
GRAFBEDEKKING
IN MOLENLANDEN 



INLEIDING
Voor u ligt de brochure over het aanbrengen van grafbedekking 
op het graf van uw dierbare in de gemeente Molenlanden. 
Hierin vindt u allerlei informatie over de afmetingen, de 
aanvraag, het onderhoud en dergelijke van een grafbedekking.

TIJDELIJK NAAMBORDJE
Na de begrafenis plaatsen wij een tijdelijk naambordje op 
het graf. Op een nieuw particulier graf of een algemeen graf. 
Daarop staat de naam en de geboorte- en overlijdensdatum 
van uw dierbare. Dit naambordje zal maximaal 6 maanden 
op het graf blijven staan. Daarna wordt het bordje door ons 
verwijderd.

MAG IK GRAFBEDEKKING AANBRENGEN? 
Op alle soorten graven mag een grafbedekking worden 
aangebracht. Dit kan in de vorm van een gedenkteken met/of 
beplanting. Hiervoor gelden uiteraard wel regels en heeft u een 
vergunning nodig. De grafbedekking moet aan de volgende 
maximale en minimale* maten voldoen, tenzij anders vermeld. 
Een combinatie van een staand en liggend gedenkteken is op 
particuliere graven toegestaan.

Staand 
gedenkteken
h x b in cm

Liggend 
gedenkteken
l x b in cm

Grafbeplanting

l x b x h in cm
Particulier graf 90 x 80 180 x 80 180 x 80 x 50
Particulier dubbelgraf 90 x 160 180 x 160 180 x 160 x 50
Particulier kindergraf 70 x 60 100 x 60 100 x 60 x 50
Particulier urnengraf 60 x 60 60 x 60 60 x 60 x 50
Particuliere urnennis afdekplaat ter 

grootte van nis
- -

Algemeen graf - 50 x 70 50 x 70 x 35
Grafkelder,  
waarvan de afdekplaat 
op maaiveldniveau is

90 x niet breder 
dan afmeting 
grafkelder

afmetingen 
conform 
grafkelder

-
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* De minimale afmeting op een particulier graf, particulier dubbelgraf, 
particulier kindergraf en algemeen graf bedraagt 30 x 30 x 5 cm  
(l x b x h).

MATERIAAL GEDENKTEKEN
U mag voor het gedenkteken alleen duurzame materialen 
gebruiken, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame 
kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. 
Het gedenkteken moet gefundeerd zijn. Het 
aanbrengen van kettingen en hekwerken is 
niet toegestaan. 

Schelpen, grind of vergelijkbare 
materialen 
Het toepassen van losse materialen zoals 
schelpen, grind, marmerslag, boomschors, 
is alleen toegestaan als het is omsloten door 
middel van (opsluit)banden en in combinatie met 
een dichte fundering.

Grafbeplanting 
U mag grafbeplanting aanbrengen als u binnen de afmetingen 
blijft, zoals hierboven beschreven. Na volgroeiing mag de 
aangebrachte beplanting niet hoger zijn dan 50 cm. Er mogen 
geen woekerende of sterk zaaiende beplantingen worden 
aangebracht. 

Voorwerpen op graven 
Naast een gedenkteken mag u ook voorwerpen op het graf 
plaatsen. Dit mogen potplanten en bloemen in vazen zijn, 
alsook beelden of andere losse voorwerpen. U mag ook losse 
bloemen op het graf leggen. 
Potplanten, losse bloemen, kransen en dergelijke op een 
graf die in verwaarloosde staat verkeren, zijn afgestorven of 
verwelkt, zal de beheerder verwijderen. 
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Welke plaats heeft mijn gedenkteken bij een algemeen graf?
Het gedenkteken behorend bij laag 3 wordt achteraan 
geplaatst, laag 2 daarvoor en laag 1 vooraan. Op welke laag de 
overledene is begraven treft u aan op de grafakte.

VERGUNNINGAANVRAAG
Wie vraagt de vergunning aan?
Vaak is de steenhouwerij of de begrafenisonderneming de 
aanvrager van de vergunning. U mag dit ook zelf doen. 

Hoe vraag ik de vergunning aan?
Voor het hebben, aanpassen of vervangen van een 
grafbedekking vraagt u vergunning aan.
U kunt de vergunning aanvragen via de 
mail: begrafenis@jouwgemeente.nl. 

Bij de aanvraag dient een tekening 
worden meegestuurd met daarop de 
volgende gegevens;
• Een boven-, voor- en zijaanzicht met 

alle hoogte-, breedte-, dikte-, en 
lengtematen;

• De soort, kleur en bewerking van het 
te gebruiken materiaal;

• De woordindeling van het opschrift 
en de plaats van figuratie(s);

• Het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging 
van het gedenkteken 

Voor een naambijzetting op een bestaand gedenkteken is geen 
vergunning nodig.

Hoelang duurt het?
Binnen maximaal 4 weken ontvangt u van ons een reactie of 
een vergunning.
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Ik wil het gedenkteken plaatsen, en nu?
Wilt u twee dagen voordat het gedenkteken wordt geplaatst, 
melding doen bij de beheerder van de begraafplaats via 
begrafenis@jouwgemeente.nl. Wij checken dan de agenda of 
er een begrafenis is gepland voor die dag.

Wat zijn de vergunningkosten?
De kosten voor het afgeven van een vergunning grafbedekking 
zijn € 46,70 (tarief 2022). 

ONDERHOUD
Onderhoud door de gemeente
De gemeente voorziet in het algemeen onderhoud van de 
begraafplaats. Hieronder valt het bijhouden van de paden en 
door de gemeente aangebrachte beplanting.

Onderhoud door de rechthebbende / belanghebbende 
De rechthebbende of belanghebbende voorziet in het 
in goede staat houden van het gedenkteken. Ook het 
snoeien en onderhouden van zelf aangebrachte beplanting 
is een verantwoordelijkheid van de rechthebbende of 
belanghebbende. 

MEER INFORMATIE
De regelgeving rondom de begraafplaatsen is opgenomen in 
de “Beheersverordening begraafplaatsen Molenlanden 2021”, 
de “Nadere regels begraafplaatsen Molenlanden 2021” en de 
“Verordening Begraafrechten Molenlanden 2022”. U vindt deze 
op onze website via www.molenlanden.nl/begraven.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Neem gerust contact met ons op via 088 75 15 000 of via 
begrafenis@jouwgemeente.nl.

Januari 2022
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