onze 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 houden bordje 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 plantjes te poten die in overeenstemming zijn met de
bijgevoegde plantenlijst, te verkrijgen bij de genoemde kwekers of op de
natuurbegraafplaats.
Andere zaken, zoals bijvoorbeeld foto’s, relikwieën, exotische planten, bloempotjes 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 onze beheerder. 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.
Ik ben hiermee akkoord
Rechthebbende:

Bij twijfel altijd contact opnemen met de beheerder!

getekend op datum
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onze plantenlijst
Wanneer de natuur de vrije hand krijgt zullen de graven, geheel passend bij onze visie,
langzaam op gaan in de natuur.
Er zijn nabestaanden die op het graf van hun dierbare toch graag een bloemetje laten
groeien. Om dit mogelijk te maken hebben we samen met bioloog Henk Beckers een
plantenlijst samengesteld van planten die in het bos gedijen en geen bedreiging vormen
voor het biologische evenwicht.
Het zijn veelal planten die in het wild voorkomen en geen onderhoud nodig hebben
De meeste van deze planten zijn niet verkrijgbaar in tuincentra.
Ze groeien ieder jaar verder en komen ieder voorjaar weer opnieuw tot bloei.
De onderstaande lijst zijn allemaal planten die in de natuur gedijen en schaduw of half
schaduw verdragen.

Planten of bolgewassen
Natuurlijke planten
Mansoor
Lievevrouwe bedstro
Sempervivum ( huislook )
Salomonszegel
Kleine maagdenpalm
Daslook
Kleine maagdenpalm
Bosaardbei
Bosanemoon
Kruipend zenegroen

Donkere ooievaarsbek
Wilde akelei
Holwortel
( Vogel op de kruk )
Dalkruid
Lelietjes der Dalen
Maarts viooltje
Gevlekt longkruid
Bos vergeet me nietje
Wilde bosbes
Klaverzuring
Eikvaren

Lida van der Varst kan u adviseren met grafbeplanting
Lida van der Varst Gelegenheidsbloemwerk Raadhuisstraat 4 a
6061 EA Posterholt tel. 0475 402453 / 06 12910969
Lida_vandervarst@hotmail.com
U kunt ook terecht bij:
Marnis Kwekerij (tel. 045-4041872 / E-mail: info@marnis.nl)
WildePlantenKwekerij Yvonne Velthuis (tel. 043-4072864 /
E-mail: yvonnevelthuis@hetnet.nl)

Salomonszegel
Bolgewassen
Wilde boshyacint
(Scylla non Scripta )
Klein bladige klimop
Perzikklokje
Vingerhoedskruid
Sneeuwklokje
Lenteklokje
Gewone vogelmelk
Boeren crocus
Kievitsklokje

