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Elke dag opnieuw trakteert de natuur 
hier op een indrukwekkend schouwspel.

Niet enkel een crematorium, maar een 
plek waar je terug komt voor herinnering.

Natuur, recreatie, afscheid en  
herinnering in het Land van Cuijk 
en Maasduinen. Een uitgave van  
Schrijen afscheid en herinnering.

Rondleidingen eens in de maand op zondag. Elke maandag info-ochtend.



Iets ten zuiden van  
Cuijk, net over het  

spoor richting Vianen en 
Haps, is een unieke plek 

voor natuur, recreatie, 
afscheid en herinnering 
te vinden: Buitenplaats 
Zevenhutten. Welkom!

tijd
nemen

Maar de buitenplaats is veel méér dan dat. 
Er is een veldcafé en een ontmoetingsplek 
plus terras. En rondom de buitenplaats 
ligt een natuur- en recreatiegebied. 
Buitenplaats Zevenhutten vormt daarmee 
het vertrekpunt van wandelroutes door het 
natuurgebied dat gekenmerkt wordt door 
bos, akkers, houtsingels, bloemenweiden en 
poeltjes. Veldcafé De Eik en de binnentuin 
van de buitenplaats bieden bezoekers en 
passanten de mogelijkheid om even neer 
te strijken voor een kop koffie met gebak 
of een andere versnapering. In het veldcafé 
is tevens een informatiepunt van Brabants 
Landschap. Op de buitenplaats worden 
verder het hele jaar door activiteiten voor 
inwoners van de regio georganiseerd. 
Meer daarover op pagina 14.

Buitenplaats Zevenhutten is een initiatief
van Schrijen afscheid en herinnering. 
Het begon als een idee voor een klein-
schalig crematorium waar mensen de 
aandacht krijgen die ze verdienen. Want 
een goed afscheid is ontzettend belangrijk 
voor het rouwproces en moet voelen 
als een warme deken. Aandacht, geen 
tijdsdruk, respect en persoonlijke ruimte 
zijn onmisbaar voor nabestaanden. Niet 
alleen op het moment zelf, maar ook in 
de maanden en jaren daarna. Vanuit die 
visie organiseert Schrijen op de buitenplaats 
afscheid en herinnering van dierbaren.



tijd
De eerste mooie  
voorjaarsdagen  
op Buitenplaats  

Zevenhutten
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Martijn Fliervoet

Voorwoord
Toen ik hier zelf in het gebied van Zevenhutten liep, 
op de wandelroute van 3 kilometer, viel me op dat je 
werkelijk overal de sporen van de das ziet. Je ziet de 
burcht, je ziet waar hij vanuit de burcht de graslanden 
en akkerpercelen op wandelt. Alleen dat al maakt  
het gebied gewoon het ontdekken waard.

Piet en Bianca Schrijen vroegen me om de eerste  
uitgave van dit magazine van Buitenplaats Zevenhutten 
te presenteren. En dat doe ik met plezier; als districts- 
beheerder van Brabants Landschap ben ik als geen 
ander enthousiast over alles wat hier leeft, groeit  
en beweegt.

Natuurgebied Zevenhutten is eigenlijk het hele jaar 
door mooi. In het voorjaar en de zomer als alles bloeit, 
en vooral in het vroege voorjaar als de meidoorn staat 
te bloeien, is het gewoon prachtig om hier te zijn. 
Maar ook in de herfst en de winter als het blad van  
de bomen is. Dan kun je duidelijk zien waar de Maas 
ooit zijn invloed heeft gehad. Je ziet de oude wallen, 
echte grondwallen, die bedoeld waren om de akkers 
en graslanden te beschermen tegen hoogwater.

En dan heb ik het alleen nog maar over de natuur.  
In deze uitgave nemen we je graag mee op een  
ontdekkingstocht naar de buitenplaats!

