Aanplant van bomen of struiken bij de natuurgraven
Bij het graftype ‘natuurgraf met boom’ kiest u een boom of struik die na de
uitvaart wordt geplant bij het graf. Wij leggen u graag uit hoe dit verloopt.
SOORTKEUZE
U kunt één boom of struik uit kiezen uit de soortenlijst bomen en struiken. De soortkeuze is
afhankelijk van de beschikbare graven. Omdat afhankelijk van de plantsoort een bepaalde
(groei)ruimte tussen bomen nodig is verschillen de mogelijkheden per graf. Wij kunnen met u
meedenken en kijken voor een geschikte soort op de gekozen locatie.
AANPLANT
Op het moment van ingebruikname van het graf wordt de gekozen boom- of struiksoort aangeplant.
Het streven is altijd om dit op korte termijn te doen. Het is echter ook belangrijk dat de gekozen plant
een goede kans heeft om gezond uit te groeien. Daarom zal het tijdstip van aanplanten gewoonlijk in
het plantseizoen zijn (november tot april).
Er wordt plantmateriaal gebruikt van een goede kwaliteit, vorm en omvang. Voor struiken zoeken wij
een mooi vertakte struik uit van een redelijke maat, zodat direct een vol beeld ontstaat. Voor bomen
is de standaard omtrek 16-18 cm. Hierdoor staat er al een redelijk boompje.
BEHEER EN ONDERHOUD
Naast het bestellen en aanplanten wordt ook het beheer en onderhoud voor u gedaan. Mocht een
struik of boom ondanks de zorg uitvallen dan wordt deze vervangen.
Bij aanplant worden bomen voorzien van een gietrand en boompalen en banden. Dit is nodig om de
boom water te kunnen geven en de eerste jaren (gewoonlijk tot max. 3 jaar) te ondersteunen. Na
deze periode worden de gietrand en boompalen weggehaald waardoor een natuurlijk beeld ontstaat.
Het beheer en onderhoud is gericht op het creëren van gezond uitgegroeide bomen en struiken die
oud kunnen worden en wellicht zelf in de toekomst waardevol of monumentaal kunnen worden.

