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AAAAanleidinganleidinganleidinganleiding    
In deze tijd kost het beheren en onderhouden van een landgoed veel tijd en geld. In het huidige economische klimaat 

dient steeds meer te worden gezocht naar nieuwe economische dragers voor het beheer en onderhoud van deze 

‘verborgen parels’. Eén zo’n verborgen parel is Landgoed de Hoevens in Alphen; een eeuwenoud particulier en 

duurzaam beheerd landgoed dat al drie generaties in eigendom is van de familie Van der Lande-Vogels.  

 

Om De Hoevens ook in de toekomst duurzaam te kunnen blijven beheren was het noodzakelijk om een nieuwe 

economische pijler toe te voegen aan de onderneming. Vanuit de liefde voor hun eigen landgoed en de persoonlijke 

wens om hier in de toekomst ook begraven te worden is het initiatief tot aanleg van Natuurbegraafplaats de Hoevens 

ontstaan.  

 

MMMMaatschappelijke contextaatschappelijke contextaatschappelijke contextaatschappelijke context 

Er is in toenemende mate interesse voor natuurbegraven. Hoewel het aantal mensen dat kiest voor cremeren nog 

altijd groeiende is, wordt steeds vaker voor natuurbegraven als bijzonder alternatief gekozen. De toegenomen 

mondigheid van burgers en individualisering in de samenleving zijn ontwikkelingen die hebben geleid tot meer 

aandacht voor de dood en een toegenomen behoefte om zelf een rol van betekenis te willen spelen bij het regelen 

van een afscheid (zelf graflocatie kiezen, uitvaartwensen vastleggen). Natuurbegraven speelt hier op in. Inmiddels zijn 

er 20 natuurbegraafplaatsen, waarvan er 4 gelegen zijn in Brabant.   

 

Traditionele begraafplaatsen kampen de laatste jaren met een enorm graventekort. Met name in Noord- en Zuid-

Holland, alsmede in het gebied rondom Breda en Tilburg, is er sprake van een enorm tekort. Daar vinden we maar één 

hectare begraafplaats per 50 of meer sterfgevallen. (Bron: LOB) 

Een initiatief tot aanleg en exploitatie van een natuurbegraafplaats in deze regio zorgt voor extra grafmogelijkheden.  

 

Binnen de gemeenten Alphen-Chaam en Goirle biedt Natuurbegraafplaats de Hoevens niet alleen een bijzondere 

locatie voor een laatste rustplaats aan, maar ook voor een moment van bezinning. Door het openstellen van het 

terrein voor bezoekers en omwonenden zijn ook mensen die hier geen dierbare begraven hebben, dagelijks welkom 

voor het maken van een wandeling. Er is iedere dag een medewerker aanwezig voor een goed gesprek. En 

afscheidslocatie ‘De Eik’ is, op dagen dat er geen uitvaart is, open als stiltecentrum.  

 

Binnen de gemeente Alphen-Chaam staat De Hoevens bekend als bedrijf met een missie om zoveel mogelijk lokaal 

samen te werken en daarbij ambachtelijk vervaardigde producten te gebruiken. Zo bakt de lokale bakker, van het 

oeroude Sint Jansrogge dat op het landgoed groeit, heerlijke koeken en crackers. De dorpsbrouwerij brouwt er een 

speciaal roggebier van. En de Lakenvelder koeien van Boerderij Van ’t Zandeind uit Riel grazen op de biologische 

weiden. Als waardering voor deze jarenlange bedrijfsvoering, welke is geënt op het gedachtengoed van het 

internationale keurmerk Cittaslow, heeft De Hoevens in januari 2017 de Cittaslow Ondernemersaward gewonnen.     

    

PPPProcesbeschrijvingrocesbeschrijvingrocesbeschrijvingrocesbeschrijving, doorlopen fasen en samenwerking, doorlopen fasen en samenwerking, doorlopen fasen en samenwerking, doorlopen fasen en samenwerking    
Natuurbegraven is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Daarom waren er bij de overheid nog heel wat 

wetten en regels te overwinnen. De landgoedeigenaren hebben ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging, veel 

vooronderzoek gedaan rond o.a. hydrologie, archeologie en een natuurtoets uitgevoerd.  

 

Om misvattingen en vooroordelen bij omwonenden en andere burgers weg te nemen zijn al in een vroeg stadium 

inspraak- en informatieavonden georganiseerd. Hier presenteerde de landgoedeigenaar zijn plannen en konden 

aanwezigen meedenken in het project. Dit heeft voor draagvlak gezorgd waardoor de natuurbegraafplaats inmiddels 

een breed gedragen onderdeel is van de samenleving in de gemeente. 

