
Welkom

informatieavond initiatief
Natuurbegraafplaats Nederheide 24 – 11 - 2021



Huishoudelijke mededelingen

Graag het geluid uit   O

Graag de camera uit 

Vragen, opmerkingen en eventuele technische problemen doorgeven via de 
chatfunctie   O

Wij verzoeken u vriendelijk:

Wij proberen de vragen (tussentijds) zo goed mogelijk te beantwoorden.
Wij willen u er op attenderen dat de presentatie wordt opgenomen.



Even voorstellen
Natuurmonumenten
• Fons Mandigers (voorzitter, gebiedsmanager)
• Bart van der Aa (boswachter)

Natuurbegraven Nederland
• Roy Fleury (ecoloog)
• Winfred Peters (planoloog)

Gemeente Gemert-Bakel
• John van Oosterhout



Inhoud
• Aanleiding en doel

• Visie en doelstelling Natuurmonumenten

• Wat is natuurbegraven

• Toelichting op het initiatief

• Proces (en planning)

• Vragenronde

• Afsluiting



Aanleiding en doel

• Landelijke samenwerking Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland

• Verspreidt over het land op diverse locaties een natuurbegraafplaats



Visie en doel
Natuurmonumenten

“Stippelberg”



Beestenveld, Stippelberg en Nederheide



- aankoop in 1993

- bosgebied van 1000 ha;

900 ha bos

60 heide

20 grasland

20 overig (poelen, lanen, akkers, gebouwen)

“aaneengesloten, robuust, 

rust, statig en divers”

Karakteristiek van de Stippelberg 



Van bosbouwkundig beheerplan naar een natuurvisie 



Visie en doel op kaart 



Complex watersysteem; Milheezerbreuklijn zorgt voor 
twee ‘gezichten’. Nat hoog gebied en een laag droog gebied



Voorheen ontwateren t.b.v houtproductie en momenteel 
vernatten t.b.v natuurwaarden en biodiversiteit en helpt tegen 
alg. verdroging



Algemeen bosbeeld t/m jaren ‘90



Het bosbeeld nu na 30 jaar beheer NM 
(focus op natuuraarde en minder houtproductie)



In bos meer ruimte voor dood hout.
Geeft meer leven voor diverse soortgroepen



Deze soorten profiteren er o.a. van



Bosbeheer met vrijstellen markante toekomstbomen en 
dunnen i.v.m. structuurvariatie en dus biodiversiteit



Bosbeheer; open plekken die zonder beheer of aanplant 
weer snel dichtgroeien met vnl. naaldbomen



Bosbeheer; meer licht en warmte dus meer 
mogelijkheden voor andere boom-, struik- en diersoorten



Bosrand- en bermbeheer langs wegen en lanen
zorgt voor ‘interne’ verbindingen 



Stuifduin zichtbaar en beleefbaar i.c.m. heidevegetatie 
Leefgebied en verbindingsroute voor vele soorten



Heidebeheer; kleinschalig plaggen, maaien, chopperen, 
kleine heideveldjes vergroten en met elkaar verbinden



Van 3 vijvers naar 48 amfibieënpoelen en vennen



Netwerk van poelen en vennen
Diversiteit in omvang, diepte, zuurgraad etc.



Hout uit eigen bos voor diverse doeleinden. Duurzaam



Stippelberg heeft 3 wandelroutes, en is onderdeel van 2 ruiter- en 
1 MTB-route.  Mooie plekken om even langer te genieten 



Natuurlijke fauna en kruidenrijke akkers en graslanden 



Jaarlijkse monitoring van diverse dier- en plantensoorten 
alsmede bosstructuur en vegetaties 









Extra handen maken licht werk !



Met dank aan onze leden en vrijwilligers !



Ruimtelijke natuurvisie en ambitie 



Waarom deze locatie?
- ontsluiting/p-plaats
- bestaande faciliteiten
- hydrologische omstandigheden
- onderliggende onderzoeken



Beantwoording vragen

Vragen stellen en opmerkingen maken kan via de chat. We proberen deze zo goed 

mogelijk te beantwoorden.



|Roy Fleury 



Natuurbegraven is een persoonlijke en eigentijdse wijze van begraven in de schoonheid van de natuur die voor iedereen mogelijk is.

Natuur

Natuurgebied met tijdelijke mogelijkheid voor natuurbegraven.

Inrichting en beheer natuur vanuit visie en natuurdoelen Natuurmonumenten 

Ecologisch werkprotocol natuurbegraven.

Met de keuze voor eeuwige rust in de natuur draagt men altijd bij aan beheer en behoud.

Blijft natuurgebied, beheer is verzekerd.

Ambitie voor realisatie extra natuur en kwaliteitsimpuls natuur.



Een kennismaking

Natuurbegraven

• Voor altijd de mooiste plek

• Mens centraal, natuur voorop

• Verbonden met je natuur

• Persoonlijk afscheid nemen



Persoonlijk

Plek die bij iemand past.

Die ontzorgt, want mensen kunnen bij leven een plek regelen.

Eeuwigdurende grafrust die notarieel is vastgelegd.

Tijd en ruimte voor afscheid, geheel naar eigen wens, los van religie, cultuur of levensbeschouwing.

In de natuur vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.





• Heidepol

• Mookerheide

• Maashorst

• Huis ter Heide

• Schoorsveld



Een kennismaking
Mens centraal,

Natuur voorop













Studies en documentatie die we gebruiken om tot een Ontwerp te komen.

• LESA; Landschaps Ecologische Syteem Analyse

• Natuurvisie 

• Bestaande beheerplannen.

• Ambitie van natuurbeheerders provincie en gemeente.

• Cultuurhistorisch onderzoek.

• Aardkundige waarden, breuken onderzoek.

• Geohydrologische onderzoeken

• Natuurtoets











Oranje havikskruid

Ruig klokjeWalstroleeuwenbekje

Ratelaar-margriet-rode klaver-wilde peen Walstroleeuwebekje Ruigklokje



Lindepijlstaart TuinfluiterKleine parelmoervlinder Sikkelsprinkhaan Bruin blauwtje

BoomleeuwerikGouden tor
Tapuit







Beantwoording vragen

Vragen stellen en opmerkingen maken kan via de chat. We proberen deze zo goed 

mogelijk te beantwoorden.



Proces 

2022 
Ambtelijke beoordeling planvoornemen
Bestemmingsplan start formele procedure wijzing bestemmingsplan. 
Opstellen concept-ontwerpbestemmingsplan (incl. haalbaarheidsonderzoeken).
Vooroverleg (met o.a. provincie en waterschap).
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan.
Behandeling eventuele zienswijzen.
Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad.



Beantwoording vragen

Vragen stellen en opmerkingen maken kan via de chat. We proberen deze zo goed 

mogelijk te beantwoorden.



Beantwoording vragen

Heeft u nog een nabrander? U kunt vragen en/of opmerkingen 
doorsturen naar:

Natuurbegraven Nederland:
info@natuurbegraafplaatsnederheide.nl

Natuurmonumenten
stippelberg@natuurmonumenten.nl



Uitnodiging bezoek natuurbegraafplaats

Uitnodiging voor een excursie naar Natuurbegraafplaats Mookerheide op 
22 januari om 10.00u (op eigen vervoer). Aanmelden via de chat of via 
email stippelberg@natuurmonumenten.nl



Bedankt voor 
uw aandacht!