Districtsbeheerder Brabants Landschap

4 Zevenhutten - magazine



In deze uitgave

6  Dag voor de verzorgende 
Samen zorg hebben over de laatste zorg

8  Wat hier leeft 
Dierlijke bewoners van Buitenplaats Zevenhutten

12  Je vrij voelen 
Kleinschalig crematorium De Hoenderberg

14 Agenda

15  Gedeelde verhalen 
Meld je aan om ons magazine blijvend te ontvangen

16  Toen en nu 
Vergeet de mooie dagen niet

18  Ruimte voor herinnering 
Een tastbare plek waar je terug kunt komen

20 Vogelvlucht

16

12

20

Toen en nu

Je vrij voelen

Vogelvlucht

8
Wat hier leeft

5Zevenhutten - magazine



Een goede laatste verzorging draagt 
bij aan een waardig afscheid en kan 
belangrijk zijn voor het rouwproces 
van nabestaanden.

De laatste 
zorg  
delen

  Op 25 maart 2019 organiseerde Buitenplaats 
Zevenhutten met - en speciaal voor - zorgin-
stellingen in het Land van Cuijk en Maasduinen 
een ‘Dag voor de verzorgenden’. Want, als je 
dag in dag uit klaarstaat voor anderen, verdien 
je zelf ook af en toe wat extra aandacht! 
Henk Ermers legt hart en ziel in zijn werk als 
coördinator informele zorg bij Zorgcentra 
Pantein. Hij was er op 25 maart samen  
met zijn collega Gerie Croonen bij. 

  Henk:“Steeds vaker spreken onze zorg- 
medewerkers hun behoefte uit voor meer 
aandacht rondom het verzorgen van  
overleden mensen.Tijdens de workshop  
‘Samen zorg hebben over de laatste zorg’ 
werd hier goed op ingespeeld.” 

  Gerie:“Diverse casussen leverden praktische 
tips en waardevolle inzichten op die ik als 
verpleegkundige meeneem in mijn werk. 
De workshop heeft mijn nieuwsgierigheid 
gewekt naar nog meer verdieping in het 
onderwerp.”

  Henk:”Het was leuk om als verzorgende in 
het zonnetje te worden gezet. Daarnaast 
heeft Buitenplaats Zevenhutten een diepe 
indruk op mij nagelaten.”

  Wilt u ook met uw team een dag van de 
zorg, neem contact met ons op: 

 0485-521111.
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Elkaar ontmoeten,  
ervaringen delen en 

samen de zorg rondom 
opbaren optimaliseren.
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De charmes  
van de seizoenen, het  

ritme van dag en nacht, de  
wisselende weersinvloeden  

en de rijke variatie aan  
planten en dieren; elke dag  

opnieuw trakteert de natuur  
van Zevenhutten op een  

indrukwekkend schouwspel.

Natuur dicht bij huis
Als eigenaar van natuurgebied Zevenhutten 
zet Brabants Landschap zich in om het 
afwisselende landschap voor de toekomst 
veilig te stellen. Het beheer is er vooral op 
gericht het de das naar de zin te maken. 
Maar er leeft meer dicht bij huis.

De dierlijke bewoners van Zevenhutten
Jonge dieren die in het vroege voorjaar  
geboren worden, vogels die massaal over het 
weidse landschap trekken, insecten die op 
een mooie dag profiteren van het zonnetje en 
nachtbrakers die zich overdag schuilhouden 
om na het vallen van de avond tot leven te 
komen. Als je goed oplet, valt er altijd wat 
te zien. We nemen je mee op ontdekkingsreis 
door Zevenhutten. Welke dieren vinden 
hun thuis in de bossen, graslanden, akkers 
en houtwallen rondom de buitenplaats? 

leeftwat hier

8 Zevenhutten - magazine



TIP: Ontdek  
het gebied ook  

eens tijdens het  
ochtendgloren
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De nachtegaal is in al zijn glorie 
aanwezig in Zevenhutten. Wie goed 
luistert, hoort de fabelachtige sere-
nades van dit bijzondere vogeltje 
melodisch door het gebied klinken. 

