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Algemene regels
Voor de verschillende begraafplaatsen
zijn er verschillende regels en voorschriften voor gedenktekens. Daarnaast
zijn er ook algemene regels die voor alle
begraafplaatsen gelden:
• Voor het plaatsen van een gedenkteken
hebt u een vergunning nodig. Als u via de
begrafenisondernemer of de steenhouwer een gedenkteken bestelt, regelen zij
dat voor u. Zorgt u zelf voor een steen,
dan moet u zelf een vergunning aanvragen. Neemt u hiervoor vooraf contact op
met de gemeente.
• Gedenktekens die al bestonden voordat
de regels uit deze folder zijn vastgesteld,
kunnen afwijken. Deze gedenktekens
mogen blijven staan. Dat betekent echter
niet dat nieuwe gedenktekens in dezelfde stijl ontwikkeld mogen worden.
• Als u een gedenkteken wilt vervangen,
mag u herplaatsen wat er stond, u mag
de oude situatie dus herstellen. Dat

Kranenburg – Graven

Algemeen
Het plaatsen van een dekplaat is niet
toegestaan.
Parkgedeelte
• Hier zijn alleen staande gedenktekens
toegestaan.
• Voor de verschillende rijen gelden specifieke voorschriften voor de maatvoering
en modellering.
• Het gebruik van natuursteen is vereist.
• Polijsten van het gedenkteken is niet
toegestaan.
• Het gedenkteken mag gezoet (nage2

• Polijsten van het gedenkteken is niet
toegestaan.
• Het gedenkteken mag gezoet worden:
hardsteen: korrelgrootte tot 500 mm,
ander natuursteen: korrelgrootte tot
220 mm.
• Er mag geen voetstuk of roef geplaatst
worden.
• Er mag een afbeelding (foto) in het gedenkteken worden geëtst.
• Het aanbrengen van voorwerpen is niet
toegestaan, tenzij het voorwerp aan bepaalde afmetingen voldoet en deugdelijk
wordt aangebracht.

geldt niet bij heruitgifte van een graf of
een nis.
•W
 erkzaamheden aan het gedenkteken
mogen alleen worden uitgevoerd met
toestemming van het personeel van de
begraafplaats.
•H
 et materiaal van een gedenkteken,
sierurn of sluitplaat moet duurzaam
zijn. Dat betekent dat het een levensduur
moet hebben van minimaal vijftien jaar.
•A
 an de linkerkant van het gedenkteken
moet het grafnummer worden ingebeiteld.
•H
 et opschrift of de inscriptie mag niet
aanstootgevend zijn.
•H
 et graf voorzien van bodembedekkende
materialen zoals grind, kiezels en boomschors is niet toegestaan.
•D
 e gemeente brengt vaste beplanting op
het graf aan en zorgt voor het onderhoud. Het is daarom niet toegestaan zelf
(vaste) beplanting aan te brengen.

Hagenpark
• Binnen de voorgeschreven maatvoering
is een staand of liggend gedenkteken
toegestaan.
• Het gedenkteken mag aan de voorzijde voor niet meer dan 50% gepolijst
worden.
• Er mag geen voetstuk of roef geplaatst
worden.
• Er mag een afbeelding (foto) in het gedenkteken worden geëtst.
• Naast natuursteen mogen ook andere
duurzame materiaalsoorten gebruikt
worden.

schuurd) worden: hardsteen: korrelgrootte tot 500 mm, ander natuursteen:
korrelgrootte tot 220 mm.
•E
 r mag een afbeelding (foto) in het gedenkteken worden geëtst.
•H
 et aanbrengen van voorwerpen is niet
toegestaan, tenzij het voorwerp aan bepaalde afmetingen voldoet en deugdelijk
wordt aangebracht.

Parnassusberg
• Binnen de voorgeschreven maatvoering
is een staand of liggend gedenkteken
toegestaan.
• Het gedenkteken mag uit meerdere
delen bestaan, maar het geheel moet
binnen de voorgeschreven maten blijven.
• Het gedenkteken mag aan de voorzijde voor niet meer dan 50% gepolijst
worden.
• Er mag een foto op het gedenkteken
worden aangebracht.

