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Natuurbegraafplaats Geestmerloo ligt aan de rand van natuur- 

gebied Geestmerambacht, op wandelafstand van de Alkmaarse 

wijk Daalmeer. De natuur krijgt hier alle ruimte.

Rust en troost tussen de ritselende bomen, uitgestrekte water- 

partijen en fluitende vogels.

Op natuurbegraafplaats Geestmerloo kiest u zelf een laatste 

rustplaats op een plek waar u zich prettig voelt. De natuur zorgt 

hier voor de graven. Een graf is eeuwigdurend en wordt dus nooit 

geruimd. Nabestaanden hebben voor altijd een bijzondere plek 

om hun dierbare te gedenken.

U heeft op Natuurbegraafplaats Geestmerloo veel vrijheid om een 

afscheidsceremonie naar eigen wens in te vullen. In deze brochure 

vindt u alle praktische informatie over natuurbegraven op Geest-

merloo.

Wat uw wensen ook zijn, uw uitvaartbegeleider denkt met u mee 

en begeleidt u bij het regelen van zaken omtrent de begrafenis of 

crematie en het uitvoeren van uw laatste wensen.
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Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur, voor altijd. Het is 

een bijzondere, maar eigenlijk heel gewone manier om het lichaam 

terug te geven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat 

hand in hand met respect voor natuur en milieu. Daarom kiezen 

steeds meer mensen voor begraven in de natuur.

Opgaan in de natuurOpgaan in de natuur

Een natuurgraf verbindt mens en natuur. Er zijn geen grafmonu-

menten of materialen die het milieu zwaar belasten. De natuur 

neemt de zorg van ons over en na verloop van tijd wordt het 

lichaam één met de natuur.

Een graf in de natuur hoeft niet te worden onderhouden. Dat scheelt 

zorgen en kosten voor nabestaanden. Na enkele jaren gaan de 

graven op in de natuurlijke omgeving. Wij houden als natuurbegraaf- 

plaats goed bij waar graven liggen. Als u een graf reserveert, krijgt 

u de precieze locatiegegevens. Nabestaanden kunnen het graf dus 

altijd terugvinden.

Zorg voor de natuurZorg voor de natuur

De boomschijf die op het graf kan worden gelegd, zal langzaam 

vergaan. Ook de kist of urn is van natuurlijke, afbreekbare materialen. 

U ziet geen knuffeltjes, kaarsen en andere markeringen op de na-

tuurbegraafplaats. Alleen de eerste twee weken na een begrafenis 

mogen er bloemen bij het graf liggen. Daarna geven we het graf aan 

de natuur. Het belang van de natuur staat op een natuurbegraaf-

plaats voorop. Op Geestmerloo kan de natuur zich ontwikkelen met 

flora en fauna die kenmerkend zijn voor dit gebied.

Troost van de natuurTroost van de natuur

Nabestaanden hebben op natuurbegraafplaats Geestmerloo alle 

ruimte om hun dierbare op hun eigen moment te herdenken. De 

natuurbegraafplaats ligt in een nieuw natuurgebied aan de rand van 

de stad Alkmaar. Vanuit de drukte van de stad loop je zo de rust van 

de natuurbegraafplaats in. Een wandeling door het jonge bos, een

zoemende bij die langs vliegt, de verbinding voelen met de natuur: 

de groene omgeving biedt veel troost...

Een groene uitvaart
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Natuurbegraafplaats Geestmerloo is een 11 hectare groot natuur-

gebied aan de rand van de stad Alkmaar, naast recreatiegebied 

Geestmerambacht. U hoort in het jonge, diverse bos vooral het ge-

luid van ritselende bomen en fluitende vogels. Bij het water vinden 

verschillende watervogels een plekje. De heuvel, van waar u kunt 

genieten van een spectaculair uitzicht over de duinen, toont u alle 

schakeringen groen. De natuur krijgt hier alle ruimte. 

Geschiedenis van de geestgrondenGeschiedenis van de geestgronden

In de middeleeuwen bestond dit gebied uit drassige grond dat in de 

loop der jaren geschikt gemaakt werd voor landbouw. 

Omstreeks 1800 werd overgeschakeld van veeteelt naar tuinbouw. 

De vruchtbare bagger uit de sloten werd gebruikt op de akkers. 

Hierdoor werden de sloten steeds breder en ontstonden ontelbare 

eilandjes: het Rijk der Duizend Eilanden. De versnipperde eilanden 

waren uitsluitend per schuit bereikbaar.

