
 

 

 

 

 

Voorwaarden deelname Levensbomenbos          
 

 

 

Inleiding 

Iedereen kan door middel van het planten van een boom in het Levensbomenbos een voor hem of haar 

bijzondere gebeurtenis gedenken. 

De eigenaar of beheerder van het Levensbomenbos zal het terrein als bijzonder object beheren. 

Nadat het gehele terrein is vol geplant, beheert de eigenaar het nog 5 jaar als bijzonder object. Daarna 

gaat het levensbomenbos deel uitmaken van het boscomplex Maashorst en wordt het ook als onderdeel 

daarvan onderhouden. Het bos groeit vanaf dan op eigen kracht. 

 

 

Artikel 1 

Aankoop en onderhoud levensboom 

1. De aankoop en het onderhoud van een boom in het Levensbomenbos kan als volgt 

plaatsvinden: 

a) aanschaf en eventuele inboet van een boom naar keuze vanuit de in artikel 3 

aangegeven lijst en op voorwaarden dat de boom zoals in artikel 3 aangegeven nog 

beschikbaar is door de eigenaar of beheerder van het Levensbomenbos; 

b) aanschaf en eventuele inboet van een boom naar keuze vanuit de in artikel 3 

aangegeven lijst en op voorwaarde dat er voor de gekozen boom nog plantruimte is 

door de aanvrager. De plantplaats voor de gekozen boom wordt door de eigenaar of 

beheerder van het Levensbomenbos bepaald. 

2. Bij het planten van de boom wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn 

om samen te boom te planten. 

3. De gemeente verricht de noodzakelijke snoei. Het onkruidvrij houden van de boomspiegel en 

het geven van water is een verantwoordelijkheid van de aanvrager. Voor het water geven is 

een watertappunt aanwezig. 

4. De levensboom kan op de website van de gemeente worden uitgezocht. Hierbij kan de 

aanvrager aangeven of de naam van de aanvrager en/of reden voor plaatsing (omschrijving 

in max. 25 woorden) van de levensboom vermeld mag worden op de website. 

 

Artikel 2 

Gebruik van de locatie en rechten en plichten van de planter 

1. De planter is verplicht de locatie slechts in overeenstemming met de bestemming 

Levensbomenbos te gebruiken en als een goed huisvader/beheerder voor de locatie te zorgen. 

2. Het is de planter onder meer niet toegestaan: 

a) enige overlast te veroorzaken. Onder overlast wordt onder andere verstaan; lawaai, rook, stank, 

etc.; 

b) op de locatie, of in de directe omgeving van de locatie, snoeihout te verbranden; 

c) op/in de locatie bestrijdingsmiddelen (pesticiden/insecticiden) te gebruiken; 

d) op/in de locatie kunstmeststoffen te gebruiken; 

e) de gedaante, aard of indeling van de locatie te wijzigen; 

f) op de locatie bij wet verboden activiteiten te ontplooien; 

g) op de locatie caravans, auto’s, aanhangers e.d. te parkeren of op te slaan of toe te laten dat dit 

geschiedt; 

 

Artikel 3 

Levensboom 



1. De te planten levensbomen bestaan uit de volgende soorten: 

a. Beuk (Fagus sylvatica) 

b. Winterlinde (Tilia cordata)) 

c. Tamme kastanje (Castanea sativa) 

d. Zoete kers (Prunus avium) 

e. Zomereik (Quercus robur) 

f. Haagbeuk (Carpinus betulus) 

 

2. Maatvoering voor alle bomen geldt plantmaat 14-16 of 16-18. (aantal centimeter omtrek op 130 

centimeter hoogte.) 

3. In bijlage 1a zijn de bomen aangeduid met daarbij behorende kleuren en locatie in het 

Levensbomenbos. 

4. De keuze voor een boom wordt bepaald op basis van volgorde van intekening (First in/First out). Om 

de diversiteit te garanderen wordt per plantdatum een gelijk aantal bomen per soort beschikbaar 

gesteld. Zodra deze bomen op zijn dient een andere boomsoort te worden gekozen of kan er 

worden gewacht op een volgende plantdatum. 

5. Aanvragers kunnen bij de indiening van deelname aangeven of ze willen deelnemen aan een 

gezamenlijke plantdag die 1 of 2 keer per plantseizoen kan worden georganiseerd. Feitelijke 

doorgang van een plantdag is afhankelijk van aantal deelnemers. 

6. Het is de planter toegestaan om gedurende het eerste jaar na aanplant een gedenkteken te plaatsen. 

Dit gedenkteken mag alleen gemaakt zijn van een houtsoort voortkomend uit de hierboven 

vermelde houtsoorten. Daarnaast mag de omvang maximaal 30x30x30cm zijn, te plaatsen op 

maaiveldniveau. 

 

Artikel 4 

Onderhoud en begeleiding levensboom 

1. De eigenaar of beheerder van het Levensbomenbos verplicht zich om voor een periode van 1 maand 

na aanplant van de levensboom tot herplant over te gaan indien de boom door brand, 

stormschade of anderszins zodanig beschadigd is dat van normale groei of herstel geen sprake 

meer kan zijn. 

2. Het is denkbaar dat de levensboom niet aanslaat of door ziekte gekapt moet worden. Als zich dit 

tot 5 jaar na aanplant van de levensboom voordoet, wordt de boom door de eigenaar of 

beheerder van het Levensbomenbos herplant. 

3. Alle afspraken tussen de eigenaar of beheerder van het Levensbomenbos en de planter zullen tot 5 

jaar na planten van de boom gelden. 

4. Er mogen geen persoonlijke uitingen aan de boom worden bevestigd. 

5. Asverstrooiing en/of asbegraving is op het gehele perceel niet toegestaan. 

6. Het plaatsen van brandbare artikelen, zoals kaarsjes of waxinelichtjes, evenals andere voorwerpen 

die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving, zijn ten strengste verboden. 

 

Artikel 5 

Eigendomsrecht en overdracht 

1. De levensboom wordt eigendom van de eigenaar van het Levensbomenbos. Op de aangeplante boom 

kan geen eigendomsrecht worden ontleend door de planter. 

2. In situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar van het 

Levensbomenbos. 

 

Artikel 6 

Vergoedingen voor deelname 

1. Indien de boom door deelnemer wordt aangekocht, wordt een vergoeding gevraagd van € 65  

excl. btw. 

2. Indien de boom met een omtrek van 12-14 cm door de gemeente wordt aangekocht, wordt een 

vergoeding gevraagd van € 100 excl. btw. 

3. Indien de boom met een omtrek van 14-16 cm door de gemeente wordt aangekocht, wordt een 

vergoeding gevraagd van € 125 excl. btw. 
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