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PLAATSELIJKE REGELING 

voor het beheer van de 

BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS OUD-ZUILEN 

gelegen aan de Groeneweg te Oud-Zuilen (gem. Stichtse Vecht) 
 

 

Artikel 1 - begripsomschrijvingen 

 

Deze Regeling verstaat onder: 

1. stichting: de Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen; deze stichting (opgericht in 1997 door 

de grondeigenaar) is volgens haar statuten exclusief belast met het beheer van de 

begraafplaats; 

2. bestuur: het bestuur van de Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen; 

3. grondeigenaar: de Protestantse Gemeente Utrecht; 

4. beheerder: degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de 

begraafplaats of degene die hem/haar vervangt; 

5. graf: een genummerde ruimte waarin één stoffelijk overschot kan worden begraven en 

waarin één urn of asbus kan worden bijgezet; 

6. urnenkelder: een genummerde ruimte waarin maximaal twee asbussen of urnen kunnen 

worden bijgezet; 

7. urnentuin: de weide en boomgaard aan de Vechtzijde van de begraafplaats waar 

afbreekbare urnen kunnen worden geplaatst; 

8. uitsluitend recht: het recht – gevestigd door een akte – tot het doen begraven en begraven 

houden van een bepaalde persoon per graf of het plaatsen of geplaatst houden van één of 

twee asbussen/urnen per urnenkelder van een bepaalde of bepaalde personen. Het 

uitsluitend recht met betrekking tot een graf omvat tevens het recht om in overleg met en 

na verkregen toestemming van het bestuur een asbus of urn te doen plaatsen van een 

bepaalde persoon; 
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9. reserveringsrecht: het exclusieve recht – gevestigd door een akte – tot het bedingen van 

een uitsluitend recht met betrekking tot een bepaald graf ten aanzien van een bepaalde 

persoon dan wel het exclusieve recht tot het bedingen van een uitsluitend recht tot 

plaatsing van één of twee asbussen of urnen van één of twee bepaalde personen in een 

bepaalde urnenkelder tegen de alsdan geldende tarieven; 

10. plaatsingsrecht: het recht – gevestigd door een akte – om in overleg met de beheerder op 

een aangewezen plek in de urnentuin een afbreekbare urn te plaatsen; 

11. algemeen onderhoud: het onderhoud aan de begraafplaats in algemene zin, niet zijnde het 

onderhoud aan graven en grafbedekkingen; 

12. rechthebbende: de persoon op wiens naam de akte is gesteld of hij of zij die door het 

bestuur als zodanig is erkend; 

13. akte: schriftelijk stuk opgesteld door het bestuur en getekend door zowel de voorzitter en 

de secretaris van het bestuur als de rechthebbende waarin door het bestuur een recht wordt 

toegekend betreffende een bepaald graf of een bepaalde urnenkelder gedurende een 

bepaalde periode, of betreffende een plaatsing in de urnentuin; 

14. asbus: een bus ter berging van de as van een overledene; 

15. urn: een aarden vaas om er de as van een overledene in te bewaren; 

16. afbreekbare urn: urn die op ecologisch verantwoorde wijze in de grond wordt afgebroken; 

17. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting; 

18. gedenkteken: voorwerp op het graf of de urnenkelder voor het aanbrengen van opschriften 

of figuren (waaronder begrepen kettingen en hekwerken); 

19. grafbeplanting: beplanting welke door of namens de rechthebbende op een graf mag 

worden aangebracht. 

 

Artikel 2 - register en plattegrond 

 

Het bestuur houdt een administratie bij waarin ten minste zijn opgenomen de namen en de 

locatie van personen die op de begraafplaats zijn begraven dan wel zijn bijgezet en van de 

namen, adressen en woonplaatsen van de rechthebbenden. 

Artikel 3 - openstelling begraafplaats 

 

De begraafplaats is geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 

Artikel 4 - ordemaatregelen 

 

1. Het is eenieder verboden anders dan met toestemming van het bestuur of van de beheerder 

werkzaamheden aan grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten. Deze 

toestemming kan zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven. 

2. Beplanting anders dan grafbeplanting is niet toegestaan. Grafbeplanting dient passend te 

zijn dit ter beoordeling van het bestuur. Hiermee strijdige beplanting kan worden 

verwijderd door, of in opdracht van, de beheerder of een bestuurslid. 
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3. Het is verboden zonder noodzaak over graven te lopen, beplantingen te beschadigen of 

bloemen te plukken. 

4. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de 

begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en 

netheid te houden aan de aanwijzingen van het bestuur of de beheerder. 

5. Degenen die het in het derde lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden aan de in 

het vierde lid bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging door of namens 

het bestuur of de beheerder van de begraafplaats verwijderen. 

6. Kinderen beneden 12 jaar hebben uitsluitend toegang indien zij zijn vergezeld van een 

volwassene. 

7. De begraafplaats is verboden voor huisdieren. 

Artikel 5 - opgravingen en ruimen 

 

Het opgraven van stoffelijke overschotten, het ruimen van graven en het verwijderen of 

verplaatsen van urnen of asbussen is slechts toegestaan in opdracht van het bestuur en onder 

voorwaarde dat daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze 

werkzaamheden zijn belast. 

Artikel 6 - kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van een graf  

 

1. Degene die wil doen begraven of een asbus of urn wil doen bijzetten, geeft daarvan 

uiterlijk drie dagen vóór de werkdag waarop de begraving of bijzetting zal plaatsvinden, 

schriftelijk kennis aan de beheerder of de grafdelver. 

2. Het stoffelijk overschot dan wel het omhulsel en de asbus of urn moeten zijn voorzien van 

een duurzaam identiteitskenmerk. De gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen 

met de administratie van de begraafplaats. 

3. Het openen van een graf ter begraving of voor het bijzetten van een asbus of urn en het 

daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend 

geschieden door de beheerder, de grafdelver of door hen aangewezen personeel. 

 

Artikel 7 - over te leggen stukken 

 

1. Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven is 

overgelegd aan de beheerder, c.q. de grafdelver. 

2. Bijzetting mag slechts geschieden na overlegging van de crematieverklaring aan de 

beheerder. 

 

Artikel 8 - tijden van begraving en asbezorging 

 

Op zondagen, christelijke of algemeen erkende feestdagen, wordt geen gelegenheid gegeven 

tot begraven en bezorgen van een asbus of urn. 

 

Artikel 9 - looptijd 

 

1. Zowel het uitsluitend recht als het reserveringsrecht worden aangegaan voor 20 jaar. 

2. Het reserveringsrecht vervalt door overlijden van de rechthebbende. Indien daarna gebruik 

wordt gemaakt van het uitsluitend recht, wordt de resterende looptijd van het 

reserveringsrecht verrekend met het tarief van het uitsluitend recht. 

3. Indien binnen 6 maanden na overlijden van de persoon als bedoeld in artikel 1 lid 8 geen 

gebruik is gemaakt van het uitsluitend recht dan wel het reserveringsrecht, vervallen deze 

rechten zonder enige restitutie. Voor plaatsing van een urn of asbus geldt een termijn van 

12 maanden. 
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4. Bij plaatsing van een asbus of urn in een graf of urnenkelder waarbij reeds van het 

uitsluitend recht gebruik is gemaakt, dient de looptijd te worden verlengd tot 20 jaar na 

plaatsing van een asbus of urn. Bij begraving in een graf waarbij reeds van het uitsluitend 

recht gebruik gemaakt is (plaatsing van een asbus of urn), dient de looptijd te worden 

verlengd tot 20 jaar na overlijden van begraven persoon. 

5. Indien een graf in gebruik is genomen en daarop een grafbedekking is of wordt geplaatst 

die ook een aanpalend graf bedekt, dient, bij in gebruik nemen van dat aanpalende graf de 

termijn van grafrust van het eerste graf verlengd te worden tot de einddatum van het 

aanpalende graf tegen het alsdan geldende tarief. 

 

Artikel 10 - verlenging termijnen 

 

1. De termijn van 20 jaren als bedoeld in artikel 9, lid 1 kan telkens worden verlengd, tenzij 

besloten is tot sluiting van de begraafplaats. 

2. Het uitsluitend recht kan met 10 jaren en het reserveringsrecht met 20 jaren worden 

verlengd tegen de alsdan geldende tarieven. 

3. Ten minste één jaar voor het verstrijken van de termijn verstuurt het bestuur een bericht 

aan de rechthebbende dat de termijn verlengd kan worden. 

4. Indien niet binnen 3 maanden na verzending van de mededeling, bedoeld in het tweede 

lid, is gereageerd, maakt het bestuur van de begraafplaats de mededeling bekend bij het 

graf en bij de ingang van de begraafplaats, tot het einde van de periode waarvoor het recht 

was gevestigd. 