Ontstaan van de natuurbegraafplaatsOntstaan van de natuurbegraafplaats

In andere delen van Nederland zijn sinds 2010 natuurbegraafplaatsen

ontstaan, maar nog niet eerder in Noord-Holland. Conceptueel denker

Charles Lourens vond dat daar verandering in moest komen. Hij bracht

in 2014 een samenwerking tot stand tussen recreatieschap Geest-

merambacht, Dunweg Uitvaartzorg en Natuurbegraafplaatsen Van 

Waarde. Natuurpark Geestmerloo werd een feit: een recreatiegebied 

met natuurbegraafplaats. De natuurspeelplaats vond een plek in 

het zuidelijke gedeelte, evenals het Bos der Omarming. Hier kunnen 

nabestaanden een boom planten ter herinnering aan overleden kin-

deren. Een betekenisvolle combinatie met de natuurbegraafplaats.

Een nieuw bos, vlakbij AlkmaarEen nieuw bos, vlakbij Alkmaar

De heuvel aan de oostkant van Geestmerloo vormt een natuurlijke 

afscheiding van de naastgelegen provinciale weg. Aan de westkant 

ligt het fietspad dat Alkmaar met het recreatiegebied verbindt. In het 

midden hebben de tienduizenden jonge boompjes veel ruimte om 

mooi uit te groeien. Vlakbij het ceremoniegebouw hebben een aan-

tal oudere bomen een nieuw thuis gevonden. Deze bomen komen bij

het ziekenhuis in Alkmaar vandaan. De open plekken zijn ook waar-

devol voor de biodiversiteit: gras maakt plaats voor wilde bloemen en 

planten. Vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren voelen

zich thuis rondom de randen van deze open plekken. Centraal gele-

gen is het meer met de twee eilanden van de natuurbegraafplaats. 

NatuurbeheerNatuurbeheer

De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede

aan het onderhoud van de natuur. Ook wordt een deel van de op-

brengsten gereserveerd voor toekomstig natuurbeheer. Daarmee 

stellen we de toekomst van het bos veilig en waarborgen we dat 

deze bijzondere plek behouden blijft. Als nabestaande kunt u hier 

altijd terugkeren om te gedenken.

Over Geestmerloo
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Past natuurbegraven bij uw uitvaartwensen? Natuurlijk is het mo-

gelijk een plek te kiezen vlak voor of na een overlijden, maar veel 

mensen kiezen bij leven en welzijn al voor het reserveren van een 

graf. Dat geeft rust. Nabestaanden hoeven zich geen zorgen te ma-

ken om onderhoud van het graf en het verlengen van grafrechten.

De plek van het graf kiezenDe plek van het graf kiezen

Beschut of juist open. De roep van een fuut, de geur van bloemen 

of iets anders dat u raakt. Of gewoon zomaar een goed gevoel bij 

een bepaalde plek. Een wandeling over de natuurbegraafplaats is 

de beste manier om een laatste rustplaats uit te kiezen. Voor uzelf 

of voor uw dierbare. Zolang het graf niet te dicht op de andere gra-

ven ligt, bent u vrij in uw keuze. Ook als het graf pas over vele jaren 

wordt gebruikt. 

Nadat u een keuze heeft gemaaktNadat u een keuze heeft gemaakt

Als u een plek heeft uitgekozen, markeren we deze met een tijdelijk 

paaltje. Met ons GPS-apparaat leggen we de geografische coördina-

ten vast. Deze houden we in een centraal register bij. Zo kunnen we 

het graf altijd makkelijk terugvinden. U krijgt een grafakte met de 

coördinaten en het eeuwigdurende grafrecht gaat in. 

Overige mogelijkheden natuurbegraafplaatsOverige mogelijkheden natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Geestmerloo heeft geen strooiveld, omdat as-

verstrooiing schadelijk is voor de humuslaag in de natuur. Wel kunt 

u as in een urn begraven of as direct in een graf uitstrooien. Wilt u 

meerdere plekken naast elkaar reserveren, bijvoorbeeld voor een 

familiegraf? Ook dat kan op Geestmerloo. Een herbegrafenis van 

een naaste die elders is begraven, is ook mogelijk op de natuur- 

begraafplaats.

Eeuwigdurende grafrustEeuwigdurende grafrust

De graven op natuurbegraafplaats Geestmerloo worden niet ge-

ruimd. Een graf is voor altijd. Zo wordt de natuur zo min mogelijk 

verstoord. 

Dat scheelt een hoop zorgen. U kunt nu al een graf reserveren, ook 

voor in de verre toekomst. Nabestaanden hoeven geen moeilijke 

beslissing te nemen over het wel of niet verlengen van grafrechten. 

Zo hebben ze voor altijd een bijzondere plek om naar terug te gaan. 

Dankzij de eeuwigdurende grafrust weten we ook zeker dat de 

natuur voor altijd natuur blijft.

