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Begraaf- en gedenkpark Heilig Land Stichting

INaturt, rust en cultuur
Aan de rand van Nrjmegen, midden in een bosrrlke omgeving ligt begraafpark Heilig Land
Stichting. Een unieke begraafplaats waar natuur en cultuur samensmelten.

Begraafpark Heilig Land Stichting werd in 1913, a1s deel van het
devotiepark, opgericht door kapelaan Suys dle het samen met
architect Jan Stu),t, ontwerper van de naast de begraafplaats
gelegen Cenakelkerk, en kunstenaar Piet Gerrits voímgegeven
heeft. Van Piet Gerrits zijn heel veel reliëfs, beelden, mozaïeken,
schilderingen en bouwwerken terug te vinden. Deze combinatie
van natuur en cultuur, maakt van Heilig Land Stichtlng een heel
bijzondere begraafplaats. Sinds 2004 is de begraafplaats Rijksmonument,

Begraafplaats in de natuur

wíjze zijn íngepast in het glooiende landschap. In de grafheuvels
zljn nissen gemaakt waarin kisten bovengronds worden bijgezet.
Het is sinds kort ook mogelijk om te kiezen vooÍ een eeuwigdurend natuurgraf in het ongerepte bos. Asbussen kunnen worden
begraven in het fraaie urnenbos waar de urnenplek gemarkeerd
word door een kunstwerk of een ruwe kei, of in kleine variant
van een tuingraf. Andere plaatsen met een wat formeler karakter
zljn de crypte, het columbarium en de Alpha Omegatuin. Het
begraafoark is een mooie samenstelling van monumenten, kunst,
natuur en erfgoed. Het is een oase van Íust en intimiteit die
troost geeft en uitnodigt tot bezinning.

De vormen en materialen van de verschillende graven op de

begraafplaats zijn volledig afgestemd op de natuur zodat een
perfecte harmonie ontstaat. Uniek zijn de tuingraven met gesta-

Meer informatie: www.heiliglandstichting.com

pelde muurtjes van ruwe Cunrader stenen die gedrapeerd zijn
in het landschap. Deze graven zijn, net als de cq,pte met haar
grafnissen, geïnspireerd op de joodse begraafcultuur. Daarnaast
heeft Heilig Land Stichting veel graÍheuvels die op natuurlijke
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