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www.valkenswaard.nl

Aanvraag voor het planten van een herinneringsboom

Gegevens rechthebbende:
Naam
Voornamen voluit
Geboortedatum en -plaats
Geslacht

m v

Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
Relatie tot de overledene(n)
Emailadres

Gegevens Overledene:
Naam
Voornamen voluit
Geboortedatum en -plaats
Geslacht

m v

Adres
Postcode en Woonplaats
Burgerlijke staat

 ongehuwd
 weduwe/weduwnaar
 gehuwd/geregistreerd partnerschap  gescheiden

Overleden op

te

Datum crematie

Te

Uitvaartverzorger
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Gegevens herinneringsboom:

Soort herinneringsboom

 Grove vliegden  Sierkers

 Amerikaans krentenboompje

 Ruwe berk

 Gewone beuk

Naamplaatje

 Ja

 Nee

Uitstrooien as

 Ja

 Nee

Locatie*
Datum ingang

Eerst volgende plantdag

Looptijd boomakte

10 jaar

Kosten

Met het invullen van dit formulier geef ik aan op de hoogte te zijn
van de kosten voor het planten van de boom. Zie hiervoor
tarievenlijst begraafplaats:
Planten van herinneringsboom;
Plantrecht herinneringsboom 10 jaar.

Plaats, datum
Handtekening rechthebbende:

* In overleg met begraafplaatsbeheerder
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Reglement herinneringsbos gemeente Valkenswaard 2016
Doel van het planten van herinneringsbomen in Valkenswaard:
Een herinneringsbos verwezenlijken met bomen die geplant zijn door
nabestaanden, om dierbaren te herdenken op de begraafplaats.
Met het herinneringsbos wordt op symbolische wijze tot uitdrukking gebracht dat de
overledenen tot in lengte van dagen voortleven in nieuwe natuur.
Veel gestelde vragen over het herinneringsbos:
Wie mag planten?
 Nabestaanden van de betreffende overledene kunnen een herinneringsboom
(laten) planten.
Wanneer planten?
 Tijdens de plantdagen die van tevoren worden vastgesteld door de gemeente.
Op voorgeschreven tijdstippen wordt geplant.
Hoe planten?
 Tijdens de plantdag kan de boom geplant worden door de nabestaanden. Dit,
onder begeleiding van een afgevaardigde van de gemeente.
Onderstaand leest u het reglement, zoals vastgelegd volgens het besluit door het
college ‘Regels voor herinneringsbomen op de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof
2016’.
Hierin zijn de regels opgenomen voor het planten van een herinneringsboom.
Hiermee kunt u antwoord krijgen op vragen zoals ‘mag ik zelf een boom planten?’,
‘welke boom mag ik planten?’ en ‘hoe gaat het planten in zijn werk?’.
Wanneer u na lezing van dit document nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met
de gemeente Valkenswaard.
Begripsbepalingen
1. Herinneringsboom; boom geplant ter nagedachtenis aan een overledene;
2. Herinneringsbos; bos dat opgebouwd wordt door herinneringsbomen op de
gemeentelijke begraafplaats Eikenhof;
3. Boomakte; akte die de gemeente uitgeeft als bewijs van uitgifte van een
herinneringsboom.
Uitgifte boomakte
1. Een boomakte voor een herinneringsboom wordt enkel uitgegeven door de
gemeente;
2. Een boomakte, uitgegeven door de gemeente Valkenswaard geeft het recht tot;
a. het uitzoeken van een boomsoort binnen het aangegeven assortiment
voor het betreffende herdenkingsbos;
b. het aanwijzen van een plantlocatie, binnen de aangegeven plantplekken
die zijn bepaald door de gemeente;
c. het planten van een boom op een plantdag, georganiseerd door de
gemeente op de bepaalde plantplek.
3. De boomakte heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Naast bovenstaande
rechten verkrijgt de rechthebbende hiermee ook het recht op: aanschaf van de
boom met (indien nodig) boompaal en gedenkplaatje, de voorbereiding van het
plantvak, het na-bewerken van het plantvak en het onderhoud van de boom
gedurende de doorlooptijd.
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Boom
1. Gemeente Valkenswaard koopt de betreffende bomen in.
2. De boom is eigendom van de gemeente en blijft dat ook na het planten.
3. Nabestaanden van de betreffende overledene kunnen een herinneringsboom
(laten) planten.
4. Tijdens de plantdagen kan de boom op overeengekomen tijdstippen geplant
worden door de nabestaanden. Hierbij dient een afgevaardigde van de
gemeente aanwezig te zijn.
5. Assortiment uit te kiezen bomen;
a. Amelanchier lamarckii (Amerikaans krentenboompje)
b. Betula pendula (ruwe berk)
c. Pinus sylvestris (grove den)
d. Prunus ‘Acculade’ (sierkers)
e. Fagus sylvatica (gewone beuk); enkel op aangeduide plaatsen op kaart
waar deze naam bij staat.
6. De plantplekken en het assortiment zijn bepaald volgens de bij de regeling
gevoegde overzichtstekening (‘Overzicht herinneringsbomen’ d.d. 2016). Voor
een overledene kan maximaal 1 boom geplant worden. Hierbij zijn
plantplekken met een voorgeschreven boomsoort, maar er zijn ook
plantplekken met een nog te kiezen soort (uit assortiment van a t/m d).
7. Wanneer onverhoopt de boom binnen 10 jaar afsterft, zal de gemeente
zorgdragen voor herplant van een nieuwe boom, van dezelfde soort op dezelfde
plek. Hieraan zijn voor de nabestaanden geen kosten verbonden.
As verspreiding
1. As mag tijdens het planten van de boom uitgestrooid worden in het open
plantvak, op de wortels van de boom;
2. As mag niet in een urn of iets vergelijkbaars geplaatst worden. Enkel de as
mag bij de wortels verspreid worden.
3. As mag niet na de plantdag bij de boom verspreid worden.
4. Wanneer men nadien as wil verspreiden, dient dit op het strooiveld gedaan te
worden.
Gedenkplaatje
1. Een aangeplante boom krijgt (indien gewenst door de nabestaanden) voor 10
jaar een gedenkplaatje dat nabij de betreffende boom wordt geplaatst. Na 10
jaar wordt het gedenkplaatje verwijderd, tenzij gebruikt gemaakt wordt van de
mogelijkheid tot verlenging met telkens een maximum van 10 jaar.
De boom blijft staan tot aan het einde van zijn levensduur. De boom behoudt
hiermee zijn functie als herinneringsplek voor nabestaanden, alleen is hij nu
opgegaan in het bos.
2. Gedenkplaatjes worden in opdracht van de gemeente verstrekt en op
aanwijzing van de nabestaanden gegraveerd.
3. Het is niet toegestaan andere uitingen aan te brengen dan het voorgeschreven
gedenkplaatje. Indien deze toch worden geplaatst, worden deze verwijderd
door, of in opdracht van, de gemeente.
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