
Inspiratiedag Natuurbegraafplaats Hillig Meer
Zondag 31 mei van 11.00 tot 17.00 uur – vrije inloop

Inhoud

   Plattegrond | 3 en 4

   Activiteiten | 5 en 6

Tijdens de Inspiratiedag op zondag 31 mei 

bent u van harte welkom om uitgebreid 

kennis te maken met Landgoed Heidehof 

en Natuurbegraafplaats Hillig Meer.  

Beleef het gevarieerde programma van 

rondleidingen, demonstraties en lezingen. 

Zie hoe we de natuur op een duurzame 

manier beheren en in stand houden, 

ontdek welke keuzes bij een ‘groene 

uitvaart’ passen en doe eigen ideeën op.

Natuurbegraven is voor velen een 

aantrekkelijk alternatief voor traditioneel 

begraven en cremeren, nu steeds meer 

mensen bewust een duurzame keuze 

maken. Onze medewerkers, vrijwilligers 

en partners vertellen u graag meer over 

de mogelijkheden en beantwoorden 

al uw vragen. Het team van Hillig Meer 

wenst u een inspirerende dag toe.

Kijk voor meer informatie op: 

www.hilligmeer.nl/inspiratiedag-2015

   Programma | 2

Activiteiten 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

Rondleiding Natuurbegraafplaats 

Hillig Meer 

Natuurwandeling Landgoed 

Heidehof
14.00 17.00

Wandeling langs Energetische 

plekken en de Rituele 

Plantentuin

Lezing Notaris: “Dat komt nog 

wel een keer als ik oud ben” 

Muzikale Uitvoering Zang & 

Piano (binnen)

Muzikale Uitvoering Kleinkoor 

(buiten)

Demonstratie Kistenmaker 

Demonstratie Steenhouwer

Demonstratie Boomschijven

Demonstratie Imker
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Plattegrond
I  Vlindertuin 
II  Dodentuin (huisdieren) 
III  Schaduwtuin 
IV  Rozentuin 
V  Moestuin 
VI  Rituele plantentuin 

1 Ontvangsthuis en
 informatiecentrum 
2  Boskapel 
3  Grafheuvels

 Verzamelpunt rondleiding 
 en wandelingen  

VI Wandeling Energetische    
 plekken en Rituele Plantentuin

 Lezing en Muzikale Uitvoering

 Demonstraties  

 Muzikale Uitvoering Kleinkoor

A  De Gelegenheidsspreker
 (Funerair Spreker)  
B  Imker Harm Veenhuis 

 (Demonstratie Imker)
C Op eigen Houtje (Urnen &   
 Demonstratie Boomschijven)  
D NuNazorg (Nabestaandenzorg)
E Memorables (Funerair Spreker)
F Koester (Waden) 
G De Appelboom (Rouw- en   
 Verliesverwerking)
H Hart van Hout (Urnen en    
 Kinderkisten)
I Pixelwerk & Zo (Fotografie)
J  Lente in Oktober     
 (Afscheidsdocumentaires) 
K  Pinnata (Stervensbegeleiding   
 en hulp bij Boedelruiming) 
L  Green Coffins (Urnen & Manden)
M Atelier Alewijn (Waden) 
N Ridder Natuursteen    
 (Demonstratie Steenhouwer)
O  Landgoed Heidehof (Hout-
 producten, Natuurkaarten &   
 Demonstratie Kistenmaker) 
P  Natuurbegraafplaats Hillig Meer 



Demonstratie Kistenmaker: 
“Van boom naar kist naar boom” 
Een geheel biologisch afbreekbare kist,

ambachtelijk gemaakt van de bomen 

op Landgoed Heidehof. Geen metaal 

of plastic, enkel houten pen-gat 

verbindingen, hennep touw en linnen 

stoffen. Na begraving neemt de natuur 

het materiaal weer op in haar kringloop 

en zo is de cirkel rond. Jans Suurt van 

Boelens Houtbouw laat zien wat er komt 

kijken bij het maken en demonstreert hoe 

deze bijzondere kisten tot stand komen. 

Demonstratie Steenhouwer
Een graf in een bos, met een naam 

op een eeuwenoude zwerfkei. Een 

monument dat één is met de tijdloze 

omgeving en de deur opent naar het 

verhaal erachter. Op Hillig Meer worden 

graven soms gemarkeerd met Drentse 

zwerfkeien. De gebroeders Ridder, van 

Ridder Natuursteen, demonstreren hoe 

zij met hamer en beitel een persoon in 

steen vereeuwigen.

Demonstratie Boomschijven  
Op Hillig Meer kunnen graven alleen 

worden gemarkeerd met materialen 

die uit de natuur komen en ook 

weer makkelijk worden opgenomen 

door de natuur. U kunt bijvoorbeeld 

kiezen voor een boomschijf als 

gedenkteken. Johanna Nijlunsing van 

Beeldhouwerij Op eigen Houtje, laat 

u tijdens de Inspiratiedag zien hoe zij 

van deze boomschijven persoonlijke 

en creatieve gedenktekens maakt en 

hoe nabestaanden dit, indien gewenst, 

samen met haar kunnen doen. 

