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atuurbegraven betekent begraven worden  
te midden van de natuur. Het is, zou je kunnen 
zeggen, de meest natuurlijke manier om de cirkel 

van het leven rond te maken. Immers, vanaf de geboorte 
tot aan het overlijden en daarna, horen we bij een natuur-
lijke kringloop - zoals elk stoffelijk deeltje op aarde. Veel 
mensen zijn zich bewust van die tijdloze verbondenheid. 
Zij beseffen dat zij deel uitmaken van de natuur. Eeuwig 
deel blijven uitmaken van die natuurlijke kringloop, in 
de wetenschap dat een graf nooit meer aangeroerd zal  
worden; het is voor velen een aanlokkelijke gedachte. 
Het kan op Landgoed Hoeve Ruth.

Betrokken bij de natuur
Was natuurbegraven tot tien jaar geleden doorgaans meer 
iets voor mensen die zeer begaan waren met de natuur  
en dit ook echt uitten, nu is dat beeld gekanteld. Betrok-
kenheid met de natuur is inmiddels niet meer dan normaal. 
Natuurbegraven is gewild. Menigeen kiest al bij gezond-
heid en welzijn - en dus ook op relatieve jonge leeftijd - 
voor een natuurgraf als laatste rustplaats. Daar komt bij dat 
begraven worden voor het gevoel misschien dichter bij 
de menselijke natuur staat dan crematie, die minder aan-
voelt als eenwording met de natuur. Er zijn ook praktische 
overwegingen. Van terugkerende grafrechten - en het 
onwenselijke nadenken over de financiële gevolgen van 
verlengen - is bij Landgoed Hoeve Ruth geen sprake; je 
betaalt slechts eenmalig. Ook is er niet meer de gevoelde 
verplichting om het graf van de dierbare bij te houden. Het 
enige fysieke grafmonument is immers een gegraveerde 
boomschijf. Hier waakt de natuur over.
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Ingeklemd tussen het stroomgebied van de Astense Aa en de Vlierdense en 
Liesselse bossen vind je Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth. Het is een 

plek waar de natuur het voor het zeggen heeft. Elk leven is eindig, en het is de 
missie van het landgoed om voor eenieder die dat wil eeuwige grafrust in de 

natuur mogelijk te maken. 
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’LANDGOED HOEVE RUTH  
GEEFT EEUWIGE RUST’

Een verhaal van alle tijden
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nabestaanden, niet zelden op een moment dat men met 
heel andere dingen bezig is. De comfortabele rust en tijd 
die je ervaart als je weloverwogen kunt beslissen over 
waar en hoe je later ooit begraven wilt worden, in de we-
tenschap dat je nog vele jaren voor de boeg hebt, wordt 
als zeer prettig ervaren. 

Eeuwige rust
Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth belooft eeu-
wige rust en een graf dat altijd zal blijven, ook als de stof-
felijke resten allang verdwenen zijn. Het is een gedachte 
waaraan velen makkelijk kunnen wennen. Ze roept nog 
wel de vraag op wat er gebeurt als de natuurbegraaf-
plaats ‘vol’ is, een moment dat ongetwijfeld ooit komen 
gaat. Het antwoord is simpel: in dat geval is de missie van 
Landgoed Hoeve Ruth voltooid. Vanaf dat moment zal 
het landgoed voor altijd natuurgebied blijven, beheerd 
door de familie Swinkels of haar nazaten. Het is een open 
verhaal zonder einde, met voor ieder een mooie afloop in 
het verschiet.  
www.hoeveruth.nl

‘Natuurbegraafplaats  
Hoeve Ruth is waar

verleden, heden en toekomst
samenkomen en waar de 

natuur wordt gevierd’

is het niet zo dat de weg naar zo’n ecosysteem op zich niet 
al machtig interessant is?