5. De verlenging van de termijn komt tot stand door betaling van het verschuldigde bedrag. 

6. Indien op de procedure bedoeld onder artikel 10 lid 4 niet is gereageerd, wordt de 

rechthebbende geacht ervoor te hebben gekozen de termijn niet te verlengen. 

 

Artikel 11 - overschrijving rechten 

 

1. De rechthebbende kan schriftelijk verzoeken een bepaalde persoon of bepaalde personen 

voor wie een begraving in een graf of plaatsing in een urnenkelder is overeengekomen of 

is gereserveerd te vervangen door anderen.  

2. Overschrijving is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, dit 

uitsluitend ter beoordeling van het bestuur. 

3. Van iedere overschrijving van het recht op een graf of urnenkelder wordt aantekening 

gehouden in de administratie. De nieuwe rechthebbende krijgt hiervan een schriftelijke 

bevestiging. 

4. Indien de rechthebbende overlijdt, wijzen de erfgenamen binnen drie maanden na dit 

overlijden een nieuwe rechthebbende aan. 

5. Bij ontstentenis van de rechthebbende kan het bestuur optreden als rechthebbende. 

6. Een rechthebbende kan het bestuur verzoeken op te treden als rechthebbende na zijn of 

haar overlijden. 

  



Blz. 5 

 

 

Artikel 12 - afstand doen van het uitsluitend recht 

 

1. Van het uitsluitend recht en het reserveringsrecht kan afstand worden gedaan door de 

rechthebbende. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie. Het bestuur 

kan echter besluiten desondanks een vergoeding toe te kennen. 

2. Indien een rechthebbende ontbreekt dan wel het bestuur, na redelijke inspanningen 

daartoe, geen contact meer kan krijgen met een rechthebbende, wordt gehandeld alsof er 

afstand is gedaan van rechten. 

 

Artikel 13 - melding adressen 

 

Adreswijzigingen van rechthebbenden dienen schriftelijk aan de secretaris van het bestuur te 

worden gemeld. 

 

Artikel 14 - grafbedekkingen 

 

1. Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf of urnenkelder is te allen tijde 

toestemming nodig van het bestuur van de begraafplaats. Aan aard, vorm en kleur van het 

gedenkteken stelt het Bestuur voorwaarden. 

2. De maximale afmetingen voor een gedenkteken op een graf zijn: 

Lengte : 2 meter; 

Breedte : 1 meter; 

Hoogte : 1 meter. 

Voor het oude gedeelte van de begraafplaats (de compartimenten I, II en III) gelden de 

volgende bijzondere voorwaarden: 

Er mogen uitsluitend monumenten worden geplaatst van de volgende steensoort: 

- Verde Candaias gezoet; 

- zwart graniet gezoet; 

- Impala graniet gezoet. 

Voor dit gedeelte van de begraafplaats geldt tevens dat de dikte van een grafmonument 

tenminste 8 cm behoort te zijn en dat een inkeping niet meer dan 8 cm mag bedragen. 

Voor nadere informatie omtrent het bovenstaande kan men zich wenden tot de beheerder 

van de begraafplaats. 

3. Na toestemming van het bestuur kan de breedte van een gedenkteken twee graven beslaan 

mits er slechts één rechthebbende is met betrekking tot beide graven. 

4. De maximale afmetingen voor een gedenksteen op een urnenkelder zijn 40 x 40 x 6 cm.  

5. Beplanting is toegestaan mits deze niet uitgroeit buiten de oppervlakte van het graf. 

Coniferen, bomen en struiken zijn niet toegestaan. 

6. Het recht op het hebben van een grafbedekking geldt voor de duur van de 

overeengekomen termijn van het uitsluitend recht. 

7. De grafbedekking dient door of namens de rechthebbende in behoorlijke staat gehouden te 

worden. Indien de grafbedekking onvoldoende wordt onderhouden, kan het bestuur 

besluiten tot verwijdering. De kosten hiervan worden bij de rechthebbende in rekening 

gebracht. 

8. Na het verstrijken van de termijn van het uitsluitend recht kan de grafbedekking en/of het 

gedenkteken worden verwijderd en kan tot ruiming van het graf en/of de urnenkelder 

worden overgegaan. Indien gewenst door de rechthebbende wordt het gedenkteken aan 

hem of haar overgedragen. Eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de 

rechthebbende. 

