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The emergence of natural burial sites is an 
international phenomenon. The present Dutch 
supply however doesn’t meet the rising demand. 
Demographic aging will only increase the need 
for burial space. Natural burial sites can provide a 
sustainable, attractive and highly upgraded way to 
tune supply and demand. 

We define natural burial sites as places where 
nature and landscape are sustainable alternatives 
to the current individual graves. The arrangement 
and marking of the graves adapt to the nature of 
the area. Eventually allowing nature to absorb the 
graves. Long lasting burial rights associated with 
natural burial are not common in the Netherlands. 
They provide an alternative sought after by 
different cultural groups.

Twelve designs
We have made twelve designs to illustrate 
how natural burial sites can be integrated in 
characteristic Dutch landscapes. By doing so we 
want to prove that natural burial sites can fit in 
more than the obvious geographical places - with 
sandy and chalky soil. For example, there are also 
possibilities to find sites in areas with peaty soil. 
Moreover, there are places to be found with a rich 
cultural history embedded in our landscape such 
as military forts, mounds and polders that can also 
serve as burial sites. 

’Countless memories on a country estate’, an impression
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Landscape burial
The designs we made resulted in an array of 
interesting findings. Natural burial can provide 
the financial means for maintenance and/
or development of precious landscapes and 
the preservation or restoration of vulnerable 
landscaping elements such as shrubs or hedges. 
In the Netherlands, uncultivated landscape is 
nonexistent. Cultivated Dutch landscape is highly 
valued and has many appearances. Extending the 
concept of natural burial to a broader perspective 
enlarges the possibilities for application. It can 
lead to unique and authentic places. 

 

Nature
Nature preservation can only be achieved 
when natural conditions are taken into serious 
account. In existing natural environments this 
will lead to lower grave-densities than in newly 
developed landscapes. In areas that are part 
of ecological infrastructures, such as the EHS 
(National Egological Network) and Natura 
2000, ongoing research is necessary to make 
up the balance between the amount of graves 
and natural conditions. Most promising is the 
combination of natural burial and newly developed 
landscape. Cultural heritage also offers interesting 
possibilities, while higher grave-densities can 
achieve increasing feasibility.

’Farewell on a former fortress’, an impression
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Schematische weergave graven langs de rand van 
de belt en in de besloten bosschages

Een groot deel van de graven volgt dan ook de grillige contouren van de vuilnisbelt. Daarnaast 
worden graven geclusterd op de belt. Sommige hebben een open plek midden in het veld,  
andere juist een beschutte ligging in één van de bosjes. Zo is er voor ieder wat wils en is meer 
variëteit mogelijk in de wijze waarop graven mogen worden gemarkeerd.

Het begraven beslaat slechts een deel van de belt. Een ander deel grenst direct aan de kern 
en wordt geflankeerd door een mogelijk uitbreidingsgebied van Kortenhoef. Dit gedeelte wordt 
getransformeerd tot park. Het overige terrein van de belt wordt getransformeerd tot natuurpark. 
Dit sluit aan bij de ligging aan de ecologische verbindingszone. Ondanks het feit dat de 
drie delen een eigen functie hebben, vormen ze een sterke eenheid. Dit is het gevolg van een 
uniforme landschappelijke indeling en een fijnmazig padennet, die het mogelijk maakt dat alle 
delen van het terrein bereikt kunnen worden in één fascinerende rondwandeling. 

Zowel Hans de Molenaar als Niek Hazendonk brachten ons op het spoor van deze locatie.
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begraafplekken

De graven kunnen een plek vinden op de terp. De randen en verschillende treden en 
niveauverschillen op de terp bieden keuzemogelijkheden voor de situering van het graf. De 
graven worden gemarkeerd door lichtgevende glazen keien. Ook bij de meest donkere luchten 
en herfstige middagen zal de begraafplaats hiermee een bijzondere en gloedvolle uitstraling 
krijgen. Voor het overige biedt deze begraafplaats vooral een pure ervaring. Onder de blote 
hemel en omringd door het zo geliefde weidse landschap.

