
ALGEMENE VOORWAARDEN HERDENKINGSBOS 
NATUURBEGRAAFPLAATS ELSPETERBOS 

 

1. Bomen kunnen uitsluitend worden aangekocht via Stichting Natuurbegraafplaats Elspeterbos 

en blijven eigendom van de stichting. Op een aangeplante boom kan geen eigendomsrecht 

worden ontleend. 

2. De Stichting Natuurbegraafplaats Elspeterbos verplicht zich tot herplant binnen 12 maanden 

na plantdatum indien de boom niet aanslaat. 

3. Afhankelijk van de boomsoort staan de bomen drie tot vier meter uit elkaar. 

4. Asverstrooiing en asbegraving zijn niet toegestaan, evenals het achter laten van bloemen, 

knuffels, kaarsjes of andere herinneringsvoorwerpen. Ook is het niet toestaan bloembollen te 

planten. Deze spullen zullen direct en zonder overleg door de Stichting worden verwijderd. 

5. Kaarsen branden in het bos is uitdrukkelijk verboden vanwege brandgevaar. 

6. Het herdenkingsbos is een gedenkbos. Het is vanaf zonsopgang tot zonsondergang te 

bezoeken, maar het is van belang dat de rust bewaard blijft in het bos. Picknicken, feest vieren, 

muziek en zang ten gehore brengen, uitvoeren van herinneringsdiensten of -rituelen in het bos 

zijn zonder toestemming vooraf niet toegestaan. 

7. De Stichting Natuurbegraafplaats Elspeterbos is niet verplicht om bomen te vervangen die 

door brand of stormschade zijn gestorven. 

8. De aankoopprijs van de boom is inclusief onderhoud en beheer gedurende 10 jaar. De boom 

wordt een onderdeel van het bos en zal als zodanig worden onderhouden, indien noodzakelijk 

voor een goede bosontwikkeling kan de boom worden gesnoeid of worden gekapt. 

9. Stichting Natuurbegraafplaats Elspeterbos houdt zich het recht voor plantdagen te verplaatsen 

als het weer in de periode voorafgaande aan de plantdagen niet goed is geweest voor de groei 

van de bomen of dat de weersomstandigheden zo slecht zijn wat gevaar kan opleveren voor de 

planters van de bomen. Het besluit hiertoe wordt genomen door de manager van de Stichting 

Natuurbegraafplaats Elspeterbos. 

10. De Stichting is zich bewust van vandalisme. Hier wordt geen garantie voor gegeven. 

11. Situaties en / of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van de 

Stichting Natuurbegraafplaats Elspeterbos. 


