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Premium

Een eeuwige rustplaats in de natuur. Dunweg Uitvaartzorg wil in
Hoofddorp eenzelfde begraafplaats als in Koedijk

Alexander van der Pijl: ,,Het gebrek aan kennis leidt tot allerlei misverstanden en verkeerde aannames.’’
© Foto United Photos/Paul Vreeker

Arnold Aarts Vandaag om 09:00

KOEDIJK

Het lijkt een doodgewoon park. Met glooiingen, een meertje, kinderspeelplaats,
hardlopers en hondenbezitters. Maar in groengebied Geestmerloo liggen ook
tweehonderd mensen begraven. En honderden belangstellenden hebben er alvast
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een plek gereserveerd voor later. Initiatiefnemer Alexander van der Pijl wil in
Hoofddorp net zo’n natuurbegraafplaats aanleggen.

Park Geestmerloo ligt in Koedijk, net ten noorden van Alkmaar. Op deze 24 hectare

werd jarenlang akkerbouw gepleegd, later graasden er koeien van veehouder Henk Bak.

De grond kwam uiteindelijk in handen van het Recreatieschap Geestmerambacht, dat

zich geen raad wist met het gebied aan de Nauertogt. Totdat Alexander van der Pijl met

zijn plannen verscheen.

De 49-jarige Hoofddorper leidt deze frisse ochtend de verslaggever en fotograaf graag

rond door het gebied. Hup, daar komt de directeur van Dunweg Uitvaartzorg in zijn

golfkarretje al aanrijden. Het park is te uitgestrekt om wandelend snel een goede indruk

te krijgen. En hij wil alles laten zien, zo verguld is hij met het park dat voor drie miljoen

euro is aangelegd.

Boomstam

Boven op de eerste heuvel trapt Van der Pijl op de rem. Even bij het eerste graf kijken.

Huh? Waar dan? Pas als we een meter voor de laatste rustplaats staan, valt het oog op

een houten schijf op de grond. Gemaakt van een boomstam en voorzien van de

ingegraveerde naam en bijbehorende jaartallen van de overledene. „Meer zie je niet van

een graf.”



Een boomschijf is het enige dat herinnert aan een graf.
© Foto United Photos/Paul Vreeker

Verderop - terwijl een haas voor onze wielen wegsprint - is veel duidelijker te zien dat

daar een persoon ter aarde is besteld. Een bult zand met daarop een weelderig boeket.

„Dit is een vers graf”, zegt Van der Pijl. „De eerste twee weken mogen de bloemen

blijven liggen. Daarna laten we de nabestaanden weten dat we ze weghalen.”

Nee, dat is niet onderhandelbaar. Wie graag bloemen, een steen, waxinelichthouder of

beeldje bij het graf van een dierbare plaatst, verwijst Van der Pijl door naar een gewone

begraafplaats. Daar zijn er genoeg van. In Geestmerloo herinnert juist zo min mogelijk

aan de dood. Precies zoals in het boek Genesis van het Oude Testament staat: stof zijt

gij en tot stof zult gij wederkeren.

Ravotten

De toer gaat verder, naar de dertien hectare van het natuurpark waar geen graven

liggen. Maar die wel door het bedrijf van Van der Pijl zijn aangelegd. Zo is het in de deal

met de gemeente Alkmaar afgesproken. Trots laat de uitvaartondernemer de

buitenspeelplaats voor kinderen zien. ’s Zomers krioelt het hier van het grut dat niet

genoeg krijgt van het trekpontje en de speeltoestellen bij het meertje. Urenlang ravotten

tot ze geen energie meer hebben, vaders en moeders die een tikkie zorgelijk naar de

besmeurde kloffies kijken.



De kinderspeelplaats met trekpontje.
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Minder vrolijk is de stemming verderop, bij het Bos der Omarming. Een initiatief van

ouders van overleden kinderen die een blijvende plek - in de vorm van een boom - voor

hun zoon of dochter wensten. De gemeente wilde graag aan hun verzoek voldoen. Maar

waar? In Geestmerloo dus. Naambordjes van de kinderen ontbreken, omdat ook hier

Van der Pijl probeert een ’begraafplaatsgevoel’ te vermijden.

Tenslotte rijdt hij naar het zuidelijkste puntje van het gebied. Achter een bomenrij is

een huizenblok te zien. Hij kent een aantal van de bewoners. Die hebben namelijk

jarenlang geprobeerd de komst van de natuurbegraafplaats tegen te houden. De

Hoofddorper heeft menig uurtje in de rechtszaal met ze doorgebracht.

Misverstanden

Achteraf begrijpt Van der Pijl het allemaal wel. Het Grote Onbekende zat hem tijdens

de juridische procedures in de weg. „Natuurbegraafplaatsen zijn relatief nieuw in

Nederland. Het gebrek aan kennis leidt tot allerlei misverstanden en verkeerde

aannames. Mensen roepen maar wat, daar hadden wij veel last van.”

Van der Pijl dreunt de argumenten van zijn opponenten moeiteloos op: er zouden de

hele dag op het complex voor hun deur rouwauto’s en huilende nabestaanden te zien

zijn. Het lijkvocht zou slecht zijn voor de bodem en de kwaliteit van het grondwater.