Bij een begrafenis kan zowel een route over de weg gevolgd worden, als een route over het 
water. De aula ligt op een markante uithoek van de terp en de ceremoniële buitenruimte wordt 
gevormd door een verlaging in het hart van terp. Omdat daar een deel niet is opgehoogd, ontstaat 
op  natuurlijke wijze de vorm van een openluchttheater. 

De natuurbegraafplaats maakt op deze wijze mogelijk om de overgang tussen stad en landschap 
vorm te geven. Door gedeeltelijke ophoging en verlaging van grond, ontstaat bovendien een 
bijzonder milieu met rijkere flora en fauna. Met zijn kenmerkende verschijning en wezenlijke 
functie geeft de terp inhoud en betekenis aan het landschap rond de stad.   
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Huidige situatie: onbekende 
en vreemde barrière tussen 
de bosgebieden van de 
Utrechtse Heuvelrug.

Toekomstige situatie: de 
begraafplaats als verbindend 
element tussen oost en west.

= 1x graf of dubbelgraf 

Schematische weergave graven in het veld 
rond de landingsbaan

Het grafschrift kan naar persoonlijke wens worden opgesteld. Deze wordt in grote letters op 
de landingsbaan gezet. Voor de afscheidsceremonie kan een oude loods worden hergebruikt. 
Met passende verlichting en enkele inrichtingselementen zal een dergelijk militair bouwwerk een 
fraaie ruimte gaan vormen. Het oorspronkelijke padennet kan ook voor een groot deel worden 
hergebruikt. Het enige dat moet worden toegevoegd is een aanvullend stelsel van voetpaden en 
enkele ingrepen om de natuur gedoseerd toegang te geven tot het terrein. 

Dergelijke transformatie zal ook zijn uitstraling hebben op de verdere openstelling van het 
terrein voor recreatief gebruik, bijvoorbeeld als onderdeel van een grotere wandeltocht 
door de omgeving. 
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Basis and translation
Strictly speaking there are no legal obstacles 
for the realization of Dutch natural burial sites. 
There are some pioneering projects that illustrate 
a cautious transition into a comprehensive 
development zone map.  Negative sentiments due 
to misconception and unfamiliarity are felt during 
consultation rounds in legal procedures. Here lies 
the task to enlighten and illustrate the benefits of a 
natural burial site.
Drainage is an important issue in the Dutch burial 
practice. Since the clearance graves is common, 
Dutch law prescribes the minimal distance 
between coffin and highest level of ground water 
and between coffin and ground level. 

Advantages
To enlarge the social, administrative, and financial 
basis of natural burial sites, it is important to 
outline the landscape characteristics and the 
management aspects. A combination of necessary 
adjustments such as enlarging the possibilities 
of water collection, the covering of waste dumps  
and the maintenance of landscape elements can 
strengthen the financial basis.
Landscape conditions, physiographic 
characteristics and remains of former human 
activity can offer an alternative for landscapes 
that don’t seem an obvious choice for burial sites, 
considering the high level of ground water. Barrier 
beaches, creek ridges, former rail tracks, refuse-
dumping places can for instance offer suitable 

Sample design former Military airport: 
Present situation

Sample design former Military airport: 
Future situation

Sample design former Military airport: 
Intended functions

Sample design Refuse-dump Kortenhoef: 
Present situation

Sample design Refuse-dump Kortenhoef: 
Future situation

Sample design Refuse-dump Kortenhoef: 
Intended functions

Sample design Terps on clayish soil: 
Present situation

Sample design Terps on clayish soil: 
Future situation

Sample design Terps on clayish soil: 
Intended functions
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Schematische weergave gegroepeerde graven in de 
bosrand, langs de oevers en in het open veld. 

Het water lijkt zich als het ware door de bossen te hebben heengeslagen, alsof het bos er al 
veel eerder was en het water zich daar later doorheendrong. Het resultaat is een gevarieerd 
natuurgebied, met veel interessante rafelranden en gradiënten. In deze natuurkijkdoos wordt 
vrij spel gegeven aan de natuur, zowel langs het water, aan de bosranden, als in het bos. De 
meanderende watergang loopt uit op een paviljoen, dat als aula en ontvangstruimte dient. 

