Het verstrooien van de
as in de vrije natuur als
persoonlijke wens.

De vrije natuur als bewuste keuze voor
het verstrooien van as.
Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig
anders gedacht dan vroeger. Stond eerst vooral het
afscheid van de overledene centraal, momenteel wordt
bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd.

De manier waarop een uitvaart is ingevuld, wordt steeds
persoonlijker en gericht op de overledene. Wat vond hij of
zij belangrijk? Steeds meer mensen geven hun uitvaart of
die van hun geliefden een eigen invulling.
Tijdens en na een uitvaart is - binnen de wet - bijna alles
mogelijk. Een heel eigen invulling van de asbestemming kan
daar ook bij horen. Iemand voor wie de natuur belangrijk was
bij leven, kan er na overlijden voor kiezen om het lichaam
terug te geven aan diezelfde natuur. Een mogelijkheid die
meer en meer mensen aanspreekt.

De Stichting Natuurlijk Herdenken biedt de mogelijkheid
om as te verstrooien in de vrije natuur, in speciaal daarvoor
aangewezen natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Zo kan
iemand die tijdens zijn of haar leven erg van de natuur hield
daaraan ook na overlijden uiting geven.

In diverse oude, maar ook in hedendaagse culturen,
fungeert een achtergelaten steen als tastbaar symbool ter
nagedachtenis aan de overledene. Dat deze bij natuurlijk
herdenken verplaatst kunnen worden door bijvoorbeeld
wroetende zwijnen of ander ‘ingrijpen’ van de natuur is
iets waar rekening mee gehouden moet worden.

Wat is natuurlijk herdenken?
Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met
het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware
teruggeven aan de natuur. De plaats waar de as verstrooid is,
krijgt geen markering met bijvoorbeeld een glad gepolijste
steen met de naam van de overledene, bloemstuk, foto’s….
Nee, de plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt
zelf hoe die plek zich ontwikkelt. Natuurlijk herdenken kent
ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of
aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Vooraf nadenken over wat u wilt…
Gelukkig denken steeds meer mensen ook in een vroeg
stadium na over hun (eigen) uitvaart. Dat is ook erg
belangrijk voor de nabestaanden. Na een overlijden moet
er immers in een emotionele periode - en ook nog eens in
korte tijd - een groot aantal beslissingen worden genomen.
Is bij nabestaanden dan bekend wat uw wensen zijn, dan
kan dat bij het verwerken van het verlies een belangrijke
rol spelen. En dat geldt ook voor wat u wilt dat er met uw
as gebeurt! Vergeet dus niet alleen om uw wensen vast te
leggen, maar óók om ze te bespreken.

In ons land vindt direct na de crematieplechtigheid de
crematie (verassing) plaats. De wet op de Lijkbezorging
bepaalt vervolgens dat de overgebleven as nog een maand
in het crematorium bewaard blijft. Daarna mag er een
bestemming aan de as worden gegeven.

Mensen zoeken steeds vaker naar een bijzondere plek om de
as te mogen verstrooien. De wet zegt dat er dan echter wel
toestemming moet zijn van de eigenaar van de grond. Kiest u
voor de vrije natuur in natuurgebieden van Staatsbosbeheer,
dan adviseert en begeleidt de Stichting Natuurlijk Herdenken
u daarbij volledig. Ook zorgen wij voor de toestemming. U kunt
de as (onder begeleiding) zelf verstrooien, maar desgewenst
kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg
kan invulling gegeven worden aan uw wensen.

Hoog Buurlo
Een zeer bijzondere plek is een beukenbos in Hoog Buurlo.
Ook in andere natuurgebieden van Staatsbosbeheer bestaat
via de Stichting Natuurlijk Herdenken de mogelijkheid om
as te verstrooien, maar hier – in het hart van de Veluwe – is
daarvoor als eerste een gebied speciaal aangewezen. Een
unieke cultuurhistorische omgeving in de vrije natuur met
volop ruimte voor rust en bezinning.
Dit beukenbos bij Hoog Buurlo zélf is de gedenkplaats, maar
anders dan in de andere gebieden is hier wél ruimte voor een
subtiele markering: zwerfkeien om na een verstrooiing achter
te laten en die zo een ‘monument’ vormen. Ook wordt hier
met het beheer rekening gehouden met de asverstrooiing.

Kosten / donateurschap
Natuurlijk Herdenken is een stichting zonder winstoogmerk,
maar maakt natuurlijk wel kosten. Het afgeven van het

certificaat voor de toestemming en het onderzoek dat vooraf
gaat aan die toestemming moet nauwkeurig gebeuren. Voor
het begeleiden van een asverstrooiing wordt een aanvullend
bedrag gerekend. Daarnaast zet de stichting zich in voor het
behoud van plekken met cultuurhistorische waarde, zoals
bijvoorbeeld oude grafheuvels. De stichting heeft daarom
de mogelijkheid tot het worden van donateur in het leven
geroepen. Ook wanneer u niet zelf daadwerkelijk de as van
een nabestaande in één van de gebieden wilt verstrooien,
kunt u onze doelstelling en activiteiten ondersteunen door
donateur te worden.

Stichting Natuurlijk Herdenken
Om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen
verstrooien in de vrije natuur is in 2009 de Stichting
Natuurlijk Herdenken opgericht. Dit gebeurde op initiatief
van Staatsbosbeheer - sinds 1899 beheerder van zo’n 250.000
ha bos- en natuurgebied in Nederland - en ‘de Facultatieve
Groep’, die in ons land sinds 1874 een voortrekkersrol speelde
op het gebied van cremeren, hier ook het eerste crematorium
bouwde (Westerveld, 1913) en inmiddels zeven crematoria
en twee begraafplaatsen exploiteert (1913).

Vragen en informatie
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Wilt u meer informatie over natuurlijk herdenken? Is de vrije
natuur een plek die u aanspreekt voor het verstrooien van as?
Wilt u specifieke informatie over een bepaald natuurgebied
om de as te verstrooien of wilt u meer weten over het terrein
in Hoog Buurlo? Neem dan contact op met 0313 422 307 of
info@natuurlijkherdenken.nl

