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Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op  

 

ZANDGRAVEN 

 

Bijlage bij het Reglement 2016, Artikel 32 
(versie juli 2020) 

 

GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN 

Deze bijlage bij het reglement 2016 van de begraafplaats betreft de voorschriften voor de graftekens en 

grafbeplantingen die op de zandgraven mogen worden aangebracht. 

 

GRAFMAAT 

De grafmaat van een enkel of dubbel zandgraf  is 200 cm lang en 100 cm breed. Voor een familiegraf zijn de 

maten 200 cm lang en 250 cm breed.  Buiten deze maten mogen geen graftekens en/of beplanting worden 

aangebracht. Voor z.g. kindergraven en keldergraven gelden andere afmetingen waarvoor informatie 

beschikbaar via de beheerder.  

 

GRAFTEKENS 

Vergunning 

Voor graftekens (grafmonumenten) dient de rechthebbende een vergunning (geen kosten aan verbonden) 

aan te vragen bij de beheerder van de begraafplaats. Een vergunningaanvraag dient vergezeld te gaan van een 

duidelijke tekening met afmetingen, opgave van de gebruikte materialen en de graftekst. In de praktijk 

wordt de vergunning meestal aangevraagd door de steenhouwer, namens de rechthebbende.  

Afmetingen 

Voor een enkel of dubbel zandgraf:  200 cm lang, 100 cm breed en maximaal 150 cm hoog, dikte tekstplaat 8 

cm of meer.  

Voor een familiegraf: 200 cm lang, maximaal 250 cm breed en maximaal 150 cm hoog, dikte tekstplaat 8 cm 

of meer.  

Voor een kindergraf: 130 cm lang, 70 cm breed, 70 cm hoog, dikte tekstplaat minimaal 6cm.1 

Materialen 

Materialen: In principe zijn alleen graftekens van natuursteen met de voorgeschreven afmeting toegestaan. 

Andere duurzame materialen en/of afwijkende maten mogen alleen worden gebruikt na voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van de beheerder. 

Plaatsing 

Plaatsing van een grafteken, verwijdering voor restauratie of aanvulling op een bestaande tekst, herplaatsing 

en alle andere werkzaamheden voor zover het reglement deze toestaat dient te allen tijde te geschieden in 

overleg en met toestemming van de beheerder van de begraafplaats. 

Nieuwe graftekens mogen niet eerder worden geplaatst dan 3 maanden na de begraafdatum. Deze periode is 

nodig om de grond de tijd te geven om in te klinken. 

 

GRAFBEPLANTINGEN 

Het aanbrengen van beplantingen, grind e.d. buiten de maten van het graf is niet toegestaan.  

Alleen stamrozen kunnen achter het grafteken geplant worden. 

Beplantingen binnen de grafmaat mogen een groeihoogte van 50 cm niet te boven gaan. 

Coniferen en heesters zijn niet toegestaan. Potplanten en bloemen in vazen mogen op het graf worden 

geplaatst. Het gebruik van vazen en potten van glas is niet toegestaan. 

 

* * * * * 

 
1 Aangepast n.a.v. bestuursbesluit d.d. 3 juli 2020 


