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alleen voor deze periode het onderhoud
afkopen. De gemeente zorgt voor een
behoorlijke stand of ligging van het
gedenkteken. Het schoonmaken hoort
daar overigens niet bij. De gemeente kan
dat wel voor haar rekening nemen, hiervoor worden dan kosten in rekening
gebracht.

Begraven in Zwolle

Een graf persoonlijk maken

Op deze begraafplaatsen vindt u niet alleen

Een gedenkteken op het graf plaatsen
mag. De mogelijkheden zijn afhankelijk
van de begraafplaats en de plaats van het
graf. U heeft voor het plaatsen van een
gedenkteken altijd een vergunning van de
gemeente nodig. De gemeente heeft een
brochure gemaakt met richtlijnen voor
gedenktekens. U kunt deze folder afhalen
bij het Informatiecentrum in het
Stadskantoor, Lübeckplein 2 in Zwolle.

traditionele graven, u kunt er ook urnen

Zelf uw laatste rustplaats regelen

In deze brochure vindt u informatie over de
gemeentelijke begraafplaatsen in Zwolle.

plaatsen en as uitstrooien. Als in deze brochure wordt gesproken over begraven, wordt
daar ook onder verstaan het verstrooien van
as of het plaatsen van een urn.
Iedereen mag op de gemeentelijke begraafplaatsen worden begraven.

In overleg met de beheerder van de
gemeentelijke begraafplaatsen kunt u
een grafruimte uitzoeken en reserveren.
De beheerder heeft een lijst van graven
waarop geen rechten meer rusten. Uit
deze graven kunt u een keuze maken.
U krijgt een bewijs van de reservering.
Bovendien ontvangt u jaarlijks een nota
voor de reservering van de grafruimte.

Openingstijden
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn
van zonopgang tot zonsondergang
geopend voor bezoekers.

Meer informatie?
Bij de medewerkers van de begraafplaatsadministratie van de gemeente
Zwolle kunt u meer informatie krijgen
over onder meer de begraafplaatsen,
actuele tarieven en grafrechten. De administratie is telefonisch bereikbaar via
14038 (hier hoeft geen netnummer voor).
De beheerder van de begraafplaatsen is
bereikbaar op de begraafplaats
Kranenburg. Van maandag tot en met
vrijdag kunt u bij de beheerder terecht
voor alle informatie over het groen- en
grafonderhoud. Het adres is
Kranenburgweg 7 in Zwolle, telefoon
(038) 454 41 48. Op het burgerloket van
de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl/burgerloket, vindt u meer informatie en verschillende aanvraagformulieren.
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Het is belangrijk dat uw nabestaanden
weten dat u een grafruimte heeft gereserveerd. Bewaar het reserveringsbewijs
bijvoorbeeld bij uw verzekeringspapieren.

Begraven in Zwolle
januari 2011

Zwolle
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Begraafplaats Kranenburg
Kranenburg is in oppervlakte de grootste
gemeentelijke begraafplaats. Dit voormalige landgoed wordt sinds 1934
gebruikt als begraafplaats. Door de
landschappelijke aanleg en mooie ligging
is het een prachtige rustplaats. In 1992
is op Kranenburg een islamitisch gedeelte in gebruik genomen en vanaf 2009 is
het mogelijk bovengronds begraven te
worden in de ‘galerijgraven’.
Kranenburg heeft een aula met een
orgel. Deze aula is ook te huren voor een
dienst als de crematie of begrafenis
elders is. Er is apparatuur om muziek af
te spelen, bovendien kunt u de plechtigheid laten opnemen. Het luiden van een
klok is ook mogelijk. In de aula is geen
gelegenheid om koffie te drinken.

Begraafplaats Meppelerstraatweg
Deze begraafplaats bestaat sinds 1826
en is daarmee de oudste gemeentelijke
begraafplaats in Zwolle. Onder andere de
dichter Rhijnvis Feith ligt hier begraven.
Op begraafplaats Meppelerstraatweg
worden sinds 1954 geen nieuwe graven
meer uitgegeven. Begraven is nu alleen
nog mogelijk als er in een familiegraf
nog ruimte vrij is. De aula is niet meer in
gebruik.

