Natuurbegraven
op Natuurbegraafplaats Bergerbos

Inloopmidddag vanaf maart tot en met
oktober, iedere eerste zondag van de maand
vanaf 13.30 tot 17 uur.

Welkom
Bergerbos, een positieve plek in de natuur
Natuurbegraafplaats Bergerbos werd 10 mei 2003
geopend en is daarmee de op één na oudste
natuurbegraafplaats van Nederland.
Even ten zuiden van het dorpje St. Odiliënberg, waar
het vlakke land langzaam overgaat in het heuvelland,
ligt langs een oude Romeinse Heerbaan
Natuurbegraafplaats Bergerbos.
Een prachtig bos met een positieve uitstraling en een
heel bijzondere plek in de natuur. Mensen die deze
locatie voor het eerst bezoeken, raken in de ban van de
vredige en intense sfeer.
Nergens is de cyclus van het komen en gaan intenser
voelbaar dan in de natuur van het Bergerbos.
Het is voor veel mensen een vredige gedachte om hier
te worden begraven, waarbij enkel een kleine maaskei
met naamsvermelding de plek van het graf markeert.

De grote voordelen van begraven op Bergerbos
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Grafrechten zijn er voor bepaalde en
onbepaalde tijd.
Geen grafonderhoud.
Geen traditionele grafmonumenten.
Alles onder één dak; begraven, bijzetten,
condoleance, afscheidsdienst en de catering.
Wij werken met alle uitvaartverzekeringen.
Natuurbegraafplaats Bergerbos is altijd
toegankelijk en is er voor iedereen.

Waaraan dankt Bergerbos deze unieke uitstraling?
Op deze plek komen een paar heel bijzondere natuurlijke elementen samen. Bergerbos is gelegen op een
sterke leylijn van waaruit positieve energie uit de aarde
opstijgt. Dit in combinatie met de antroposofische
vormen van het ontmoetingscentrum geven bezoekers
bij binnenkomst, onbewust een gevoel van geborgenheid. Deze spirituele combinatie, maakt Natuurbegraafplaats Bergerbos tot een unieke plek.
Roodborstje

Bergerbos, het concept
Maatwerk
Natuurbegraafplaats Bergerbos biedt een uitgebreid en
doordacht dienstenpakket waarover breed is gefilosofeerd en nagedacht. Voor iedere persoonlijke wens
hebben wij een - maatwerk -, oplossing: schroom niet
ernaar te vragen. Zo kunt u kiezen uit diverse typen
kist- of urnengraven; met korte, langere of onbeperkte
looptijden.
Ook bestaat de mogelijkheid graven uit te breiden,
grafrechten te verlengen of tussentijds om te zetten
naar een ander graftype.
Graven op Natuurbegraafplaats Bergerbos worden
nooit geruimd maar gaan op in de natuur.
Bergerbos werkt met looptijden
De meeste mensen hebben geen behoefte aan een
heel lange of onbeperkte looptijd. De keuze voor een
graf is vaak generatiegebonden, waarbij de oudere
generatie weer ruimte geeft aan de jongere.
Een eigen graf voor één begraving met de wettelijk
minimale looptijd van 20 jaar is meestal - voorlopig voldoende.
Bij - eigen graven - vanaf twee overledenen bestaat
de mogelijkheid om het grafrecht telkens met 10 of
20 jaar te verlengen.
Uiteraard is het ook mogelijk direct te kiezen voor
een langere looptijd.
Uw vrije keuze uit diverse graftypen
Kiest u voor een familiegraf dan heeft men de vrije
keuze uit een 60-tal plekken, verspreid door het bos en
gemarkeerd met paaltjes.
Gaat uw voorkeur uit naar een type bosgraf of naar een
natuurgraf, dan bent u vrij om waar ook in het bos een
uniek plekje te kiezen.
Deze plek wordt met zorg vastgelegd in ons register en
beschreven in de grafakte. Na de uitvaart stuurt
Bergerbos u de grafakte toe of wordt u uitgenodigd de
grafakte persoonlijk te komen ondertekenen.

Reserveren
Om er zeker van te zijn dat u op uw zelfgekozen plekje
wordt begraven, kunt u deze plek vooraf reserveren.
De kosten van het graf en de begraving worden in
overleg samengesteld.
Voor mensen in een terminale of pro-terminale fase
kunnen wij een zogenaamde: ‘op het schap reservering’
maken. Samen leggen wij de plek vast, noteren al uw
wensen en gegevens en bewaren het dossier tot het
bericht van overlijden.
Kosten begraven of cremeren
Begraven in de natuur is prijstechnisch gunstiger dan
een traditioneel graf met grafmonument en een urngraf
is ook gunstiger dan de huur van een urnennis.

