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Deze   wandeling   volgt   vrijwel   dezelfde   route  
als   onze   reguliere   rondleiding.   De   informa�e  

die   onze   gidsen   �jdens   een   rondleiding  
vertellen,   leest   u   hier   in   de   beschrijving.  

Tijdens   een   rondleiding   kunt   u   vragen   stellen.  
Dat   kan   natuurlijk   niet   �jdens   deze   wandeling,  

maar   u   kunt   uw   vragen   voor   of   na   de  
wandeling   stellen   aan   onze   collega’s   in   het  

ontvangsthuis.  
 

Wij   wensen   u   een   pre�ge   wandeling .  
 

Het   team   van   Natuurbegraafplaats  
Mepperdennen  

Alice,   Dina,   Michael   en   Jantje   

 



 

 
 



1) De   route   start   bij   het   ontvangsthuis   of   de  
parkeerplaats  
In   het   ontvangsthuis   werken   wij   met   4  
personen.   Alice   en   Michael   zijn  
rela�ebeheerders,   Dina   PR   Coördinator   en  
Jantje   is   de   loca�ebeheerder.   In   ons  
ontvangsthuis   is   naast   ons   kantoor   een  
spreekkamer,   keuken   en   ontvangstruimte  
aanwezig.   In   de   ontvangstruimte   is   het  
mogelijk   om   een   ceremonie,   condoleance   of  
nazit   te   houden.   Het   huis   is   sfeervol  
aangekleed   met   natuurlijke   materialen.   
 

2)  U   loopt   vanaf   de   parkeerplaats   linksaf.  
Het   ontvangsthuis   is   dan   aan   uw   linkerkant.  
U   neemt   na   het   ontvangsthuis   vervolgens   het  
eerste   pad naar   rechts.  
De   natuurbegraafplaats   is   ongeveer   23  
hectare   groot.   Tot   aan   de   jaren   vij�ig   van   de  
vorige   eeuw   kenmerkte   dit   gebied   zich   vooral  

 



door   woeste   gronden   en   stuifzand,   grenzend  
aan   het   veen   verderop.   De   familie   Nijhoving  
vormde   dit   deels   om   tot   akkerbouwgrond   en  
rond   de   eeuwwisseling   is   het   huidige   bos  
aangeplant.   
 
De   familie   ging   op   zoek   naar   een   duurzame  
manier   om   het   bos   te   onderhouden.   Met   de  
komst   van   de   natuurbegraafplaats   kan   het   bos  
zich   stapsgewijs   ontwikkelen   tot   een  
volwaardig,   divers   bos   met   hoge  
natuurwaarden   voor   mens,   dier   en   plant.  
 

3) U   vervolgt   het   pad   tot   de   t-splitsing.   U  
neemt   hier   het   pad   naar   links   waarna   u  
meteen   het   eerste   pad   naar   rechts   neemt.   Bij  
het   bankje   kunt   u   even   genieten   van   de  
s�lte.  
Het   bos   op   de   natuurbegraafplaats   is   nog  
jong,   vrij   dicht   en   bestaat   vooral   uit   groepjes  

 



van   diverse   bomen.   Van   boven   gezien   is   het  
net   een   lappendeken.   Er   is   eik,   grove   den,  
spar,   en   veel   berk.   
 
In   het   natuurbeheerplan   wat   hier   de   komende  
�jd   gerealiseerd   wordt,   gaan   we   open   plekken  
en   overgangen   in   het   bos   creëren,   door   het  
bos   wat   te   dunnen.   Hierdoor   komt   er   meer  
zon   bij   en   krijgt   de   kruidlaag   een   kans.   Ook  
krijgen   door   dunning   de   bomen   een   betere  
kans   om   uit   te   groeien.  
 
Al   dit   soort   werkzaamheden   en   ook   het  
beheer   in   de   verre   toekomst,   kunnen   we  
bekos�gen   dankzij   de   natuurbegraafplaats.  
Een   deel   van   de   grafrechten   die   mensen  
betalen,   wordt   in   een   toekoms�onds   gestort.  
Zo   dragen   mensen   die   een   graf   reserveren   bij  
aan   de   natuur,   nu   en   in   de   toekomst.  

