Inleiding
Niemand staat graag stil bij een onderwerp als de dood, maar
steeds meer mensen willen meer informatie over begraven
en cremeren. Daarnaast willen ze de nabestaanden niet
belasten met het maken van allerlei keuzes. Deze folder
kan u meer inzicht geven in de mogelijkheden op de
algemene begraafplaatsen in Rosmalen en Engelen.
In 1972 is door de voormalige gemeente Rosmalen besloten
een algemene begraafplaats aan te leggen aan de Oude
Baan Oost in Rosmalen. De algemene begraafplaats aan
de Graaf van Solmsweg in Engelen is op 1 januari 1872
aangelegd voor beide kerkgenootschappen.

Het eigen graf
Voor een periode van 20 jaar wordt een eigen graf
uitgegeven. Gedurende deze periode heeft de
rechthebbende van het graf het recht te bepalen wie in het
graf wordt bijgezet. Er is ruimte voor twee overledenen.
De rechten op een eigen graf worden in een grafakte

Indeling
De begraafplaats in Rosmalen is in diverse vakken,
aangegeven door mooie volgroeide beukenhagen,
ingedeeld. Tussen de vakken staan struiken en bomen. In
Engelen is de begraafplaats verdeeld in een oud gedeelte
en een nieuw gedeelte.
vastgelegd. Een keldergraf is ook mogelijk, de kosten van
aanleg zijn voor de nabestaanden. De beheerder bepaalt
de volgorde van uitgifte en daarmee de plaats, tenzij u bij
leven al een eigen graf reserveert. Na de periode van 20
jaar kan u de rechten verlengen met een periode van 10
jaar. Bij geen verlenging wordt het gedenkteken verwijderd
en het graf op termijn geruimd.

Het afscheid
Het afscheid nemen op de begraafplaats kan op een eigen
manier worden ingevuld. In Rosmalen kunt u de aula van
het Crematorium gebruiken. Daarnaast is het mogelijk
om op een centrale plaats op de begraafplaats afscheid
te nemen. De overledene wordt later, wel of niet in het
bijzijn van familie, naar het graf gebracht. Afscheid nemen
kan ook bij het graf, eventueel met het dalen van de kist.
Hebt u speciale wensen bij het afscheid nemen, dan kunt
u overleggen met uw uitvaartondernemer of de beheerder
van de begraafplaats.
De keuze van het graf
Een belangrijke beslissing bij het regelen van een begrafenis
is de keuze van het graf. U kunt kiezen voor een eigen graf
(familiegraven), een kindergraf en het urnengraf. Alleen de
gemeente kan een algemeen graf uitgeven.

vervaardigd is van een duurzaam materiaal. De sierurn
wordt vastgezet in de nis. Een nis in de urnenmuur wordt
uitgegeven voor 10 jaar. Deze rechten worden vastgelegd
in een akte. Meer informatie kunt u vinden in de Actueel
Asbestemmingen.
Islamitische graven
Een bepaald deel van de begraafplaats in Rosmalen is
ingedeeld voor islamitische graven. Dit houdt in dat
rekening wordt gehouden met specifieke gewoonten en
rituelen. Moslims worden doorgaans in een lijkwade en
niet in een kist begraven met het gezicht naar Mekka.
Uitgebreide informatie over islamitische begraven staat in
de Actueel Islamitisch begraven.
Het algemene graf
Bij hoge uitzondering geeft de gemeente een algemeen graf
uit. Een algemeen graf blijft eigendom van de gemeente.
In een algemeen graf is ook ruimte voor twee overledenen.
Bijzetting wordt bepaald door de gemeente en niet door de
nabestaanden. Er worden dus geen grafrechten gevestigd
en verlengen is daardoor ook niet mogelijk. Het algemene
graf wordt voor een periode van 10 jaar in stand gehouden
en na afloop van deze periode geruimd.

Het kindergraf
Op de begraafplaats is een gedeelte ingericht voor graven
van kinderen tot 12 jaar. Als u dat wilt, dan kan een kind
ook in een graf voor volwassenen worden begraven.
Het urnengraf
Op de begraafplaats in Rosmalen is ook een gedeelte
ingericht voor het begraven van urnen. Hier is ruimte voor
twee urnen per graf. Het urnengraf wordt behandeld als
een eigen graf. Op de begraafplaats in Engelen is géén
ruimte ingericht voor een urnengraf.
De urnenmuur
Op zowel de begraafplaats in Engelen als in Rosmalen
staat een urnenmuur. Hier kan een urn in een gesloten
nis worden geplaatst. De nis wordt met een natuurstenen
plaat, eventueel voorzien van een inscriptie, afgedekt. In
Rosmalen kan de urn ook in een open nis worden geplaatst.
De urn moet dan wel in een sierurn worden gezet, die

Asverstrooiing
In Rosmalen is een strooiveld gemaakt. Het verstrooien van
de as op het strooiveld kan met of zonder aanwezigheid
van nabestaanden én met of zonder bericht achteraf. Op
het strooiveld zijn plateau’s geplaatst waarop u eventueel
bloemen kunt neerleggen. Op het strooiveld mag u geen
bloemen en/of andere voorwerpen leggen. Uitgebreide
informatie over het verstrooien van as staat in de Actueel
Asbestemmingen.

