
Een eeuwige rustplek in de Zuid-Limburgse natuur  

Eygelshof
Natuurbegraafplaats



Natuurbegraafplaats Eygelshof
Midden in het prachtige Zuid-Limburg ligt Natuurbegraafplaats Eygelshof. Een eeuwigdurende rustplaats 
waar respect voor mens en natuur hand in hand gaan. Eygelshof is een nieuw natuurgebied, grenzend 
aan bossen en met weids uitzicht. Meertjes, bomen en wandelpaden geven een sfeervol, groen gezicht 
aan de vroegere Hermangroeve aan de rand van Eygelshoven. Eygelshof is een plek om midden in de 
natuur rust te vinden, te herdenken en te herinneren.
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Natuurbegraven
Natuurbegraven
De oergedachte bij natuurbegraven is dat 
het lichaam wordt opgenomen door de 
natuur en dat die natuur voor de eeuwig-
heid het graf verzorgt. Het symboliseert dat 
de mens onderdeel is van de natuurlijke 
en eeuwigdurende kringloop van geboren 
worden, leven en sterven. 

Natuurgebied
Een natuurbegraafplaats is een plaats in 
de natuur waar mensen begraven kunnen 
worden. Het belang van de natuur staat 
er voorop. 

Op Eygelshof kan nieuwe natuur zich 
ontwikkelen en voor altijd handhaven. 
Nadat het gebied in vroegere tijden 
energiegrondstof heeft geleverd, heeft het 
nu een nieuw leven als natuurgebied en 



Natuurgraf
Een natuurgraf is een unieke plek in de 
geborgenheid van de natuur en voor 
buitenstaanders nauwelijks zichtbaar. 

Voor nabestaanden de plek waarmee 
voor altijd een bijzondere verbondenheid 
blijft. Een boomschijf met een zelfgekozen 
inscriptie kan er dienen als natuurlijk 
gedenkteken. Omdat de boomschijf op 

den duur weer vergaat, gaat het graf 
echt op in de natuur. Een natuurgraf 
wordt niet geruimd.  

As verstrooien is niet toegestaan, omdat 
dit een negatieve invloed heeft op de 
vegetatie. As begraven in een urngraf 
is wel mogelijk.

Unieke kenmerken
l  behoud van natuur
l  eeuwigdurende grafrust
l  veel ruimte voor persoonlijke keuzes
l  geen onderhoudszorgen of financiële 
    verplichting voor nabestaanden
l  milieuverantwoord en duurzaam begraven

begraafplaats. Daarmee heeft Eygelshof 
opnieuw een belangrijke maatschappelijke 
functie gekregen. Eygelshof is een natuur-
begraafplaats voor mensen van alle 
culturen, levensbeschouwingen en religies. 



Over Eygelshof
Heuvellandschap
Eygelshof is de eerste natuurbegraafplaats
van Zuid-Limburg, gelegen aan de rand 
van het dorpje Eygelshoven. Door de hoge 
ligging biedt dit nieuwe natuurgebied
een prachtig uitzicht over het omliggende 
heuvellandschap.

Inrichting
Bij de inrichting en het onderhoud 
van Eygelshof werken we volgens 
een natuurbeleidsplan. Jonge bomen 
staan markant in het weidse bloemrijke 
grasland. In de lagere gedeelten van het 
natuurgebied groeit een broekbos, op de 
glooiingen van het terrein groeien diverse 
fruitbomen en op het plateau groeien 
vooral traditionele bomen zoals eiken, 
beuken, lindes, iepen en kastanjes. Fraaie 
meertjes vormen het hart van Eygelshof.

Ieder graf op Eygelshof is gesitueerd op 
een ruime oppervlakte. Een ontvangst-
gebouw tegen de bestaande bosrand 
vormt het trefpunt voor bezoekers.

Geschiedenis
In de Romeinse tijd lag Eygelshof vlak
aan de beroemde Via Belgica. Bij 
opgravingen zijn er in dit gebied Romeinse 
brandgraven gevonden. 

Aan het begin van de twintigste eeuw 
werd het terrein in gebruik genomen 
als bruinkoolmijn: De Hermangroeve. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd 
de groeve gesloten. Langzaam werd 
het gebied weer opgehoogd en in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht.

Aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw is begonnen met de herinrichting 
als natuurgebied. Tegelijk heeft het gebied 

toen ook de bestemming natuurbegraaf-
plaats gekregen. Inmiddels is er een 
glooiend en toegankelijk natuurgebied 
gerealiseerd en heeft het gebied vorm 
gekregen door de aanplant, de begroeiing 
en de padenstructuur. 

5



Eygelshof in het kort

• Nieuwe natuur ontwikkelt zich op een historische plek
• Weidse vergezichten over de streek
• Meertjes vormen een charmant middelpunt
• Houten ontvangsthuis met mooie ceremonieruimte





Steeds vaker kiezen mensen om bij leven en 
gezondheid vorm te geven aan hun laatste 
wensen. Het brengt rust om zelf een plek te 
kunnen kiezen en vast te leggen.

Een wandeling is vaak een goede manier 
om te ervaren welke plek het beste bij u 
past. Graven liggen ruim ten opzichte van 
elkaar. U kunt kiezen voor een enkel of een 
dubbel graf. Ook kunt u een familiegraf van 
meerdere graven bij elkaar reserveren. Een 
herbegrafenis van een naaste die elders is 
begraven, is ook mogelijk op Eygelshof.

Heeft u een plek uitgekozen, dan wordt 
deze vastgelegd door middel van 
geografische coordinaten in een grafakte. 

Een graf kiezen
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Eeuwige grafrust 
De graven op Eygelshof zijn eeuwig en 
worden nooit geruimd. Dit is notarieel 
vastgelegd. U reserveert uw laatste 
rustplaats of die van uw dierbare dus 
letterlijk voor altijd. Dat past bij onze 
gedachte om de natuur zo 
min mogelijk te verstoren. 

Op een traditionele begraafplaats gaat 
de termijn van een grafrecht in zodra u 
reserveert. Dat recht verloopt na een 
aantal jaar. Op Eygelshof hoeft u zich 
geen zorgen te maken over verlenging 
van grafrechten. U kunt dus met een 
gerust hart nu al een graf reserveren. 
En nabestaanden blijft zo een moeilijke 
beslissing in de toekomst bespaard.



Een groene uitvaart
Respect
Een uitvaart op Eygelshof is in alle opzichten 
een groene uitvaart. Bij alles wat we doen 
is respect voor de natuur en de mens 
het uitgangspunt. De kist, korf, mand of 
urn, wade en kleding van de overledene 
bestaan uit natuurlijke, biologisch 
verantwoorde, afbreekbare materialen.

Veel keuzemogelijkheden
We bieden de mogelijkheid om op 
Eygelshof zowel de afscheidsceremonie 
als condoleance te houden.

In het ontvangstgebouw is er ruimte voor 
een kleine bijeenkomst. Bent u met een 
groter gezelschap? Dan kunnen we 
deze ruimte uitbreiden met een tent of 
overkapping.

De bijeenkomst kan ook in de buitenlucht 
plaatsvinden. Extra benodigdheden 
zoals een geluidinstallatie of catering zijn 
uiteraard ook mogelijk.



Natuurlijke grafmonumenten
Op Eygelshof is het mogelijk een gedenkteken 
in de vorm van een houten schijf - eventueel 
met inscriptie - te plaatsen. Deze wordt plat 
op het graf gelegd en vormt een mooie, 
rustige en natuurlijke markering.

Bloemen en bloemstukken die bij een 
begrafenis meekomen mogen geplaatst 
worden op het graf en blijven twee 
weken liggen. Daarna geven we het graf 
over aan de natuur.
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Al wat sterft 
zal bloeien
De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon, 
dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen op de grond 
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd, 
dat ál wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans





De natuur op Eygelshof
Natuurgebied
Nog voor de opening van de 
begraafplaats zijn de eerste honderden 
jonge bomen geplant op Eygelshof. 
Daarmee is een begin gemaakt met de 
aanleg van een fruitbomenbos, een eiken 
en beukenbos en een broekbos in het 
lage gedeelte. 

Na de opening zijn er honderden 
bloemrijke bomen en struiken aangeplant 
die veel insecten aantrekken zoals vlinders, 
bijen, hommels, zweefvliegen, sprinkhanen 
en kevers, die op hun beurt weer 
insectenetende vogels aantrekken.

De paden leiden de bezoeker door het 
hele gebied, langs de jonge bomen naar 
de hoger gelegen meertjes in het midden 
van het terrein.

