
 

 

Beplantings- en beheersplan Natuurbegraafplaats Slangenburg - 

2021 Bijlage 2.1 

Onderstaande is een uitsnede uit de Ruimtelijke onderbouwing en zal als 
zodanig worden opgenomen bij de regels van het bestemmingsplan 

Natuurbegraafplaats Slangenburg – 2021 artikel 4.3.1. uitzonderlijke 

verplichting. 

 
 

Beplanting en beheer 

De akkers worden sinds enkele jaren niet meer bemest. Op deze manier 
worden de gronden langzaam 

verschraald. De (oogst)opbrengsten nemen af. Na verloop van tijd krijgen 

de (on)kruiden op de akker meer kans om zich te ontwikkelen. De akkers 
worden gemarkeerd met hoekpalen. 

 

Akker 1 

Alle akkers zijn omzoomd met paden en bloemrijke akkerranden. Akker 1 
ligt aan de oostzijde nabij grote eiken. Het terrein buiten het wandelpad 

wordt beplant met bosplantsoen en ingezaaid met een bloemenmengsel.  

 
Beheer: akkerbeheer, het onderhoud bestaat uit het bewerken, zaaien en 

maaien van de akker. De akkerranden worden 1x per jaar gemaaid 

 
Akker 2 en 3 en bomengroep bij steilrand (westzijde) 

In deze zone zit een kleine verlaging. Deze wordt geaccentueerd door een 

gedeelte af te graven. Er loopt een 

pad onderlangs de verlaging. Het hoogteverschil is 0,75 - 1,00 meter. 
De uiteindelijke samenstelling van de bomen is: berk, eik, linde, haagbeuk, 

prunus en overige inplant 

(vogelrijke beplanting zoals besdragers: lijsterbes, vogelkers). De helft 
wordt aangeplant door Buha bij de inrichting van het terrein als basis 

beplanting, de andere helft wordt aangeplant door nabestaanden. 

 

Beheer: als bosplantsoen/ bomengroep. 
 

Beplanting nabij Kommendijk 10 

Randbeplanting bestaat uit lage struikvormers en losse boomgroepen 
zodanig dat zichtlijnen blijven bestaan. 

Er is bij de aanleg rekening gehouden met de wensen van aanwonenden. 

Beheer: bosplantsoenbeheer. 
 

Bijenkasten 

De bijenkasten op de huidige natuurbegraafplaats worden verplaatst naar 

het gedeelte waar het nieuwe 
toegangspad wordt aangelegd. Eventueel kan deze locatie ingezet worden 

als winterstalling. Meerdere 

bijenvolken kunnen hier overwinteren. 
 



 

 

 

Fasering 

Na de vaststelling van de nieuwe bestemming vormt de realisatie van het 
ceremoniepaviljoen de eerste fase. 

Na verloop van tijd wordt het terrein van de nieuwe natuurbegraafplaats 

ingericht zoals weergegeven op deinrichtingsschets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantlijst Natuurbegraafplaats 
 
Bomen        Aantal        Plantmaat 
Betula pendula       9         14-16 
Tilia cordata       6         14-16 

Carpinus betulus      13        14-16 
Fagus sylvatica       11        14-16 m.kl. - v.o.b. 
Prunus avium       7         14-16 
Sorbus aucuparia     8         14-16 
Quercus petraea      14        14-16 m.kl. 
Struiken 600 m2  
bosplantsoen groepgewijs 

Viburnum opulus      50        0.40-0.60 plantafst. 1.50 m. 
Rhamnus frangula      50        ,, ,, 
Prunus padus       50        ,, ,, 
Corylus avellana      50        ,, ,, 
Salix aurita        30        ,,,, 
Salix caprea        30        ,, ,, 
 
Zuidhoek 
Cytissus scoparius     5x 25 st      30-40 groepsgewijs 
 
Bloemrijk grasland 
Bloemenweidemengsel Cruijdhoek        G1 1gr/m2 
Polvormende grassen langs pad Cruijdhoek    NGW2 1gr/m2 
 

Varens 
voor op wand       in kleine pluggen inplanten 
Polypodium vulgare 
Asplenium scolopendrium 
Polystichum setiferum 
 
 
 
 
 
 
 


