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Reglement voor bezoekers en gebruikers van Natuurbegraafplaats 

Weverslo 
 

Algemeen 

 
1. Natuurbegraafplaats Weverslo onderscheidt zich door de unieke sfeer waar cultuur, natuur en zingeving samengaan 

en elkaar versterken. Gedenktekens inspireren door het persoonlijke en natuurlijke karakter. De natuurbegraafplaats 

is onderdeel van Landgoed Weverslo.  

 

2. Alle grafvormen die hier worden ontwikkeld zullen in harmonie zijn met de natuur. Mensen voelen zich er vrij en 

op hun gemak om op een eigen manier  te gedenken, te bezinnen en te verwerken. Een keuze voor natuurbegraven 

op Weverslo is ook een keuze voor het in stand houden en versterken van de kwaliteit van het omringende 

Peellandschap. 

 

3. Natuurbegraafplaats Weverslo biedt mogelijkheid tot begraven voor mensen van alle religies en 

levensbeschouwingen. Wensen met betrekking tot ligging van graven die hiermee verband houden, kunnen te allen 

tijde met de beheerder besproken worden. In overleg wordt dan een grafplek gekozen. 

 

4. In onze werkwijze, manier van omgaan met mensen en het beheren van de begraafplaats staan de kernwaarden 

respect, ruimte en verantwoordelijkheid voor mensen, natuur en cultuur centraal. Iedereen die gebruik maakt van de 

voorzieningen en mogelijkheden van de natuurbegraafplaats, inclusief de bezoeker, onderschrijft en accepteert onze 

kernwaarden.  

 

5. Vanuit onze verantwoordelijkheid, zullen we de aanleg/inrichting van een graf altijd realiseren in overleg met de 

betrokkenen. Regels dienen daarbij om de eigen identiteit van de natuurbegraafplaats te waarborgen en stap voor 

stap en blijvend te ontwikkelen.  

 

6. We zien de natuurbegraafplaats als een levend monument voor toekomstige generaties, dat zich voortdurend zal 

blijven ontwikkelen.  

 

7. De eigen identiteit van natuurbegraafplaats Weverslo blijkt ook uit  het gebruik van materialen en stijlvormen die 

de natuurlijkheid van het landschap accentueren en versterken.  

 

8. Om pijnlijke en gevoelige discussies achteraf zoveel mogelijk te voorkomen, bespreken we vooraf met betrokkenen 

de vormgeving van het graf en de toepassing van de materialen. We begeleiden en adviseren desgewenst de 

totstandkoming van de grafmarkering. Toegepaste materialen dienen onbehandeld en organisch te zijn en van 

nature in de natuur van Weverslo voor te komen. 

 
9. De continuïteit van beheer en het onderhoud van de begraafplaats voor de lange termijn is verankerd in de 

doelstellingen van de Stichting Landgoed Weverslo. Deze stichting verwerft - onder andere middels bijdragen uit 

de exploitatie van de natuurbegraafplaats -  middelen waaruit de kosten voor beheer en onderhoud ook voor de 

periode dat er geen nieuwe begravingen meer zullen zijn, kunnen worden betaald.  

 

 

Grafvormen 
1. Binnen de ruimte en de marges die het gravenplan en het bosinrichtingsplan aangeeft kan er in overleg met de 

beheerder een plek voor een graf worden gekozen. Het is ook mogelijk een plek voor een graf te reserveren. De 

exacte plek is afhankelijk van de terreinomstandigheden zoals wortelsystemen, archeologische vondsten en flora en 

fauna op het moment van delven van het graf. Er kan een keuze worden gemaakt uit twee grafvormen: een 

particulier/eigen graf,  een algemeen graf en een urnengraf 

 

1.1 Een particulier/eigen graf  biedt ruimte om minimaal twee personen te begraven. In overleg met de beheerder 

bepaalt de rechthebbende of diens wettige vertegenwoordiger  de vormgeving van de grafmarkering. De 

rechthebbende bepaalt hier wie  de begunstigde is, die in het particuliere/eigen graf begraven mag worden. Dit 

wordt vastgelegd in de overeenkomst en op het certificaat van grafrecht. 

1.2 Een algemeen graf  is een gemeenschappelijk graf dat gedeeld wordt met anderen. Het biedt ruimte om 

maximaal twee personen te begraven. De beheerder bepaalt hier wie er in het algemeen graf worden begraven.  

1.3 Een urnengraf biedt ruimte om één of meerdere urnen te begraven i.c. de as van een of meerdere personen te 

verstrooien. 
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In overleg met de beheerder bepaalt de rechthebbende of diens wettige vertegenwoordiger  de vormgeving van de 

grafmarkering. De rechthebbende bepaalt hier wie de begunstigde is, die in het urnen graf begraven mag worden. 

Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst en op het certificaat van grafrecht. 

2. In een particuliere/eigen graf kunnen ook urnen worden bergraven i.c. kan de as van een overledene worden 

verstrooid.  

3. As verstrooiing op de oppervlakte is niet toegestaan. 

4. Graven worden niet geruimd. Het grafrecht is voor onbepaalde tijd. Het aanbrengen van een grafmarkering is 

mogelijk maar niet verplicht. Het plaatsen van een grafmarkering gebeurt altijd in overleg met de beheerder en is 

voor eigen rekening en risico. 

 

Grafmarkeringen 
Zowel een particulier/eigengraf, een algemeen graf als een urnen graf kan worden gemarkeerd door: 

 een boom 

De keuze van de boom gebeurt in overleg met de beheerder. De boomsoort moet passen in het bosinrichtingsplan. 

 een gedenkteken  

Een gedenkteken is altijd van onbewerkt organisch materiaal (dat kan bijvoorbeeld een boomstronk zijn, een boomstam 

of een houtsnijwerk) dat van nature voorkomt in de natuur van Weverslo: 

o de afmetingen van een gedenkteken op een particulier/eigen graf en op een algemeen graf mogen een 

omvang hebben van max. 30 bij 20 cm en een maximale hoogte van 40 cm 

o de afmetingen van een gedenkteken op een urnen graf mogen een omvang hebben van maximaal 30 bij 

20 cm en een maximale hoogte van 30 cm 

o een gedenkteken zal na verloop van tijd als organisch materiaal worden opgenomen in de kringloop van 

de natuur 

o de definitieve keuze voor een bepaald monument behoeft de goedkeuring van de beheerder. De beheerder 

is beschikbaar voor overleg in de fase van ideevorming en keuzes. Hij kan ook bemiddelen bij het 

selecteren van een kunstenaar of ambachtsman die een bepaald gedenkteken kan maken. 

 

 De grafregistratie 
De beheerder zorgt dat de grafplek op naam is geregistreerd en te allen tijde kan worden gelokaliseerd. Daartoe houdt de 

beheerder een registratie en een kaart bij van de begraafplaats. Daarop zijn alle graven ingetekend. 

 

Gedragsregels 
1) De begraafplaats is tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk voor publiek. Buiten deze periode is 

toegang alleen mogelijk met vooraf verleende goedkeuring van de beheerder.   

2) Om de natuur zoveel mogelijk te respecteren, is betreden van de gebieden buiten de wandelpaden niet toegestaan. 

Struinen buiten de paden en op plekken waar graven zijn en waar begroeiing is, is eveneens niet toegestaan.  

3) Honden en andere huisdieren zijn welkom, mits ze aan een korte lijn zijn aangelijnd en onder controle zijn. 

4) Het is niet toegestaan om bloemen, planten, struiken en bomen te plukken of uit te steken. 

5) Het achterlaten van afval anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken in het bos en de natuur van de 

natuurbegraafplaats is niet toegestaan.  

6) Het leggen van bloemen en opgemaakte graftakken van natuurlijk materiaal op graven is toegestaan gedurende een 

periode van een aantal dagen, mits ze het natuurlijk beeld en de natuurbeleving niet verstoren. 

7) Zodra voorwerpen het bosbeeld naar de mening van de beheerder verstoren of ontsieren of schadelijk zijn voor het 

milieu  - bijvoorbeeld omdat het plastic of een  

andere kunststof bloemen, planten of bakken zijn -  zullen ze door de beheerder worden verwijderd. 

8) Bomen, planten en struiken die niet in overleg met de beheerder zijn geplant, kunnen door de beheerder worden 

verwijderd.   

9) Mensen worden op milieuvriendelijke wijze begraven. Bijvoorbeeld in een eenvoudige houten kist of urn, een 

mand, korf of lijkwade.  Dat houdt in dat chemisch  

bewerkt, gelakt, geverfd of verduurzaamd hout of kunststof als kist of als versiering aan de kist niet zijn toegestaan. 

We adviseren om overledenen zoveel mogelijk te kleden met natuurlijke stoffen en om geen synthetische kleding 

en schoeisel te gebruiken. 

10) Fietsen of met gemotoriseerde voertuigen door het bos rijden is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming 

van de beheerder.  

11) Uit veiligheid en milieuoverwegingen is het niet toegestaan om in het bos te roken of een open vuur te hebben. 

12) Parkeren van auto’s, fietsen en andere voertuigen kan op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Het parkeren 

geschiedt op eigen risico. 

