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UITVOERINGSBESLUIT 

 
behorende bij het Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de Protestantse Gemeente 
te Heerhugowaard 

 
 
Naar aanleiding van artikel 5 Reglement: Openstelling begraafplaats 
 

Begraafplaatsen zijn geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 

 
 
 
Naar aanleiding van artikel 12 Reglement: Soorten graven 
 

1. In een eigen graf mogen maximaal 3 lijken en maximal 3 asbussen met of zonder urnen 
bijgezet worden en er mogen maximaal 3 verstrooiingen van as op of in een eigen graf plaats 
hebben. 

2. Alle soorten graven hebben de volgende maximale afmeting: 
Breedte:   80 cm. 
Lengte:  200 cm. 

3. De urnengraven meten 80 x 60 cm. Hierin kunnen maximal twee urn/asbussen worden 
geplaatst. Voor beplanting kan 15 cm. aan weerskanten en 10 cm. aan de onderkant van de 
tegel worden gebruikt. Het formaat van de tegel moet 50 x 50 cm. bedragen en moet 
halfliggend worden geplaatst. 

 
 
 
Naar aanleiding van artikel 21 Reglement: Grafbedekking 
  

1. Bij plaatsing van gedenkstenen dient er voor gezorgd te worden dat verzakkingen van de 
stenen onmogelijk wordt. Een betonplaat onder de gedenksteen (afhankelijk van grootte en 
gewicht) is vereist. De plaats van de staande gedenksteen is aan het hoofdeinde van de 
grafruimte. 

2. De gedenkstenen op de graven dienen te worden vervaardigd uit harde natuursteen. 
Materialen, niet zijnde harde natuursteensoorten welke in het grafwerk worden verwerkt, 
behoeven goedkeuring van het college van kerkrentmeesters. 

3. De grafbedekking op de graven dient te voldoen aan de volgende afmetingen: 
Staande gedenktekens: 

 breedte minimaal 30 cm. en maximaal 80 cm.; 
 hoogte minimaal 50 cm. en maximaal 100 cm. boven het maaiveld; 
 de dikte mag niet minder bedragen dan 5 cm. en niet meer dan 10 cm.; 

indien een steen samengesteld wordt uit kolommetjes met tussenplaat dan zijn kolommetjes        
met een maximale afmeting van 15 x 15 cm. toelaatbaar. 
Liggende gedenkstenen: 

  hoogte maximal 15 cm. boven het maaiveld; 
 breedte 80 cm.; 
 lengte 200 cm. 
 
 
 
Naar aanleiding van artikel 25 Reglement: Grafbeplanting 
 
Vaste beplanting, monumenten of andere versieringen, welke door de rechthebbende op de graven is 
geplant, mag niet hoger worden dan 30 cm. en niet breder dan 80 cm. of langer dan 200 cm.zijn. 
 
 
 
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2019. 
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Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te 
Heerhugowwaard op 6 november 2018. 
 
 

 
 

P.W. Mol   ,    voorzitter 

 
 
 

H. Jonkvorst   ,    secretaris 
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