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1. In bijlage 1 art. 3 van het reglement wordt gesproken over hoogtematen. 

Van waaraf worden deze gemeten? Is er een peilmaat op het terrein? 
 
Er is geen vaste peilmaat, de hoogte wordt gemeten vanaf maaiveld naast 
de te plaatsen, liggende zerk eventueel rekening houdende met een “klink” 
van 1 à 1,5 cm. 
 

2. In bijlage 1 art. 5 wordt gesproken over natuursteen c.q. metselsteen. 
Welke materialen mogen nog meer? 
 
Ook kan worden gedacht aan koper, r.v.s., aluminium, hout etc. afhankelijk 
van het ontwerp c.q. kunstwerk, mits weerbestendig. 
 

3. In de bijlage wordt gesproken over de afmeting van de staande graftekens 
zijnde 95 x 80 cm (h x b). Als wij een “smaller” model voorstaan mag dit dan 
gecorrigeerd worden in de hoogte? 

 
Als u bedoelt dat het totale oppervlak gehandhaafd mag blijven (0,76 m2) is 
het antwoord: Nee. 
Het mag duidelijk zijn dat dat bij bijv. een zerkbreedte van 40 cm een hoogte 
zou kunnen worden aangehouden van 1,90 m.  
Dit verstoort de “rust” op de toch al vrij vol overkomende begraafplaats en 
het beeld van grafstenen gaat nog meer  overheersen. 
 
NB: Uit bovenstaande mag niet de conclusie worden getrokken dat 
“smallere” graftekens niet mogelijk zouden zijn.  
E.e.a. blijft afhankelijk van het ontwerp c.q. kunstwerk voordat het bestuur 
art. 4 van de bijlage toepast (afwijkend model toestaan). 
 
Ter verduidelijking: Het bestuur streeft ernaar, mede gelet op het 
voortschrijdende inzicht m.b.t. nieuwere kunstuitingen en flexibiliteit, op 
sommige plaatsen op het terrein afwijkende modellen toe te staan, mits 
deze voldoen aan de volgende basis uitgangspunten: 
- Breedte max. 40 cm (op het breedste punt) 
- Hoogte max. 125 cm 



- Deze “elementen” dienen minimaal, vanaf de oorspronkelijke hoogte van 
80 cm een open karakter, c.q. transparante verschijningsvorm te hebben 
tot de max. genoemde 125 cm. 

 
Nader overleg over e.e.a. is gewenst. 
 

4. Ik las punt 3 van deze toelichting waar een hoogte wordt genoemd van 1, 25 
m, waarom niet 1,30 of 1,35 m hoog? 

 
Deze hoogte komt voort uit de toegestane hoogte voor grafbeplanting (120 
cm) plus 5 cm voor een inscriptiebord o.i.d.  

 
5. Vindt u het totale reglement niet heel erg groot voor een kleine 

begraafplaats? 
 

De begraafplaats is middelgroot en dient aan dezelfde regels te voldoen als 
andere begraafplaatsen i.v.m. de Arbowet. 
 

6. Waarom ligt er soms grond op een graf? 
 

Tijdens een begraving kan er grond gedeponeerd worden op het belendende 
graf, dit om de kosten minimaal te houden. Tevens kan dit inhouden dat er 
beplanting of objecten tijdelijk worden verwijderd. 
 

7. Ik ben rechthebbende van een graf en wil weten of hierin nog bij begraven 
kan worden? 

 
De graven op het kerkhof zijn bedoeld voor twee personen.  
Op een bepaald gedeelte van het kerkhof is het mogelijk om na 10 jaar (de 
wettelijke termijn van grafrust) een derde of vierde persoon bij te zetten  in 
het graf.  
Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij de kerkhofbeheerder. 
 

8. Wat is de wettelijke termijn voor grafrust? 
 

Tien jaar. 
 
 

9. Wat is het verschil tussen een algemeen graf en een familiegraf? 
 



Een algemeen graf kent een huurtermijn van tien jaar en kan niet worden 
verlengd. Er kunnen twee willekeurige begravingen in plaatsvinden en de 
ruimte voor een gedenkteken wordt gedeeld. 
 
Een familiegraf wordt gehuurd voor tenminste twintig jaar, welke steeds 
met tien jaar verlengd kan worden. 
 

10. Waar kan ik terecht voor vragen met betrekking tot de begraafplaats? 
 

Voor algemeen onderhoud aan beplanting en gedenktekens kunt u op 
dinsdagmorgen terecht bij de trimploeg. 
 
Vragen over begravingen en toelatingseisen van gedenktekens kunt u bij 
voorkeur schriftelijk richten aan: 
de beheerder kerkhofcommissie, Dusseldorperweg 74, 1906 AL  Limmen, of 
per email: kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl 
 
Voor vragen waar direct een antwoord op nodig is kunt u bellen met 
De heer J. Hollander tel. 072-5052966/06-20733996 of 
De heer J. Henselmans, kerkhofbeheerder, tel. 06-22001437. 
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