Begraafplaats Voorst
Deze begraafplaats in Westenholte is in
1933 aangelegd, in de vorm van een pauwenstaart. Dit gebeurde in opdracht van
de toenmalige gemeente Zwollerkerspel.
Met de gemeentelijke herindeling in 1967
ging de begraafplaats Voorst over naar
Zwolle. Op Voorst worden voornamelijk
bewoners van Westenholte begraven. Op

deze begraafplaats is alleen een kleine
wachtruimte. Hier kunnen geen diensten
worden gehouden. Wel kan op deze begraafplaats een klok worden geluid.

Begraafplaats Windesheim
In 1917 nam de toenmalige gemeente
Zwollerkerspel de begraafplaats
Windesheim over van de Nederlandse
Hervormde kerk. Er worden voornamelijk
overledenen uit het dorp Windesheim begraven. Op het oude gedeelte van de begraafplaats kan er alleen worden bijgezet als er
nog plaats is in een bestaand graf. Er worden overigens nog nieuwe graven uitgegeven. Ook is er een afzonderlijk gedeelte voor
urnengraven. Op deze begraafplaats is geen
aula, alleen een overkapping om te schuilen
bij slecht weer.
Daarnaast zijn er binnen de gemeentegrenzen van Zwolle een crematorium en vijf
begraafplaatsen die door particuliere of
kerkelijke instanties beheerd worden:
• Crematorium Kranenburg
• Begraafplaats Bergklooster
• Rooms-katholieke begraafplaats aan de
Bisschop Willebrandlaan
• Rooms-katholieke begraafplaats in
Wijthmen
• Israëlitische begraafplaats aan de
Kuyerhuislaan
• Gesloten begraafplaats Het Heilige Kruis
aan de Gasthuisdijk.
De begraafplaatsen en crematorium zijn niet
in het beheer van de gemeente Zwolle.
Het begraven van overledenen kan in Zwolle
uitsluitend op een van de hierboven
genoemde begraafplaatsen. Het verstrooien
van as mag wel op andere plaatsen.
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Verschillende mogelijkheden

Waar mag u as verstrooien?
Op gemeentegrond mag u as verstooien zonder vooraf toestemming te vragen aan de
gemeente. Er zijn wel een aantal beperkingen. De as mag niet verstrooid worden op
verharde delen van de weg en niet op voor
publiek toegankelijke pleinen, speelplaatsen
en speelweiden.
Verder mag u geen as verstrooien op natuurterreinen en voedselarme bossen (hierbij
gaat het om Agnietenberg, Boschwijk,
Bikkenrade, Eierbelten, Erfgenamenbos en
Zandhove). Er mag ook geen as verstrooid
worden in openbaar water binnen de
bebouwde kom, op aanlegplaatsen voor
vaartuigen, recreatieplassen en ijsvlakten.
Er mag wel as verstrooid worden in bosschages van parken en plantsoenen. Omstanders
mogen geen hinder ondervinden van het verstrooien en van de as die wordt achtergelaten. Het feit dat omstanders het verstrooien
zelf kunnen zien, wordt niet als hinder aangemerkt. Als u op een particulier terrein as
wilt verstrooien, moet u eerst toestemming
vragen aan de eigenaar van de grond.

Wie regelt een begrafenis?
Als u de begrafenis of crematie van een
overledene moet regelen, hoeft u niet zelf
contact op te nemen met de gemeente. U
kunt alles via uw uitvaartverzorger laten
lopen. Deze mensen weten precies welke
regels er gelden. Wilt u zelf de begrafenis,
het verstrooien van as of plaatsen van een
urn regelen? Dan kunt u bellen met het
mobiele nummer van de afdeling Burgerzaken van de gemeente: (06) 538 352 90.
U kunt op dit nummer ook een gesproken
bericht achterlaten, dan wordt u teruggebeld.

Algemeen graf
In een algemeen graf worden drie personen
begraven. Het graf blijft eigendom van de
gemeente. De mensen die in dit graf worden
begraven, zijn zelden familie van elkaar. Op
het graf kan een kleine gedenksteen worden
geplaatst, maar dat is niet verplicht. Tien
jaar na de laatste begrafenis (de zogenaamde periode van grafrust) wordt een eventuele
gedenksteen verwijderd en kan het graf worden geruimd. De stoffelijke resten worden
bij ruiming overgebracht naar een verzamelgraf, of op verzoek van de nabestaanden
herbegraven in een eigen graf. De kosten
van een algemeen graf zijn laag. U betaalt
alleen voor het begraven.

