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Hoofdstuk 6 Grafbedekking  

Artikel 20 Plaatsen van grafbedekking  

1) Voor het plaatsen en het wijzigen van een gedenkteken is een vergunning vereist. Het ontwerp 

van het te plaatsen en het wijzigen van een bestaand gedenkteken moet ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de administratie van de begraafplaats door middel van het daartoe bestemde 

aanvraagformulier, evenals een tekening waaruit de constructie blijkt.  

2) Op de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden vermeld:  

- materiaalsoorten, hoofdafmetingen en maten van de onderdelen;  

- de wijze waarop verschillende delen aan elkaar verbonden worden met de soorten en afmetingen   

van de daarbij te gebruiken materialen;  

- de gewapende constructie (zoals betonraam, betonroef, betonslof) voor het daarop te plaatsen 

gedenkteken;  

- de inscriptie die op het gedenkteken wordt aangebracht;  

- de te gebruiken accessoires, de wijze waarop en plaats waarop deze worden aangebracht;  

- de te gebruiken vulling.  

3) Geen vergunning is nodig indien de wijziging van een grafbedekking beperkt blijft tot het 

toevoegen van een tekst na bijzetting van een overledene in een bestaand particulier graf.  

4) Werkzaamheden op de begraafplaats aan een al bestaand gedenkteken, dienen minimaal 24 uur 

voorafgaand aan de werkdag waarop de werkzaamheden plaatsvinden gemeld te worden aan de 

administratie van de begraafplaats.  

5) Binnen 5 werkdagen na plaatsing van het grafmonument dient de opdrachtgever of de 

steenhouwer in opdracht van de opdrachtgever een foto in jpeg-formaat te verzenden aan de 

administratie.  

6) De grafbedekking moet de afmetingen van het graf markeren, alsmede een onuitwisbaar 

grafnummer vermelden zichtbaar vanaf de achterzijde van het graf.  

Artikel 21 Vergunning en eisen aan het gedenkteken particuliere graven  

1) Een vergunning tot plaatsen of wijzigen van een gedenkteken wordt slechts verleend aan de 

rechthebbende van een particulier graf. Voor het plaatsen van een gedenkteken in een urnennis is 

geen vergunning nodig.  

2) Het gedenkteken moet vervaardigd zijn van deugdelijk duurzaam materiaal en moet voorzien zijn 

van het desbetreffende onuitwisbare grafnummer zichtbaar aan achterzijde of kopse kant van het 

monument met een minimale hoogte van 40 mm.  

3) Het gedenkteken mag de buitenmaten van het graf niet overschrijden (zie artikel 22).  

4) Het gedenkteken dient geplaatst te worden op:  

a) een bewapende betonnen funderingsraam van tenminste 5 cm dikte;  

b) een betonroef;  

c) in geval van een staande stenen een bewapende betonnen fundering van minimale maat van 30 

cm bij 100 cm.  

5) Staande gedenktekens mogen niet hoger zijn dan 100 cm boven het maaiveld, voor kindergraven 

en urnengraven geldt een maximale hoogte van 60 cm boven het maaiveld.  

6) Een liggende afdekplaat moet een minimale dikte hebben van 3 cm. Een staand gedenkteken 

moet een minimale dikte hebben van 5 cm. Een liggend gedenkteken moet een minimale dikte 

hebben van 8 cm.  
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7) Banden dienen een minimale maat te hebben van 10 x 5 cm. 2019 Reglement Stichting 

Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum 10 van 14  

8) Staande gedenktekens met een dikte van 8 cm of meer dienen aangebracht te worden met 

minimaal twee roestvast stalen doken van minimaal 12 mm doorsnede.  

9) Bij het gebruik van een dekplaat dient deze minimaal 2 cm op de banden te rusten, om de 50 cm 

voorzien te zijn van ribben onder de dekplaat met een minimale dikte van 3 cm.  

10) Bij het gebruik van kiezel- of splitvulling tussen de banden dient gebruik gemaakt te een 

gefundeerd betonraam waar de vulling op wordt aangebracht.  

11) Gelakte en geverfde banden etc. zijn niet toegestaan.  

12) Het gebruik van eterniet, worteldoek en andere milieubelastende stoffen is niet toegestaan.  

13) Inscripties en voorstellingen mogen niet in strijd met de goede zeden zijn of aanstoot geven.  