Vandaar kan een meanderende route langs het water gevolgd worden. Middels insteken kunnen 
de graven bezocht worden die in het bos of in de bosrand gesitueerd zijn. 

Voor elk bosvak kan daarbij een andere vorm van grafmarkering gekozen worden. Krijgt elk 
graf een boom met een apart vogelhuisje in het ene vak, bij het volgende vak is dit een houten 
kunstwerk. Er zijn ook bosvakken waar juist meer vrijheid wordt geboden aan de individuele 
grafmarkering.

De natuurbegraafplaats kan worden opengesteld voor recreatief medegebruik. Met name de 
vrije natuur met al zijn specifieke beplanting, vogels en klein wild vormt een zeldzaamheid in deze 
omgeving en zal graag worden bezocht. De parkeerplaats en de cafetaria kunnen deze bredere 
toegankelijkheid verder ondersteunen. Met de aanleg van een bushalte wordt het buitengebied 
beter ontsloten.  
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Schematische aanduiding 
begraafplekken

In het voorbeeldplan wordt een verrommeld kassencomplex opgeruimd ten gunste van een 
begraafplaats. De opzet is geïnspireerd op de vele landgoederen en buitenplaatsen die zich in 
de kustzone bevinden en ooit (in veel grotere getale) bevonden. Daarmee leunt dit voorbeeld 
dicht aan tegen veel van de huidige, traditionele begraafplaatsen. De uitwerking kan echter vele 
malen opener en landschappelijker zijn.

De kassen zullen plaatsmaken voor een begraafplaats die is opgezet rond een centrale laan. 
Aan het eind bevindt zich de aula, die als markante verschijning een vanzelfsprekend focuspunt 
vormt. Aan de ene zijde van de laan worden de graven op een open plateau gesitueerd, aan de 
andere zijde in een bos met compacte kamers. Zo is keuze geboden, wat versterkt kan worden 
in de manier waarop de graven gemarkeerd worden. Op het open plateau dient de horizon vrij te 
blijven en is de grafmarkering vlak en minimaal, in de boskamers is meer ruimte voor de individuele 

markering van een graf. Voorbij de laan kan een bestaand groengebied worden meegenomen 
in de ontwikkeling van de begraafplaats, wat de diversiteit en keuzemogelijkheid verder 
zal vergroten.

In ruimtelijk opzicht heeft de natuurbegraafplaats een grote meerwaarde voor zijn omgeving. 
Het open plateau maakt een zeldzaam, open doorzicht mogelijk, terwijl het bos een fors 
bedrijvencomplex uit het zicht weet te houden. Doordat de laan een zelfstandig element vormt, 
is het goed mogelijk om deze voor andere doeleinden te gebruiken. Zij kan een toegangsweg 
vormen naar andere functies en een deel vormen van een recreatieve route. Aangevuld met 
enkele dwarsverbanden in de vorm van klompen- en ruiterpaden en een OV-halte aan het begin 
van de laan, kan de begraafplaats een belangrijke schakel vormen in het toegankelijk maken 
van het buitengebied.   
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Schematische weergave grafvelden in de 
groene kamers

= 1x graf of dubbelgraf

Voor elk deel van de begrafenisceremonie is een aparte groene kamer gereserveerd. De 
nabijgelegen bestaande kerk kan dienst doen als aula. De ceremoniële buitenruimte heeft een 
eigen plek gekregen. Ook is rekening gehouden met een open veld waar een vrije invulling 
van het afscheid mogelijk is. Voor de overleden dirigent kan hier het orkest worden opgesteld, 
voor de overleden aardappelboer zijn mooiste trekker. 

De paden naar de graven lopen door de houtwallen. Tussen het groen ontwaart zich her en der 
een fraai doorzicht over de groene kamers. Voor het bezoeken van een graf moet een open 
kamer betreden worden. Op de overgang naar het heidegebied is de opzet meer informeel 
van aard. Daar kunnen graven bezocht worden die hier en daar in een hoek of tegen een zachte 
helling zijn gesitueerd.  

