BIJLAGE 1
Toelichting op grafbedekkingen conform artikel 17 van de Beheersverordening voor het beheer van
de Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth te Heelsum

ARTIKEL 1
1.
Het aanbrengen van monumenten, zerken en/of andere voorwerpen, omrasteringen en
beplantingen enz. op particuliere urnen/graven, mag alleen geschieden tijdens de normale
werkdag-uren na een verkregen vergunning van het Stichtingsbestuur tegen het daarvoor
verschuldigde recht. Het Bestuur stelt bij het verlenen van een vergunning voorwaarden ten
opzichte van de vorm, de soort, het materiaal en de bewerking, dit mede in verband met de plaats
van het graf/urnengraf op de begraafplaats.
2.
De in lid 1 bedoelde vergunning wordt slechts verleend op schriftelijke aanvraag van de
rechthebbende en nadat de tekeningen van hetgeen men wenst aan te brengen door of namens
het Bestuur zijn goedgekeurd.
3.
De hieronder volgende leidraad dient in acht te worden genomen:
a.
Ieder grafmonument zij ingetogen, zowel wat betreft de vorm als het te kiezen materiaal, als ook
het opschrift.
b.
Heeft men niet vooruit het type van het grafmonument bepaald, dan kieze men die vorm, welke
het beste bij de naburige graven past.
c.
In het algemeen mogen de letters van de opschriften niet groter zijn dan 4 1/2 cm. en als men ze
zwart schildert niet groter dan 3 cm. worden gemaakt.
d.
Voor staande stenen kieze men, wanneer deze hoger zijn dan 70 cm., een dikte van 10 cm., indien
deze lager zijn een dikte van 6 cm.
e.
Indien men een beplanting wenst is het toegestaan winterharde gewassen en meerjarige planten
aan te brengen, mits deze in volle wasdom niet hoger zullen zijn dan 80 cm. en binnen de
grafmaat blijven van 2,60 x 1,30 m. (kindergraven 1,40 x 0,70 m.), m.a.w. geen bomen,
opgaande of breed uitgroeiende struiken of coniferen. Bij twijfel volge men de door of namens het
Bestuur te verstrekken aanwijzingen.
f.
Men kieze voor een grafmonument bij voorkeur van de na te noemen steensoorten: Travertin,
Syeniet, Muschelkalksteen, Engelse Fortstone, Graniet.
Toegestaan zijn voorts nog: Oberkirchner zandsteen, Vaurioni, Hardsteen, Dolemit, Euvil, Rode
zandsteen, Rood graniet en Ongehakte zwerfsteen.
Handvormbakstenen, mits deugdelijk opgebouwd, kunnen hiervoor ook in aanmerking komen.
Meer dan twee steensoorten op hetzelfde graf zijn niet gewenst.
Op het grafmonument mogen voorts symbolische versieringen worden aangebracht, mits deze niet
aanstootgevend zijn en passen in de traditie van de kerkelijke begraafplaats (e.e.a. ter beoordeling
van het bestuur).
g.
Niet toegestaan worden: Het gebruik van tegels, klinkers, kunstzandsteen, houten borden en
bankjes bij de graven, kunstbloemen en kunsttakken, het aanbrengen van kunststof voorwerpen
en elektrische (LED) verlichting.
h.
De afstand voor staande stenen tot het pad moet minstens 2 meter zijn, terwijl de maximale
hoogte niet meer dan 1 meter en de dikte niet minder dan 6 cm. en niet meer dan 25 cm. mogen
bedragen.
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i.
De afstand van liggende stenen (zerken) tot het pad moet minimaal 30 cm. zijn en de maximale
hoogte 20 cm. Kleine liggende stenen mogen verder van het pad liggen. Bij uitzondering kan het
Stichtingsbestuur andere afmetingen toestaan.
j.
Op het nieuwe urnenveld zijn slechts liggende grafstenen van 50x50 cm. toegestaan en de dikte
dient minimaal 6 en maximaal 8 cm. te bedragen. De opdrachtgever kan zelf de te
gebruiken/gewenste soort en kleur van het steenmateriaal kiezen. De lettersoort is naar eigen
keuze te bepalen. Voor plaatsing ervan dient een vergunning te zijn verstrekt door het Bestuur.
ARTIKEL 2
De niet door een monument, zerk, omrastering e.d. ingenomen ruimte van een in gebruik
genomen particulier graf, dient te worden beplant.
ARTIKEL 3
1.
De rechthebbende van een particulier (urnen)graf moet gedogen dat bij het openen van een
aangrenzende grafruimte de grond tijdelijk op zijn/haar terrein kan worden opgeslagen.
2.
Monumenten, beplantingen enz. welke op of naast de grafruimte zijn geplaatst, zullen tijdelijk
verwijderd kunnen worden, indien dit voor het begraven in het betrokken graf of in een in de
nabijheid daarvan gelegen graf, nodig is.
De kosten daaraan verbonden, zijn voor rekening van de rechthebbende van de grafruimte, voor
welke de verwijdering en herplaatsing plaatsvonden.
ARTIKEL 4
1.
Iedere rechthebbende is verplicht het graf goed te onderhouden, teneinde te voorkomen dat de
aanblik van de begraafplaats wordt geschaad.
2.
Het gebruik van niet toegestane chemische bestrijdingsmiddelen om grafbedekkingen en/of
monumenten te onderhouden is verboden.

-2-