 

Artikel 15 - urnen / asbussen 

 

1. De in een urnenkelder geplaatste urnen of asbussen zijn eigendom van de rechthebbende. 

2. Na ommekomst van de termijn van uitsluitend recht handelt het bestuur met betrekking tot 

de asbussen/urnen naar bevind van zaken binnen de grenzen der wet. 
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3. De rechthebbende kan verzoeken om overdracht van de asbus(sen)/urn(en). Dit verzoek 

dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk één maand voor ommekomst 

van het uitsluitend recht. Eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van de 

rechthebbende. Het bestuur honoreert een dergelijk verzoek niet indien daartoe wettelijke 

beletselen bestaan. Door overdracht van de asbus(sen)/urn(en) vervalt het uitsluitend recht. 

4. Dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op asbussen en urnen die 

zijn bijgeplaatst in een graf. 

 

Artikel 16 - plaatsingsrecht en urnentuin 

 

1. De in het urnenveld geplaatste afbreekbare urnen worden eigendom van de stichting. 

2. Op het urnenveld mogen geen gedenktekens, gedenkstenen of andere objecten worden 

geplaatst noch mag enige vorm van grafbedekking worden aangebracht. 

3. Een afbreekbare urn kent geen termijn van grafrust. Verwijdering van een dergelijke urn 

kan alleen plaats vinden bij sluiting van de begraafplaats of op wettelijk voorschrift. 

4. Voor de plaatsing van een afbreekbare urn kan niet worden gereserveerd. 

 

Artikel 17 - grafkelder 

 

Voor het aanbrengen van een grafkelder wordt geen vergunning verleend. 

 

Artikel 18 - aansprakelijkheid 

 

Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, aan de 

grafbedekking. 

 

Artikel 19 - slotbepalingen 

 

1. Bij deze Regeling behoort een bijlage waarop alle tarieven staan vermeld, die tevens 

worden gepubliceerd op www.begraafplaatsoudzuilen.nl. 

2. Het bestuur beslist in geval van verschil van mening over de toepassing van deze Regeling 

alsmede in alle gevallen waarin deze Regeling niet voorziet. 

3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van deze Regeling 

4. Wijziging van deze Regeling kan uitsluitend plaats vinden door het bestuur 

5. Deze Regeling treedt in werking op 1 januari 2018. Eerdere regelingen zijn hiermee 

vervallen. 

  

http://www.begraafplaatsoudzuilen.nl/
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TOEVOEGSEL 

 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS VAN DE BEGRAAFPLAATS TE OUD-ZUILEN 

 
Wanneer u in een oude kerk bent, loopt u vaak over grafstenen. Vroeger was het de gewoonte om de 

doden in de kerk te begraven. Of in de “hof” om de kerk. Een kerkhof dus. Nu zeggen we meestal 

‘begraafplaats’. 

Vooral tijdens epidemieën en oorlogen leidde het begraven van de talrijke stoffelijke overschotten tot 

onhygiënische toestanden. Abraham Perrenot was in 1748 de eerste die pleitte tegen het begraven in de 

kerk. Wat later schreef ene C.J.Nagtglas: “De soms ongelijke, waggelende zerken zouden herinnerd 

hebben, dat slechts een dunne laag aarde hier de levenden van de doden scheidde, indien zulks niet reeds 

door de eigenaardige lijklucht kenbaar was gemaakt”. 

Nu zouden we zeggen: een milieuprobleem! 

 

Neem nu de dorpskerk van Oud-Zuilen: het zou weleens kunnen zijn, dat Belle van Zuylen -hier gedoopt 

en getrouwd- zich geërgerd heeft aan de onaangename lucht in het kerkgebouw. 

 

In het vierde deel van de “Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde 

Nederlanden” staat vermeld: 

“Begraafplaats buiten Zuilen aangelegd en ’t begraaven in  de kerk verboden”. 

“Eenige tyd geleden was, door het voorbeeld van zommigen, de uit bygeloof oorspronglyke en 

schadelyke gewoonte om  in de Kerken te begraaven, tegen gegaan en hadt dit de aandagt der 

beminnaaren van goede verbeteringen in Vaderlandsche misbruiken zodanig getroffen, dat eenigen zich 

Begraafplaat-zen buiten de Godshuizen verkoozen; de hoop daaruit opge-vat dat eene zo gewenschte 

zaak spoedig een vry algemeenen ingang zou vinden, verdween welhaast geheel nogthans bleef dit niet 

in vergetelnisse en gaf het Dorp Zuilen aan de Vecht,ten deezen Jaare (lees: 1781) het eerste voorbeeld 

zo veel wy weten, in deze Gewesten om het begraaven in de Kerk te eene male af te schaffen. De Regering 

dier Plaatze werd te raade, om onder goedkeuring der Staaten van Utrecht, als-mede van de Heer VAN 

