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Als het aan de Stichting Zwolse Natuurbegraafplaats 
Kranenburg Bergklooster ligt, komt de éérste  
natuurbegraafplaats van Overijssel op het voor- 
malige landgoed Kranenburg. Met de natuurbegraaf-
plaats zetten de samenwerkende partners op 
Kranenburg vól in op de natuur en op een uitbreiding 
van de mogelijkheden, waardoor de inwoners van 
Zwolle op Kranenburg nog meer keuze hebben.

Zwolse Natuur- 
begraafplaats  
op Kranenburg 
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Vertrouwde omgeving – brede keuze
Zowel Bergklooster als het voormalig landgoed en natuurgebied 
Kranenburg zijn voor veel mensen in de regio een vertrouwde 
omgeving waar de samenwerkende partners met zorg en respect 
omgaan met onze overleden dierbaren én waarbij een brede 
keuze centraal staat. 

Er is heel erg veel mogelijk; van begraven tot cremeren, van 
verstrooigebieden tot bovengronds begraven en van prachtige 
urnentuinen tot columbaria (urnen nissen). Ook is er een spe-
ciale begraafplaats voor Islamitische mensen en een paar jaar 
terug opende de gemeente op Kranenburg zelfs een van de wei-
nige Chinese begraafplaatsen van ons land. 

Uitvoering van Masterplan
Het plan om in het uitgestrekte natuurgebied een natuur- 
begraafplaats te ontwikkelen én nog meer keuze te bieden, 
maakt onderdeel uit van het Masterplan dat al in 2003 door 
de gemeente en de samenwerkende partners op Kranenburg 
is vastgesteld voor cremeren en begraven in Zwolle in de 
toekomst. De natuurbegraafplaats past daarmee niet alleen 
naadloos bij Kranenburg maar ook bij Zwolle als groenstad  
en de visie die de gemeente heeft op duurzaamheid. Een natuurbegraafplaats op Kranenburg  

maakt deel uit van het bestaande Masterplan,  
zoals dat in 2003 is vastgesteld. 

S           M      
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Groeiende vraag naar natuurbegraven
In navolging van Engeland, waar het al vele tientallen jaren 
mogelijk is, is er in ons land sinds enkele jaren een groeien-
de vraag naar natuurbegraven. Om hierop in te spelen zijn de 
samenwerkende partners op Kranenburg al geruime tijd terug 
gestart met een onderzoek. Hieruit bleek dat de dienstverlening 
van zowel de begraafplaatsen, het uitvaartcentrum als het cre-
matorium hoog werden gewaardeerd. Er is bovendien voldoende 
capaciteit om die hoog gewaardeerde dienstverlening ook in de 
toekomst te kunnen garanderen. Een natuurbegraafplaats, waar 
de mogelijkheid bestaat om ook urnengraven in de natuur te 
creëren, is een uitbreiding van de dienstverlening die van grote 
toegevoegde waarde is. 

Natuurbegraven
Het spreekt mensen in toenemende mate aan om voor onbepaalde 
tijd begraven te worden in de vrije natuur. Een plek op de Zwolse 
Natuurbegraafplaats verzekert de overledene van ‘eeuwige graf-
rust’. Het eventueel verlengen van de grafrust is niet aan de orde 
en ook onderhoud van het graf is niet nodig. Het uitgangspunt is 
dat de natuur op een natuurbegraafplaats haar gang moet kunnen 
gaan, het lichaam wordt als het ware teruggegeven aan de natuur.

Een natuurbegraafplaats op Kranenburg  
voegt natuur toe aan Zwolle en kiest dus voor  
meer groen en niet voor meer bebouwing. 
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Onbepaalde tijd
Op een natuurbegraafplaats, die het milieu zo min mogelijk 
belast, hebben de graven géén grafstenen zoals je die op een 
‘gewone’ begraafplaats ziet. In plaats daarvan worden op de na-
tuurbegraafplaats alleen vergankelijke materialen gebruikt als 
grafmarkering, zoals bijvoorbeeld een boomschijf. Dankzij GPS 
coördinaten kan het graf altijd terug gevonden worden.

