Nieuwsbrief Natuur‐ of Natuurlijk Begraven
In deze tweede nieuwsbrief willen we u informeren over de voortgang van de
werkzaamheden. En verder willen we u iets uitleggen over de financiën.

Voortgang van de werkzaamheden
De afgelopen maanden is onze aannemer bezig geweest met
het in fases ophogen van het terrein. De vorige keer hebben
we u uitgelegd dat de waterpartij is verplaatst.
Voordat we konden beginnen met het ophogen, is eerst een
halve meter teelaarde afgegraven. Na dat afgraven hebben
we meer inzicht in de structuur van de ondergrond gekregen.
Vanaf de Groeneweg gezien is de ondergrond eerst
veenachtig, daarna gaat het over in klei, en aan de andere zijde is het oerzand. Met deze
kennis hebben we kunnen bepalen welke delen van de nieuwe begraafplaats geschikt zijn
om twee‐diep te begraven.
Na het afgraven heeft de aannemer het terrein met een meter zand
opgehoogd, met uitzondering van de zijkanten. Op de plekken waar
we twee‐diep willen begraven is meer zand neergelegd.
De afgegraven teelaarde is daarna weer als toplaag teruggestort.
Daarmee is het nieuwe gedeelte op dezelfde hoogte gebracht als de
huidige begraafplaats.
Werkzaamheden als deze, met graafmachines en vrachtwagens zorgen voor overlast voor de
omgeving. Vooral de aanvoer van zand zou voor de inwoners van Oud‐Zuilen vervelend
kunnen zijn. Hulde voor onze aannemer, die met een uitgekiend plan de overlast tot een
minimum heeft beperkt. De vrachtwagens hebben ook geen sporen nagelaten.

Fase twee: de inrichting
Na het ophogen van het terrein zijn we klaar voor de volgende fase: de inrichting. In deze
fase gaan we drie dingen doen. Ten eerste het groen aanleggen. Daarna realiseren we een
zithoek en een gedenkplek. En tenslotte gaan we bepalen waar de graven kunnen komen.
Voor de inrichting van het groen hebben we een
plan ontwikkeld en hebben we gesprekken
gevoerd met een hovenier. Voor het eerste deel
van het plan is inmiddels opdracht verleend. Dat
gaat om de aanleg van een taxushaag langs het
hekwerk aan de Groeneweg en het
Kerkhoflaantje, die er voor het eind van het jaar moet staan. Deze taxushaag camoufleert
grotendeels het huidige hekwerk, wat zorgt voor een vriendelijke zicht op het terrein. We
zijn van plan het bestaande hekwerk te verwijderen zodra de haag tot wasdom is gekomen.
In een volgend deel willen we een rij bomen plaatsen. En daarmee willen we onze
verbondenheid tonen met Oud‐Zuilen. In het dorp zijn op heel veel plekken leibomen te
zien. Achter de taxushaag en aan de zuidzijde van de waterpartij komen, net als in het dorp,

in totaal 24 van dit soort leibomen. Dit idee hebben we eerder al voorzichtig gelanceerd en
dat zorgde voor veel enthousiasme. Velen hebben aangegeven dat ze dit idee zo sympathiek
vinden dat ze een boom willen sponseren. Een enkeling heeft het woord al bij de daad
gevoegd, en daar worden wij dan weer heel enthousiast van.

Sponsor ook een leiboom
Met die toezeggingen zijn we er nog niet. Wij willen het
middenterrein zowel in groei‐, bloei‐ als in de snoeiperiode een
vriendelijk aanzien geven. Die plannen vragen een behoorlijke
financiële inspanning. En daarbij is uw steun van harte welkom.
U kunt ook één of meer leibomen sponseren. Voor de aanschaf van
een leiboom rekenen we € 200,00. Wij nemen het plaatsen van de
bomen voor onze rekening. U ziet hiernaast een voorbeeld van de
leibomen zoals wij die willen plaatsen.
Doordat wij als Stichting Begraafplaats Oud‐Zuilen een ANBI‐status hebben kunt
u mogelijk uw sponsoring/schenking aftrekken van de belasting.

Wilt u weten hoe u een boom kunt sponoren, neem dan contact met ons op. Wij zijn heel
blij met uw steun. (info@begraafplaatsoudzuilen.nl)

Financiële aspecten
De afgelopen periode hebben we vragen gekregen over de kosten voor begraven en het
reserveren. De exacte kosten zijn nog niet bekend, maar hieronder geven we u een indicatie.
We zetten daarbij de kosten af tegen de huidige kosten op het bestaande deel van de
begraafplaats. Het gaat om een enkele grafplek, wat de kosten voor een twee‐diepgraf
zullen bedragen zijn nu nog niet te zeggen.
Omschrijving:
huidige plek natuurlijke begraafplek
Kosten voor recht en onderhoud
€ 1.318
€ 4.500 *
Grafdelvingskosten
€ 826
€ 600 **
Aanschafkosten grafmonument/herkenning
€ 2.000
€ 200
Grafonderhoud door rechthebbende per jaar 10 € 200
€
0
Totale kosten
20 jaar € 4.344
50 jaar € 5.300
*) Omdat het aantal graven en de onderhoudskosten nog niet bekend zijn en ook niet welke graven
geschikt zijn om twee‐diep te begraven zijn deze bedragen een indicatie.
**) Op de oude begraafplaats wordt bij elke begraving de kleilaag afgevoerd, om daarna de overledene te
begraven in zand. In het nieuwe gedeelte is al een zandlaag aanwezig. Hierdoor zijn de kosten lager.
De reserveringskosten worden per periode van 20, 30 of 50 jaar berekend. Op basis van 50 jaar zal dit
circa 2/3 van de kosten voor recht en onderhoud bedragen (indicatie: € 4.500). De reservering gaat
respectievelijk € 1.200 (20 jaar), € 1.800 (30 jaar) of € 3.000 (50 jaar) kosten.
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