ZUILEN, even buiten het dorp, eene nieuwe Begraafplaats aan te leggen, en met bewilliging der 

Ingezetenen, zich te verbinden alle lyken, zonder uitzondering, aldaar te aarde te bestellen. De Heer en 

Vrouwe VAN ZUILEN waren in deze niet alleen loflyke Voorgangers; maar weezen zelfs te dien einde 

eene geschikte plaats aan, welke zy aan de Instelling vereeerden; dezelve werd met een steenen muur 

omringd, vercierd met een fraaye poort met dit Opschrift 

 

“WY LEEVEN OM TE STERVEN”. 

 

De Heer van Zuilen, waarover hier gesproken wordt, was Willem René van Tuyll van Serooskerken, 

Heer van Zuilen en Westbroek. Hij was een broer van Belle van Zuylen. Met zijn vrouw diende hij bij 

Gedeputeerde Staten van Utrecht een verzoekschrift in om een begraafplaats op te richten niet ver van 

het kasteel en buiten het dorp. 

Omdat er toch enige weerstand was, kreeg de toenmalige predikant van Zuilen de opdracht in een preek 

te wijzen op het nut van een kerkhof buiten de bebouwde kom en “om de vooroordelen van sommige 

der gegoede ingezetenen te helpen tegengaan”. 

Op nog enkele andere plaatsen in ons land ontplooide men initiatieven om buiten de bebouwde kom te 

begraven, o.m. in Scheveningen (1777), Zwolle (1779), Tiel (1786) en Diemen (1791).  

 

Oud-Zuilen kreeg dus ook haar begraafplaats en op 18 maart 1782 werd deze in gebruik genomen. 

 

Vanzelfsprekend kreeg de familie Van Tuyll van Serooskerken een eigen begraafplaats, naast het 

”openbare” gedeelte, waarop, naast de autochtone bevolking, ook Utrechters en Amsterdammers een 

laatste rustplaats vonden. Goed voorbeeld hiervan is de in zijn tijd befaamde Utrechtse oogheelkundige 

prof.dr F.C.Donders (1818-1889. Hij nam in zijn wilsbeschikking op, dat hij op deze begraafplaats 

begraven wilde worden en dat zijn graf altijd met klimop (Hédera) bedekt zou zijn. 
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Vermeldenswaard is dat reeds op de dag van de opening van het kerkhof de eerste begrafenis plaatsvond. 

In de “Genealogische Reeks Zuilen”deel II lezen we: 

“De volgende ‘vrijster’ is de eerste die op de Nieuwe Begraafplaats begraven is: 

18-03-1782 Maria van Zandbeek”. 

 

Uniek historisch monument 

De begraafplaats is een plek van cultuurhistorische waarde, pittoresk gelegen aan de Groeneweg te Oud-

Zuilen en, evenals het monumentale kerkje in de Dorpsstraat en het slot, onlosmakelijk verbonden aan 

de geschiedenis van dit mooie dorp aan de Vecht. 

De ingangspartij met twee pilasters met historische afdekplaten en hekwerk is sedert 1988 een 

subsidiabel beschermd rijksmonument, evenals de graftombe van de familie Van Tuyll van 

Serooskerken, recht tegenover de ingang. 

 

De ingang van de begraafplaats en de naastliggende hekwerken zijn in het najaar van 1997 gerestaureerd. 

De restauratie werd mogelijk gemaakt door giften van sponsors en door subsidies van de (toenmalige) 

Samen-op-Weg gemeente Utrecht en het Rijk. 

 

Het kerkhof heeft emotionele waarde voor families in en buiten de regio. Familiegraven als 

Blaauwendraad, Delfgou, Schieveen, Koning en Plomp leggen daarvan getuigenis af. 

 

De begraafplaats is altijd eigendom geweest van de Hervormde Gemeente te Oud-Zuilen (later van de 

Hervormde Gemeente Utrecht; thans Protestantse Gemeente Utrecht). 

 

De hoge grondwaterstand op de begraafplaats was er de oorzaak van dat hoe langer hoe meer de 

gedachten uitgingen naar sluiting van het kerkhof. De Inspectie voor de Volksgezondheid zag maar één 

oplossing: sluiten! 

