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Mogelijkheden
    na crematie 
Laatste bestemming van de as

De Boskamp heeft ruimte voor iedere wens. De urn kan een mooi plekje krijgen in de 
natuur, of worden bijgezet in het columbarium. Ook kan de as worden uitgestrooid over 
een van onze strooivelden. Wanneer gewenst is het eveneens mogelijk om de as uit te 
strooien boven zee, mee te nemen naar huis of te laten verwerken in een mooi sieraad. 

Na de crematie bewaren we de as van een dierbare 30 dagen.  
Deze periode is wettelijk zo bepaald. Hierna kan aan de as een 
mooie laatste bestemming gegeven worden. 



Het urnenbos 
Een mooi plekje in de natuur geeft nabestaanden een 
bijzondere plek om naar terug te keren. In ons gedenkpark 
vindt u een weelderig urnenbos. Hier kunnen de speciaal 
voor De Boskamp ontworpen urnen in de vorm van een kei of 
een druppel worden geplaatst. Op de urn kan een naamplaat 
bevestigd worden.

Columbarium 
Het bijzondere achtkantige columbarium van De Boskamp 
is gesitueerd op de gelijknamige begraafplaats. Hier kunnen 
verschillende soorten sierurnen worden geplaatst in nissen 
voor één of twee urnen. In de nisjes kunnen foto’s, bloemen 
en ander kleine aandenkens worden geplaatst.

Verstrooien 
As uitstrooien van een dierbare is heel persoonlijk. U kunt de 
as verstrooien op ons strooiveld. Wilt u dit liever laten doen? 
Dan kan een medewerker de verstrooiing in uw aanwezigheid 
uitvoeren. Andere mooie laatste bestemmingen in de natuur 
zijn de zee en het bos.

Gedenkboetiek
De as van een dierbare kan bewaard worden in een urn, 
sieraad of beeldje. Zo blijft een geliefde heel dichtbij.  
Scan de QR-code om de veelzijdige collectie in onze  
online gedenkboetiek te bekijken.

Laat u inspireren 
We helpen u graag bij de keuze in materiaal, vorm en stijl.  
Een bezoek aan onze gedenkboetiek of een rondleiding  
leidt vaak al tot veel inspiratie en ideeën. Heeft u vragen  
over de mogelijkheden? Onze medewerkers van Advies & 
Zorg staan voor u klaar.

Advies & Zorg
0592 - 39 03 30    
advies.en.zorg@boskamp.nl