14) Gedenktekens van glas dienen een minimale dikte te hebben van 15 mm, moeten van float glas 

zijn en mogen geen scherpe randen hebben.  

15) Het bestuur kan ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde regels.  

16) Het bestuur kan de vergunning weigeren indien:  

a) niet voldaan wordt aan de in dit artikel vastgestelde voorwaarden;  

b) het gedenkteken afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;  

c) de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;  

d) de constructie van het gedenkteken ondeugdelijk is.  

Artikel 22 Afmetingen  

1) De afmetingen van particuliere graven mogen ten hoogste zijn:  

 Type graf Locatie Afmeting Particuliere graven voor volwassenen  

 Zuiderhof lengte 2.00 m x breedte 1.00 m  

 Noorderbegraafplaats lengte 2.30 m x breedte 1.00 m  

 Bosdrift lengte 2.30 m x breedte 1.00 m  

 De ruimtes rondom de graven mogen niet worden toegeëigend bij het graf.  

2) De maten van de grafkelders worden per aanvraag bekeken.  

3) In geval er twijfel bestaat over de juiste maat, dient contact te worden opgenomen met de 

 administratie van de begraafplaats.  

Artikel 23 Afwijkende regels van grafbedekking particuliere graven  

1) In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag op de begraafplaats Bosdrift uitsluitend hardsteen 

 of zwart graniet gezoet worden gebruikt. 2019 Reglement Stichting Begraafplaatsen en 

 Crematorium Hilversum 11 van 14  

2) In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag in de Urnentuin van Dudok op begraafplaats 

 Zuiderhof uitsluitend wit natuursteen worden gebruikt.  

3) In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag in de Urnenheuvel op begraafplaats Zuiderhof 

 geen glas worden gebruikt.  
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4) In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag in een urnennis in de columbaria op de 

 Noorderbegraafplaats en begraafplaats Zuiderhof alleen gebruik worden gemaakt van duurzame 

 materialen zoals genoemd in artikel 1, lid 13.  

5) In afwijking van het bepaalde in artikel 21 worden de urnennissen op de Noorderbegraafplaats 

 dubbel uitgegeven. In 1 nis worden de urnen geplaatst indien gewenst met gedenkplaat, in nis 2 is 

 ruimte voor het plaatsen van andere objecten.  

6) In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag in het natuurlijk urnenbos op geen enkele wijze 

 een vorm van grafbedekking worden geplaatst.  

7) In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag op de bomenweide op geen enkele wijze een vorm 

 van grafbedekking worden geplaatst.  

8) In afwijking van het bepaalde in artikel 21 mag in het urnenbos de grafbedekking niet hoger zijn 

 dan 50 cm.  

Artikel 24 Grafbeplanting  

1) Het is rechthebbende toegestaan grafbeplanting op het graf aan te brengen volgens artikel 22, 

 mits deze bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijdt en niet 

 hoger wordt dan 100 cm.  

 Medewerkers van de begraafplaats hebben het recht om zonder voorafgaande waarschuwing 

 beplanting te snoeien of te rooien als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. De kosten van 

 snoeien en rooien kunnen bij de rechthebbende in rekening worden gebracht.  

2) Op urnengraven in het urnenbos mag geen vaste beplanting worden aangebracht.  

3) Op urnengraven in het urnenbos mag de aanwezige beplanting niet hoger zijn dan 40 cm.  

4) Op graven in de urnencirkel mag de beplanting maximaal 50 cm hoog zijn.  

5) In het natuurlijk urnenbos en de bomenweide mag op geen enkele wijze grafbeplanting worden 

 aangebracht.  

6) Bij de aanwezige monumenten bij de strooivelden, het urnenbos en de bomenweide mogen 

 alleen tijdelijke objecten worden geplaatst in de vorm van bloemen of kransen. Wanneer zij 

 verwelkt zijn, worden deze zonder voorafgaande waarschuwing door medewerkers van de 

 begraafplaats verwijderd.  

7) Het plaatsen van planten buiten de graven is niet toegestaan.  

8) Het bestuur heeft het recht om bepaalde soorten beplanting te weigeren of te verwijderen.  

9) Niet blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door 

 medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden 

 gemaakt op schadevergoeding.  

10 Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, zonder 

 voorafgaande waarschuwing door medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd. 