De paden lopen vrijwel nergens direct langs de graven, maar zijn veelal afgeschermd door het 
groen. Daardoor kunnen ze een vanzelfsprekend onderdeel gaan worden van een groter 
padennet van voet-, fiets- en ruiterpaden.  
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locations.
Natural burial sites can be of educational use. They 
can also contribute to opening up surroundings by 
creating new footpaths, connecting recreational 
tracks and by twice-using parking spaces. 
Hence, nearby existing buildings can host funeral 
ceremonies and farewell services. Natural burial 
sites can have a stimulating effect on local 
economies, since funeral practices stretch from 
poetry to pastry. 

Appealing concept
Freedom of ceremony is an important feature for 
natural burial sites.  However, unique ceremonies 
often contrast with strict regulation orders 
considering the marking of graves. Locations can 
be a source of inspiration for personal signs and 

marks. A unique setting can partly compensate 
the restrictions concerning the personalization of 
graves. 
The maintenance of natural burial sites is low in 
cost compared to common grave yards. It therefore 
offers an interesting alternative for people who do 
not want to burden their next of kin.

Merits
Natural burial sites reconnect people with their 
natural surroundings. They enrich our landscape 
by adding social values. Landscape as a legacy 
exceeds its meaning as a place of remembrance. 
It adds value to the way in which future generations 
will experience their landscape. 

Sample design Reclaimed land: 
Present situation

Sample design on sandy soil and Open fields: 
Present situation

Sample design Reclaimed land: 
Future situation

Sample design on sandy soil and Open fields: 
Future situation

Sample design Reclaimed land: 
Intended functions

Sample design on sandy soil and Open fields: 
Intended functions

Sample design Country estates in coastal area: 
Present situation

Sample design Country estates in coastal area: 
Future situation

Sample design Country estates in coastal area: 
Intended functions
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In summary we would like to make some 
recommendations:

1. Natural burial can be an instrument of 
planning for national, regional and local authorities.

2. Regional governments should phase out 
prior conditions and principles to free the way for 
local policy, enabling efficient developments.

3. Local authorities should be able to 
recognize chances and possibilities concerning 
natural burial. They can increase support by 
overcoming negative sentiments attached to the 
burial practice in general. 

4. An open mind and local approach offers 
the best chance to landowners and developers. 
Every location offers unique possibilities.

5. The marking of graves should connect to 
unique local characteristics. Here lies a challenge 
for the creative industry, such as artists, inventors 
and designers. The personal need of expression 
characterizes our time and deserves a place in 
natural burial practice.

6. Further research is requested to validate 
the ecological relation between nature values and 
local landscape characteristics. This may be done 
following our illustrating designs.

‘Sailing severance in the moorland’, an impression
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De graven kunnen per boot worden bereikt. De grafmarkeringen worden gevormd door 
de meerpalen aan het water. Deze zijn voorzien van inscripties, ter nagedachtenis aan de 
nabestaanden die aan wal liggen. Bij elke meerpaal kan worden afgemeerd voor het grafbezoek. 
Voor begrafenisceremonies is een apart eiland gereserveerd, vanwaar per boot verder kan 
worden gevaren. Om praktische redenen zijn de graven uiteraard ook over land bereikbaar, 
maar de belangrijkste route gaat over water. Via een stelsel van watergangen is deze verbonden 
met het bevaarbare water van het omliggende landelijk gebied dat reikt tot in de aangrenzende 
dorpen en steden. 
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We hope this design research will contribute to 
the quality of town and country planning in the 
Netherlands. We also wish to support initiatives for 
natural burial since we are convinced it supplies a 
genuine want. 

‘Sailing severance in the moorland’, an impression worked out

Adjusting to the geomorphologic structure:
Trough the ages the low-lying moorland area has drastically 
set. The lowest parts (A) exist from spongy shrubbery and 
open water. Less low situated are the extensive grass- and 
meadowlands. The old creek with its muddy and sandy soil did 
not set and is consequently visible as a characteristic ridge in 
the  landscape (C).

Aerial view of the present context around 
Delfland

Conceptual mode of graves on the 
mound

          = 1x grave or double grave
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’Dust to dust in reclaimed land’, an impression
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’Last Post at a former military airport’, an impression



10

’Restoration of an Ancient Terp’, an impression
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’Resting in Peace in an Orchard’, an impression
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