
 
De monumentale 18e-eeuwse Eikehoef op Landgoed 

Baest is een unieke locatie voor het organiseren van een 

trouwfeest of andere feestelijke gebeurtenissen. 

De Eikehoef is uitermate geschikt als trouwlocatie waar 

het bruidspaar door een trouwambtenaar in de echt 

verbonden kan worden. 

U kunt hier in een prachtige omgeving trouwen of uw 

jubileum vieren, de bruidstaart aansnijden, een glas 

champagne drinken, een receptie houden en heerlijk 

dineren. Bij een huwelijksinzegening of jubileum zijn 80 

zitplaatsen beschikbaar. Dineren in de Eikehoef kan tot 

maximaal 60 personen. Landgoed Baest beschikt niet 

over een eigen catering. U bent geheel vrij om hier zelf 

een keuze in te maken. Indien gewenst kunnen we hierbij 

adviseren. De mooie tuinen zijn zeer geschikt voor het 

maken van een sfeervolle fotoreportage. 

Landgoed Baest is gelegen in een stiltegebied, het 

houden van feesten in de avonduren is daarom niet 

toegestaan. 

 
 

Voor groepen van minimaal 20 personen is het 

mogelijk een rondleiding over Landgoed Baest aan te 

vragen. De wandeling loopt door de tuinen van het 

landgoed en indien gewenst door een gedeelte van 

het bos. 

Tijdens de wandeling krijgt u niet alleen uitleg over 

de aanwezige bloemen, planten en bomen maar 

komt ook de geschiedenis van het landgoed aan bod. 

De kosten zijn € 10,00 per persoon voor een groep 

van minimaal 20 personen, inclusief koffie of thee 

met iets lekkers erbij voorafgaande aan de 

rondleiding. 

 
Vier keer in het jaar organiseren wij een 

Seizoenswandeling. Bij iedere wandeling wordt 

ingegaan op de bijzondere aspecten van het 

betreffende seizoen. 

U wordt ontvangen in de Eikehoef met een kop 

koffie of thee met iets lekkers erbij.  

Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. De wandelingen 

beginnen om 10.00 uur en nemen ongeveer twee tot 

twee en een half uur in beslag. 

De kosten zijn € 12,50 per persoon. Honden zijn niet 

toegestaan. Kijk voor de actuele data onze website.  

Voor het aanmelden en meer informatie kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met 
Dionne van der Pol op nummer 013 – 514 26 36 
of per e-mail: ontvangst@landgoedbaest.nl. 
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Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest biedt een 

waardige laatste rustplaats voor de overledene. 

Een locatie met een rijke historie, waar rust en stilte op 

aangename wijze overheersen. 

Hier worden overledenen begraven met respect en 

liefde voor de natuur, zonder dat dit leidt tot verstoring 

van het landschap. 

De kringloop van het leven staat hier centraal: 

het lichaam wordt weer teruggegeven aan de natuur. 

 

De graven in het Bos van de Heilige Geest liggen op 

ruime afstand van elkaar en zijn willekeurig en royaal 

uitgezet over de begraafplaats, rekening houdend met 

de natuurlijke begroeiing. De oppervlakte van een 

enkel grafrecht bedraagt 12,5m², van een dubbel 

grafrecht 25m² en van een familiegrafrecht 37m². 

De oppervlakte van een grafrecht voor urnen bedraagt 

4m².  

De grafrechten worden uitgegeven voor 50 jaar of 

eeuwigdurend, waarbij de grafrust eeuwig is omdat de 

graven niet worden geruimd. 

Op de begraafplaats is ook gelegenheid voor 

asverstrooiing. 

Iedereen, ongeacht afkomst, achtergrond en 

geloofsovertuiging kan hier begraven worden. 

 

De natuurbegraafplaats is ondergebracht in Stichting 

Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest, om de 

continuïteit van de begraafplaats tot in de lengte van 

jaren te kunnen waarborgen. 

De gronden van de natuurbegraafplaats zijn in 

erfpacht aan deze stichting uitgegeven. 

Zo kan de stichting onafhankelijk van Landgoed Baest 

de begraafplaats beheren.  

 

-Minimale belasting voor de natuur door gebruik van 

 biologisch afbreekbare materialen. 

-Eeuwige grafrust. 

-Zelf uw laatste rustplaats uitzoeken. 

-Geen grafmarkering, behoud van de natuur staat 

 centraal. 

-Geen kosten achteraf voor verlenging of onderhoud. 

-Mooie plek om naar terug te keren, dit wordt vaak 

als minder beladen ervaren. 

M O O I S T E  L A N D G O E D  V A N  B R A B A N T  

(Brabantse Monumentenprijs 1997)  

Het gebruik van de historische Eikehoef voor de 

afscheidsceremonie en/of condoleance is bij de prijs 

inbegrepen. 

http://www.natuurbegraafplaatsbosvandeheiligegeest.nl/