Begraven van vergankelijke urnen
Op de Zwolse Natuurbegraafplaats, waar ook vergankelijke urnen 
begraven kunnen worden, zal afhankelijk van het uiteindelijke 
ontwerp ruimte zijn voor tenminste duizend graven. De begraaf-
plaats draagt in belangrijke mate bij aan het in stand houden van 
de natuur. Sterker nog, doordat het huidige maisveld wordt ont-
wikkeld en ingericht als natuurbegraafplaats wordt er daadwer-
kelijk natuur aan Kranenburg toegevoegd in plaats van deze te 
onttrekken. Een unieke mogelijkheid. 
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Koesteren van de natuur
Zowel Bergklooster als het voormalig landgoed en natuurgebied 
Kranenburg zijn voor Zwolle en wijde omgeving sinds mensen-
heugenis een vertrouwde plek voor afscheid en gedenken. Door 
de landschappelijke aanleg, de prachtige ligging en door de 
bijzondere vogels, bloemen, planten en bomen, is het voor veel 
mensen ook een prachtig park om te wandelen en in alle rust te 
genieten van de natuur. De natuur, duurzaamheid en de eigen 
identiteit zijn uitgangspunten die wij koesteren. 

De Zwolse anjer

In het logo van  
de Zwolse Natuur- 
begraafplaats heeft  
de Zwolse anjer  
(Dianthus deltoides) 
een prominente plek. 
Het is de oude  
benaming voor de  
zeldzame steenanjer  
die vooral in het  
Vechtdal voorkomt. 

Op de Zwolse begraaf-
plaatsen Bergklooster, 
waar de oude rivier- 
duinflora nog weelderig 

bloeit, en op de Gemeentelijke begraafplaats Kranenburg 
rond de vijver kun je hem regelmatig aantreffen.  
Met hun kleine, maar opvallend zuurstokroze bloemetjes 
steken ze vrolijk af tegen het groene gras.  ’s Avonds  
sluiten de bloemetjes zich om de volgende dag tegen de 
middag weer helemaal open te gaan. Ze bloeien vanaf  
juni tot in augustus.

Kranenburg is uniek. Een uitgestrekt  
natuurgebied en een voor Zwolle  
vertrouwde omgeving om dierbaren  
respectvol te herdenken.
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Steun de 
Zwolse Natuur- 
begraafplaats en 
kies voor groen!

“Kies niet voor steen, maar voor groen!”,  
stelt tuinontwerper Harry Pierik. 

Het plan om op Kranenburg een Natuurbegraafplaats te  
ontwikkelen én nog meer keuze te bieden, past volledig  
bij de afspraken die al in 2003 door de gemeente en de 
samenwerkende partners op Kranenburg zijn gemaakt en 
vastgelegd in het Masterplan. Met de natuurbegraafplaats 
zetten wij in op de eigen identiteit van Kranenburg, een  
nog bredere keuze, duurzaamheid en behoud van natuur.  
We voegen zelfs natuur toe. Wie kan daar tegen zijn?  
Enige tijd geleden is gebleken dat de gemeente een intentie-
verklaring heeft getekend waardoor op deze plek een  
tweede crematorium gebouwd zou kunnen worden. In maart 
2019 wordt door de gemeente daarover een besluit genomen.  
De keuze is dan ‘stenen of groen?’.

Wanneer u ons plan van een natuurbegraafplaats  
steunt en dus voor groen kiest, dan vragen wij  
vriendelijk om dat met een korte mail via  
steun@zwolsenatuurbegraafplaats.nl te laten weten.
Steun ons plan voor een natuurbegraafplaats.  
Wij zouden het waarderen, want uw steun is  
heel belangrijk voor ons. Bij voorbaat dank!

Stichting Zwolse Natuurbegraafplaats 
Kranenburg Bergklooster
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De Zwolse Natuurbegraafplaats zet vól in 
op groen en geeft de inwoners van Zwolle  
nog meer keuze op Kranenburg.

Stichting Zwolse Natuurbegraafplaats Kranenburg Bergklooster
p/a Kranenburgweg 3 • 8024 AC Zwolle • info@zwolsenatuurbegraafplaats.nl 
www.zwolsenatuurbegraafplaats.nl

De Stichting Zwolse Natuurbegraafplaats Kranenburg Bergklooster is opgericht 
door de samenwerkende partners op Kranenburg: Begraafplaats Bergklooster, 
Crematorium Kranenburg en Uitvaartcentrum Kranenburg. 11
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Steun de Zwolse 
Natuurbegraafplaats!

Wanneer u ons plan van een natuur- 
begraafplaats steunt en dus voor 
groen kiest, dan vragen wij vriendelijk  
Om dat met een korte mail via  
steun@zwolsenatuurbegraafplaats.nl  
te laten weten. Steun ons plan voor een  
natuurbegraafplaats. Wij zouden het 
waarderen, want uw steun is heel 
belangrijk voor ons. Bij voorbaat dank!

Stichting Zwolse Natuurbegraafplaats 
Kranenburg Bergklooster