Een grote dassenpopulatie houdt 
zich overdag schuil in de onder-
grondse tunnels van Zevenhutten 
die al generatie op generatie door 
de dieren in stand worden gehouden.  

De kerkuil leidt een teruggetrokken 
bestaan in Zevenhutten. Zodra de 
schemering valt, wordt hij actief en 
start vanaf zijn vaste uitkijkpost de 
jacht op onder andere veldmuizen. 

Ga eens in de vroege ochtend  
of late avond geruisloos in het  
gras zitten; de kans is groot dat 
je een ree spot op zoek naar zijn 
avondmaal.

Voor de hermelijn is het goed toeven 
in de natuur van Zevenhutten. Het 
kleine marterachtige beestje maakt 
dankbaar gebruik van de beschutte 
schuilplaatsen in het gebied. 

Een kwartel daadwerkelijk spotten in 
Zevenhutten is zeldzaam, maar dat 
je het kenmerkende ‘kwik-wik-wik’ 
geluid van het fazantachtige vogeltje 
zult hóren is zeker! 

Rennen, spelen, jagen, gapen, 
slapen, eten; het zijn de activiteiten 
van de vos die in Zevenhutten zijn 
leefgebied uitbreidt en op zoek 
gaat naar nieuwe territoria.

De opvallende geelgors zingt zijn 
eenvoudige lied meestal vanaf een 
vaste zangpost in een hoge, solitaire 
boom of verscholen in het dichte 
struikgewas. 

Eekhoorns vermaken zich kostelijk 
in de bosrijke omgeving van Zeven- 
hutten. De sierlijke diertjes klimmen 
en springen in volle vaart van tak 
naar tak op zoek naar boomvruchten.

Als ware luchtacrobaten jagen ze  
‘s nachts achter muggen en motten 
aan; vleermuizen vormen een fasci- 
nerend tafereel in de ongerepte 
wildernis van Zevenhutten.
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Na een enerverende wandeling in het bos, 
een fietstocht door de omgeving of een 

bezoek aan de begraafplaats even bijtanken? 

De koffie staat klaar! 
En een frisje of wijntje natuurlijk ook.

Het veldcafé is open!       
Het veldcafé is maandag tot en met zaterdag geopend, mits onze collega’s  

aanwezig zijn. Op zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur zijn we geopend  
voor ontbijt, lunch of een hapje met een drankje. Ook is het terras dan open.

moment



Onderdeel van Buitenplaats  
Zevenhutten is crematorium  

De Hoenderberg. Een kleinschalig 
crematorium, waarbinnen  

respect voor de overledene en  
nabestaanden voorop staat.  

En dat is in de complete  
inrichting voelbaar.

vertrouwd

Geen statische aula, maar een lichte en 
sfeervolle ruimte die volledig naar eigen 

wens ingericht kan worden.  
Dat kan een traditionele opstelling zijn, 
maar evengoed kunnen nabestaanden 

voor een informelere setting kiezen.  
Verder zijn er warme familiekamers, waar 
de directe familie kan samenkomen vóór 

het afscheid of zich erna kan terugtrekken. 
Ook is er een buitenterras. Als het weer 
het toelaat kan ook daar een uitvaart of 
afscheidsdienst georganiseerd worden. 

en vrij
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Belangrijkste is dat mensen 
zich vrij en vertrouwd voelen 

om de ruimten te gebruiken 
zoals dat past bij het afscheid 

dat zij voor ogen hebben. 



Meer informatie over data en tijden vind je op 
zevenhutten.nl. Daar kun je je ook inschrijven voor 
de verschillende activiteiten.

Agenda
Juni, juli en  
verder dit jaar

Elke maandag: info-ochtenden
Op maandagochtend kun je met al je vragen over de 
buitenplaats of het crematorium terecht in ons veldcafé. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur staat één van onze medewerkers 
voor je klaar.

