De herinneringsboom
“Een levend monument”

De herinneringsboom

Herdenken wordt steeds persoonlijker. Een herinneringsboom komt tegemoet aan de wens voor een ‘levend monument’.
Het is mogelijk om ter nagedachtenis aan de overledene, in het bijzijn van de nabestaanden, een boom te (laten) planten waarbij de as
aan de grond wordt toegevoegd. In plaats van verstrooien of toevoegen kan de as ook in een milieuvriendelijke eco urn worden bijgezet.
Deze urn is van natuurlijk materiaal en zal na verloop van tijd opgaan in de aarde.
Met de boom wordt een symbool ter nagedachtenis aan de overledene geplaatst.
Een boom als een levend monument.
Als een boom niet aanslaat, binnen een periode van twee jaar, wordt op kosten van de begraafplaats, een nieuwe boom geplant. Van
de as wordt bij de eerste aanplant 50% gebruikt. Is een hernieuwde aanplant noodzakelijk dan wordt het restant van de as benut. Indien
dit niet noodzakelijk is, dan wordt het restant bij de grond rondom de boom gevoegd.
Bij de boom kan de naam van de overledene geplaatst worden op een naamplaat.

Welke bomen?

In bijlage treft u een overzicht van mogelijke bomen die het meest geschikt zijn voor Algemene begraafplaats Sint Janshof en begraafplaats
Iepenhof.

Welke locatie?

Op de begraafplaats zijn plaatsen aangewezen voor het plaatsen van een herinneringsboom.
U kunt bij de beheerder of medewerkers van de begraafplaats navragen, waar de herinneringsboom geplant kan worden.

Kosten

Voor het plaatsen van een herinneringsboom, krijgt u te maken met de volgende kosten:
-		
-		
-		
-		

Plantrecht 30 jaar (inclusief boom)
Plaatsingsrecht
Onderhoud 30 jaar
Beschermbeugel met naamplaat

Wilt u meer weten over de herinneringsbomen? Neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats.
Tel. 015 - 25 111 84 (Sint Janshof)
Tel. 015 - 205 23 00 (Iepenhof)

PLAATSING HERINNERINGSBOOM
1. Particuliere gedenkplaats
De beheerder heeft op de begraafplaats locaties aangewezen bestemd voor particuliere gedenkplaatsen waar een boom kan worden
aangeplant.
2. Vergunning
Het plaatsen van een boom kan alleen met vergunning van de begraafplaats beheerder.
3. Keuze aanplant
De beheerder heeft een selectie gemaakt van geschikte bomen waaruit u kunt kiezen.
4. Gedenkteken
Bij de boom mogen geen aanvullende (gedenk)tekens in welke vorm dan ook worden geplaatst anders dan de door de beheerder
geplaatste boombeugel voorzien van een gedenkplaatje.
5. Termijn
Termijn van plantrecht is maximaal 30 jaar. De termijn vangt aan op de datum waarop de particuliere gedenkplaats is uitgegeven.
Verlenging van genoemde periode is dus uitgesloten.
6. Overschrijving van verleende rechten
Zie hiervoor het artikel in het reglement van de begraafplaats.
7. Onderhoud asboom
De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd onderhoud in de vorm van te weinig water geven, bemesting of
andere zaken die de groei van de boom kunnen beïnvloeden.
Tevens is de beheerder niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade door derden, weersomstandigheden of andere niet
aanwijsbare zaken.
Op de boom is alleen een garantie van toepassing als direct aanwijsbaar is dat de boom onjuist is aangeplant of als verkeerd
plantmateriaal is geleverd.
De beheerder kan in situaties waarbij de boom een gevaar oplevert voor derden overgaan tot verwijdering van die delen van de boom
die de gevaarlijke situatie veroorzaakt.

ACER CAMPESTRE
Spaanse aak of veldesdoorn

De Spaanse aak is een sterke, middelgrote boom.
Vorm: ovaal, dichte kroon
Hoogte: circa 12 meter
Breedte: 7 tot 8 meter

Sierwaarde:

In april valt de bloei en bladvorming samen. De kleine,
groengele bloemen bevatten veel nectar en pollen,
waardoor ze zeer geliefd zijn bij bijen en insecten. Na
de bloei draagt de Spaanse aak vleugelvruchten. In de
herfst verkleuren de bladeren naar warm goudgeel.

