Natuurbegraven
In Appelscha bestaat sinds 2018 de mogelijkheid om in de natuur begraven
te worden. De natuurbegraafplaats is gelegen naast de begraafplaats
Terwisscha. Een ieder die respect heeft voor de natuur kan daar
eeuwigdurend begraven worden. Dat betekent dat de kist of urn van
biologisch afbreekbaar materiaal moet zijn. Het milieu wordt op deze manier
niet belast.

Materiaal kist
We adviseren om overledenen zoveel mogelijk te kleden met natuurlijke
stoffen en om geen synthetische kleding en schoeisel te gebruiken. De kist
of mand moet van biologisch afbreekbaar materiaal zijn, zodat het milieu
minimaal wordt belast.

Periode grafrecht.
Natuurlijke gedenktekens
Grafmarkering is alleen op een natuurlijke manier aanwezig bijvoorbeeld
een onbehandelde houten boomschijf, met een maximale hoogte van 30
cm. Deze wordt één met de natuur.

Altijd het graf terug te vinden
Zodra het terrein volledig is bezet, wordt het zo min mogelijk verstoord en
krijgt de natuur kans zich te herstellen. Ook de boomschijven op het graf
gaan geheel in de natuur op. Met behulp van een registratiesysteem en een
plattegrond is het graf altijd terug te vinden.

Urnengraven
Op de natuurbegraafplaats kunt u ook de as na een crematie begraven. U
kunt er voor kiezen de as in een biologische afbreekbare urn te begraven of
zonder urn te begraven. Het is niet mogelijk as te verstrooien.

Tarieven
•
•

De tarieven kunt u vinden op de website:
www.begraafplaatsenappelscha.nl
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

De periode van het grafrecht is eeuwigdurend. De graven zullen niet worden
geruimd.

Rechthebbende
De graven zijn in beginsel bestemd voor koper. Mocht dit door onvoorziene
omstandigheden niet uitvoerbaar zijn dan treden de erfgenamen van koper
op als rechthebbende en bepalen wie er dan begraven mogen worden.

Grafbeplanting
• De eerste weken na een uitvaart, mogen er bloemen, inclusief linten
en dergelijke, bij het graf liggen.
• Het is niet toegestaan bomen en struiken te planten, deze zullen
door de beheerder worden verwijderd
• Het is niet toegestaan om voorwerpen van blijvende aard te
plaatsen. Deze zullen door de beheerder worden verwijderd.
De beheerder is aangesteld voor praktische zaken. Slechts de stichting wordt
rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur

