Huisregels natuurbegraven algemene begraafplaats Bosdrift
Op de algemene begraafplaats Bosdrift in Hilversum is een gedeelte van de begraafplaats ingericht als
natuurbegraafplaats. Natuurbegraven is een mooie en duurzame manier van begraven.
De natuur ontfermt zich over het natuurgraf na de begrafenis. Na verloop van tijd wordt het natuurgraf
één met de omgeving. Een natuurgraf heeft een eeuwigdurende grafrust. Elk natuurgraf blijft intact en
wordt nooit geruimd. Deze laatste rustplaats reserveert u dus letterlijk voor onbepaalde tijd.
Dit past bij de gedachte om de natuur zo min mogelijk te verstoren.
Openingstijden
De algemene begraafplaats Bosdrift is dagelijks openbaar toegankelijk tussen zonsopkomst en
zonsondergang.
Uitvaartceremonie
Om de rust te behouden streeft de algemene begraafplaats Bosdrift er naar om één uitvaartceremonie
per dagdeel te houden. De uitvaart wordt in overleg met de Uitvaartstichting Hilversum afgestemd
door de uitvaartondernemer.
Een uitvaartceremonie is van maandag tot en met zaterdag in te plannen.
In de zomerperiode bestaat de mogelijkheid om een ’s avonds een uitvaartceremonie te houden.
Na de uitvaartceremonie mogen de grafstukken (bloemen) nog twee weken op het natuurgraf blijven
liggen. Bij overige gedenkmomenten is het alleen toegestaan om niet verpakte snijbloemen op het
natuurgraf te leggen. Deze mogen vijf dagen blijven liggen. Na deze periode worden de bloemen door
de Uitvaartstichting Hilversum van het graf verwijderd.
Tijdens een uitvaartceremonie blijft de begraafplaats openbaar toegankelijk. Bezoekers dienen zich te
allen tijden respectvol te gedragen en tijdens een uitvaartceremonie op gepaste afstand te blijven.
Bezoekers zijn verplicht om aanwijzingen van de medewerkers Uitvaartstichting Hilversum of de
begrafenisondernemer van de uitvaartceremonie op te volgen.
Het is voor nabestaanden mogelijk om tijdens de uitvaartceremonie gebruik te maken van de
ontvangstruimte. De ontvangstruimte wordt medio 2021 in gebruik genomen. U heeft de vrijheid om
een persoonlijke invulling te geven aan de uitvaartceremonie en condoleance. Mits respect voor de
overledenen en de natuur voorop staan.
Rust en natuur
De natuur is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel op de algemene begraafplaats Bosdrift.
Bezoekers dienen respectvol om te gaan met de aanwezige flora en fauna. Het is niet toegestaan om
planten te beschadigen en/of te plukken en de rust van eventuele dieren te verstoren.
Wanneer een uitvaartceremonie plaatsvindt in de nabijheid van kwetsbare natuur, kan het zijn dat de
Uitvaartstichting Hilversum bepaalde delen van het terrein afzet. Dit is bedoeld om kwetsbare natuur
te beschermen.
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Het is niet toegestaan om:
• te roken op de begraafplaats;
• met een auto of een andere vorm van gemotoriseerd vervoer op het terrein van de
begraafplaats te rijden.
Een rouwauto en volgauto’s maken gebruik van de oprijlaan voor het gebouw.
Op het gedeelte natuurbegraven op de algemene begraafplaats Bosdrift worden werkzaamheden
conform de werkinstructies van het reglement Stichting Begraafplaatsen en Crematorium uitgevoerd.
Het reglement is in te zien op de website www.uitvaartstichtinghilversum.nl
Honden aanlijnen
Op de algemene begraafplaats Bosdrift is het, net als op de andere begraafplaatsen, verplicht honden
aan te lijnen. De eigenaar van de hond(en) dient uitwerpselen zelf op te ruimen.
Materialen in het graf
De grafkist of de urn is gemaakt van natuurlijk afbreekbare materialen. Begraven kan ook in een
lijkwade van natuurlijk materiaal daarbij gebruik makend van een opbaarplank. Ingeval van het
bijzetten van een urn zijn verschillende biologisch afbreekbare urnen verkrijgbaar. De Uitvaartstichting
Hilversum heeft daar een aantal exemplaren van staan.
De kleding die de overledene draagt en de persoonlijke bezittingen die in de kist worden gelegd, zijn
gemaakt van natuurlijk afbreekbaar materiaal. Het is (wettelijk) niet toegestaan om batterijen of
chemische stoffen in de kist mee te begraven. ln een pacemaker is ook een batterij aanwezig. Om deze
reden dient de pacemaker voor de begrafenis verwijderd te worden. Meer informatie kunt u verkrijgen
bij de uitvaartondernemer. Enkel voor in het lichaam aanwezige protheses geldt deze restrictie niet.
Grafafdekking en grafbeplanting
Bij het openen van het natuurgraf wordt de toplaag met de aanwezige flora en fauna zorgvuldig
verwijderd en apart gelegd. Bij het sluiten van het natuurgraf wordt deze toplaag weer teruggeplaatst.
Dit past bij de gedacht om de natuur zo min mogelijk te verstoren. De natuur onderhoudt het
natuurgraf. Snoeíen, wieden of harken is niet toegestaan.
Nabestaanden kunnen een houten gedenkteken in de vorm van een onbehandelde boomschijf (laten)
plaatsen als markering van het graf, deze kunnen van elkaar verschillen. Op dit gedenkteken kunt u
een eigen tekst laten graveren. De gedenktekens worden door de natuurbegraafplaats gemaakt en
beschikbaar gesteld.
De gedenktekens voldoen aan de volgende afmetingen:
Gedenkteken
• Doorsnede circa 40 centimeter
• Dikte circa 10 centimeter
U wordt per brief of mail in kennis gesteld wanneer het gedenkteken klaar is. Het gedenkteken wordt
samen met u op het natuurgraf geplaatst.
Niet toegestane materialen en/of planten op het natuurgraf worden direct verwijderd.
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Klachten en suggesties
De algemene begraafplaats Bosdrift stelt alles in het werk om uw bezoek aan de begraafplaats zo
prettig mogelijk te laten verlopen.
Bent u hierover niet tevreden of heeft u suggesties? Mocht er schade ontstaan aan het gedeelte
natuurbegraven of schade in het algemeen op de algemene begraafplaats Bosdrift? Neemt u contact
op met de Uitvaartstichting Hilversum.

Meer informatie
De Uitvaartstichting is op werkdagen (maan- t/m vrijdag) bereikbaar van 09:00 – 16:00 uur.
Telefonisch 035-6210960
Mail info@uitvaartstichtinghilversum.nl
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