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Verslag inspraakavond natuurbegraafplaats st. Trudo 18-05-2021 

Aanwezig: 30 personen (zie intekenlijst) 
 

Datum:  18-05-2021 
Plaats:  St. Trudokerk 
Spreker /  

Gespreksleider:  Nico van Dongen (vastgoed beheer en begraafplaatsen  
   parochie st. Joris). 

Gastspreker: Joyce Sengers (natuurlijk begraven) 
 
Voorafgaand aan presentatie hebben een 20 tal bezoekers even het bos perceel 

bezocht om een kijkje te nemen op het perceel. 
 

  
1. Welkom en registratie (i.v.m. corona regels en verslag!) 

Nico van Dongen (beheer vastgoed en begraafplaatsen parochie st. 

Joris) heet alle aanwezigen van harte welkom en wijst op de 
coronamaatregelen.  

 
2. Inleiding algemeen i.v.m. initiatief namens parochie St. Joris 

Nico is de gespreksleider en leidt ons door de agenda. Hij stelt Joyce 
Sengers voor die als consultant bij de voorbereidingen betrokken is. Zij 
heeft met haar bureau voor landschapsarchitectuur veel ervaring bij 

het ontwikkelen van natuurbegraafplaatsen.  
 

3. De procedure stappen: vergunningen en bestemmingsplan wijzigingen 
Aan de hand van een PowerPoint presenteert Nico de stappen die 
gemaakt zijn in de hele procedure en geeft nadere uitleg over de 

verschillende onderzoeken / rapporten die ingediend zijn voor de 
vergunning. En gaat gedeeltelijk in op de bevindingen van die 

verschillende rapporten 
 
Na deze uitleg zegt Nico voldoende verteld te hebben over al deze 

wettelijk verplichte onderzoeken en toetsingen.  
Vraag: Zijn er zover vragen over voorgaande? ….nog niet…! 

 
Daarna geeft Nico het woord aan Joyce Sengers: Zij zal twee onderwerpen 
toelichten: cultuurhistorie en natuurlijk begraven. 

 
4. Toelichting cultuur historische bevindingen/ onderzoek van bureau 

KruitKok(zie bijlage). 
Aan de hand van een PowerPoint en het betreffend rapport presenteert 
Joyce Sengers het recente cultuurhistorische verhaal van deze 

bijzondere plek in het hart van Strijp ….. een stukje geschiedenis welke 
door vertaald is en geïnspireerd heeft bij het programma van eisen op 

het nu voorliggend schetsontwerp voor het Trudobos. 
 

5. Toelichting op natuurlijk begraven (zie bijlage) 

Aansluitend neemt Joyce ons in grote lijnen mee m.b.v. een PowerPoint 
presentatie (diverse slides) in het natuurlijke begraven:  

Visie op natuurlijk begraven: Wat is het. Hoe gaat dat. Hoe ziet het 
eruit. 
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Alles rondom het natuurlijk begraven is ook gericht op natuurlijke 

accenten, zoals materialen kist / lijkwade, rieten mand, welke bloemen, 
geen synthetische stoffen enz. De graven hebben een summiere 

markering: geen grafsteen hooguit een vergankelijke houten schijf met 
inscriptie.  

 

6. Uiteindelijke opzet/ indeling terrein en hoe verder (Schetsontwerp 
Trudobos, zie bijlage) 

Nico sluit de presentaties af met een overzicht van de uiteindelijke 
opzet en indeling van het terrein (elke bezoeker heeft een A3 formaat 
om uitleg goed te kunnen volgen) en hoe het verder gaat. 

 
7. Rondvraag: 

Na de presentaties volgt een vragenrondje en biedt Nico de aanwezigen 
aan om het verslag van deze avond toe te sturen – en krijgt men 
twee weken de gelegenheid hierop te reageren.  

 
Het verslag gaat naar de gemeente als aanvulling van de stukken daar in 

het kader van participatie. 
 

Aanwezigen aan het woord: 
 
Vraag: 

Hoe lang blijven lichamen begraven? 
Antwoord: 

 We gaan werken met 40 Jaar grafrechten, daarna blijft de grond onaangeroerd 
en kan er weer een nieuw graf op die plaats gesticht worden. Eventueel oude 
resten worden ter plaatsten herbegraven.  

Bij grote natuurlijk begraafplaatsen werkt men met eeuwig durende grafrust. 
Wij kiezen daar bewust niet voor maar voor 40 jaar. (twee generaties lang…) 

Is eventueel verlengbaar maar verwachting is dat dit weinig zal worden 
gedaan.  
Eventueel kunnen mensen bij leven al een graf en de plaats reserveren: dat 

gaan we tijdig uitwerken. 
Een begraafplaats beslist zelf t.a.v. de graftermijn. Omdat we hier met een 

stedelijke begraafplaats te maken hebben kiezen we voor het opnieuw 
gebruiken van het graf na 40 jaar. Op deze manier kunnen we de grafruimte 
duurzaam gebruiken en gebruiken voor een volgende generatie. Omdat we op 

de graven geen bomen planten (alleen stinzebeplanting) is het mogelijk de 
graven na 40 jaar weer opnieuw te gebruiken. Dit in tegenstelling tot enkele 

natuurbegraafplaatsen waar vaak gekozen wordt voor eeuwig durende 
grafrust. Vooral omdat hier nieuwe natuur wordt ontwikkeld op een grote 
oppervlakte die na verloop van tijd geheel tot natuur wordt omgevormd.  

