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Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren wat er in de 

afgelopen maanden is gebeurd op het nieuwe gedeelte, de 

natuurlijke begraafplaats van Oud Zuilen. Ook kijken we 

vooruit naar werkzaamheden die op stapel staan. En we 

nemen u mee in enkele financiële perikelen.  

 

We hebben de taxushaag langs het hek geplaatst. De taxus viel bij onverlaten erg in de smaak. 

Zonder onze toestemming hebben ze er meer dan twintig meegenomen. Langs het water hadden we 

er een gelijk aantal geplaatst. Die hebben we weggehaald om de open plaatsen langs het hekwerk 

op te vullen. Op een aantal plaatsen rond de vijver hebben we nu sporkehout struiken geplaatst. 

Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.  

  

De sponsoractie rond de leilinden is een groot succes geworden, waarvoor 

veel dank. Alle vijfentwintig bomen zijn gesponsord. Ook op dit vlak hebben 

we te maken gekregen met tegenslag. Eén leilinde is door de hevige storm 

begin dit jaar geknakt en moet als verloren worden beschouwd. Anderen 

kwamen uit het lood te staan en die hebben we rechtgezet. Vervolgens 

hebben we de leilindes met palen verbonden zodat ze steviger staan. De 

palen zijn er ook om de zijtakken te geleiden.  

 

De palen zijn begin mei geplaatst. We 

hadden dat graag eerder gedaan, maar de levering was iets 

vertraagd. Als u bij de begraafplaats komt, zult u zien dat de 

leilindes al goed uitlopen. Eén van de bomen maakt het 

spannend, die is nog niet uitgelopen. Op 21 juni moet hij 

uiterlijk aanslaan, we duimen op een mooie afloop.  

  

Het hoofdpad is inmiddels aangelegd, de grond is uitgegraven 

tot de drainagebuis. Daarna is grof puin gestort, wat 

vervolgens is afgedekt met worteldoek en zand. Hier bovenop 

zijn honingrasters geplaatst en deze zijn bedekt met aarde 

waarop straks een mooie korte grasmat zal komen te liggen. 

We hopen dat deze constructie – ongeacht de 

weersomstandigheden – natte voeten voorkomt. De volgende 

stap die we gaan nemen, is het zaai klaar maken van het 

terrein aan de binnen- en buitenkant van het hoofdpad.  

 

Het is de bedoeling dat het gedeelte aan de buitenzijde van het pad het eerst als grafruimte in 

gebruik kan worden genomen. Hierin kunnen ongeveer tachtig tot negentig graven worden uitgezet. 

Dit gedeelte zal worden bedekt met lang gras. 
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Het middenterrein zal ook zaai klaar worden gemaakt, maar nog niet worden ingericht. Het wordt 

dus ook nog niet in gebruik genomen. We willen de komende periode experimenteren met 

verschillende (bloemrijke) grassoorten om te zien welke het meest geschikt is. 

  

Naast het baarhuisje is met oude waaltjes, een soort straatsteen, een zithoek gerealiseerd. We 

hebben daar voorlopig een bankje geplaatst. Vanuit dit beschutte gedeelte is het terrein prachtig te 

overzien. 

  

We zouden graag tweediep willen gaan begraven. Maar het realiseren van die wens lijkt niet 

dichterbij te komen. Op basis van de huidige peilingen geeft de gemeente Stichtse Vecht daarvoor 

vooralsnog geen toestemming. Het is een optie om een gedeelte nog verder op te hogen, maar ook 

dan is het nog maar de vraag of toestemming wordt verkregen, bovendien lopen de kosten verder 

op. Daarnaast ontstaan er op de begraafplaats hoogteverschillen, die esthetisch niet mooi zijn, en 

voor sommigen als een barrière zullen worden ervaren.  

  

De oeverstrook aan de kant van Van Tuijl is schoongemaakt en ziet er veel 

verzorgder uit. Het oorspronkelijke plan om langs de hele oever sedum-

matten te plaatsen zal niet worden uitgevoerd. De investering past binnen 

ons budget. Dat geldt niet voor het jaarlijkse onderhoud. Dat is dusdanig 

hoog, dat het een onverantwoord beslag legt op het jaarlijkse 

onderhoudsbudget. Aan de kant van Van Tuijl komen daarom tuingeraniums 

en lisse. Dat is een bodembedekker die weinig onderhoud vraagt. Aan onze 

kant laten we gras groeien. Dat is eenvoudig te maaien via een aangelegde 

drempel in het talud. Aan de kant van de Vecht zijn inmiddels sporkehout 

struiken en meidoorns geplaatst, dankzij een schenking van de gemeente Stichtse Vecht. Ook 

hovenier Post uit Maarsseveen heeft ons verrast. Hij schonk de begraafplaats een ligusterhaag, die 

langs de vijver is geplaatst. 

  

In de vorige nieuwsbrief hebben we een indicatie gegeven voor de toekomstige kosten voor recht en 

onderhoud. We kunnen niet inschatten welke invloed de ontwikkelingen die we in deze nieuwsbrief 

beschrijven, zullen hebben op onze eerdere indicatie. Het streven blijft om de kosten lager te 

houden dan die van het oorspronkelijke gedeelte van de begraafplaats. Mogelijk volgen er ook nog 

sponsoracties om de kosten te drukken.  Dan denken wij aan bankjes, bomen en de inrichting van 

een gedenkplek. 
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