13) Dit reglement maakt integraal deel uit van de overeenkomst van het recht op een grafruimte op natuurbegraafplaats 

Weverslo.   
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Leveringsvoorwaarden 
 

Algemeen 
1. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst van uitgifte van het recht op gebruik van een grafruimte op 

natuurbegraafplaats Weverslo; 

2. Onder overeenkomst wordt verstaan het document van uitgifte van het recht op gebruik van een grafrecht op de 

Natuurbegraafplaats Weverslo; 

3. Onder certificaat wordt verstaan het document dat bevestigt dat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de 

overeenkomst is voldaan; 

4. Onder rechthebbende wordt verstaan de eigenaar van het grafrecht; dat is degene die het grafrecht heeft gekocht 

en die in de overeenkomst en het certificaat van grafrecht als rechthebbende is vermeld i.c. diens wettige 

vertegenwoordiger. Hij/zij bepaalt wie er in een graf gelegd mag worden i.c. wiens as in het urnengraf geplaatst 

mag worden. 

5. Onder beheerder wordt verstaan degene die namens Natuurbegraafplaats Weverslo B.V. gerechtigd is om een 

akte te ondertekenen. 

6. Onder begunstigde wordt verstaan degene die in het certificaat van een grafrecht als zodanig is vermeld; het is de  

persoon i.c. zijn de personen die in het graf begraven mogen worden, i.c. wiens urn in het graf geplaatst mag 

worden i.c. wiens as in het graf verstrooid mag worden. 

7. Onder gebruiksrecht verstaan we het recht van een persoon om in een graf waarvoor aan alle verplichtingen is 

voldaan, als begunstigde begraven te worden. 

8. Onder locatie wordt verstaan de aangegeven plaats zoals die op de officiële kaart van de plattegrond van 

natuurbegraafplaats Weverslo is ingetekend en die correspondeert met de nummeraanduiding die in het terrein 

door de beheerder is geplaatst en met de coördinaten zoals die door de beheerder aan de notaris en via deze aan 

het kadaster zijn doorgegeven. Deze kaart is bij de beheerder in te zien. 

9. Onder gereserveerde graven verstaan we grafplekken die voor begraving gekozen zijn en waarvoor alle 

verplichtingen zijn voldaan. 

10. Onder reguliere graven verstaan we graven die gekozen worden nadat iemand is overleden. 

 

Werking  
11. De overeenkomst met het certificaat geven het recht op gebruik van een omschreven graf. De rechthebbende 

heeft het recht tot toegang naar het graf. 

12. De beheerder zorgt ervoor dat de natuur rondom het graf zorgvuldig wordt beheerd, overeenkomstig het meest 

actuele bosbeheersplan dat integraal deel uitmaakt van de overeenkomst. Aan dit beheer zijn geen extra kosten 

verbonden. 

 

Verantwoordelijkheid rechthebbende 
13. De rechthebbende betaalt de leges van de overeenkomst en draagt zorg voor het aanleveren van alle informatie 

die nodig is om de overeenkomst compleet en rechtsgeldig te maken, zodat een certificaat van een grafrecht kan 

worden opgemaakt..  

14. De rechthebbende draagt zorg voor het doorgeven van de juiste naam, adres en andere gegevens van de personen 

die als begunstigde  op basis van de overeenkomst het recht hebben om in het graf begraven te worden. 

15. De rechthebbende zorgt er voor dat vastligt wie hem rechtsgeldig vertegenwoordigt of wie verantwoordelijk is 

voor zijn begrafenis op het moment dat hij komt te overlijden. De rechthebbende zorgt er voor dat zijn wettige 

vertegenwoordiger de beschikking en de volmachten heeft over alle noodzakelijke documenten om uitvoering te 

geven aan de overeengekomen akte.  

16. Voor zover in de overeenkomst van uitgifte niet is opgenomen wie de feitelijke begunstigde van het grafrecht zal 

zijn, is alleen de rechthebbende bevoegd te bepalen wie er in het betreffende graf begraven wordt. 
17. De rechthebbende kan te allen tijde middels een aanvulling op de overeenkomst de namen wijzigen van de 

personen die als gebruiker van de grafruimte in het graf begraven mogen worden. Deze bijlage van de 

overeenkomst dient door zowel de rechthebbende als de beheerder ondertekend te zijn. Daarbij geldt altijd de 

bijlage die het laatst is gedateerd, omdat daarmee alle andere vroeger gedateerde bijlagen vervallen. 

18. Het gebruiksrecht op een graf wordt van kracht op het moment dat de beheerder de verschuldigde leges heeft 

ontvangen en er ook voor het overige aan alle contractuele verplichtingen is voldaan. Indien de leges in 

termijnen worden voldaan, wordt het gebruiksrecht van kracht op het moment dat de laatste termijn vermeerderd 

met de verschuldigde rente volledig is bijgeschreven op het rekeningnummer dat in de akte staat vermeld en de 

rechthebbende daarvan een bevestiging van de beheerder heeft ontvangen. 
19. Gebruikers en hun rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn gebonden aan de inhoud van de overeenkomst en de 

daaraan verbonden rechten en plichten  - zoals die door de rechthebbende is ondertekend. 