Grafmonumenten
De laatste jaren is de behoefte aan een eigen identiteit en
vorm bij het grafmonument sterk gegroeid. Natuurlijk wil
de gemeente aan deze behoeftes tegemoet komen, mits
ze binnen de vastgestelde regels blijven. Een monument
moet vervaardigd zijn van een duurzaam materiaal, zoals
hardsteen en granietsoorten. Deze lopen de minste kans
om stuk te vriezen, of met algen en mos te worden bedekt.
Licht natuursteen is weersgevoeliger dan donkere soorten.
Meer informatie kunt u ook vinden in de Actueel over
grafbedekkingen
Monument eigen graf
Het monument op een eigen graf mag een staand of liggend
monument zijn. Voor het plaatsen van een monument is
een vergunning nodig. De vergunning wordt verleend bij
uitgifte van een graf, waarbij het monument uiteraard aan
de gestelde eisen moet voldoen. Uitgebreide informatie
over grafbedekkingen, zoals afmetingen, beplanting en
regels staan in de Actueel Grafbedekkingen.
Grafbeplanting
Vanzelfsprekend kunt u lage planten op of in de directe
nabijheid van het graf plaatsen. Deze planten mogen
geen overlast of schade toebrengen aan andere graven en
paden. De beheerder is gemachtigd hinderlijke planten te
verwijderen. De planten mogen maximaal 100 cm hoog
worden.
Begrafenistijden
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00
uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur kan er een
begrafenis op beide begraafplaatsen worden gehouden.
In overleg met de beheerder van de begraafplaats kan
u van deze tijden afwijken. U kunt bepalen wat u zelf
tijdens de begrafenis wilt doen en wat u wilt overlaten
aan de begrafenisondernemer. Bespreekt u dit met de
begrafenisondernemer of met de beheerder van de
begraafplaats.

Routebeschrijving
Begraafplaats Engelen
De begraafplaats Engelen ligt aan de Graaf van
Solmsweg. U neemt afrit 46, Engelen van de rijksweg A59
’s-Hertogenbosch - Waalwijk. Aan het einde van de afrit links
en dan de volgende straat weer links. Dit is de Graaf van
Solmsweg. Deze weg moet u volgen tot onder het viaduct
door, daar vindtEngelen
u de begraafplaats aan de linkerzijde.

Begraafplaatsen

Begraafplaats
Engelen
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Adreswijziging rechthebbende
Het is belangrijk dat u adreswijzigingen en/of wijzingen
in de naam van de rechthebbende doorgeeft aan de
beheerder van de begraafplaats. De beheerder kan dan
bij het verlengen van de grafrechten, het ruimen of het
onderhoud van het graf, contact met u opnemen.

De begraafplaats Rosmalen ligt buiten de bebouwde kom
van Rosmalen, aan de Oude Baan Oost in een groene
omgeving. De begraafplaats Engelen ligt aan de Graaf van
Solmsweg, vlakbij het viaduct van de autoweg A59.
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Bezoektijden en informatie
Op dit moment zijn er geen sluitingstijden voor het bezoeken
van de begraafplaatsen. Voor vragen en informatie kunt u
op werkdagen contact opnemen met de beheerder:
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Beheer en onderhoud
De afdeling Beheer Openbare Ruimte zorgt voor het beheer
en onderhoud van de groenvoorziening, de bestratingen
en overige voorzieningen, zoals de papierbakken. Er is een
beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen van
kracht. Deze verordening kunt u bij de beheerder opvragen.
Het onderhoud van de graven, gedenktekens en de planten
op de graven is een taak van de nabestaanden.

’s-Hertogenbosch
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Tarieven
De tarieven voor het begraven en het vestigen van
grafrechten worden jaarlijks aangepast. Deze informatie
is in de verordening Begraafplaatsrechten vastgelegd.
U kunt deze informatie bij de beheerder opvragen.
Daarnaast vindt u allerlei informatie op onze website,
www.s-hertogenbosch.nl
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Begraafplaats Rosmalen
De begraafplaats Rosmalen ligt aan de Oude Baan Oost.
U neemt de afslag Kruisstraat van de rijksweg A50
’s-Hertogenbosch – Oss. Vervolgens neemt u de rotonde
3/4. Dit is de Oude Baan Oost.
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Correspondentieadres:
Gemeente ’s-Hertogenbosch,
Postbus 12345,
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

EN

Beheerder begraafplaats Rosmalen:
Telefoonnummer (073) 615 31 03
Faxnummer (073) 522 02 29
begraafplaatsrosmalen@s-hertogenbosch.nl
l
Beheerder begraafplaats Engelen:
Telefoonnummer (073) 615 31 27
Faxnummer (073) 627 11 21
stadskwekerij@s-hertogenbosch.nl
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