Honden en vossen zouden naar stoffelijke overschotten gaan graven. „Een bewoner

vroeg of ik de waardevermindering van zijn huis zou betalen. Die heb ik verteld dat zijn

woning alleen maar meer waard wordt met zo’n schitterend park.”

Chagrijn

De rechtszaken - tot aan de Raad van State toe - leidden tot forse vertraging. Pas op 15

juli 2020 kon de natuurbegraafplaats open, twee jaar na de geplande datum en negen

jaar na het indienen van de aanvraag. Het chagrijn daarover bij Van der Pijl verdween

rap toen de interesse onverwacht groot bleek. Het is een komen en gaan van

belangstellenden die zich oriënteren op een toekomstige plek. Die kan alvast worden

gereserveerd. Een app met coördinaten vertelt waar nog ruimte is.



Niet alleen de groene omgeving spreekt aan, maar ook het eeuwige grafrecht. Op een

doorsnee dodenakker is een ’ligplaats’ tijdelijk en rolt om de vijf jaar een gepeperde

optie voor contractverlenging op de mat. Anders wordt een graf geruimd. Dat gebeurt

op Geestmerloo niet. Het is hier dus op een zeker moment vol, als alle 5500 plekken

zijn uitgegeven. Van het geld dat een graf kost (4350 euro) wordt een deel gebruikt om

het natuurgebied te onderhouden en te verfraaien.

Dat is geen loze belofte. Dunweg heeft een ecoloog in dienst die weet hoe een stuk

grasland moet worden getransformeerd tot een natuurpark. Bij Geestmerloo is 160.000

kuub aarde verplaatst en zijn 40.000 bomen en struiken geplant. Door het gecreëerde

hoogteverschil zijn in de verte de Schoorlse duinen te zien. Twee buizerds hebben hier

hun thuis gevonden. Later komen er schapen te grazen en de bijenkasten van imker

Wout Schröder worden al volop gebruikt.

Rieten mand

Wie een kijkje wil nemen, is elke dag welkom. In een loods staan alle omhulsels

uitgestald voor de laatste reis. Het varieert van een standaard kist tot een rieten mand

en katoenen wikkels. Het lichaam wordt op een handkar naar het graf gereden, waar de

nabestaanden hun dierbare zelf mogen laten zakken als ze willen. Een korte instructie

volstaat, verzekert Van der Pijl.



Bij natuurbegraven kan voor allerlei omhulsels worden gekozen.
© Foto United Photos/Paul Vreeker

Hij is content met de grote belangstelling, maar niet alleen uit commercieel oogpunt.

„Wij ervaren het succes ook op een ander vlak. Wij hadden namelijk niet verwacht dat

mensen het gebied als plezierig zouden ervaren. Hier wordt gerecreëerd, gewandeld,

gespeeld met kleinkinderen. En veel nabestaanden vinden rust en troost in het park.”

Het succes in Koedijk smaakt naar meer. Van der Pijl wil ook in Park21 bij Hoofddorp,

waar Dunweg zijn thuisbasis heeft, een natuurbegraafplaats. Die moet anderhalve keer

zo groot worden, veertig hectare. Hij verwacht daar klanten te krijgen uit de regio’s

Haarlem, Amsterdam, Leiden en zelfs Utrecht.

Touringcar

Maar dezelfde scrupules die Van der Pijl in Koedijk tegenkwam, ervaart hij in

Haarlemmermeer. Hij nodigde zichzelf uit bij ambtenaren, maar enig enthousiasme

ontmoette hij niet in het raadhuis. Laat staan dat hij bij de verantwoordelijke

wethouder aan tafel kwam. Uiteindelijk charterde Van der Pijl een touringcar, waarin

hij gemeenteraadsleden naar Koedijk bracht. Dan konden ze met eigen ogen zien wat

een natuurbegraafplaats inhoudt.

Dat had effect. Vorige maand werd een motie van Henriët van den Berg (VVD) met de

jolige naam ’Tuintje op je Buik’ aangenomen. Kanttekening vanuit de gemeente: zou het

geen concurrent zijn voor de eigen begraafplaats in Zwaanshoek waar ook in de natuur

kan worden begraven? „Dat is onvergelijkbaar”, zegt Van der Pijl. „Daar wordt in een

hoekje van de begraafplaats niet meer geschoffeld, dat is het dan. Dat noemen ze dan

begraven in de natuur.”

Dunweg: 111 jaar oud

Dunweg Uitvaartzorg bestaat 111 jaar. Alexander van der Pijl kwam in 1992 in het

bedrijf, waarvan zijn vader Wim in 1973 eigenaar werd. Dunweg is afgelopen jaren

uitgebreid met vestigingen in Lisse, Amsterdam, Nieuwkoop en Egmond.

Natuurbegraafplaats Geestmerloo is een samenwerkingsverband met de

gespecialiseerde onderneming Van Waarde, die al acht van dergelijke

accommodaties door heel Nederland heeft.
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