20. In geval van een direct gebruik van het grafrecht moet de rechthebbende voor de begrafenis de leges betaald 

hebben dan wel een machtiging tot incasso of een bankgarantie hebben afgegeven aan de beheerder. 
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21. Er is geen omzetbelasting verschuldigd. Als er op enig moment een andere belasting geheven wordt, wordt deze 

doorberekend aan de eigenaar en komt deze bovenop de verschuldigde leges. 

 

 

Verantwoordelijkheid beheerder 
22. De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat deze rechtsgeldig is ondertekend en de verschuldigde 

leges zijn bijgeschreven op het in de overeenkomst vermelde rekeningnummer van de Natuurbegraafplaats 

Weverslo BV.     

23. Zodra de overeenkomst door de beheerder is geaccepteerd, ontvangt de rechthebbende het certificaat van het 

grafrecht, met vermelding van de namen van de begunstigden  

24. Een deel van de verschuldigde leges voor de overeenkomst van grafrecht wordt door de beheerder gestort in het 

‘fonds voor onderhoud van de natuurbegraafplaats op langere termijn’ van de Stichting Meditatienatuur 

Nederland. Door deze stortingen ontstaat een geoormerkt stamkapitaal dat aangesproken kan worden op het 

moment dat er geen begravingen meer plaatsvinden of op het moment dat er geen of onvoldoende andere 

bronnen meer zijn om het beheer en onderhoud van de natuurbegraafplaats verantwoord te verzorgen. De kosten 

voor beheer en onderhoud kunnen op dat moment worden betaald uit (de renteopbrengsten van) het fonds.  

25. De beheerder brengt begraafkosten na afloop van de begrafenis apart in rekening bij de rechthebbende. Deze 

kosten maken geen deel uit van de leges voor de overeenkomst. 

26. De beheerder is gehouden aan de geldende wettelijke voorschriften zowel met betrekking tot het bos- en 

natuurbeheer als het beheer van natuurbegraafplaatsen.  

27. De beheerder behandelt iedere overeenkomst van uitgifte van een grafruimte altijd strikt vertrouwelijk. Hij 

verstrekt alleen informatie als hij daar wettelijk toe verplicht is en in alle andere gevallen alleen met toestemming 

van de rechthebbende. 

28. Als er na het overlijden van of wegens onmacht van de rechthebbende niemand is die gerechtigd is om zijn 

rechten en belangen met betrekking tot het gebruik van het grafrecht te behartigen, zal de beheerder beslissen 

over het gebruik van de rechten en plichten voortkomend uit de overeenkomst en het certificaat. 

29. Correspondentie met de rechthebbende wordt altijd gestuurd naar het adres dat in de overeenkomst en het 

certificaat is opgenomen, dan wel het gewijzigde adres dat na ondertekening van de overeenkomst door de 

rechthebbende is doorgegeven, dan wel het adres van de rechtsgeldig vertegenwoordiger dat na overlijden van de 

rechthebbende is doorgegeven. 

30. Bij het uitoefenen van de rechten van de overeenkomst dienen met betrekking tot het gebruik van de ruimte en 

de faciliteiten van de natuurbegraafplaats te allen tijde de aanwijzingen van de beheerder opgevolgd te worden. 

31. De beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, wettelijke voorschriften, oorlog terrorisme 

of natuurgeweld voor het gebruik van de grafruimte.  

 

Slotbepalingen 
32. Als er een verschil ontstaat tussen deze leveringsvoorwaarden en het Reglement voor de Natuurbegraafplaats, 

dan gaan de bepalingen van het Reglement voor. In de loop van de tijd kunnen er wijzigingen komen in het 

Reglement. Daarbij geldt altijd het Reglement zoals het op dat moment van kracht is. 

33. Als er een verschil van mening ontstaat tussen de rechthebbende en de beheerder over de uitoefening of naleving 

van de bepalingen uit de overeenkomst, kan het geschil in eerste instantie worden voorgelegd aan het bestuur van 

de Stichting Meditatienatuur Nederland. Als daaruit geen voor betrokkenen bevredigende oplossing ontstaat, zal 

de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de rechter. 

34. Op deze leveringsvoorwaarden is  het Nederlands recht van toepassing. 

35. De voorwaarden van Natuurbegraafplaats Weverslo B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Venlo, onder nummer  14122484 oktober 2009. 

 

 

 