Demonstratie Imker 
Op Landgoed Heidehof worden al 

sinds de Tweede Wereldoorlog bijen 

gehouden. De bijen hebben momenteel 

een wereldwijd probleem. Meer dan 

25% van de bijenpopulatie sterft 

jaarlijks. De samenleving onderkent de 

problemen en stelt geld voor nader 

onderzoek beschikbaar. Maar nog steeds 

tasten wetenschappers in het duister. 

Momenteel wordt door het natuurbeheer 

een goed leefklimaat voor de bijen en 

overige insecten gecreëerd, waardoor 

er nog steeds bijenvolken op Heidehof 

kunnen leven en honing kunnen 

verzamelen. De imker van het landgoed 

Harm Veenhuis demonstreert zijn bijen 

en neemt u mee in zijn ervaring van bijna 

40 jaar imkeren op Heidehof.

Activiteiten
Demonstraties

Rondleiding Natuurbegraafplaats 
Tijdens deze rondleiding informeren we 

u over de mogelijkheden van een groene

uitvaart op Hillig Meer en laten we u zien

waarom steeds meer mensen kiezen

voor deze vorm van begraven. 

Natuurbegraven is de oudste en meest 

natuurlijke manier om een overledene te 

begraven. De rondleiding leidt u via het 

ontvangsthuis naar de natuurbegraaf-

plaats. Een mooie manier om het 

bijzondere karakter van deze andere 

manier van gedenken te ontdekken.

Natuurwandeling Landgoed 
Heidehof 
Op Landgoed Heidehof staat de 

bescherming van de natuur centraal. 

We besteden veel zorg aan het behoud 

van de oorspronkelijke flora en fauna en

we ontwikkelen steeds nieuwe natuur. 

Tijdens de excursie vertelt onze bosbe-

heerder u van alles over het duurzame 

bosbeheer op het landgoed. En als de 

omstandigheden het toelaten, ziet u 

zelfs hoe jonge buizerds op het landgoed 

geringd worden.  

Wandeling langs Energetische 
plekken en de Rituele Plantentuin
Wandelen door de natuur is een open 

uitnodiging om je te verwonderen over 

de cyclus van het leven. Lopen over oude 

grond, in een gletsjerkuil (uit de-een-na-

laatste ijstijd), door de oervorm van een 

spiraal, naar grafheuvels van 5.000 jaar 

geleden, brengt je dichter bij de wonderen 

van het leven. Het wordt een uitdaging 

‘niets’ te doen, ‘slechts’ te ontvangen. 

Deze spirituele wandeling wordt 

afgesloten bij de Rituele Plantentuin 

op Hillig Meer. Deze is ontwikkeld vanuit 

de gedachte dat planten ons door de 

eeuwen heen hebben voorzien van 

voedsel, maar daarnaast ook van groot 

belang voor ons geestelijk welzijn. 

Planten inspireren, ze hebben vaak een 

symbolische of religieuze betekenis en 

worden gebruikt in begrafenisrituelen.

  

Lezing Notaris: “Dat komt nog wel 
een keer als ik oud ben” 
Begraven is van alle tijden. Vanuit een 

juridische invalshoek en in vogelvlucht 

vertelt Mr Heribert Delicaat, notaris in 

Gieten, met een vrolijke noot van alles 

over begraven en cremeren. Waarom 

mag een asbus mee naar huis? Mag je 

de bus begraven? Wat is een grafrecht 

en is dat overdraagbaar? Hoe regel ik dat 

ik daar begraven word waar ik wil? Hoe 

lang is ‘eeuwige rust’ eigenlijk? En nog 

veel meer vragen! 

Muzikale Uitvoering Zang & Piano 
Muziek kan mensen verbinden, in goede 

en slechte tijden. Margreet Puite (piano) 

en Petra Herbrink-Vosman (zang) vormen 

samen een muzikaal duo onder de naam 

‘Ballads2’. Ballads2 verzorgt warme en 

oprechte luister- en uitvaartmuziek, ook 

in het Drents. Tijdens de inspiratiedag 

brengen ze in het ontvangsthuis live een 

deel van hun repertoire ten gehore.    

Muzikale Uitvoering Kleinkoor 
Zingen tijdens afscheidsrituelen 

kan hartverwarmend, troostend en 

verbindend zijn. Margot Bakkeren 

(contra alt), Sonja Groenewoud (mezzo 

sopraan), Tineke van Hielkema (alt) en 

Trijnie Springer (sopraan) vormen samen 

Kleinkoor De Gelegenheid. Zingen is hun 

passie en bij het Kleinkoor ontmoeten 

zij elkaar hierin. Tijdens de inspiratiedag 

zullen zij op het Heiderondje (aan het 

einde van de Inspiratielaan) hun gezang 

live ten gehore brengen. 
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Provincialeweg 2
9463 TK Eext
www.hilligmeer.nl

T 0592 26 09 44 
F 0592 26 17 22 
info@hilligmeer.nl

Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Activiteiten
Rondleidingen, wandelingen, lezing en muzikale uivoeringen