 



4) Volg   het   pad   tot   u   bij   de   Zwarte  
Hurenweg   komt.   Steek   hier   schuin   naar links  
over   om   uw   pad   te   vervolgen.   
Op   Natuurbegraafplaats   Mepperdennen   kunt  
u   zelf   kiezen   waar   u   begraven   wilt   worden.  
We   werken   niet   met   kavels   of   vastgestelde  
plekken.   Een   plek   hoe�   dus   ook   niet   aan   het  
pad   te   liggen.   Soms   is   het   niet   mogelijk   om   op  
een   bepaalde   plek   te   reserveren.   Vanwege  
ecologische   redenen   wordt   op   sommige  
plaatsen   niet   begraven.   
In   het   gebied   kunt   u   de   gereserveerde   plekken  
herkennen   aan   een   hardhouten   paaltje   met  
een   nummer   erop.   Wanneer   u   een   plek   wilt  
uitkiezen,   gaat   een   van   onze   collega’s   met   u  
mee.   Alle   graven   en   gereserveerde   plekken  
worden   ingemeten   met   een   gps   apparaat   die  
de   juiste   coördinaten   kan   vast   stellen.   Deze  
coördinaten   worden   in   een   grafakte   en   in   ons  
systeem   vastgelegd.   

 



5) Neem   het   eerste   pad   naar   rechts   en   blijf  
ook   bij   de   kruising   rechts aanhouden.   
Aan   het   einde   van   het   pad   komt   u   bij   een  
bankje   met   een   grasveld.   Aan   de   achterkant  
van   dit   grasveld   ligt   een   poel.   Deze   poel   kan  
droogvallen   in   �jden   van   weinig   regen,   maar  
over   het   algemeen   blij�   hier   water   staan.   
 
Zo’n   poel   is   een   belangrijke   plek   voor   dieren.  
Het   dient   als   voortplan�ngsplek   voor  
bijvoorbeeld   amfibieën,   libellen   en   andere  
insecten,   maar   ook   als   voedsel-,   drink-   en  
badplek   voor   vogels   en   zoogdieren,   zoals  
vleermuizen.   
 
Tip :   Ga   lekker   op   het   bankje   zi�en   en   sluit   uw  
ogen   en   voel   eens   wat   deze   plek   met   u   doet.  
 

 



6) Vervolg   het   pad   terug   naar   de   Zwarte  
Hurenweg   en   steek   deze   over.  
 
Op   Natuurbegraafplaats   Mepperdennen   geldt  
voor   alle   graven   eeuwigdurende   grafrust.  
Graven   worden   nooit   geruimd.   Ieder   graf   blij�  
dus   voor   al�jd   bestaan.   De   graven   worden  
opgenomen   in   de   natuur.   
 
Het   tarief   voor   natuurbegraven   is   anders  
opgebouwd   dan   op   een   tradi�onele  
begraafplaats.   Zo   zijn   er   op   de  
natuurbegraafplaats   geen   kosten   voor   het  
onderhoud   van   een   graf   of   een  
grafmonument.   U   hoe�   ook   geen   grafrechten  
te   verlengen   in   de   toekomst.   Op  
Mepperdennen   betaalt   u   eenmalig  
aankoopkosten   voor   een   grafrecht   met  
eeuwigdurende   grafrust   en   daarnaast   een  
eenmalig   begraa�arief.  

 



7) U   volgt   het   pad   rechtdoor   en   loop   met   de  
bocht   mee   naar   links.  
 
Als   grafmarkering   is   het   mogelijk   om   een  
boomschijf   met   inscrip�e   op   het   graf   te  
plaatsen.   Hier   zijn   voor   u   geen   kosten   aan  
verbonden.   De   boomschijf   wordt   door   ons  
geleverd   en   in   overleg   met   u   op   het   graf  
geplaatst.   De   boomschijf   is   onbehandeld   en  
gaat   op   in   de   natuur.   Mocht   u   de   boomschijf  
willen   vernieuwen   dan   is   dit   mogelijk.   Er   zijn  
dan   wel   kosten   aan   verbonden.   
 

8) Op   de   kruising   blij�   u   de   weg   naar   rechts  
volgen   en   vervolgens   neemt   u   wederom   de  
eerste   weg   naar   rechts.   U   passeert   hier   een  
bankje.   
Bij   bosbouw   worden   bomen   dicht   op   elkaar  
geplant.   Zo   hebben   ze   steun   aan   elkaar   en  
worden   het   lange   rechte   stammen.   

 



Na   een   jaar   of   25-30   vindt   de   eerste   dunning  
plaats.   Hierdoor   is   er   nu   nog   veel   schaduw.  
Door   de   schaduw   en   de   dicht   op   elkaar  
staande   bomen   is   er   een   hoge  
luchtvoch�gheid.   Hierdoor   zijn   er   veel   bomen  
met   bemoste   stammen.   De   naam   van   dit   mos  
is   gesnaveld   klauwtjesmos.   
 
Mossen   hebben   vaak   bijzondere   namen.  
Andere   soorten   die   hier   op   de  
natuurbegraafplaats   te   vinden   zijn   zijn  
dooiermos,   leermos,   rendiermos,   eikenmos,  
sterretjesmos,   fijnladermos,   gewoon  
dikkopmos.   De   laatste   soort   is   vaak   wat   je   in  
gazons   ziet   en   wordt   door   tuiniers   weleens  
“haatmos”   genoemd.   

