een boskapel is gecreëerd. Er 
kan daar een ceremonie in de openlucht georganiseerd worden. 
Te midden van natuur, de fluitende vogels, zoemende bijtjes en 
andere insecten geeft u persoonlijke invulling aan het afscheid.

Grafrecht voor bepaalde tijd
Op natuurbegraafplaats Het Wienerveeld is er de keuze uit een 
graf voor 20, 35, 50 of 100 jaar. Het is mogelijk om de grafrechten 
te verlengen.

Natuurbegraven
Veel mensen genieten hun hele leven al van de natuur. Ze 
speelden vroeger in de bossen, plukten bloemen in de velden 
of genoten van een welverdiende wandeling bij zonsondergang. 
Een laatste rustplaats in de natuur is daarom een mooie en 
toepasselijke afsluiting. Een natuurgraf wordt ook vaak gekozen 
om de natuurlijke kringloop te sluiten. Tijdens het leven neemt 
de mens veel van de natuur. Na de dood is natuurbegraven een 
manier om terug te geven, door het lichaam op te laten gaan in de 
natuur.

Natuurlijk materiaal
Om de natuurlijke kringloop niet te verstoren wordt er begraven in 
een duurzame kist, mand of lijkwade of een biologisch afbreekbare 
urn. Het graf wordt aangeduid met een houten boomschijf. Het 
graf wordt niet onderhouden. De gehele begraafplaats wordt 
behoed voor verwildering, maar de natuur krijgt de ruimte.


