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De raad van de gemeente Tynaarlo
in vergadering bijeen op 11 september 2018
overwegende dat:
-

-

-

de wijze waarop en de vorm waarin nabestaanden hun overledenen willen herdenken
verandert. Naast de meer traditionele grafmonumenten en urnenmuren bestaat er
toenemend behoefte aan een meer natuurlijk omgeving om in te herdenken.
Herinneringsbossen zijn hiervan een voorbeeld;
binnen de gemeenteraad van Tynaarlo al eens is geopperd om een dergelijk bos te
creëren. Echter tot concrete voorstellen heeft het tot op heden niet geleid. Misschien
omdat het een nogal forse investering vraagt om gronden te verwerven en een goede
infrastructuur aan te leggen;
een goed(koper) alternatief zou kunnen zijn om te kiezen voor het omvormen van een
bestaand wandelpad in een zogeheten ‘Nagedachtenispad’ (zie toelichting
hieronder).

verzoekt het college:
-

-

te onderzoeken of het mogelijk is (en dat ziet uiteraard ook op draagvlak bij eventuele
omwonenden) om een bestaand wandelpad om te vormen tot een
Nagedachtenispad;
te onderzoeken hoe de kosten daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden en
hoe hoog de kosten voor nabestaanden bij benadering per boom zullen zijn;
op basis van dit onderzoek voor augustus 2019 een uitgewerkt plan aan de raad voor
te leggen om te komen tot een Nagedachtenispad.

en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting Nagedachtenispad:
Een nagedachtenispad is een (wandel)pad waar nabestaanden hun overledenen kunnen
herdenken. Een bestaand wandelpad kan hiervoor gebruikt worden. Dit pad moet vrij
toegankelijk zijn en daarom liefst in eigendom van de gemeente of de provincie. Bovendien
ligt het pad bij voorkeur centraal binnen de gemeente, in een “stille” omgeving en is semiverhard. Zo kunnen ook mensen die minder mobiel zijn er gebruik van maken.
Eens per jaar worden er op verzoek van nabestaanden langs de boorden van het pad bomen
(bijvoorbeeld linden) bij-gepland ter nagedachtenis aan personen. Bij elke boom staat een
identiek paaltje met identiek bordje. Op de bordjes staan steeds de personalia van de
betreffende overledene en eventueel een kort in memoriam (vergelijk wat gebruikelijk is bij
grafmonumenten). Er wordt enige ruimte gegeven voor het plaatsen van memorabilia.

De opdrachtgevende nabestaanden betalen voor de aanschaf van boom en toebehoren en
(eventueel) het planten van de boom. De kosten van onderhoud worden zo laag mogelijk
gehouden. Te overwegen valt daarom ook eigen werkzaamheid van de betrokken
nabestaanden te vragen. Wellicht is het mogelijk om vrijwilligers in te schakelen
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