
 
 

Duurzaam grafonderhoud 
op de Essenhof 

 
 

Denk met ons mee! 



Doel bijeenkomst 
�  Thema Week van de begraafplaats:  

    Duurzaamheid/ Begraven natuurlijk 

�  Informatie over de ontwikkelingen t.a.v. duurzaam 
beheer op de Essenhof  

�  Samen zoeken naar een duurzame wijze van 
grafveldonderhoud 

�  Samen zoeken naar een                                              
nieuwe invulling van de                                                  
ruimtes tussen de graven 



Beleid gemeente Dordrecht 
Duurzaamheid in Dordrecht 
Website: www.Dordtduurzaam.nl  

Essenhof: gemeentelijke begraafplaats 
 
Draagt haar steentje bij! 



Wat is duurzaamheid? 
•  De juiste balans tussen mens, milieu en economie: 

    - gebruik van hernieuwbare materialen 

    - vermijden van toxische stoffen 

    - bevorderen van biodiversiteit (planten en dieren) 

    - terugdringen van energieverbruik 

    - eerlijk werk voor eerlijk loon 

    - beperken transportkilometers 

•  Aandacht voor bedrijfseconomische aspecten van de 
bedrijfsvoering, maar ook de maatschappelijke gevolgen  

 



Biodiversiteit 
Begraafplaatsen hebben belangrijke natuurwaarden 

�  Vogels 

�  Vlinders 

�  Bijen en hommels 

�  Vleermuizen 

�  Bomen 

�  Korstmossen 

�  Etc. 

Welke bijzondere vogels, dieren en planten bent u al 
tegengekomen? 



Invloed van natuur op 
rouwverwerking 

�  Een natuurlijke omgeving bevordert het rouwproces: 

    - Een wandeling naar het graf  (fysiek bewegen) 

    - Rust en stilte (bij jezelf  komen en het gemis ervaren) 

    - Rustiger slapen 

    - Dieren als spiegel (bijv. vogels roepen levenslust op) 

    - Evenwichtiger denken en voelen 



De natuur helpen 

Nestkastjes 
Insectenhotel 
Vleermuiskasten 



Bijenkasten op Essenhof 



Verantwoordelijkheden  
voor onderhoud 

�  Essenhof: algemeen onderhoud (paden, bomen, 
meubilair, algemeen groen, etc.) 

�  Nabestaanden: grafbedekking (monument) 

Ruimte tussen de graven? 

Beheerverordening en nadere regels: Essenhof  is verantwoordelijk 

Praktijk: ook gebruikt door nabestaanden 

(plantjes, kunstgras, gieters, schelpen,                                                        
grind, lichtjes, beeldjes, etc.) 

Tot nu toe soms gedoogd 



Grafafmetingen 
�  Grafoppervlak: 100 x 200 cm 

�  Grafbedekking: 80 x 180 cm 

�  Ruimte tussen de graven: 2 x 10 = 20 cm en voor het 
graf  10-20 cm 



Dilemma’s 
�  Verbod op gebruik chemische onkruidbestrijding 

1. Hoe houden we onkruidgroei binnen de perken? 

�  Ruimte tussen de graven zijn moeilijk te onderhouden 
omdat ze in gebruik zijn door de nabestaanden         

2. Hoe de ruimten tussen de graven onderhouden? 

3. Hoe de regels te handhaven? 



Probleem chemische 
onkruidbestrijding 

Meest gebruikte herbicide: Roundup (glyfosaat) 

�  Verontreiniging oppervlaktewater en grondwater 

�  Gezondheidsrisico’s:                                          
verandering DNA en afsterven                              
cellen, (lymfklier)kanker,                                        
miskramen, etc. 



Welk onderhoudsniveau is 
acceptabel? 

�  Mag er een grasje en (on)kruidje blijven staan? 

�  Wat mooi is verschilt van persoon tot persoon! 

