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Dunweg Uitvaartzorg realiseerde enkele jaren 
geleden in eigen beheer de natuurbegraafplaats 
Geestmerloo, vlakbij Alkmaar. Hier ligt nu een 
groot natuurgebied waar leven en dood hand in 
hand gaan. Want niet alleen kunnen mensen hier 
hun laatste rustplaats uitzoeken, er is bewust 
ook veel ruimte voor recreëren. Zo kun je in dit 
fraaie natuurgebied wandelen, fietsen of de hond 
uitlaten, maar ook is hier een natuurspeeltuin en 
kun je binnen of buiten een afscheidsceremonie 
organiseren. Regelmatig loopt er een kudde 
schapen die het terrein begraast en ook staan er 
bijenkassen waarin eigen honing wordt gemaakt. 
Van de schapenwol wordt vilt gemaakt, dat 
verwerkt wordt in de doeken waarin overledenen 
worden gewikkeld. 

Circulaire gedachte

Het terrein is 24 hectare groot, heeft waterpartijen 
en hoogteverschillen. Om allerlei redenen kiezen 
mensen voor een natuurbegraafplaats. Vooral 
vanwege de circulaire gedachte. Het is namelijk 
letterlijk teruggaan naar de natuur, want zo’n graf 
is voor eeuwig, wordt nooit geruimd. Familieleden 
hoeven dus niet na een bepaalde periode na te 
denken wat te doen met het graf van hun dierbare 
overledene.
“Een dergelijke, circulaire natuurbegraafplaats 
zouden we ook graag realiseren in Park21 in 
de Haarlemmermeer. Daarvoor zoeken we 
samenwerking met andere ondernemers die hierin 
willen deelnemen”, vertelt Alexander Pijl, algemeen 
directeur bij Dunweg Uitvaartzorg. “In Hoofddorp 
zijn er bijvoorbeeld jongeren die een plek zoeken 
om zich te kunnen ontwikkelen. Of denk aan de 
plannen voor een geboortebos, waarin bij iedere 
geboorte een boom wordt geplant. Wij zouden 
hierin prima kunnen faciliteren. En we willen graag 
onze ervaring delen. Op dit moment zijn er vooral 
veel plannen, maar helaas nog niets concreets.”

Intiem afscheid buiten

Dunweg Uitvaartzorg is een familiebedrijf dat in 
2021 zijn 110-jarig bestaan vierde. De persoonlijke 
sfeer en warme uitstraling zijn opvallend. “Als enige 
uitvaartorganisatie in de wijde omgeving kunnen 
mensen bij ons ook buiten zijn tijdens of na een 
ceremonie. Dat voegt veel toe aan een relaxte 
sfeer, het geeft ontspanning.” Bij de hoofdlocatie 
in Hoofddorp is daarom een ruim terras aangelegd 
dat ook in de winter te gebruiken is. Vuurkorven, 
heaters en bijpassende winterse soep of warme 
chocomelk maken het plaatje dan compleet. 

Onderdeel van leven

“Dunweg is altijd bezig om de volgende stap te 
zetten. We willen meer onderdeel worden van het 
leven. En dat kan zeker ook met kleine dingen. 
Tegenwoordig kan er veel om een afscheid 
persoonlijk en passend te maken. Veel mensen 
vinden het fijn om in een intieme sfeer en wat 
informeler het leven te vieren. Rituelen, een andere 
vorm van vervoer – bijvoorbeeld in een oldtimer of 
bus – of de keuze voor een persoonlijke locatie als 
tuin, bedrijventerrein, strand of zelfs sportveld, 
kunnen daarbij helpen.  

TEKST May lisa de Laat  |  FOTO Sven van der Vlugt

DUNWEG UITVAARTZORG
Achterweg 40  |  2132 BX Hoofddorp
023 - 563 35 44  |  info@dunweg.nl
www.dunweg.nl

Alexander Pijl

  R
ep

or
ta

ge