Begraven op Geestmerloo
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Het laatste afscheid is voor iedereen anders. Sommige mensen 

kiezen voor herkenbare rituelen; anderen herdenken hun dierbare 

op hun geheel eigen wijze. In alle gevallen is de afscheidsceremonie 

een belangrijke stap in het rouwproces. Daarom geven we u alle 

vrijheid om een persoonlijke invulling te geven aan de laatste rust-

plaats, de uitvaartceremonie en de condoleance. U bent welkom 

om daarbij gebruik te maken van onze voorzieningen en faciliteiten.

AfscheidsceremonieAfscheidsceremonie

De geur van hout en een weids uitzicht over het natuurgebied: de 

ceremonieruimte van de natuurbegraafplaats ademt een natuurlijk 

karakter. Dit is een fijne, warme plek om afscheid te nemen. 

Hier haalt u herinneringen op, luistert u samen naar muziek of kijkt 

u naar dierbare foto’s op het beeldscherm. In overleg is hier heel 

veel mogelijk voor een (intieme) plechtigheid, condoleance, nazit 

of combinatie hiervan. Samenzijn in de buitenlucht? Bij mooi weer 

kunt u ook gebruik maken van het aangrenzende terras.

CateringCatering

We bieden u verschillende mogelijkheden voor catering tijdens het 

afscheid en de condoleance. Van een kopje koffie met lokale lekker-

nijen tot een uitgebreide lunch. Ook specifieke wensen realiseren 

we graag voor u.

De natuurbegraafplaats bezoekenDe natuurbegraafplaats bezoeken

U bent van zonsopkomst tot zonsondergang van harte welkom 

om Geestmerloo te bezoeken. Op de natuurbegraafplaats leiden 

de paden u langs mooie plekken over de natuurbegraafplaats. 

De paden zijn aangelegd om de natuur zo min mogelijk te belasten. 

We onderhouden de paden zorgvuldig, maar kunnen niet voorkomen

dat ze soms toch modderig zijn. Het blijft immers de natuur.

E-carE-car

Vraagt de wandeling naar een graf te veel van u? Eén van onze 

mensen brengt u er graag naartoe met onze elektrocar. 

Wel is het verstandig om ons van te voren te vertellen dat u langs-

komt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er iemand van ons klaar 

staat voor u.

Voorzieningen en faciliteiten
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Op Geestmerloo is het mogelijk om op ieder moment een graf te re-

serveren. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen, of via uw 

uitvaartverzorger. 

Eenmalige aankoopkostenEenmalige aankoopkosten 

U betaalt eenmalig de aankoopkosten voor het grafrecht. Deze kos-

ten zijn inclusief het beheer en het onderhoud door Geestmerloo. 

U ontvangt een grafakte waarop de precieze locatie van het graf 

staat aangegeven. 

Gedenktekens en grafaanduidingGedenktekens en grafaanduiding

Bij natuurbegraven staat het evenwicht met de natuur voorop. 

Het lichaam van de overledene wordt langzaam opgenomen door 

de natuur, terwijl flora en fauna alle ruimte krijgen. Daarom vindt 

u geen grafstenen en andere grafmonumenten op de natuurbe-

graafplaats. In plaats daarvan kunt u een boomschijf leggen op het 

graf. De inscriptie op de boomschijf wordt met de hand gebeiteld. 

Deze boomschijf bieden wij u aan zonder extra kosten. Deze houten 

schijf vergaat na enkele jaren en symboliseert zo ook de verganke-

lijkheid van de mens. Nabestaanden kunnen daarna wel een nieuwe 

boomschijf bij ons aanschaffen.

U mag er ook voor kiezen om helemaal geen markering op het graf 

te plaatsen. We merken dat steeds meer mensen het een fijn idee 

vinden om het graf meteen helemaal aan de natuur te geven. 

Nabestaanden kunnen dankzij de GPS-coördinaten het graf altijd 

terugvinden, ook zonder gedenkteken. 

Dubbel graf of familiegrafDubbel graf of familiegraf

Als u besluit dat u bij elkaar begraven wilt worden, kunt u twee 

plekken direct naast elkaar reserveren. Een dubbel graf waarbij u 

boven elkaar wordt begraven, is ook mogelijk.

Het is ook een optie om meerdere plekken naast elkaar te reserveren,

bijvoorbeeld voor een familiegraf.

BegraaftariefBegraaftarief

Naast de kosten voor het graf zijn er eenmalige kosten op het 

moment van de begrafenis. Dit bedrag is voor het openen en 

sluiten van het graf, de administratie die bij een begrafenis hoort 

en de begeleiding door Geestmerloo.

Uw wensen voor de uitvaartUw wensen voor de uitvaart

Alles rondom het kiezen van de plek en het grafrecht regelt u met 

het team van Geestmerloo. Maar bij een uitvaart moet nog meer 

geregeld worden. Uw wensen voor de uitvaartceremonie bespreekt 

u met een uitvaartverzorger en deze regelt na overlijden de begra-

fenis met ons. Op Geestmerloo werken we samen met elke uitvaart-

verzorger. Er is alle ruimte en tijd voor uw wensen, zolang respect 

voor de overledene en de natuur maar voorop staan.