Symboliek:

De Spaanse aak of veldesdoorn staat symbool voor
wilskracht, bescherming tegen onheil en levenskracht.

ACER PSEUDOPLATANUS
‘ATROPUREUM’
Gewone esdoorn (variëteit)

De gewone plataan of bergesdoorn is een krachtig
groeiende, sterke boom. De cultivar ‘Atropurpureum’
heeft blad dat aan de bovenzijde violetgroen en aan
de onderzijde prachtig violet van kleur is.
Vorm: eironde tot ronde, dicht kroon
Hoogte: 20-25 meter
Breedte: 15-20 meter

Sierwaarde:

In de lente geelgroene bloei op het kale hout en
violetkleurig blad, in de zomer groenviolet blad waarbij
de onderzijde violet is, in de herfst rood blad en rode
vleugelnoten en in de winter valt de grijbruine bast op.

Symboliek:

De esdoorn staat symbool voor eerlijkheid,
zelfstandigheid, bescheidenheid en hulpvaardigheid.
In Japan symboliseert de esdoorn bescherming tegen
onheil.

Eironde tot ronde dicht kroon.

De groene bovenzijde en violetkleurige onderzijde van het blad.

Licht afschilferende grijsbruine bast.

ACER RUBRUM
Rode esdoorn

De rode esdoorn is een schitterende verschijning met
blad in dieprode en violette tinten.
Vorm: dichte ronde eivormige kroon
Hoogte: circa 15 meter
Breedte: 1-9 meter

Sierwaarde:

In de zomer verkleurt het blad naar donkergroen
met een rode glans. De herfstverkleuring naar diep
goudgeel is fenomenaal

Symboliek:

De rode esdoorn staat symbool voor onafhankelijkheid
en bescherming tegen onheil.

AESCULUS HIPPOCASTANUM

BETULA PUBESCENS

De witte paardenkastanje wordt al eeuwenlang
aangeplant in Europa. Het is een uitbundig bloeiende
boom met een rijke vruchtdracht. De kroon is zeer dicht,
waardoor de boom diepe schaduw werpt.

De zachte berk is in groeiwijze en habitat gelijk aan
de ruwe berk, maar heeft minder afhangende twijgen
en een bruinere bast. De boom wortelt wat dieper dan
de meeste berken en is extreem winterhard. De soort
ontleent zijn naam aan de fijn behaarde twijgen en
jonge blaadjes, en aan zijn zachte bast.

Witte paardenkastanje

Zachte berk

Vorm: breed eironde, zeer dichte kroon
Hoogte: 20-25 meter
Breedte: 16-20 meter

Vorm: onregelmatig ovale, open kroon
Hoogte: 15-20 meter
Breedte: 10-15 meter

Sierwaarde:

In het voorjaar loopt de boom vroeg uit en bloeit wit, in
de zomer worden groene vruchten gevormd die in de
herfst vallen en openbarsten.

Sierwaarde:

In het voorjaar frisgroen blad, in de zomer komen daar
geelgroene katjes bij, in de herfst verkleurt het blad
geel en worden geelbruine vruchtkatjes gevormd. In de
winter, maar ook in andere jaargetijden valt de
bruin-witte bast op.

Symboliek:

Symbool voor charme en luxe.

Symboliek:

Symbool voor aantrekkelijkheid, bescheidenheid en
vriendelijkheid.

Breed eironde, zeer dichte kroon.

Witte bloeiwijze in het voorjaar.

Onregelmatige ovale, open kroon. Bruin-witte bast.

Bruine vruchten (kastanjes) in de herfst.

Katjes aan de boom.

Frisgroenblad in het voorjaar.

CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM

PRUNUS AVIUM PLENA

De Katsuraboom is een boomsoort afkomstig uit Japan
en China.

De zoete kers of kriek is een inheemse boom die zich
thuisvoelt in bossen en houtwallen. De cultivar ‘Plena’
kenmerkt zich door de gevulde bloei. Deze boom vormt
net als de hoofdsoort zware hoofdtakken, waardoor
een brede kroon ontstaan.