Rijk aan historie
Behalve natuurrijk is Landgoed Hoeve Ruth ook rijk aan 
historie. Die gaat honderden jaren terug. Op het landgoed 
maken onverharde en halfverharde paden de natuur-
graven makkelijk bereikbaar. De paden hebben namen: 
Beelspad, Binderen, Aa-dal paadje en Hazeldonk bijvoor-
beeld. Ze voeren terug op de rijke geschiedenis van het 
gebied: de beroemde Helmondse huisarts Nicolaas Beels, 
het klooster Binderen, het beekdal van de Astense Aa 
(waar je aan de oever nog resten vindt van watermolen 
Ruth, de naamgever aan het landgoed) en de historische 
hoeve Hazeldonk. Zoom je verder uit, dan zie je dat het 
landgoed ook ecologisch van belang is. Het verbindt ver-
schillende natuurgebieden en verstevigt zo de onderlinge 
ecologische balans. Die is precair en bij het in stand houden 
ervan zijn tal van partijen betrokken: Brabants Landschap, 
het waterschap, verschillende heemkundekringen en na-
tuurverenigingen en natuurlijk de gebiedseigenaren zelf.  
Hun bemoeienis laat zien hoe belangrijk het is om de na-
tuur in de streek in stand te houden.

Grafmonument
Nabestaanden hebben geen moeite om de natuurgraven 
van hun dierbaren terug te vinden. Bezoek je het landgoed 
en loop je over de paden, dan zie je her en der verspreid 
eenvoudige, met namen ingegraveerde boomstamschij-
ven van inheems hout. Je ziet ook boomstamschijven met 
meerdere namen, of schijven vlak naast elkaar. Het zijn de 

plekken waar mensen samen zijn begraven. De schijven 
vormen het natuurlijke (en enige) grafmonument. Alles is 
natuur op Landgoed Hoeve Ruth, wat betekent dat ook 
deze mettertijd zullen verdwijnen. De coördinaten van het 
graf liggen vast in de grafakte en het grafregister. Het graf 
zal dus altijd geregistreerd en vindbaar blijven. Daarbij: 
een nieuwe boomstamschijf is op verzoek van de nabe-
staanden mogelijk.

Kiezen bij leven en welzijn
Ook bijzonder: kijk je tussen de bomen en struiken door, 
dan ontwaar je hier en daar lage, genummerde houten 
paaltjes. Het zijn de plekken die al gereserveerd zijn. Voor 
ooit, in een verre toekomst. Hier zit ook een verschil met 
een traditionele begraving. Je kiest voor natuurbegra-
ven op een moment dat je denkt dat het bij je past, en 
nog volop in het leven staat. Op zo’n moment laat je je 
in alle rust informeren over de mogelijkheden, en maakt 
keuzes. Hoe anders gaat dat bij een ‘gewone’ begraving. 
Hier denkt men vaak pas na over de rustplaats als overlij-
den aanstaande is. Of de keuze wordt overgelaten aan de  

Familiebegraafplaats
Landgoed Hoeve Ruth bestaat bijna drie jaar. Met de be-
graafplaats is er een monument verschenen waar verle-
den, heden en toekomst samenkomen, en waar de natuur 
wordt gevierd. De aanzet voor de begraafplaats was veer-
tien jaar geleden door de familie Swinkels, eigenaar van 
het landgoed. De familie is geboren en getogen op de 
naastgelegen boerderij Hoeve Ruth, en ervaart een die-
pe verbondenheid met het landgoed. Dus kwam er een 
familiebegraafplaats; een plek waar de familie laatste rust 
zou vinden, in de wetenschap dat die ook echt voor eeu-
wig zou zijn. De vele positieve reacties die hierop volgden, 
deden de familie besluiten het landgoed te transforme-
ren in een natuurbegraafplaats waar iedereen terechtkan  
en welkom is.

Van ‘geriefhout’ naar rijk ecosysteem
Heidegebied, rijk bosgebied, een kruidenakker, een prach-
tig met lisdodden omzoomd ven, volop planten en dieren 
waaronder reeën, dassen (die wonen in een heuse burcht) 
en tal van vogels: Landgoed Hoeve Ruth biedt een rijk 
ecosysteem. Voordat sprake was van een natuurbegraaf-
plaats, werden de bomen in het voormalige productiebos 
gebruikt voor ‘geriefhout’ voor de boeren in de streek, en 
later zelfs om de mijnschachten te stutten. Dat was ooit. 
Nieuwe aanplant van jonge bomen en struiken zal de 
grond met de jaren alleen maar verrijken. Het is de basis 
voor een uitgebalanceerd natuurlijk ecosysteem, precies 
hoe planten en dieren het graag hebben. Hoelang dat 
precies zal duren? Dat is de vraag. Een ecosysteem kan 
immers altijd beter, laat zich sturen noch opjagen. Daarbij, 

Wim Swinkels, geboren en getogen
op Hoeve Ruth