Bosgedeelte
•B
 innen de voorgeschreven maatvoering
is een staand of liggend gedenkteken
toegestaan.
•H
 et gebruik van natuursteen is vereist.
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• Omranding van natuursteen om het graf
is in bepaalde rijen toegestaan in combinatie met een staande steen.
• Binnen de omranding wordt uitsluitend
beplanting aangebracht door de gemeente.
Islamitisch veld
• Binnen de voorgeschreven maatvoering
is een staand of liggend gedenkteken
toegestaan.
• Er mag een foto op het gedenkteken
worden aangebracht.
• Het aanbrengen van voorwerpen is niet
toegestaan, tenzij het voorwerp aan bepaalde afmetingen voldoet en deugdelijk
wordt aangebracht.
• Het gedenkteken mag aan de voorzijde voor niet meer dan 50% gepolijst
worden.
• Omranding van natuursteen om het graf
is toegestaan in combinatie met een
staande steen.
• Binnen de omranding wordt uitsluitend
beplanting aangebracht door de gemeente.
Let op: Voor gedenktekens op het islamitisch veld in het Hagenpark gelden de
voorschriften voor het Hagenpark!
Algemene graven
• Per begravene in een algemeen graf
mag een liggend gedenkteken van
natuursteen worden geplaatst.
• Maatvoering: lengte 55 cm x breedte
65 cm x dikte 10 cm.
Losse voorwerpen
Het is toegestaan tijdelijk losse voorwerpen op het graf te plaatsen. Losse
voorwerpen van glas of ander breekbaar
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• De sierurn moet van vorst -en
breukbestendig materiaal zijn.
• Tijdelijke (niet breekbare) voorwerpen
binnen de nis zijn toegestaan.
Dichte urnnis
• De sluitplaat moet de nis helemaal
afsluiten en mag niet voor de urnenmuur
uitsteken.
• De sluitplaat moet van vorst- en
breukbestendig materiaal zijn.
• De sluitplaat mag voor maximaal 50%
gepolijst zijn.
• Tekst of symbolen mogen opliggend of
ingegraveerd (tot 3 mm) worden
aangebracht.

Voorst en Windesheim
materiaal worden echter zonder vooraankondiging en aanspraak op schadevergoeding door de beheerder van het graf
verwijderd.

Kranenburg – Urnen

Algemeen
Urnen kunnen worden bijgezet in een
(bestaand) graf. U hebt dan de mogelijkheid om een naamplaatje op een gedenkteken te bevestigen (met uitzondering van
begraafplaats Meppelerstraatweg). Het
plaatje moet van duurzaam materiaal zijn
en deugdelijk bevestigd worden.
Open urnnis
• Er is ruimte voor maximaal één urn.
• Het gebruik van een sierurn is verplicht.
• Op de sierurn mag een opschrift worden
aangebracht.
4

• Het gedenkteken moet in dezelfde lijn
worden geplaatst als de andere tekens die
er al staan.
• Het model van het gedenkteken is vrij,
binnen de grenzen van maten en
materiaal.
• U mag een gedenkteken helemaal
polijsten.
• Het gedenkteken mag zowel staand als
liggend zijn, een combinatie van beide is
ook mogelijk.
• Ook is het toegestaan een dekplaat of
omranding te plaatsen.

Meppelerstraatweg
Op deze begraafplaats is het alleen nog
toegestaan bestaande gedenktekens te
vervangen of te restaureren. Ook kan de
inscriptie op een bestaand gedenkteken
worden uitgebreid.
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Gedenktekens
De meeste mensen plaatsen op of bij het graf van hun
familie een gedenksteen of andere aanduiding.
Gedenktekens op begraafplaatsen in Zwolle moeten
aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Voordat u een gedenkteken koopt of bestelt, doet u er verstandig aan eerst contact op
te nemen met de beheerder van de begraafplaatsen. Hij of zij kan u precies vertellen
wat wel en niet mag en samen met u naar de meest gewenste oplossing zoeken.
Met deze folder informeren wij u welke richtlijnen de gemeente Zwolle hanteert voor
gedenktekens.

hgedenken
Aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen. Bij de sectie burgerzaken van
de gemeente Zwolle kunt u de letterlijke tekst van het reglement opvragen.
Voor specifieke regels over de begraafplaats kunt u contact opnemen met de
beheerder van de betreffende begraafplaats.
Colofon
uitgave: Gemeente Zwolle / sectie burgerzaken
coördinatie: afdeling Communicatie
ontwerp/opmaak: Hans Dienaar bNO
fotografie: gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
telefoon: 14038
www. zwolle.nl
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