
Asbestemmingen
Na een crematie zijn er diverse mogelijkheden om de 
as van een overledene een bestemming te geven. 
U kunt de as zelf bewaren in een urn of asbus. Maar u 
kunt ook de as verstrooien, de urn of asbus in een 
urnennis bewaren of in een graf begraven. U kunt 
zelfs met (een deel van) de as een sieraad of andere 
herinnering laten maken. In dit document leest u 
welke mogelijkheden gemeente Hoeksche Waard u biedt.

As verstrooien op een begraafplaats
U kunt as verstrooien op al onze begraafplaatsen. Er zijn speciale strooivelden 
ingericht. Ook is het mogelijk om de as te verstrooien op een particulier graf. 
Daarvoor moet de rechthebbende van het graf wel toestemming geven. U maakt 
voor het verstrooien van as altijd een afspraak met de gemeente.

As verstrooien in de buitenruimte
U kunt as verstrooien op een willekeurige plek. Hierbij zijn binnen de Hoeksche Waard 
3 locaties niet toegestaan:

1. verharde delen van de weg;
2. sportvelden;
3. speelterreinen. 

Het verstrooien van as mag geen hinder of overlast veroorzaken.

Niet alle openbaren terreinen zijn eigendom van de gemeente. Sommige gebieden,  
denk bijvoorbeeld aan gebieden langs het water of natuurgebieden, zijn eigendom van 
andere partijen zoals waterschap Hollandse Delta of Staatsbosbeheer. Als u hier as wilt 
verstrooien moet u eerst toestemming aan de eigenaar vragen.

Asbus of urn plaatsen in een urnennis
Op de meeste begraafplaatsen staat een urnenmuur. In de muur zijn aparte nissen die 
u voor een bepaalde tijd in gebruik kunt nemen. In een nis is plaats voor maximaal 2 
urnen. U kunt er voor kiezen de nis af te sluiten met een afdekplaat of de nis open te 
laten zodat de urn zichtbaar blijft.



Asbus of urn plaatsen in een graf
U kunt een asbus of urn in verschillende type graven plaatsen.

1. Een algemeen urnengraf
 Een algemeen urnengraf kunt u 15 jaar gebruiken voor het bewaren van een 

urn.  U kunt maximaal 1 urn in een algemeen urnengraf bewaren. Na afloop van 
die 15 jaar kunt u de termijn niet verlengen. U kunt dan er voor kiezen de urn op 
te halen of de as te laten verstrooien. U mag een liggend gedenkteken plaatsen.

2.  Een particulier urnengraf
 Een particulier urnengraf kunt u voor 10, 25 of 35 jaar in gebruik nemen.  

U kunt maximaal 2 asbussen of urnen in het graf plaatsen. Na afloop van de  
termijn kunt u de termijn telkens verlengen met 5 of 10 jaar. Als u de termijn 
niet verlengt kunt u er voor kiezen de urn op te halen of de as te laten  
verstrooien. U mag een liggend gedenkteken plaatsen.

3.  Een particulier graf
 U kunt een asbus of urn begraven in een regulier particulier graf waarin ook  

het begraven van stoffelijke resten mogelijk is. Er zijn verschillende soorten  
particuliere graven beschikbaar. Meer informatie hierover leest u in het  
document ‘Soorten graven’.
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