
Grafbedekking  
en onderhoud
Ter nagedachtenis aan een overledene kunnen nabestaanden 
grafbedekking plaatsen. Gemeente Hoeksche Waard 
verbindt hier wel voorwaarden aan, bijvoorbeeld aan de 
ruimte die hiervoor beschikbaar is. Hieronder zetten 
wij voor u de mogelijkheden op een rij.

Gedenkteken 
Voor het plaatsen van grafbedekking heeft u een vergunning 
nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. U ontvangt 
van ons een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moet u een ontwerp 
van het gedenkteken toevoegen.

Voorwaarden
Er gelden bepaalde voorwaarden waaraan het gedenkteken moet voldoen, 
zoals afmetingen en het gebruik van duurzaam materiaal. Hieronder vindt u de 
belangrijkste voorwaarden.

• Op een algemeen graf kunt u een liggend gedenkteken plaatsen. Op een 
particulier graf kunt u zowel een staand als liggend gedenkteken plaatsen.

• Het gedenkteken moet gemaakt zijn van duurzame materialen. Hiermee  
bedoelen we: vaste, niet buigzame materialen zoals natuursteen, metaal  
of een verduurzaamde houtsoort.

• Soms wordt (via de uitvaartverzorger) een naambordje op het graf geplaatst, 
bijvoorbeeld in afwachting van permanente grafbedekking. Deze tijdelijke 
naamaanduiding mag 1 jaar blijven staan. 

U kunt beplanting aanbrengen op een particulier graf, niet op een algemeen graf.  
Ook hiervoor geldt een aantal voorwaarden.

• De beplanting op een particulier graf mag niet hoger dan 90 cm worden en 
alleen op de grafruimte worden geplant.

• Als u kiest voor een gedenkteken dat het hele graf bedekt mag u daarbuiten 
geen beplanting aanbrengen.



• De beplanting mag de leesbaarheid van de tekst op het gedenkteken niet 
belemmeren.

• Veel planten groeien sneller dan gedacht. U zorgt zelf voor de beplanting en 
het eventueel snoeien zodat de beplanting binnen de perken blijft. 

Persoonlijke gedenkplek
Er is gelegenheid om van een graf een persoonlijke gedenkplek te maken, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van potplanten, sfeerverlichting of andere persoonlijke losse  
voorwerpen. De voorwerpen kunnen worden geplaatst binnen de ruimte die  
beschikbaar is voor het gedenkteken.

Urnennis
Een urnennis kan worden afgesloten met een passende afdekplaat. Eventuele 
naastgelegen lege nissen mogen niet worden gebruikt voor het plaatsen van 
voorwerpen.

Onderhoud graf
Als nabestaande bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en de 
grafbedekking. De bedoeling is dat de totale grafbedekking aan de bovengenoemde
regels blijft voldoen. Het is belangrijk dat nabestaanden geen overlast hebben van 
grafbedekking van een andere graf. Er zijn verschillende voorzieningen aanwezig op de
begraafplaats zoals watertappunten, gieters en afvalbakken. Zo kunt u makkelijk het 
graf onderhouden. Als we zien dat een graf niet voldoende wordt onderhouden, 
sturen wij de nabestaanden hierover een brief.

Algemeen onderhoud
De gemeente zorgt voor het onderhoud van de begraafplaats. Dit houdt onder 
andere in het beheren van de paden,  bomen, banken en watertappunten.
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helpt u verder
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