 

 

 

 

 
 

Nadat de beide bestemmingsplannen onherroepelijk werden verklaard, kon worden gestart met de uitvoering. Voor 

de aanleg van de natuurbegraafplaats zijn 5200m2 overtollige en vervallen agrarische bedrijfsgebouwen gesaneerd. 

De voormalige langgevelboerderij en veldschuur zijn fraai opgeknapt en ingepast in het landschap. Waar eerst 

intensieve akkerbouw plaatsvond is nu plaatsgemaakt voor natuur. Hiervoor is 15ha akkerbouwgrond omgevormd tot 

nieuwe natuur met de mogelijkheid tot het begraven van een lichaam of urn. Het resultaat is een prachtige 

natuurbegraafplaats met unieke afscheidslocatie voor het houden van een ceremonie en condoleance welke in 

september 2014 officieel is geopend.  

 

PPPProjectbeschrijvinngrojectbeschrijvinngrojectbeschrijvinngrojectbeschrijvinng 

Natuurbegraafplaats de Hoevens biedt de unieke mogelijkheid voor een graf- en asbestemming in bestaande en 

nieuwe natuur. Het is een zeer bijzondere plaats voor doden én (over)levenden. Een aangename plek om naar toe te 

gaan en dierbaren te herinneren. Maar ook een fijne plek om te wandelen en te bezinnen. De verwevenheid met de 

eeuwenoude graftradities voegt een extra dimensie toe aan deze plek. Door de vorming van nieuwe natuur met 

aandacht voor biodiversiteit, past de natuurbegraafplaats uitstekend in de duurzaamheidsgedachte van het landgoed. 

Eenvoud, rust, tijd voor persoonlijk afscheid en natuurlijke en landschappelijke waarden krijgen er volop de ruimte.  

 

Op de natuurbegraafplaats is ook een unieke afscheidslocatie ('De Eik') vervaardigd van ecologische materialen zoals 

riet, eikenhout en glas. Het gebouw kent een bijzondere eigentijdse architectuur gebaseerd op de Vlaamse schuur:  

een schuurtype dat veel in het gebied voorkomt. Het ontwerp maakt dat het gebouw sterk verbonden en in harmonie 

met de omliggende natuur is. Niet alleen het ontwerp, maar ook voor de inrichting van het gebouw is zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. De eiken staanders in het gebouw komen uit het naastgelegen bos. Zo 

zijn er kunstlichtobjecten vervaardigd van wol van de eigen schaapskudde. Tafels zijn gemaakt van de boomstammen 

van het landgoed. ‘De Eik’ biedt ruimte voor een ceremonie en condoleance tot 250 personen. Voor de catering van 

de condoleances wordt samengewerkt met de lokale cateraar ‘Bij Wijze van Spijzen’  

 

In het voorjaar van 2015 is ‘De Eik’ door ‘Nai010’ verkozen tot één van de meest bijzondere bouwprojecten van 2014 

en wordt het als zodanig opgenomen in het Jaarboek Architectuur. Het juryrapport was niet alleen zeer te spreken 

over het gebouw, maar ook over de wijze waarop het gebouw opgaat in het totale landschapsplan. Dit resultaat is te 

danken aan de fijne en inspirerende samenwerking tussen landgoedeigenaar, architect, landschapsarchitect en 

gemeenten waarbij het samengaan van de delen meer heeft opgeleverd dan de som der delen.  

 

Om bezoekers goed te kunnen informeren is er een informatiecentrum dat 7 dagen per week geopend is. Hier brandt 

de houtkachel en staat de koffie klaar voor een ieder die meer wil weten over natuurbegraven. De medewerkers staan 

hen te woord en beantwoorden eventuele vragen. Ook is er een expositieruimte waar bezoekers geïnformeerd 

worden over ecologische klisten, manden, urnen en lijkwades.   

 

Sinds de opening in september 2014 krijgen de gemeentebestuurders veelvuldig te horen dat Natuurbegraafplaats de 

Hoevens zo’n inspirerende plek is. Een fijne plek om zomaar rond te wandelen, even uit te rusten op een bankje, maar 

bovenal ook een plek waar de natuur troost biedt aan mensen die hun dierbaren hebben verloren. De natuur maakt 

hier letterlijk verbinding met haar gebruiker.  

 

Dit is ons inziens vooral te danken aan een 'verhaal' dat klopt tot in ieder detail. Doordat de landgoedeigenaar iedere 

beslissing toetste aan de kernwaarden van het landgoed en geen concessies deed. Maar bovenal doordat bij de 

landgoedeigenaar het verdienmodel ondergeschikt is aan de liefde voor het landgoed en de instandhouding van de 

natuur. Dat zorgt binnen de lokale samenleving van de gemeente Alphen-Chaam voor veel goodwill én voorziet in de 

behoefte om, zowel bij leven als na de dood, terug te keren naar de natuur.  