Praktische informatie
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1) Natuur voor nu en in de toekomst1) Natuur voor nu en in de toekomst 

Natuurbegraven is een mooie en duurzame manier van begraven. 

Na de begrafenis neemt de natuur de zorg over het graf van ons 

over. Wij geven veel aandacht aan de planten en dieren die er al 

zijn en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Door een natuurgraf te 

reserveren, draagt u dus een steentje bij aan het behoud van de 

natuur, nu en in de toekomst. 

2) Alle ruimte voor uw wensen2) Alle ruimte voor uw wensen

Op Natuurbegraafplaats Geestmerloo kiest u zelf de plek die het 

beste bij u past. Er is alle ruimte en tijd om het laatste afscheid op 

uw eigen manier vorm te geven, zolang respect voor de overledene 

en de natuur maar voorop staan.

3) Grafrust voor altijd3) Grafrust voor altijd

De graven op natuurbegraafplaats Geestmerloo worden nooit 

geruimd. Een graf is voor altijd en heeft eeuwigdurende grafrust. 

Nabestaanden hebben zo voor altijd een bijzondere plek om naar 

terug te gaan. Het blijvende grafrecht beschermt de natuur op 

Geestmerloo. 

4) Een oase van rust4) Een oase van rust

Geestmerloo ligt aan de rand van de stad Alkmaar. Hier stopt de 

stad en ervaart u de rust van de natuur. Een plek waar troost, stilte 

en ruimte zorgen voor een vredige laatste rustplaats.

5) Geen zorgen voor nabestaanden5) Geen zorgen voor nabestaanden 

Natuurbegraafplaats Geestmerloo geeft nabestaanden een bijzondere

gedenkplek in een rustige, groene omgeving. De graven liggen op 

ruime afstand van elkaar; verspreid door het weidse, bosrijke gebied.

Onderhoud aan het graf is niet nodig en u hoeft zich geen zorgen te 

maken over het verlopen van het grafrecht.

6) Eenmalig laag bedrag6) Eenmalig laag bedrag

U betaalt eenmalig aankoopkosten voor een rustplaats met eeuwig-

durend grafrecht. Dat is inclusief het beheer en onderhoud door 

Geestmerloo. U ontvangt een grafakte met de precieze locatie van 

het graf. De actuele tarieven vindt u op de website.

7) Een sfeervolle plek voor een uitvaart7) Een sfeervolle plek voor een uitvaart

De ceremonieruimte van de natuurbegraafplaats biedt plaats voor 

een ceremonie tot 110 mensen. Bij mooi weer kunt u gebruik 

maken van het aangrenzende terras met zicht op de natuur. 

8) Spelen, begraven en herdenken8) Spelen, begraven en herdenken

Vanaf de begraafplaats wandelt u zo naar de natuurspeelplaats 

waar kinderen naar hartelust kunnen spelen. Aan de westzijde 

vindt u het Bos Der Omarming. Hier kunnen ouders van overleden 

kinderen een boom te planten ter nagedachtenis. De combinatie 

van spelen, recreëren, herdenken en begraven in de natuur maken 

Geestmerloo een unieke plek. 

Bijzondere kenmerken
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OpeningstijdenOpeningstijden 

Iedere dag van het jaar bent u van harte welkom op Geestmerloo. 

Het gebied nodigt uit tot een fijne wandeling in de rust van de na-

tuur. Tussen zonsopgang en zonsondergang kunt u hier wandelen en 

van de omgeving genieten. Onze openingstijden zijn maandag tot 

en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 

17.00 uur.

Informatief gesprek en rondleidingInformatief gesprek en rondleiding

Wilt u alle ruimte voor uw vragen over natuurbegraven? Of wilt u 

de natuurbegraafplaats bezoeken? Maak dan gerust een afspraak 

voor een persoonlijke rondleiding.

U bent tevens van harte welkom om deel te nemen aan onze 

groepsrondleiding. Deze worden regelmatig georganiseerd.

Op de hoogte blijvenOp de hoogte blijven

Op onze website www.geestmerloo.nl vindt u actuele informatie 

en nieuws. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, 

rondleidingen of speciale dagen.

Of volg ons op Facebook en InstagramOf volg ons op Facebook en Instagram

www.facebook.com/natuurbegraafplaatsGeestmerloo

Contact en route

In deze natuur, die wij creëren en verzorgen, 
helpen wij mensen een rustplaats te kiezen en afscheid te nemen. 

Een bijzondere plek om naar terug te keren. 
Voor iedereen, voor altijd.
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BezoekadresBezoekadres 

Nauertogt 21A | 1831 GD Koedijk

072 3030220

info@geestmerloo.nl

www.geestmerloo.nl