Ooievaarsbek

Urnengraven
Bergerbos biedt een unieke en vooral piëteitvolle
(respectvolle) oplossing voor het bijzetten van een urn
of het verstrooien van de as.
Asbussen of strooikokers uit crematoria zijn meestal
niet afbreekbaar en daarom niet toegestaan. In
samenwerking met een kunstenares worden modellen
en tradities uit de oude urnengravencultuur van
duizenden jaren geleden gebruikt. Deze urnen zijn
gemaakt van gedroogde klei. Dit type urn is
vergankelijk en lost op in de kringloop van de natuur.
Ook bestaat de mogelijkheid om crematie-as
rechtstreeks in een urngraf te verstrooien.
Verstrooiing crematie-as
Bergerbos beschikt over een strooiveld voor crematieas. De beheerder maakt een kuil in de grond waarna
de as wordt verstrooid en weer met aarde afgedekt.
Op de plek van de verstrooiing wordt een boomschijfje
met naam van de overledene geplaatst. De naam van
de overledene is tot enkele maanden na de bijzetting
leesbaar en verdwijnt daarna langzaam in de omgeving.
Het boomschijfje wordt eenmalig aangereikt en wordt
daarna niet meer vervangen.
Uitvaartverzekeringen
Bergerbos werkt met alle uitvaartverzekeringen. In de
meeste gevallen handelt het om een zogenaamde
natura polis.
Na het overlijden van een verzekerde met een natura
polis regelt een uitvaartconsulent van de verzekeringsmaatschappij de uitvaart.
De uitvaartconsulent van uw verzekering kan u hierover
uitgebreid informeren.

Grafheuvel met 12 grote keien

Maaskeien uit de oude oer-Maas
De keien die we vinden in de Limburgse natuur zijn allemaal aangevoerd door de
oer-Maas en afkomstig uit het stroomgebied dat grote delen van Frankrijk, Duitsland,
België en Luxemburg bestrijkt. De door verwering en erosie vrijkomende gesteenten
zijn door de Maas - ingevroren in ijsschotsen - naar het noorden getransporteerd en in
de midden- en benedenloop afgezet. De Maas heeft gesteenten uit vele geologische
perioden aangevoerd. Uit dit reservoir van miljarden maaskeien zoeken wij de beste uit
om de graven van het Bergerbos te markeren.

Maaskeien
Nabij de ingang liggen honderden maaskeien waaruit
u er een mag kiezen. In overleg met een kunstenaar/
steenhouwer kan in deze maaskei de naam van uw
dierbare worden gegraveerd of gekenmerkt met een
symbool, logo, of enkele woorden van herinnering.
Hierdoor blijft het graf duidelijk herkenbaar voor
nabestaanden.
Na beëindiging van de grafrechttermijn wordt de
gegraveerde maaskei verwijderd en wordt de plek
verder met rust gelaten. In het Bergerbos is inmiddels
een rijke maaskeien-cultuur ontstaan met prachtige
creatieve creaties.
Bomen en graven
Natuurbegraafplaats Bergerbos kent een rijke variatie
aan boomsoorten in verschillende leeftijdscategorieën.
Wanneer een oude boom verdwijnt ontstaat op die plek
weer ruimte voor een nieuw graf. In de omgeving
worden dan weer enkele nieuwe jonge bomen aangeplant. Zo ontstaat op den duur een wisselwerking
tussen bomen en graven en wordt het hele bosgebied
optimaal gebruikt voor begraven en herbeplanting.

De natuur
Respecteer de natuur!
Natuurbegraven betekent het graf te laten opgaan in
de natuur, op en rond het graf geen zaken aan te
brengen die in strijd zijn met het basisprincipe, laat de
natuur zoveel mogelijk met rust. De natuurbegraafplaats biedt een aantrekkelijk alternatief voor mensen
die na hun overlijden niemand met de zorg van hun
graf willen belasten. Graven in de natuur hoeven niet te
worden onderhouden.
De natuurlijke beplanting mag gerust verder groeien, u
hoeft deze niet te snoeien. Hier geldt: hoe natuurlijker
hoe mooier, daarom geen blaadjes weg harken of het
graf afbakenen met boomstammetjes e.d.

Vingerhoedskruid

Sneeuwklokje

Stinse planten
Gecultiveerde planten zijn niet toegestaan. Bij de
hoofdingang zijn - stinse planten - (dit zijn planten die
van nature in het wild groeien) verkrijgbaar, die in het
bos gedijen.
De stinse planten keren jaarlijks terug en breiden zich
uit op en rond het graf.
In het bos is bijna alles voorhanden om met eenvoudige producten iets moois te maken; denk aan:
mos, takjes, dennenappels, boomstronken e.d.
In combinatie met enkele stinse planten groeit het
geheel uit tot een natuurlijke grafbedekking.
Waarom geen cultivars?
Cultivars zijn door kwekers gecultiveerde planten die
u aantreft bij tuincentra en bloemenwinkels. Om de
natuurlijke omgeving van Bergerbos te beschermen
en te waarborgen is het niet toegestaan cultivars op
de graven te plaatsen. Ze verstoren niet alleen de biodiversiteit in de natuur, maar ook de esthetische rust in
het bos.
Deze planten worden door onze beheerders verwijderd,
ook wanneer ze in een mandje of bakje staan.

