Via de Stichting Natuurlijk Herdenken zijn er twee manieren mogelijk
om de as van uw dierbare te verstrooien
1. Verstrooien in het natuurgebied Hoog Buurlo of Eelerberg (mét of zonder begeleiding door een
medewerker van de stichting)
2. Verstrooien in een natuurgebied dat u zelf kiest. Dit mag in alle natuurgebieden in Nederland die van
Staatsbosbeheer zijn.
In beide gevallen is het van belang om het aanvraagformulier volledig in te vullen. Dat kan eenvoudig
digitaal, maar u kunt het ook downloaden, invullen en het ons per mail of post sturen.
===
Kiest u voor een verstrooiing in natuurgebied Hoog Buurlo of Eelerberg, dan nemen wij – als u wilt dat wij
u bij de verstrooiing begeleiden - na ontvangst van het aanvraagformulier contact met u op. Wij kunnen
dan antwoord geven op mogelijke vragen en bespreken met u of het door u gewenste tijdstip mogelijk is.
Hierna ontvangt u van ons een bevestiging van de afspraak met daarbij de plattegrond en de factuur.
Wanneer wij de verstrooiing begeleiden, dan verzamelen we op het afgesproken tijdstip op de
parkeerplaats bij Hoog Buurlo of Eelerberg. Natuurlijk kunnen wij de as verstrooien, maar uiteraard mag u
dat ook zelf doen.
Na afloop ontvangt u van ons het Verstrooiingscertificaat. Wilt u de as in Hoog Buurlo of Eelerberg
verstrooien zonder dat wij u begeleiden, dan ontvangt u het certificaat (dat u toestemming geeft voor de
verstrooiing) per post.
===
Wilt u de as verstrooien in een natuurgebied van Staatsbosbeheer dat u zelf kiest dan is het belangrijk om
op het aanvraagformulier een zo goed mogelijke omschrijving van dat gebied te geven. Denk daarbij ook
aan water, vijvers, brede looppaden, ANWB paddenstoelen, boerderijen, molens etc. U kunt ook een
foto/afbeelding van bijvoorbeeld Google Maps uploaden/mailen.
Na ontvangst van uw aanvraag dienen wij uw verzoek in bij de desbetreffende boswachter van
Staatsbosbeheer. Na zijn/haar akkoord, ontvangt u van ons de factuur en het certificaat dat u toestemming
geeft om de as zelf te verstrooien in het afgesproken natuurgebied (dit gebied wordt op het certificaat
vermeld). De verstrooiing kunt u vervolgens zelf op het door u aangegeven tijdstip uitvoeren.
===
Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 0313 422 307 of
info@natuurlijkherdenken.nl
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