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Ga nu maar liggen, liefste in de tuin
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.
Begraafpark Heilig Land Stichting biedt de gelegenheid om uw dierbare
overledene te begraven en te herinneren in een prachtige natuurlijke omgeving.
In het bosrijke, glooiende landschap ten zuidoosten van Nijmegen ligt het
begraafpark dat uniek is vanwege haar schoonheid, inspirerende rust en grote
verscheidenheid aan bijzondere grafvormen. Een spirituele plek waar natuur en
begraafcultuur harmonisch samengaan.
De geschiedenis gaat terug tot 1906, toen priester Arnold Suys zijn ideeën vorm
gaf voor een park waarin bezoekers een denkbeeldige wandeling konden maken
langs de belangrijkste plekken uit het leven van Christus. In 2004 is begraafpark
Heilig Land Stichting aangewezen tot Rijksmonument.
Ook voor uw dierbare overledene is er een plek ergens tussen de cipressen of in
het loofbos. Dat kan een grafheuvel zijn, een natuurgraf, een terrasgraf of een plek
in het columbarium. We denken graag met u mee over de plek en de vorm, die het
best bij u en uw dierbare past.
Begraafpark Heilig Land Stichting is een oase van rust en intimiteit, geeft troost
en nodigt uit tot bezinning.

fotografie: Henk Braam

Het gedicht van Rutger Kopland is afkomstig uit de bundel ‘Een lege plek om te blijven’, Uitgeverij Van Oorschot, 1975.

Een oase van rust en intimiteit
die troost geeft en uitnodigt tot bezinning

Tuingraf

De ommuurde tuingraven zijn
opgebouwd uit ruwe Kunradersteen
en gebaseerd op graven uit het oude
Palestina.
Door ligging en materiaalgebruik
zijn de monumenten geheel
in harmonie met het golvende
landschap. Er is geen beperking
in grootte, in het aantal personen
waarvoor grafrecht verworven
kan worden, of de duur van het
grafrecht.
Tuingraven worden in overleg met
de nabestaanden vormgegeven tot
een persoonlijk monument passend
in de omgeving.

Grafheuvel
Grafheuvels zijn natuurlijk
vormgegeven heuvels, waarin
nissen zijn aangebracht.
De overledene wordt boven de
grond, maar toch midden in de
natuur bijgezet. Er zijn enkele en
dubbele nissen beschikbaar.
Deze worden door een Muschelkalk
plaat afgesloten waarop in brons
de persoonsgegevens worden
aangebracht.

De grafnissen in de crypte van het
rijksmonument de Calvarieberg zijn
uniek in Nederland. De uit beton

Crypte

opgetrokken nissen zijn gemaakt
naar voorbeeld van de Joodse graven
uit het oude Palestina. Het zijn de
oudste graven van de Heilig Land
Stichting. De oprichter Mgr. Suys,
die hier zijn laatste rustplaats heeft,
zag in de originele Calvarieberg de
grotten en spelonken waarin zowel
bijbelse personen als beroemde
Kruisvaarders zouden zijn begraven.

In de verhoging rond het altaar
zijn keldertjes voor asbussen
gemaakt, die worden afgesloten met
natuurstenen naamplaten.

Terrasgraven zijn volledig
opgenomen in het glooiende
landschap dat zo kenmerkend
is voor het begraafpark Heilig
Land Stichting. Er wordt op een
standaard manier begraven, waarbij
ruimte is voor twee personen.
Naamplaten in de uit
Kunradersteen opgetrokken
muurtjes bieden ruimte aan
persoonsgegevens.

Terrasgraf

Natuurgraven liggen midden in
de schoonheid van de natuur met
respect voor de balans in het bos.
Voor deze graven worden enkel
natuurlijke materialen gebruikt.
Zo wordt het lichaam deel van de

Natuurgraf

natuur.
Om het natuurlijk aanzicht van de
bosomgeving te behouden zal het
graf slechts aangeduid worden met
een symbool of voornaam.

Olijfhof

Urnengraf
Urnengraven zijn op dezelfde
manier ontworpen als tuingraven.
Zij worden omrand door een
muurtje van ruwe Kunradersteen.
Zo onstaat een eigen plek met
ruimte voor beplanting of een
kunstwerk. De graven zijn
gesitueerd tussen de tuingraven.
De grootte van deze urnengraven
kan worden afgestemd op het aantal
asbussen dat de nabestaanden
in een gezamenlijk monument
wensen bij te zetten.

Het urnenbos is een fraai
gesitueerde bosstrook, waar een
mooie plek uitgezocht kan worden
voor een grafmonument in de vorm
van een kunstwerk of een ruwe
steen. Passend bij de omgeving,
worden zo natuurlijk mogelijke
materialen gebruikt. De asbus
wordt, al dan niet in een keldertje
geplaatst, begraven in de grond. Er
kunnen meerdere asbussen op een
plek begraven worden.

Urnenbos

In de sfeervolle herdenkingskapel,
tevens monument voor alle gevallen
(verzets)politiemensen uit de
Tweede Wereldoorlog, worden
asbussen bovengronds in nissen
geplaatst. Ze worden afgesloten met
naamplaatjes van Comblanchien
natuursteen.

Columbarium

De Griekse letters alfa en
omega bepalen de basisvorm
van deze stijlvolle plek in het
begraafpark. De asbus wordt
in een keldertje geplaatst
of begraven. Om de alfaomegavorm te waarborgen
wordt gebruik gemaakt
van identieke keramieken
lessenaars met daarop de
persoonsgegevens en eventueel
een persoonlijk symbool.

Alpha-omega tuin

Verstrooiing
De as van de overledene kan op
een speciaal daarvoor bestemd
bosgedeelte worden verstrooid.

Een unieke harmonie tussen

graf en natuur

Begraafpark Heilig Land Stichting
biedt ook de mogelijkheid voor
afscheidsdiensten of condoleances.
De Piet Gerritszaal leent zich
uitstekend voor grote groepen. Voor
kleine gezelschappen kunnen wij
de intimiteit waarborgen. De Piet
Gerritszaal is ook beschikbaar voor
afscheidsdiensten van overledenen,
die ergens anders zijn begraven
of gecremeerd.De zaal is gelegen
aan de voet van Begraafpark Heilig
Land Stichting. Wanneer het weer
dat toelaat, kunt u ook gebruik
maken van het grote terras.

Piet Gerritszaal
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