
 

Regels voor gedenktekens op de gemeentelijke begraafplaatsen 
 

1. Tekening bij aanvraag vergunning 

Lever bij de schriftelijke aanvraag voor een vergunning gedenkteken een werktekening  

in met daarop de volgende gegevens: 

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen; 

b. soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; 

c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn; 

d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);  

e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop. 

 

2. Materiaal gedenkteken 

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, 

metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Zorg dat de 

onderdelen vastzitten aan het gedenkteken. Losse materialen (zoals grind) mogen alleen worden 

aangebracht als het materiaal volledig binnen de opsluitbanden van natuursteen of roestvrijstaal 

valt. Losse materialen die niet volgens deze regels zijn aangebracht, kunnen door de beheerder 

worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. 

 

3. Afmeting gedenkteken 

De gedenktekens mogen maximaal de volgende afmetingen hebben: 

 

 

Soort graf 

Staand (cm) Liggend (cm) 

Hoog Breed Dik Lang Breed Dik 

Enkel/tweediep/islam. graf 100 80 50 200 80 20 

Dubbel graf 100 160 30 200 160 20 

Klein kindergraf Slingehof 70 50 30 100 50 10 

Groot kindergraf Slingehof 80 50 30 170 50 10 

Klein kindergraf Wâldhôf  70 60 30 100 60 10 

Groot kindergraf Wâldhôf 80 80 30 170 80 10 

Urnengraf/persoonlijk 

strooivak* 

50 50 50    

 

*  Het gedenkteken op een urnengraf/persoonlijk strooivak staat/ligt in het midden van het 

grafoppervlak, alle afmetingen zijn mogelijk binnen de maximale maten van 50 x 50 x 50 cm. 

 

Op De Wâldhôf is een apart veld aangewezen waarop gedenktekens mogen worden geplaatst die 

hoger en dikker zijn dan de afmetingen in de tabel hierboven.  

 

4. Plaatsing gedenkteken 

Een gedenkteken mag alleen worden geplaatst door een gespecialiseerd bedrijf. 

 

5. Gedenkplaat urnennis 

Bij het huren van een urnennis kan de rechthebbende kiezen voor een standaard gedenkplaat, 

die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld of voor een persoonlijke (zelf gekozen) 

gedenkplaat. De standaard gedenkplaat kan de rechthebbende op eigen kosten van een 

inscriptie laten voorzien. Daar is geen vergunning gedenkteken voor nodig. Bij een persoonlijke 

gedenkplaat komen alle kosten voor rekening van de rechthebbende en is wel een vergunning 

gedenkteken nodig. Voor de persoonlijke gedenkplaat mag alleen duurzaam materiaal worden 

gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. 



Zorg dat de gedenkplaat voldoet aan de volgende afmetingen: 44 cm hoog, 33 cm breed en 0,5-3 

cm dik. Bevestiging van de gedenkplaten wordt alleen door de begraafplaatsbeheerder gedaan. 

 

6. Naamplaatje op het gedenkmonument algemeen strooiveld 

De rechthebbende schaft zelf een naamplaatje aan en kan dat op eigen kosten van een inscriptie 

laten voorzien. Voor het naamplaatje mag alleen duurzaam materiaal worden gebruikt, zoals 

natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Zorg 

ervoor dat het naamplaatje 2 schroefgaten van 4 mm en maximaal de volgende afmetingen 

heeft: 7,5 cm hoog, 15 cm breed en 0,5 cm dik. De begraafplaatsbeheerder bevestigt het 

naamplaatje op het gedenkteken. 

 

7. Sierurn (bovengronds) 

Een sierurn wordt bovengronds geplaatst op een sierurnveld. Zorg ervoor dat de sierurn geschikt 

is voor plaatsing in de buitenlucht en gemaakt van duurzaam, weersbestendig materiaal. Voor de 

stabiliteit kan de sierurn in overleg met de beheerder op een tegel worden geplaatst of 

bevestigd. De sierurn mag maximaal de volgende afmetingen hebben: 50 cm x 50 cm x 50 cm. 

 

8. Beplanting op het graf 

Beplanting op het graf aanbrengen mag. Neem daarvoor contact op met de 

begraafplaatsenadministratie. We bespreken hoe en welke beplanting mogelijk is. Vervolgens 

koopt en plant u zelf de beplanting. De gemeente mag beplanting verwijderen die zonder overleg 

geplaatst is. U mag zonder overleg vooraf op een graf losse bloemen leggen. Grafbeplanting 

aanbrengen op de bosvakken die bestemd zijn voor urnengraven, strooivakken en sierurnvelden 

van begraafplaats Slingehof is niet mogelijk. 

 

Beplanting op een graf die in volle bloei is, mag niet meer ruimte in beslag nemen dan de 

beschikbare oppervlakte van het graf en de hoogte van de tekst op het gedenkteken. Snoeien 

kan daarbij helpen. Is er geen gedenkteken, dan mag de beplanting maximaal 1 meter hoog zijn 

en 80 cm breed. 

 

Niet-blijvende, uitgebloeide grafbeplanting kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat 

aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Verwelkte losse bloemen, planten, 

kransen en dergelijke kunnen door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en 

dergelijke voorwerpen blijven gedurende dertien weken beschikbaar voor de rechthebbende of, 

wanneer het om een algemeen graf gaat, voor de gebruiker als deze van tevoren een aanvraag 

heeft ingediend bij de beheerder. 

 

De begraafplaatsenadministratie is bereikbaar op telefoonnummer 0512 – 58 12 34 of via e-mail 

begraafplaatsen@smallingerland.nl. 
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