30 juni: fietstocht
Buitenplaats Zevenhutten is een mooi vertrekpunt voor 
fietstochten in het afwisselende natuurgebied. Vertrek vanaf 
het parkeerterrein van de buitenplaats. Kijk op onze website 
voor de tijd.

30 juni, 14 juli, 11 augustus: rondleidingen
Buitenplaats Zevenhutten ontdekken en binnen kijken in het 
kleinschalig crematorium? Eens in de maand op zondag 
van 10.00 tot 16.00 uur organiseren we rondleidingen op de 
buitenplaats. Zondag 30 juni, 14 juli en 11 augustus ben je van 
harte welkom! Meld je wel even aan via onze website.

En verder
Familiepicknick, workshops, activiteiten voor kinderen. 
Volg Buitenplaats Zevenhutten op Facebook om op de hoogte te 
blijven van wat er te doen is. Of meld je op www.zevenhutten.nl 
aan voor de nieuwsbrief.

TIP: Voor groepen zoals 
serviceclubs, KBO ed. is het 

mogelijk om een afspraak te 
maken voor een rondleiding.
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verhalen
Dit magazine over natuur, recreatie, 

afscheid en herinnering blijvend ontvangen?
 Meld je aan voor de digitale 

of papieren versie via 

www.zevenhutten.nl/aanmeldenmagazine

gedeelde



nu
Iets wat voor de één een  
simpel voorwerp is, kan  

voor de ander van onschat- 
bare waarde zijn omdat het 

kostbare herinneringen  
oproept. Het is bijzonder  

hoe we gevoelens  
projecteren op spullen van 

overleden dierbaren. 

Een antiek theeservies van een 
overleden tante. Vaders favoriete 

stropdas. Een handgeschreven 
recept van oma dat jaren na haar 

overlijden per toeval achter de 
kachel vandaan komt. Vaak zijn 

het items die heel gemakkelijk te 
vervangen zijn, en toch een speciale 

herinnering oproepen. Zoals de 
onvergetelijke weekendjes aan 
zee of die gezellige momenten 

rondom de keukentafel  
met het hele gezin. 

Borduurwerkje 
Zo stuitte Mark Huijbers laatst 

op een borduurwerkje, dat nog 
met de hand geborduurd is door 
zijn eigen moeder. Het staat niet 
alleen symbool voor tal van fijne 

herinneringen; er zit ook nog eens 
een erg mooie boodschap achter. 

unutoen en
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‘Vergeet de mooie dagen niet’ luidt de spreuk die met 
sierletters in het houten lijstje prijkt. Mark Huijbers: 
“Mijn moeder heeft dit werkje ooit met de hand  
geborduurd tijdens een bijeenkomst van de Welfare. 
Het heeft altijd bij mijn ouders in de woonkamer  
aan de muur gehangen, naast de draaitelefoon. 

“Voor mij stelde het borduurwerkje nooit  
zoveel voor, maar na mijn moeders overlijden  
kreeg het een waardevolle betekenis.  
Het draagt eraan bij dat ik de mooie dagen  
met mijn ouders inderdaad niet vergeet.”

“Ik kom uit een warm, gastvrij gezin. Als ik aan de 
mooie dagen denk, dwalen mijn gedachtes af naar  
de gezellige momenten op zondagmiddag als we  
met de hele familie bij elkaar waren. De leuke vakanties 
op de camping in Roggel. En de tripjes naar kennissen 
in Sluiskil; met het hele gezin in een iets te kleine auto. 
Voor mij waren dat wereldreizen. Dagen om in te lijsten.”

“Binnenkort ga ik het borduurseltje een mooi plekje 
geven in huis: op de overloop waar ik het vaak kan 
zien, zodat ik de mooie dagen van vroeger altijd in 
gedachten meedraag.”