Daarom... geen glazen potjes of plastic steekvazen op de graven, geen
boeketten in opvallende kleuren, dat hoort en past niet in de natuur.
Want... één enkele bloem uit uw hart, heeft veel meer betekenis dan
100 bloemen!

Grazende schapen langs het Bergerbos

Afscheidsdiensten en catering
Alles onder één dak
Wij bieden u de keuze uit een afscheidsdienst in de
buitenlucht in onze sfeervolle boskapel, op de
afscheidsheuvel of binnen in de ontmoetingsruimte.
Bergerbos beschikt over een prachtige uit natuurlijke
materialen opgetrokken ontmoetings- en afscheidsruimte. Dit van een grote glaspartij voorziene gebouw
biedt een geweldig uitzicht over de omgeving.
De ontmoetingsruimte biedt plaats tot 150 personen
voor een afscheidsdienst.
In overleg geeft u een volledige eigen invulling aan een
uniek afscheid en krijgt u hiervoor alle ruimte, tijd en
mogelijkheden.
Openingstijden
Natuurbegraafplaats Bergerbos is altijd toegankelijk.
Er staan géén hekken of poorten en we hebben ook
geen openings- en sluitingstijden. U mag op elk
moment het graf van uw dierbare bezoeken.
Het ontmoetingscentrum van Natuurbegraafplaats
Bergerbos is op werkdagen geopend vanaf 9.00 tot
17.00 uur. Tijdens deze tijden kunt u een beheerder
aanspreken en zijn de toiletten en infostand altijd
toegankelijk.
Openingstijden weekeinde
Op zaterdagen is de openingstijd van het
ontmoetingscentrum afhankelijk van de agenda en
afspraken met de beheerder. Op zondag is het
ontmoetingscentrum gesloten, behoudens als er een
activiteit plaatsvindt. Vanaf maart tot en met oktober is
Natuurbegraafplaats Bergerbos elke eerste zondag van
de maand geopend tussen 13.30 en 17.00 uur en kunt u
terecht voor een rondleiding of voor informatie.
Raadpleeg voor uitzonderingen, afgelastingen en
verplaatsingen onze website en de juiste
aanvangstijden.
Catering
Zie informatie over de diverse mogelijkheden op
onze website.

Stiltewandeling

Gedenkdagen
De kerstoverdenking wordt ieder jaar gehouden op
23 december om 19.00 uur, ongeacht welke dag van
de week. Deze openluchtdienst is jaarlijks zeer druk
bezocht.
Op Tweede Pinksterdag vindt jaarlijks om 10.30 uur
(mits het weer dit toelaat) een oecumenische dienst
plaats in de boskapel. Voor aanvangstijden en
verdere informatie raadpleeg onze website
www.natuurbegraafplaats.nl.
Bezinningsweek
Ieder jaar wordt op de laatste zondag van oktober de
Week van de Bezinning herdacht. Voor nabestaanden
wordt dan de traditionele stiltewandeling door het
Munnichsbos georganiseerd. Verder worden op deze
dag en de week hierop volgend nog een aantal andere
wisselende activiteiten georganiseerd.

Kerstoverdenking

Algemene Informatie
Hoe vindt u een graf?
Om het graf van uw dierbare gemakkelijk te kunnen
vinden, liggen rondom het centraal monument, rechts
van het hoofdgebouw, registerkeien verdeeld in
vakken van opeenvolgende jaren. Op iedere steen staat
de naam van de overledene en rechtsboven de letter
die verwijst naar het desbetreffend vak. Uit de bus bij
het infobord of gedenkmuur kunt u een plattegrond
nemen die u de weg wijst naar het graf dat u zoekt.
Voldoende plaats beschikbaar
Bergerbos heeft een oppervlakte van ruim 10 hectare
en bestaat geheel uit bos. Tussen de duizenden bomen
is nog voor heel lange tijd voldoende plek voor evenzovele graven en urnengraven.

Contact
Zie achterzijde info brochure voor onze contact gegevens.

Centraal monument

Registerkeien

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
9 tot 17 uur via telefoon 0475 202 232.
Roskam 7, 6077 NK St. Odiliënberg
bergerbos@natuurbegraafplaats.nl
www.natuurbegraafplaats.nl

