HERDENKINGSBOS BIJ DE KAPEL VAN DE H. EIK

Een Unieke Boom, in een bijzondere omgeving
REGLEMENT
Artikel 1
Het parochiebestuur van St. Odulphus van Brabant is eigenaar van het perceel (K 811) te Oirschot.
Betreffend perceel is gelegen achter de parkeerplaats van Kapel de Heilige Eik. De te planten bomen
zijn zoveel als mogelijk verschillende eikensoorten (Quercus). De geplante bomen blijven eigendom
van de parochie.
Artikel 2
Een parochiële werkgroep Herdenkingsbos bestaande uit de voorzitter en de penningmeester van het
parochiebestuur, aangevuld met een coördinator herdenkingsbos en een boomdeskundige behartigt de
dagelijkse gang van zaken, de tarieven voor de instandhouding en verder te maken beleidskeuzes.
Specifieke taken binnen de werkgroep:
De bestuursleden zorgen voor de afstemming met het parochiebestuur dat eindverantwoordelijk is. De
boomdeskundige is vooral belast met het selecteren en het planten van de bomen en het onderhoud
daarvan en draagt zorg voor het betreffende terrein.
De coördinator onderhoudt de contacten met geïnteresseerden en wijst in overleg met de
boomdeskundige de mogelijke plantplaatsen en boomsoorten aan. Verder begeleidt hij de financiële
afwikkeling.
Artikel 3
Iedereen die zich aan de in dit reglement gestelde voorwaarden houdt, kan in aanmerking komen om
een boom te laten planten ter herdenking van een voor hem/haar belangrijke gebeurtenis.
Bij aanschaf zal er een keuze geboden worden uit een drietal plantlocaties met daarop drie
verschillende boomsoorten. In het herdenkingsbos ontwerpplan is rekening gehouden met boomsoort
en groeiwijze.
Eén keer per jaar worden in het vroege voorjaar tijdens een goed plantmoment de bomen geplant in
opdracht van de boomdeskundige. De belanghebbenden zullen daarvan tijdig in kennis worden
gesteld. De eenmalige kosten voor het planten van een herdenkingsboom bedragen €1.800,--. In dit
bedrag zitten alle kosten verdisconteerd:
 het plantrijp maken van het terrein,
 de aanschaf van de boom,
 de paal met plaquette,
 het planten en het onderhoud van de boom en het terrein.
Omdat dit in lengte van jaren professioneel wordt uitgevoerd, bepaalt dit in belangrijke mate de prijs.
Er wordt een hergroeigarantie verstrekt van drie jaar. Omdat een boom een levend organisme is dat
blootstaat aan natuurrampen, ziekten en andere omgevingsfactoren en zoals elk organisme uiteindelijk
ook sterfelijk is kan geen verdere garantie gegeven worden.
Eventuele afgestorven exemplaren worden dan ook gerooid en niet vervangen.
Artikel 4
Omdat uniformiteit en soortechtheid ons uitgangspunt is en om aan de eisen te voldoen die wij als
werkgroep stellen aan onze uitgangsbomen, selecteert en koopt de werkgroep de bomen zelf in en
kunnen alleen door ons voorgedragen bomen in opdracht van onze boomdeskundige geplant worden.
Verder plaatsen wij uniforme plaquettes met daarop de naam van de soort boom en door
geïnteresseerde aangedragen beknopte tekst. Andere uitingen worden niet toegestaan.
Artikel 5
Bij eventuele verschillen van inzicht is het oordeel van de werkgroep Herdenkingsbos
leidend en bindend.