 



9) Dit   pad   komt   uit   op   de   T-splitsing.   We  
vervolgen   het   pad   naar   links,   maar u   kunt  
even   naar   rechts   lopen   om   te   genieten   van  
het   prach�ge   uitzicht over   de   weilanden.  
U   zult   onderweg   kunnen   zien   dat   er   al  
mensen   begraven   zijn.   Een   uitvaart   op  
Natuurbegraafplaats   Mepperdennen   is   in   alle  
opzichten   een   groene   uitvaart.   Omdat   op  
Mepperdennen   het   behoud   van   de   natuur  
hand   in   hand   gaat   met   een   passend   afscheid  
van   een   dierbare,   maken   wij   gebruik   van  
natuurlijk   a�reekbare   materialen   die  
gemakkelijk   weer   door   de   natuur   worden  
opgenomen.  
 
Een   kist   bijvoorbeeld   hee�   geen   spijkers   of  
koperen   handva�en,   maar   is   gemaakt   van  
a�reekbare   materialen   met   deuvels   of  
natuurlijke   verteerbare   lijmen.   Ook   een   mand  
of   baar   is   natuurlijk   mogelijk.  

 



 
Ook   de   kleding   moet   van   natuurlijk   materiaal  
zijn.   U   kunt   hierbij   denken   aan   wol,   katoen,  
zijde,   jute   of   linnen.   Synthe�sche   materialen  
zoals   bijvoorbeeld   panty’s   zijn   niet  
toegestaan.  
 

10) Neem   de   eerste   kruising   naar   rechts.   En  
neem   bij   het   bankje   weer   de weg   naar  
rechts.  
Een   gedeelte   van   het   bos   is   voormalig  
akkerbouwgebied.   Dit   zie   je   terug   in   de  
vegeta�e,   met   name   langs   de   randen   aan   de  
grens   met   het   akkerbouwgebied.   Waar   veel  
s�kstof   in   de   grond   zit   groeien   planten   zoals  
grassen,   bramen   en   brandnetels.   De  
brandnetel   is   een   belangrijke   waardplant   voor  
de   rupsen   van   de   dagpauwoog,   atalanta,  
landkaartje,   kleine   vos,   distelvlinder   en  
gehakkelde   aurelia   vlinders.   Een   aantal   van  

 



deze   vlinders   hee�   de   brandnetel   als   enige  
waardplant.   Een   waardplant   is   een   soort   die  
zo   belangrijk   is   voor   bepaalde   insecten   dat   ze  
zonder   niet   kunnen   overleven.  

 

11)  U   loopt   door   tot   de   t-splitsing   en  
neemt   dan   de   weg   naar   links.   
Natuurbegraven   is   een   bijzondere,   maar  
eigenlijk   heel   gewone,   manier   om   het   lichaam  
terug   te   geven   aan   de   natuur.   Belangrijkste  
kenmerken   van   Natuurbegraafplaats  
Mepperdennen   zijn:  

- behoud   van   de   natuur;   nu   en   in   de  
toekomst  

- eeuwigdurende   grafrust  
- eenmalige   guns�ge   tarieven  
- zelf   een   plek   uitzoeken  
- geen   zorgen   voor   nabestaanden  
- een   oase   van   rust  

 

 



12) Wanneer   u   deze   weg   blij�   volgen   en   de  
eerste   weg   naar   rechts   neemt,   komt   u   bij   het  
ontvangsthuis   en   de   parkeerplaats   terug.   
 
Wij   hopen   dat   u   een   pre�ge   wandeling   hee�  
gemaakt,   dat   u   hee�   kunnen   genieten   van   de  
natuur   en   dat   u   een   goede   indruk   hee�   van  

Natuurbegraafplaats   Mepperdennen.  
 

Hee�   u   nog   vragen,   loop   dan   gerust   even   bij  
het   ontvangsthuis   naar   binnen.   U   proe�   er  

ook   de   sfeer   van   de   ontvangstruimte.   Houdt   u  
vanwege   het   Coronavirus   liever   afstand,   dan  
kunt   u   ook   telefonisch   of   per   mail   met   ons   in  
contact   komen.   Of   kijk   eens   op   onze   website.  

 
We   zijn   maandag   tot   en   met   zondag   aanwezig  

tussen   9:00   en   17:00   uur  
 

Een   hartelijke   groet,  

 



 
Het   team   van   Mepperdennen  
Alice,   Dina,   Michael   en   Jantje  

0591-230020  
info@mepperdennen.org  
www.mepperdennen.org  
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