
Groen Bilzen – bijkomend agendapunt gemeenteraad 30 maart 2021 

Begraven, strooiweiden en natuurlijke begraafplaatsen 

 

De afgelopen maanden is er in Bilzen op de gemeenteraad en daarbuiten heel wat te doen geweest 

rond begraafplaatsen. Naast een legitiem argument vanuit een behoefte om begraafplaatsen bij te 

creëren komen vooral even legitieme emotionele argumenten mee in het debat. Daarbij lijkt het 

soms dat het debat in de gemeenteraad ook nog een politiek debat wordt. Met dit bijkomend 

agendapunt wil Groen Bilzen het debat over begraafplaatsen verder open trekken naar een debat 

over de beleving van afscheid nemen en de koestering van de herinneringen aan afgestorven 

familieleden en vrienden.  

In de Standaard van 20-21 maart 2021 lezen we een inspirerend artikel over afscheid nemen en 

begraven (Eerste rouwplek voor corona komt in Kortrijk - De Standaard). De quote van burgemeester 

Ruth Vandenberghe van Kortrijk geeft goed weer wat begraven wil zeggen: 

“Wij proberen onze begraafplaatsen om te bouwen tot begraafparken; 

naast rouwen is er ook plaats voor beleving.” 

En daarnaast horen we ook deze woorden van een inwoner van Munsterbilzen: 

“Ik wil dat mijn kinderen me na mijn overlijden in Munsterbilzen uitstrooien, 

maar ik wil niet dat ze staan bij 

die beschamende kippenren in een verscholen hoekje van  het kerkhof.” 

 

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210319_97941712


Afgelopen weken hebben wij met Groen Bilzen het rondje van de kerkhoven gedaan, op zoek naar de 

vormgeving van strooiweiden op de verschillende kerkhoven. Het is niet overal een kippenren, op 

enkele plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Beverst is de strooiweide mooi ingericht, maar op heel wat 

plaatsen is de inrichting van de strooiweide nog mijlen ver verwijderd van een plek wat een 

afscheidsbeleving zou kunnen zijn. 

 

Besluit 

• Gelet op het Decreet op begraafplaatsen, in het bijzonder op het wettelijk kader voor de 

inrichting van natuurlijke begraafplaatsen, 

• Gelet op de mogelijkheden die gecreëerd worden voor Agentschap voor Natuur en Bos om 

natuurlijke begraafplaatsen in te richten (anb_kompasnaald_natuurbegraafplekken.pdf 

(natuurenbos.be)) 

• Gelet op een aantal voorbeelden in andere gemeenten, onder andere in Lanaken (Eerste 

natuurbegraafplek in een natuur- en bosgebied beheerd door het Agentschap voor Natuur 

en Bos | Agentschap voor Natuur en Bos) 

• Gelet op het mooie voorbeeld van een strooiweide in Beverst 

 

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_kompasnaald_natuurbegraafplekken.pdf
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besluit de gemeenteraad om 

1. over te gaan tot een breed overleg met het oog op de verbetering van de begraafplaatsen in 

het algemeen en de strooiweides in het bijzonder, 

2. in dit overleg verschillende partners te betrekken zoals: begrafenisondernemers, 

levensbeschouwelijke instanties, lokale heemkundige kringen, en omwonenden, 

3. met oog op de inrichting van een natuurlijke begraafplaats op het grondgebied van Bilzen, de 

eerdere besprekingen met het Agentschap voor Natuur en Bos terug opnemen en samen 

zoeken naar mogelijkheden, 

4. bij hoogdringendheid werk te maken van de verbetering van een aantal strooiweides in 

Bilzen, in het bijzonder in Munsterbilzen. 

 