�  Kruiden hebben ook een functie binnen het 
ecosysteem (o.a. voedselbron voor vlinders, bijen, 
hommels en andere insecten) 

�  Weersinvloeden  



Algemeen onderhoud door 
Essenhof 

Verleden: regelmatig chemische bestrijding 

Nu: overgangsjaar (experimenteren met alternatieven) 

Vanaf 2018: streven geen chemische bestrijding 

Verwacht probleem: weelderige onkruidgroei 

 

Hoe daar mee om te gaan?                                                                           

Wat is acceptabel? 



Onderhoud paden 
�  Niets doen kan niet: te welige onkruidgroei 

�  Mechanisch: - schoffelen (arbeidsintensief/duur) 

                        - borstelen (alleen op verharde ondergrond) 

�  Branden: risico op verbranding spullen op rand graf  en 
milieubelastend 

�  Heet water en stoom: dure investering en milieubelastend 

Essenhof heeft gekozen voor:  

heet water/stoom 



Onderhoud  
ruimte tussen graven 

Wat willen we niet? 

�  Kunststof  gras: onnatuurlijk en afvalprobleem 

�  Grind en kiezels: veiligheidsrisico medewerkers en 
beschadiging monumenten 

�  Losse spullen: waaien weg, gaan stuk (glasscherven, 
plastic snippers, etc.) 

�  Gebruik chemische schoonmaak- en 
onkruidverdelgingsmiddelen door nabestaanden 
(bodem- en dieronvriendelijk) 

�  Geen gieters/gereedschappen en boompjes/struiken 



Verduurzaming ruimte 
tussen graven 

Wat zou wel kunnen? 

�  Wieden en schoffelen:                                                     
- arbeidsintensief  (blijvend een hoge kostenpost)                                                          
- open grond geeft opspattende grond/modder               
- ongeoorloofde grafbedekking is obstakel 

�  Blijvende lage bodembedekkers (max. 20 cm)                
- geen opspattende grond                                               
- eenmalige investering                                                   
- eerste jaar onkruid plukken 

�  Afdeklaag van natuurlijke materialen, bijv. schelpen of  
boomschors                                                                   
- geen opspattende grond                                               
- regelmatig aanvullen noodzakelijk                                                   
- minder kleurrijk en minder sfeervol                            

 



Beste keus? 
�  Alle alternatieven hebben voor- en nadelen 

�  Vergroening is het meest duurzaam 

�  Zorgvuldige keuze bodembedekkers: beloopbaar en 
onderhoudsarm 



Dit kan niet 



Dit kan wel 



Voorbeelden van lage 
bodembedekkers  

�  Stekelnootje (Acaena buchananii) 

�  Goudaardbei (Waldsteinia ) 

�  Ooievaarsbek (Geranium sanguin) 

�  Maagdenpalm (Vinca)) 

�  Kruipend Zenegroen 

�  Sedum soorten  

�  Koperknoopje (Leptonella ) 

�  …………………………………. ? 



Stekelnootje 
(Acaena buchananii) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

Blauwe mauritius 
(Convolvius Sabiatus) 

 



 Goudaardbei (Waldsteinia) 



Kruipend Zenegroen 



Vinca (maagdenpalm) 



Geranium Sanguin 
(Ooievaarsbek) 



Gele muurpeper  
(Sedum acre) 



Rode muurpeper  
(Sedium spurium) 



Koperknopje (Leptinella) 



Experiment op Essenhof 



Bijkomende voordelen 
vergroening 

�  Kleurrijker en sfeervoller 

�  Bloemen als voedselbron voor bijen, hommels en 
andere insecten 



Discussie in groepjes 
1.  Is ‘vergroenen’ een goede optie om de 

tussenruimte tussen graven en de ruimte van 
vrijgevallen graven duurzaam te beheren? 

2.  Welke suggesties heeft u voor vergroening?   

3.  Essenhof wil zo min mogelijk regels, maar tevens 
wel orde en netheid nastreven én de ruimte rond 
de graven makkelijk bewerkbaar houden.              
Welke regels zijn volgens u nodig? 

4.  Wat heeft de Essenhof te doen als voorschriften 
niet nagekomen worden? 



Terugkoppeling  
discussie en aanbevelingen 

Welke adviezen en tips heeft u? 

Wij laten ons graag inspireren! 



2018: ook Essenhof vrij van 
chemische onkruidbestrijding! 