Eigen graf
Een eigen graf wordt ook wel familiegraf
genoemd. U mag zelf bepalen wie erin wordt
begraven. Nieuwe graven worden voor een
huurperiode van 20 jaar uitgegeven. Na uitgifte van een graf ontvangt één nabestaande
de grafrechten (rechthebbende). De
gemeente neemt voor het aflopen van de
huurperiode contact op met de rechthebbende om te overleggen wat er met het graf
moet gebeuren. De rechthebbende mag dan
besluiten afstand te doen van het graf of de
huur van het graf te verlengen. De huur van
het graf kan steeds met 10 jaar worden verlengd. Na het eventueel overlijden van de
rechthebbende moeten de grafrechten binnen een jaar overgeschreven worden op
naam van een nieuwe rechthebbende.
In een nieuw graf is plaats voor twee personen. Op verzoek kan een graf ook plaats bieden aan drie personen. Dit moet wel direct
bij de uitgifte van het graf aangevraagd wor-

Begraven in Zwolle, janauri 2011

zafscheid
den. In een eigen graf mogen ook maximaal
twee urnen worden bijgeplaatst of de as van
twee lichamen worden verstrooid. Eventueel
mag in een eigen graf een grafkelder worden geplaatst. De aankoop- en aanlegkosten
van een grafkelder zijn voor eigen rekening.
Ook is een eigen dubbelgraf is mogelijk. In
een dubbelgraf kunnen twee overledenen
naast elkaar worden begraven. Er mogen
maximaal zes personen worden bijgezet in
een dubbelgraf. Ook in een dubbelgraf mag
u een grafkelder laten aanbrengen.

Grafhuur verlengen
Ieder graf kent de periode van grafrust. Dit
is een periode van 10 jaar, waarin het graf
niet verstoord mag worden. Dit kan betekenen dat u bij een latere bijzetting de huurperiode moet verlengen. Bijvoorbeeld omdat
de grafrechten lopen van 1992 tot 2012, terwijl in 2009 het laatste lichaam te ruste is
gelegd. In dit geval moet u in 2009 de grafrechten al verlengen tot 2019. Over deze
periode betaalt u ook voor het onderhoud.

Afstand grafrechten
Als u afstand doet van de grafrechten, vallen
deze terug aan de gemeente Zwolle. De
gemeente heeft dan het recht om het graf te
ruimen en opnieuw uit te geven. Als u
afstand doet, wordt het gedenkteken van het
graf verwijderd. Deze wordt in ieder geval
zes maanden opgeslagen. Als u wilt, kunt u
in deze periode het gedenkteken ophalen.

Urnennis
Begraafplaats Kranenburg heeft een urnenwand. Hier is het mogelijk te kiezen voor
een eigen urnennis. In een nis mogen twee
urnen worden geplaatst. De nis kan eventueel worden gesloten met een natuurstenen
plaat. Bij een open nis wordt de as geborgen

in een sierurn. Ook voor de eigen urnennis geldt een uitgiftetermijn van 20 jaar,
die steeds met 10 jaar kan worden verlengd.

Galerijgraf
Op begraafplaats Kranenburg is het
mogelijk om bovengronds te worden
begraven in een galerijgraf. Dit is een nis
die in een fraai vormgegeven muur verwerkt is. Het is een alternatief voor mensen die zich niet prettig voelen bij het
idee om onder de grond te worden
begraven of te worden gecremeerd. De
galerijgraven worden afgesloten door
een antracietkleurige sluitsteen. Voor
meer informatie over de galerijgraven
kunt u contact opnemen met de afdeling
Burgerzaken via het vijfcijferige telefoonnummer 14038.

Onderhoud van het graf en gedenkteken
De gemeente zorgt voor de beplanting op
het graf en onderhoudt deze ook.
Hiermee garandeert de gemeente dat de
begraafplaats een mooie uitstraling
heeft. Als u speciale wensen heeft voor
beplanting, kunt u dit overleggen met de
beheerder.
Sinds 1 april 2004 moet bij de uitgifte van
een nieuw graf het onderhoud voor 20
jaar worden vooruitbetaald, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de
rechthebbende het onderhoud jaarlijks
wil betalen. Als u jaarlijks het onderhoud
betaalt, kunt u alsnog kiezen om het
onderhoud in één keer af te kopen. Het
afkopen van het onderhoud kan voor
maximaal 20 jaar. Als de resterende
huurtermijn korter is dan 20 jaar, kunt u
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