Natuurbeheer
Het natuurbeheer en -beleid wordt 
uitgevoerd door een gecertificeerd 
natuurbeheerder. In het natuurbeleidsplan 
is vastgelegd hoe dit beheer zorgt voor 
de instandhouding en verbetering van de 
kwaliteit van natuur. Hierbij besteden we 
veel aandacht aan natuurlijke variëteit 
en biodiversiteit, zowel op korte als 
lange termijn.

Het ontvangsthuis
De ontvangstruimte van Eygelshof is een 
ecologisch verantwoord houten gebouw, 
opgetrokken uit FSC-gekeurd hout. Hier 
bent u altijd welkom voor meer informatie 
of een persoonlijk gesprek. Ook kunnen hier 
informatiebijeenkomsten en kleinschalige 
bijeenkomsten gehouden worden.
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enkel graf  € 3.750,-
dubbel graf  € 7.000,-
urngraf  € 2.000,-
dubbel urnengraf € 3.000,-
kindergraf   op aanvraag

        maan- t/m vrijdag     weekend 
begraving	 			€	595,-	 						€	892,50
urnbegraving	 			€	395,-	 						€	592,50

Begraving 
Naast de kosten voor een graf zijn er 
eenmalige kosten op het moment van 
de begrafenis. Deze kosten zijn voor 
het openen en sluiten van het graf, de 
administratieve handelingen en de 
begeleiding door Eygelshof.

Grafmarkering
Als grafmarkering is het mogelijk om een 
boomschijf met inscriptie op het graf te 
plaatsen. Dit is niet verplicht. De boomschijf 
wordt door ons geleverd en in overleg met 
u op het graf geplaatst. Wenst u deze  na 
enkele jaren te vervangen dan kunt u een nieuwe 
boomschijf laten plaatsen voor  € 150,-

Graf 
De grafkosten zijn inclusief het natuurbe-
heer en de grafmarkering. Een deel van 
het bedrag wordt aangewend voor de 
opbouw van een fonds voor toekomstig 
onderhoud van het natuurgebied. 

Tarieven 

Het is ook mogelijk om een familiegraf te 
reserveren. Indien u voor vier of meer 
personen tegelijkertijd reserveert, kunnen 
we u een gereduceerd tarief aanbieden. 
U kunt de kosten van de grafrechten 
eventueel gespreid betalen volgens 
een betalingsregeling. 

Het tarief voor natuurbegraven is lager dan voor een traditioneel graf. Zo zijn er bij een na-
tuurgraf geen kosten voor het onderhoud van een graf of een duur grafmonument. En u hoeft 
de grafrechten niet te verlengen in de toekomst. U betaalt eenmalige aankoopkosten voor een 
graf met eeuwige grafrust en een eenmalig begraaftarief.
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Ontvangstruimte
Voorafgaand en na afloop van een 
begraving is het mogelijk om gebruik te 
maken van onze sfeervolle ontvangstruimte. 
Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
voor de ceremonie of een condoleance.

per	dagdeel	(max.	4u)		 	€	250,-		
per	half	dagdeel	(max.	2u)	 	€	175,-
catering   op aanvraag
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Maak gerust een afspraak als u meer wilt 
weten over natuurbegraven en het kiezen 
van een graf.

Openingstijden
De natuurbegraafplaats is tussen 
zonsopgang en zonsondergang elke dag 
toegankelijk voor bezoekers en wandelaars. 
De openingstijden van het informatiecentrum 
vindt u op onze website.  

Parkeermogelijkheid
Er is een klein parkeerterrein bij 
de ingang aan de Boomgaardskuilweg. 
Aan de Rimburgerweg tegenover 
Eygelshof is een ruim parkeerterrein.

Voor mindervaliden is er een electrocar 
beschikbaar.

Als u op de hoogte wilt blijven van de 
ontwikkelingen op Eygelshof, meld u dan 
aan voor onze nieuwsbrief via de website 
of volg ons op Facebook of Instagraam. 

Natuurbegraafplaats Eygelshof is een natuurbegraafplaats van Waarde
www.navawa.nl

Natuurbegraafplaats Eygelshof
Boomgaardskuilweg 7
6471 XX Eygelshoven

+31 (0)45 2031077
info@eygelshof .nl    
www.eygelshof .nl

        www.facebook.com/eygelshof

        www.instagram.com/eygelshof
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