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Wat mag u op het graf plaatsen? Wat is er NIET toegestaan?

• Het houten naambordje uitgegeven door de natuur-
 begraafplaats.
•  Een zwerfkei, alleen in overleg met en na toestemming van
 de beheerder.
•  Een inheemse plant die voorkomt op onze plantenlijst,
 mits afkomstig van een wilde plantenkwekerij en geplant
 rechtstreeks in de aarde. Dit zijn de zogenaamde stinse
 planten.
• Een snijbloem zonder verpakkingsmateriaal.
•  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. Linten en kaarten mag u zo snel 
 mogelijk zelf verwijderen.

•  (Glazen) potjes, (plastic steek)vazen, kistjes, mandjes, 
 gecultiveerde planten, (graf)licht in welke vorm dan ook,
 fel gekleurde objecten, randmarkeringen, graftekens naar   
 eigen ontwerp en andere zaken geplaatst zonder 
 toestemming.
•  Religieuze tekens als kruizen of boeddha beeldjes e.d.
•  Pindaslingers of vetbollen aan bomen of struiken bevestigen.
•  Het afbakenen van de graven en harken rondom de graven.
•  De aarde verrijken met tuinaarde of het graf beleggen met 
 houtsnippers of ander materiaal.
•  Het zelf plaatsen van boomstammetjes. TIP: neem zelf een 
 vouwkrukje of klapstoeltje mee om bij het graf te zitten of 
 maak gebruik van de banken verspreid door het gehele bos.
 (Boomstammetjes die nu nog in het bos staan, zullen t.z.t. uit 
 het bos verdwijnen).

DE GRAFBEDEKKING NIET OP EIGEN INITIATIEF BEWERKEN.
BIJ TWIJFEL ALTIJD EERST INFORMEREN BIJ DE BEHEERDER.



Grafbeplanting Zwerfkei

Voorop gesteld; een graf in de natuur behoord onaangeroerd 
te blijven, laat de natuur haar gang gaan en daarom is géén 
grafonderhoud de juiste keuze. 
Maar omdat wij uit ervaring weten dat er bij nabestaanden,
zeker in de beginperiode toch beplanting gewenst is, is hiervoor 
een ontwerpadvies samengesteld. 
Verder mag u mos, dennenappels, een boomstronk of mate-
rialen uit het bos gebruiken om in combinatie met de juiste 
planten een natuurlijke uitstraling creëren.
A.u.b. geen grafomkadering maken van takken of ander mate-
riaal. Graven horen bij het bos en omgekeerd. Het bos en de 
graven geven samen het geheel een natuurlijke uitstraling.

Inheemse planten, die van nature in deze streek voorkomen 
mogen op een graf geplant worden, dus geen cultivars van 
kwekers of tuincentra. Samen met onze adviseur-bioloog
hebben we van deze inheemse planten een lijst samengesteld 
die afgebeeld staan bij het informatiepunt. Of scan de QR-code 
op deze pagina voor de plantenlijst.
Uitzondering rond Allerheiligen en de Kerstdagen staan we voor 
maximaal een week een kleine creatie toe, in de eerste volle 
week erna wordt alles weer door onze beheerders verwijdert. 

Nabij de ingang liggen honderden zwerfkeien waaruit u er een 
mag kiezen. In overleg met de kunstenaar/steenhouwer kan in 
deze zwerfkei de naam van uw dierbare worden gegraveerd of 
gekenmerkt met een symbool, logo, of enkele woorden van
afscheid, waardoor het graf herkenbaar blijft voor nabestaan-
den. De zwerfkei is kosteloos (graveren op eigen kosten).
Wilt u de zwerfkei laten graveren, vraag dan aan de beheerder 
de contactgegevens van de steenhouwer of scan op deze
pagina de QR-code.



Handhaving Algemeen

De rechthebbende is persoonlijk verantwoordelijk voor de
algehele naleving van de regels krachtens het Beheersreglement 
van de natuurbegraafplaats.
Hij/Zij is ook aansprakelijk voor familie, vrienden en bekenden 
die zaken op het graf achterlaten die in strijd zijn met het
Beheersreglement.

Natuurbegraafplaats Bergerbos was de eerste natuurbegraaf-
plaats van Nederland en omliggende landen. In de beginjaren 
zijn er objecten op de graven geplaatst die nu niet meer toege-
staan zijn. Bij enkele graven kunnen wij, in samenspraak met de 
rechthebbenden, dit nog aanpassen, maar soms zijn bepaalde 
afspraken vastgelegd in een overeenkomst (grafakte) en is dit 
helaas niet meer mogelijk.
Loopt u door het Bergerbos en komt u objecten tegen die niet 
volgens de regels zijn, kopieer dit dan niet naar het graf van uw 
dierbare, maar zorg dat het graf volgens het huidige reglement 
in orde is.

Twijfelt u over of iets is toegestaan, neem dan contact op met 
de beheerder. Het niet naleven van deze huisregels kan leiden 
tot teleurstellingen.
Wanneer u objecten plaatst die in strijd zijn met de huisregels, 
dan behouden we ons het recht om deze ZONDER VERDER 
BERICHT te verwijderen.
Hiervoor zijn wij geen vergoeding verschuldigd.



Natuurbegraafplaats Bergerbos
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