
Wandeling 
Startpunt
Parkeerplaats natuurbegraafplaats. 

Lengte route 
Ca. 45 min. in rustig wandeltempo.

Begaanbaarheid paden
Alle paden bestaan uit zandpaden, m.u.v. het Tonckensstraatje (half verhard). 
Goed (wandel) schoeisel is aan te bevelen omdat het terrein soms oneffen is. 

Honden
Toegestaan mits aangelijnd.

Afkortingen
LA linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor.

Algemeen
Alle paden mag u betreden mits anders is aangegeven. 
De graflocaties zelf worden niet aangegeven of begrensd en lopen vaak over in natuur. Soms is een graf 
goed te onderscheiden als er een houten herinneringsplaquette bijgeplaatst is, maar soms ook minder 
goed. Wij vragen u respect in acht te nemen voor de graven en overledenen. Dit geldt ook voor de flora 
en fauna op het landgoed en de natuurbegraafplaats. 

Wandelroute
1. Start 
U start bij het informatiebord bij de parkeerplaats aan het Tonckensstraatje.  Rechts ziet u het lange pad 
terug naar de Asserstraat. U gaat echter LA het Tonckensstraatje in met in de verte het Huis te Westervelde. 
Het grote open perceel aan uw rechterkant is het Schoolveld met zijn brinkgraven. Na 80 meter gaat u het 
1e zandpad LA. 

2. Bosgraven Tonckensstraatje 
U komt nu op de begraaflocatie Bosgraven Tonckensstraatje. Dit bosperceel bestaat uit Douglas 
naaldbomen gecombineerd met beuken. Aan beide weerszijden van het doodlopende pad bevinden zich 
2 rijen graflocaties. Elke graflocatie heeft een afmeting van 5 x 5 m. Weer terug naar het Tonckensstraatje 
en LA. Iets verderop ziet u links nog een ingang  en iets verder de 3e ingang van de ‘Bosgraven 
Tonckensstraatje’. Vanaf het Tonckensstraatje loopt u richting het Huis te Westervelde en u passeert links 
een ruim 200 jaar oude beuk. 

3. Bosgraven Acacia’s 
U neemt het 1e zandpad rechts, langs het Schoolveld. U houdt rechts aan en u ziet aan uw linkerzijde 
Bosgraven Acacia’s. Dit acaciabos is aangeplant in 1995 en bloeit in het voorjaar met mooie witte bloemen 
aan trossen. Lange graspaden doorkruisen dit perceel met bosgraven. Links en rechts van de bijenstal 
bevinden zich locaties voor het begraven van urnen. Urnplekken zijn kleiner van afmeting d.w.z. 2.5 x 2.5 m. 
Achter de bijenstal stond tot 1906 de oude lagere school van Zuidvelde en Westervelde, gebouwd in 1788. 

4. Brinkgraven Schoolveld 
Aan uw rechterkant ziet u Brinkgraven Schoolveld met jonge aanplant van zomereiken. 
Aan lange graspaden bevinden zich de graflocaties, ook weer 2 rijen aan elke kant van het pad. 
U loopt langs de bijenstal rechtdoor met een licht bocht naar links. 
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5. Kinderbos 
Aan de kop van het acaciabos bevindt zich het Kinderbos met zijn kind-graven. Vervolgens loopt u 
rechtdoor naar een zeer oude beuk, hier gaat u RA over een pad met houtsnippers. In het voorjaar bloeien 
hier talloze lelietjes-der-dalen. Vervolgens neemt u het 1e pad links en steekt u het weiland over. 
Let op, hier lopen vaak koeien dus de poortgrepen mag u openen, maar ook weer sluiten.  

6. Bosgraven Vlasveen
Nu komt u in het Vlasveen en passeert in eerste instantie het oude bos dat ouder is dan 100 jaar. 
Hier mag niet worden begraven. Het Vlasveen ontleent zijn naam aan een ven waar vroeger het vlas in 
werd gewassen, o.a. de grondstof voor linnen. Na ca. 100 meter ziet u rechts de Bosgraven Vlasveen, een 
wat lager gelegen deel, waar wel mag worden begraven. De eiken die hier staan zijn gezaaid in 1960. Het 
Vlasveen wordt omgrensd door enerzijds weiland en anderzijds het oude bos, dat duidelijk hoger ligt. 
Er lopen verschillende paden over het begraafperceel van het Vlasveen, het oude deel is niet toegankelijk. 
U loopt weer terug naar de plek waar u het weiland hebt overgestoken en gaat LA op het pad met 
houtsnippers. 

7. Ceremonieplaats 
U loopt nu recht op de ceremonieplaats af. Een bijzondere plek in de open lucht, gelegen aan de rand van 
het Schoolveld, om een ceremonie te houden voor een klein intiem gezelschap of grotere groep (max. 
120 zitplaatsen). Bij een uitvaart mag u hier kosteloos gebruik van maken, evenals het gebruik van een 
versterker voor microfoon en/of muziek. Het laantje rechts van de ceremonieplaats is afgezet met Red 
Cedar bomen. U bent nu weer aangekomen op het Tonckensstraatje. 

8. Tumuli, oude grafheuvels  
LA in de richting van de Asserstraat. Op een gegeven moment ziet u aan uw linkerkant een hoog ijzeren 
hek. Na ca. 55 meter gaat u RA een smal paadje in. U betreedt nu een bos met Tumuli, 2500 jaar oude 
grafheuvels uit de IJzertijd. In deze grafheuvels liggen asresten begraven. Het is een cultuurhistorisch 
beschermd gebied en op het landgoed liggen 44 van deze grafheuvels. U houdt op het paadje rechts aan. 
Als u het tumuli-bos verlaat gaat u RA het zandpad op dat naast het fietspad ligt. 

9. Nieuwe grafheuvels, veld I 
Verderop gaat u niet het 1e zandpad LA, maar loopt u iets verder en dan LA bij het bordje van de 
natuurbegraafplaats. U komt nu op het 1e veld met nieuwe grafheuvels, waarvan het idee is ontleend 
aan de oude tumuli die u zonet hebt gepasseerd. U ziet hier een variatie van kleine urn grafheuvels, 1- en 
2-persoons grafheuvels, tot grotere exemplaren van 6 personen. Op maat is bijna elke gewenste grootte 
leverbaar. Het bijzondere aan dit perceel is dat men een herinneringsboom op de eigen grafheuvel mag 
planten, mits het een inheemse boomsoort is (fruitboom, beuk, eik, linde, etc.). Bij het informatiebord 
verlaat u het eerste perceel met grafheuvels (u kunt ook nog doorlopen naar veld 2 en 3, zie onder) Als u 
het brede zandpad en fietspad weer oversteekt loopt u RD waarna u weer op de parkeerplaats komt. 

10. Nieuwe grafheuvels, veld II + III 
Het 2e perceel van de nieuwe grafheuvels kunt u bereiken als u bij het verlaten van het 1e perceel bij het 
informatiebord LA gaat en dan gelijk weer links.  Het 3e perceel vindt u vervolgens naast het 2e perceel, 
verderop aan het brede zandpad. 

Beschikbaarheid natuurgraven
Bij interesse begeleiden wij u graag bij het uitzoeken van een plek die u het mooist vindt. Wij nemen dan 
gedetailleerde plattegronden mee met de graflocaties die nog beschikbaar zijn. Wij kunnen dit te voet over 
de begraafplaats doen of indien u slecht ter been bent met een E-car. 

Natuurbegraafplaats De Velden 
Telefoon  06-153 602 41  | www.natuurbegraafplaatsdevelden.nl


