Huisregels
Handleiding m.b.t. het omgaan met graven en grafbedekking op
natuurbegraafplaats Bergerbos
U heeft ervoor gekozen om uw dierbare bij te zetten op onze
Natuurbegraafplaats. Om ervoor te zorgen dat dit gebied ook een
natuurbegraafplaats blijft hebben we deze handleiding opgesteld en vragen we
u om zich aan onderstaande huisregels te houden.
Op het graf
Na de bijzetting plaatsen wij een houten grafmarkering met de naam van de overledene op
het graf. U kunt er voor kiezen om deze te behouden, of te verruilen voor een zwerfkei. Deze
zwerfkei stellen wij kosteloos ter beschikking en mag (op eigen kosten) gegraveerd worden.
Verder is het toegestaan om bosplantjes te planten die in overeenstemming zijn met de
plantenlijst (zie downloads). Te verkrijgen bij de genoemde kwekers of op de
natuurbegraafplaats.
Andere zaken, zoals bijvoorbeeld foto’s, relikwieën, exotische planten, (bloem)potjes,
mandjes, vazen, glas, etc. zijn niet toegestaan.
Daarnaast zijn alle vormen van vuur/licht/imitatielicht uitdrukkelijk verboden i.v.m.
bosbrand gevaar.
Rond het graf
Wanneer u behoefte heeft om even rustig bij het graf plaats te nemen adviseren we u om
een klapstoeltje of vouwkrukje mee te nemen. Het zelf plaatsen van bankjes of
boomstammetjes is niet toegestaan.
Het vastmaken, op welke manier dan ook, van voorwerpen aan bomen is niet toegestaan.
Handhaving
De rechthebbende is persoonlijk algeheel verantwoordelijk voor naleving van de regels
krachtens het beheersreglement van de natuurbegraafplaats.
Hij/zij is ook aansprakelijk voor familie, vrienden en anderen die op het graf zaken
achterlaten die in strijd zijn met het reglement.
Daarom vragen wij u om deze huisregels bekend te maken bij familieleden, vrienden en
kennissen van de overledene die het graf bezoeken. Deze handleiding is ook te downloaden
op onze website.
Algemeen
Twijfelt u over of iets is toegestaan, neem dan contact op met een van onze beheerders. Het
niet naleven van deze huisregels kan leiden tot teleurstellingen. Wanneer u voorwerpen
plaatst die in strijd zijn met bovenstaande, dan behouden we ons het recht voor om deze te
verwijderen. Hiervoor zijn we geen vergoeding verschuldigd.

Bosplanten
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 bosplanten (stinse planten) groeit het geheel uit tot een
natuurlijke grafbedekking.
Bosplanten (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. Zie de website voor de plantenlijst.
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 het
biologisch evenwicht en kunnen de biodiversiteit in de natuur negatief beïnvloeden. Ze
worden door onze beheerders verwijderd, ook wanneer ze in een mandje of bakje staan.
Daarom... geen (glazen) potjes, plastic steekvazen, mandjes of een overvloed aan
boeketten op de graven... één enkele bloem uit uw hart, heeft veel meer betekenis dan
100 bloemen!
Staan de planten die u wil aankopen niet bij de hoofdingang, zie dan de website voor de
gegevens van de leveranciers.
Bloemen op de dag van uitvaart. Uiteraard zijn grafdecoraties op de dag van uitvaart
welkom. Na ongeveer 2-3 weken worden de grafdecoraties van de graven gehaald en daarna
is het belangrijk dat het graf zijn natuurlijke uitstraling krijgt.