Katsuraboom of Hartjesboom

Zoete kers, kriek

Vorm: eerst ovaal, later meer ronde vorm
Hoogte: 6-12 meter
Breedte: 6-9 meter

Vorm: rond, halfopen kroon
Hoogte: 10-15 meter
Breedte: 8-12 meter

Sierwaarde:

In het voorjaar verkleurt het hartvormige blad naar
paarsachtig om in de zomer groen te kleuren. De herfst
geeft het blad geel tot robijnrode kleur. De bloei is
onopvallend, maar lange boonachtige vruchten.

Sierwaarde:

In het voorjaar witte gevulde bloei en bronsroodblad,
in de zomer groen blad en in de herst geeloranje blad,
maar geen vruchten.

Symboliek:

De Katsuraboom is een heilige boom in China en
Japan. Hier staat hij ook bekend als de hartjesboom.
Een symbool voor liefde.

Symboliek:

De kers is symbool voor vruchtbaarheid, opvoeding en
teleurstelling.

Witte bloeiwijze in het voorjaar. Ronde halfopen kroon.

Groen blad in de zomer.

Gevulde bloei in het voorjaar.

QUERCUS ROBUR

SEQUOIADENDRON GIGANTEUM

De zomereik is een inheemse soort die zeer oud kan
worden. De boom heeft een variabel gevormde kroon,
door de verschillen in genetische herkomst. De habitus
is breed en los met veelal grillige takken.

De mammoetboom of reuzensequoia is een snel
groeiende groenblijvende naaldboom en heeft in de
herfst bruine kegels. In het Sequoia National Park staat
het grootste exemplaar van deze soort met een hoogte
van 83 meter. In Nederland wordt de boom maximaal
30 tot 40 meter hoog. De zachte schors van de boom
is roodbruin en heeft een vezelachtige structuur.

Zomereik

Mammoetboom, reuzensequoia

Vorm: onregelmatige ronde, halfopen kroon
Hoogte: 25-30 meter
Breedte: 25-35 meter

Vorm: piramidaal
Hoogte: 30-40 meter
Breedte: 8-10 meter

Sierwaarde:

In het voorjaar loopt de boom bronsrood uit en worden
geelgroene katjes gevormd, in de zomer zijn de
bladeren groen (kan last hebben van meeldauw) en
worden groene vruchten (eikels) gevormd. In het najaar
wordt het blad en de vruchten bruin. In de winter zit
de sierwaarde vooral in de grillige takstructuur en
donkergrijze gegroefde bast.

Sierwaarde:

Blauwgroen schubachtige
naalden, kegels en boomschors

Symboliek:

Eeuwigheid, wijsheid,strekte, stabiliteit en groei.

Symboliek:

De onregelmatige ronde, halfopen kroon van de zomereik.

Gegroefde bast.

De eik staat symbool voor onvergankelijkheid,
bescherming, eeuwig leven, onsterfelijkheid,
levenskracht, vruchtbaarheid, onverzettelijke kracht,
standvastigheid, wijsheid, vriendelijkheid, liefde en
veiligheid.

Vruchten (eikels) van de boom.

Piramidaalvormige kroon.

De roodbruine schors.

De kegels van de boom.

TILIA PLATYPHYLLOS
Zomerlinde, grootbladige linde

De grootbladige linde of zomerlinde is een inheemse
boom, die van oudsher veel op dorpspleinen wordt
aangeplant. De soort loopt van alle lindes als eerste uit,
bloeit eind juni als eerste en laat als laatste zijn blad
vallen. De zomerlinde is een sterke soort die nauwelijks
wordt aangetast door bladluizen. De soort is te
herkennen aan de hartvormige bladeren met naaldjes
eraan.
Vorm:

breed eironde, halfopen kroon, vormt 		
stamopslag
Hoogte: 30-35 meter
Breedte: 25-30 meter

Sierwaarde:

In lente loopt het blad heldergroen uit, in de zomer
gele geurende bloei, in de herfst grijsbruinevruchten
en in de winter vallen de bruinrode twijgen op
en de gegroefde bast.

Symboliek:

Symbool voor verbondenheid, bescherming,
schoonheid en liefde veiligheid.
Breed eironde, halfopen kroon.
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Gele bloeiwijze eind juni.

Hartvormige bloeiwijze.
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