Het college van kerkvoogden zegde echter toe dat slechts één kist per grafruimte zou worden toegelaten. 

De instandhouding kostte evenwel zoveel geld dat de Hervormde Gemeente de burgerlijke gemeente 

Maarssen verzocht de begraafplaats over te nemen. Het gemeentebestuur beschikte in 1981 afwijzend 

op dit verzoek. 

In 1996 ging de “Werkgroep Behoud Begraafplaats Oud-Zuilen aan de slag met als doelstelling: het 

verwerven van gelden voor de restauratie van de ingangspartij en de vorming van kapitaal, waarvan de 

rente moest dienen voor de financiering van het jaarlijks onderhoud. Dit werd een succesvolle actie. 

De restauratie vond plaats in 1997 en op 28 november van dat jaar werd de Stichting Begraafplaats Oud-

Zuilen officieel bij notariële akte opgericht. 

Het stichtingsbestuur heeft in enkele jaren veel tot stand kunnen brengen.  

Op grote delen van de begraafplaats bleef regenwater staan, vooral veroorzaakt door de aanwezige 

kleibodem. Door via de paden een drainagesysteem aan te brengen werd dit euvel opgelost. 

In de bestuursvergadering van 14 oktober 1999 werd een beplantingsplan aangenomen dat vervolgens 

werd uitgevoerd. Oude heesters en coniferen op en om de graven verdwenen en daarvoor in de plaats 

kwamen rozenstruiken. De grindpaden werden aan beide zijden voorzien van een rij lage buxus-planten.  

Bovendien werd een aantal nieuwe bomen geplant en een zestal beuken vervangen. Midden op de 

begraafplaats bevindt zich nu een rustpunt: het leilindenplein. De leilinden vormen een carré. Hierin 

staan twee banken. Na een begrafenis kan men zich hier verzamelen. 

 

Vastgesteld kan worden dat de begraafplaats in enkele jaren een ander en veel beter aanzien heeft 

gekregen. Daarvoor zorgt overigens ook een groep vrijwilligers die regelmatig op de begraafplaats 

aanwezig is om onderhoudswerkzaamheden en andere hand- en spandiensten te verrichten. 

 

Met de aanleg van een waterleiding -met buitenkraan- ging een lang gekoesterde wens in vervulling. 

Ook met het aanbrengen van een toilet in 2001 werd een noodzakelijke voorziening gerealiseerd. 

 

De begraafplaats is toegankelijk via een hek met forse bakstenen hekpalen, waarop hardstenen vazen 

staan. Deze zijn gedecoreerd met afbeeldingen van zandlopers en doodskoppen die de bezoekers 

herinneren aan de vergankelijkheid van het aardse bestaan. 



Blz. 9 

 

 

In beide hekpalen zijn hardstenen platen met een tekst opgenomen. De linkerplaat is een herinnering 

aan de eerste steenlegging in 1781. Op de rechterplaat staan de namen van de “Scheepenen”. 

 

De teksten op beide platen luiden als volgt: 

 

WY LEEVEN                                           OM TE STERVEN 

 

H.N. SCHALKWIJK                                      SCHEEPENEN  

‘A VELDEN                                                N. VANRUYTEN  

SCHOUT VAN ZUYLEN                         W. BERREVELD 

HEEFT DEN EERSTE STEEN                   I. VAN OGTEN 

AAN DEEZE                                          I. VAN OOSTVEEN 

BEGRAAFPLAATS                                        D. KONINGH 

GELEGT DEN 4 SEPTer          W. VERSTEEG SECRETs 

               1781 

 

Huidige situatie 

 

De oppervlakte van de begraafplaats bedraagt 55 are. 

Er zijn momenteel ± 650 graven. 

Het oude gedeelte omvat de afdelingen I, II en III, het nieuwe gedeelte, waarop in februari 1936 de 

eerste begrafenis plaatsvond, de afdelingen A, B, C en D. 

Begin 2000 zijn 30 urnenkelders geplaatst, waarin de as van overledenen kan worden bijgezet. De 

urnentuin is aan het eind van de afdelingen A en B gesitueerd. De urnentuin is in juli 2017 in gebruik 

genomen. 

In 2009 zijn er 16 urnenkelders bijgeplaatst op afdeling U 

Alle graven en urnenkelders zijn duidelijk zichtbaar per afdeling genummerd. 

De begraafplaats is doorlopend geopend. 