Hier wordt het kleinschalig in een stedelijk bosje. 
 

Vraag: 
Is of wordt er ook gekeken naar het Antoniuskerkhof, daar is veel rust en zijn er 
veel parkeerplaatsen? 

Antwoord: 
We gaan hier mogelijk op langere termijn misschien ook naar kijken: is nu niet 

aan de orde.  
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Vraag: 

Er zijn veel ontwikkelingen hier in de buurt. Hoe ziet de parochie de stilte dan?  
Antwoord: 

Het scoutingterrein krijgt een opknapbeurt. Er komen bij de appartementen 
parkeerplaatsen per woning. De bouwactiviteiten (Nooteboom Bouw) hebben 
niets met de natuurplaatsen te maken. De nieuwe bewoners weten bij de koop 

dat er scouts zijn en natuurplaatsen. De parochie is daarbij partij … in de zin van 
buren. 

 
Vraag: Komt er een loopdoorgang i.v.m. bouwproject op Strijpsestraat?  
Antwoord: Is bij de planontwikkelaar wel een idee over …. maar ook dit heeft 

geen relatie met onderwerp van deze avond. 
 

Vraag: 
Bij het bouwplan appartementen wordt heel dicht bij (twee?) monumentale eiken 
gegraven is dat niet riskant voor de bomen?  

Antwoord: Nico: Heb hier informatie over gehad: Bouwbedrijf heeft BEA laten 
maken waarin ook risico voor deze twee monumentale bomen is onderzocht: 

geen beletsel voor het grondwerk op beschreven afstand. 
 

 
Vraag: 
Kunnen er twee lichamen boven elkaar begraven worden of naast elkaar? 

Antwoord: 
We gaan er vanuit dat beide opties mogelijk zijn. Zeker, evenals naast elkaar. 

Grondwater staat zodanig laag dat de gegevens gunstige waarden laat zien ook 
voor dubbeldiep begraven. 
 

Klacht: 
Bewoners uit de directe omgeving vinden dat ze inhoudelijk te weinig zijn 

geïnformeerd. En niet op de goede manier. 
Antwoord: 
Er is op veel plekken informatie gepubliceerd, zoals in de krant, de website van 

de parochie, de website ‘Strijp binnen de Ring’, Omroep Brabant etc. Directe 
buren nr. 127 t/m 123 zijn al vroegtijdig geïnformeerd omdat die directe uitkijk 

in bos hebben. Ook deze avond is bedoeld om reacties, suggesties te ontvangen 
om deze in de planvorming te betrekken.  
Als voorbeeld van samenspraak kunnen we benoemen dat n.a.v. reacties van de 

bewoners 123-127 bij het ontwerp rekening gehouden is door in extra aanplant 
te voorzien en geen graven direct tegen de erf-grens / zichtlijn te plannen: ruime 

afstand.  
 
 

Alle aanwezigen ontvangen het verslag van deze avond en kunnen na ontvangst 
nog twee weken reageren. Eventuele nieuwe suggesties zullen gewogen worden 

en meegenomen worden in de verdere planvorming. 
 
Opmerking: 

Ik heb wel in 2017 informatie gehad maar dat ging niet over deze 
vergunningsaanvraag.  

Antwoord Nico: 
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Dat klopt maar de opnieuw ingediende aanvraag (2020) is niet anders als de 

eerste indiening(2018). Bovendien hebben wij samen veelvuldige contact gehad 
via mail en is telkens uw mail naar de stand van dat moment of uw vraag of 

opmerking beantwoord.  
 
Vraag: 

Hoe ziet de toekomst van het huidige kerkhof eruit? Er is leegloop. 
Antwoord: 

Er zal steeds meer leegloop zijn en dat betekent dat er steeds meer ruimte 
tussen de graven zal zijn. Maar we hopen ook door deze nieuwe vorm van 
begraven aan te bieden de gehele begraafplaats in zijn geheel aantrekkelijker te 

maken, ook voor het traditionele deel.  
 

Opmerking: 
Een mooi plan de natuurlijke begraafplaats en belangrijk voor behoud van bos en 
biodiversiteit! 

 
Vraag: 

Wat gebeurt er bij wortelgroei in een graf? 
Antwoord:  

Er is onderzoek gedaan naar de omvang van de wortelzone bij alle belangrijke 
monumentale bomen. Daar zijn geen graven geprojecteerd. Mocht het toch 
voorkomen dat er wortels groeien dan worden deze op vakkundige wijze in de 

grafkuil gesnoeid. Bij zogenaamde gestelwortels zal er uitgeweken worden naar 
een ander graf. Dat zal ook nodig zijn als er op het graf in de loop der jaren 

ecologische waardes zich hebben gevestigd.  
 
Dit waren de vragen. 

 
Afsluiting: rond 20.45 uur  

 
Nico van Dongen zegt nogmaals toe dat de aanwezigen het verslag krijgen 
toegestuurd en dan nog suggesties kunnen insturen of anderszins opmerkingen. 

(voorkeur via mail.) 
 

Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en adviseert de sites in de gaten te 
houden van parochie st. Joris en “Strijp binnen de Ring’: ook daar zullen verdere 
ontwikkelingen en het verslag op komen te staan.  

 
 

EL 19-05-2021 
 
 

  
 

 
 
 
 


