
 
 

 

 

Informatie over de Bomenweide 

Op Zuiderhof is een Bomenweide waar een biologisch afbreekbare urn met de as van een 

overledene begraven kan worden bij/onder een boom. U kunt kiezen voor een boom 

gereserveerd voor uw eigen familie, uw vrienden of een algemene boom. De algemene boom 

is een boom waarbij de urnen van verschillende overledenen bijgezet kunnen worden. Bij 

iedere familie-, vrienden- of algemene boom kunnen maximaal 6 urnen worden bijgezet. 

Bijzettingen bij deze bomen worden mogelijk vanaf 2020. Het plantseizoen is mogelijk vanaf 

het najaar en eindigt in het voorjaar. Bij strenge vorst kan het mogelijk zijn dat er een nieuwe 

datum afgesproken moet worden voor het planten. U mag van te voren op afspraak, zelf een 

plek op deze Bomenweide aanwijzen waar u de boom wilt. 

Hiernaast kunt u er ook voor kiezen om een BIOS urn met een jonge boom te plaatsen op onze 

Bomenweide.  Deze BIOS urn is een biologisch afbreekbare urn. In de urn komt onder in de as 

van 1 of 2 overledene(n). Daarbovenop komt de aarde uit het plant gat. Met de as van een 

overledene als voedingsbodem kan hier een mooie boom uitgroeien. De mineralen uit de as 

worden door de wortels opgenomen en komen zo in de natuurlijke kringloop terecht. De 

bomen worden in de volle grond gekweekt en zijn daardoor gehard en zullen hier op onze 

Bomenweide verder groeien. 

Ook kunt u kiezen voor een partnerboom waarbij er maximaal 2 urnen bijgezet kunnen. 

Zo ontstaat in de loop der jaren een gevarieerd, natuurlijk bos op Zuiderhof. Daarom is het op 

deze plek niet toegestaan monumenten, planten, bloemen of andere gedenkvoorwerpen te 

plaatsen. Deze graven zijn eeuwigdurend. 

Bomen:   
U kunt kiezen uit deze 5 soorten bomen: 
Tamme kastanje, Winterlinde, Iep, Acacia of de Grove den 

 
Prijzen: 
 
De BIOS-urn met Partnerboom kost € 1.750,00. U kunt ervoor kiezen om een tweede urn te 
plaatsen bij deze boom. 
 
Familieboom / vriendenboom € 2.000,00 inclusief de eerste 2 urnen. Daarna mag u hier nog 
maximaal 4 urnen bijplaatsen. Voor de 3e t/m de 6e urn wordt de bijzetting (€ 260 per urn) 
en de kosten van de urn (dit varieert, afhankelijk van uw keuze) in rekening gebracht. 
 
Deze prijzen zijn inclusief het onderhoud zoals water geven, het snoeien en eenmalige 

vervanging mocht de boom onverhoopt dood gaan. 