Jouw verhaal delen in de volgende uitgave? Schrijf jouw verhaal in het herinneringsboek dat klaar ligt in het  
veldcafé of mail naar info@zevenhutten.nl

Vergeet 
de mooie dagen 

niet
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Verhalen delen.  
Verhalen in ere  

houden. Je verhaal  
kwijt kunnen.
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Ruimte voor herinnering
Na afscheid nemen volgt loslaten. En dat is voor nabestaanden misschien nog wel 
lastiger dan het afscheid zelf. Als de hectiek in aanloop naar de uitvaart voorbij is, ben je 
ineens overgeleverd aan jezelf. Aan je gedachten. Aan het gemis. Waar de begraafplaats 
van oudsher altijd een troostrijke plek is geweest als tastbare herinnering aan een dier- 
bare, is de behoefte aan zo’n plek voor herinnering na een crematie niet minder groot. 

Staptegels
Aan de rand van het bloemrijke weideveld van de buitenplaats -  
intiem buiten de toegangspaden naar het gebouw - bieden staptegels 
een tastbare plek voor gedenken. In de natuurstenen tegels kan 
een persoonlijke tekst gegraveerd worden; onder de tegels kan as 
worden uitgestrooid.

Herinneringsbomen
Een plek in de prachtige natuurlijke omgeving waar je in de toekomst 
na het overlijden van dierbare familieleden alleen of samen kunt 
terugkomen. Met respect voor de cultuurhistorische achtergrond 
van het voormalige boerenerf, krijgen familie-/herinneringsbomen 
een plaats langs het karrenspoor naar de buitenplaats. Sierfruitbomen 
die door nabestaanden symbolisch ‘geadopteerd’ en geplant 
worden, en waaronder as verstrooid kan worden.

Veldcafé en familiekamers
Het veldcafé en de familiekamers van de buitenplaats kunnen in de 
weekenden gehuurd worden voor een familiedag in een huiselijke 
sfeer. De ‘huiskamers’ en het café staan dan ter beschikking aan 
nabestaanden voor een informeel samenzijn, bijvoorbeeld om de 
sterf- of verjaardag van een dierbare te gedenken. Ook catering 
behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Familiepicknick of -lunch
Liever buiten of met een groter gezelschap samenkomen om een 
dierbare in gedachten levend te houden? In de binnentuin die 
aan de grote ontmoetingsruimte van de buitenplaats is gelegen, 
kun je samen genieten van een smaakvolle lunch of verrassende 
picknick. Een waardevolle plek waar je een moment van bezinning 
kunt vinden, of kunt samenkomen om verhalen te delen. En in de 
omringende natuur is elk seizoen iets bijzonders te beleven.

Buitenplaats Zevenhutten wil inwoners van de regio alle ruimte bieden voor herinnering. We staan  
daarom graag open voor eigen ideeën voor een samenzijn met familie ter nagedachtenis van een  
dierbare. Neem gerust contact op via info@zevenhutten.nl om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
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Vanaf circa 1850 werd het vroegere 
heidegebied ontgonnen. Akkers, 
weiden en eikenhakhoutbosjes 
verschenen. In de eerste helft van 
de 20e eeuw is veel eikenhakhout 
verdwenen, maar je kunt er nog 
hakhoutstobben vinden die meer 
dan 150 jaar oud zijn.

Brabants Landschap heeft in  
het gebied poelen aangelegd, 
waarmee het leefgebied van  
salamanders, kikkers, libellen  
en vlinders wordt veiliggesteld.



Bepalend voor het gebied zijn 
hoogteverschillen tot wel 2,5 
meter: hoger gelegen oever- 
wallen en lager gelegen geulen 
van Maasbeddingen die in de 
laatste ijstijd werden gevormd.

Zevenhutten dankt 
zijn naam aan een 
buurtschap van zeven 
keuterboerderijtjes 
die ooit in het gebied 
lagen. Eind 19e eeuw 
werd het voor het 
eerst officieel onder 
die naam vermeld. 


