
Grafbedekkingen 
begraafplaats 
Oude Baan Rosmalen en 
Graaf van Solmsweg Engelen

Contact
De beheerder van de begraafplaats 

is bereikbaar via telefoonnummer 

(073) 615 31 03 of stuur een e-mail naar: 

begraafplaatsen@s-hertogenbosch.nl

Meer informatie over onze 

begraafplaatsen vindt u op 

www.s-hertogenbosch.nl/begraafplaatsen

https://www.s-hertogenbosch.nl/begraafplaatsen


Grafbedekkingen begraafplaats 
Oude Baan Rosmalen en Graaf van Solmsweg Engelen

Mensen willen steeds vaker een persoonlijke grafbedekking. Om de sfeer op de 

begraafplaats te bewaken zijn er een aantal voorwaarden waaraan een grafmonument 

(gedenkteken) en/of grafbeplanting moet voldoen. In deze flyer leest u hier meer over. 

Ook kunt u zich laten adviseren door een steenhouwer of begrafenisondernemer. 

Afmetingen monument

Het is niet verplicht om een grafmonument te plaatsen. Wilt u dat wel, dan kunt u kiezen 

uit een staand of liggend grafmonument. Of een combinatie van beiden. In onderstaande 

tabel zijn de maximale afmetingen van het monument opgenomen.

Afmeting 
staand 
monument
h x b in cm

Afmeting 
liggend 
monument
l x b x h in cm

Particulier 
enkel graf

100 x 100 200 x 100 x 30 Op het oude deel van de begraaf-plaats 
in Rosmalen en Engelen zijn de liggende 
graven kleiner van maat. Vaak is het 
mooier om hier een monument te 
plaatsen met een afmeting die aansluit 
bij de andere graven. 

Particulier 
dubbel graf

100 x 100 200 x 100 x 30 Omdat we dubbeldiep begraven is de 
afmeting van het monument gelijk aan 
die van een enkel graf.

Kindergraf 
(tot 12 jaar)

80 x 60 100 x 60 x 30 Dit is voor kinderen van 0 - 12 jaar.

Urnengraf* - 50 x 50 Het is alleen mogelijk een liggend 
monument te kiezen. Het monument 
heeft een vast formaat van 50 x 50 cm. 
Rondom het monument is een strook 
van 15 cm breed. Deze kunt u vullen 
met planten, grind of split.

Islamitisch 
graf*

100 x 100 200 x 100 x 30 Er mogen geen Christelijke symbolen 
worden aangebracht. Dus ook geen 
kruisje voor de datum van overlijden.

* n.v.t op begraafplaats Engelen

Geef aan de beheerder door  wanneer de grafbedekking (met of zonder monument)  

wordt aangebracht. Voor het plaatsen van een monument is een vergunning nodig.  

De vergunning wordt verleend bij uitgifte van een graf.

Materiaal monument

U mag voor het monument alleen 

duurzame materialen gebruiken, zoals 

marmer, graniet, glas, een verduurzaamde 

houtsoort of metaal. Hardsteen en 

granietsoorten lopen de minste kans om 

stuk te vriezen, of met algen en mos te 

worden bedekt. Het plaatsen van kettingen 

en hekwerken is niet toegestaan.

Teksten en afbeeldingen

Er mogen geen aanstootgevende of 

kwetsende teksten, voorwerpen en/of 

afbeeldingen op het monument worden 

aangebracht.

Fundering monument

Om te voorkomen dat het monument 

verzakt wordt voor het plaatsen van het 

monument een fundering gemaakt. 

Dit zijn palen, meestal van beton of 

kunststof, die schuin in de grond worden 

geboord. Deze palen ondersteunen het 

monument. Meestal zorgt de steenhouwer 

voor de fundering en het plaatsen van het 

monument.

Grafbeplanting 

Als u kiest voor planten op het graf, dan 

kunt u kiezen voor vaste, winterharde 

planten of éénjarige planten. Er mogen 

geen woekerende of sterk zaaiende planten 

worden aangebracht. U mag alleen planten 

aanbrengen binnen de gestelde afmetingen. 

De planten mogen maximaal 100 cm hoog 

worden. U onderhoudt de planten zelf. 

De planten mogen geen overlast of schade 

toebrengen aan andere graven of paden. 

Doen ze dat wel? Dan vragen wij u de 

planten te snoeien of te verwijderen. 

Gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat de 

beheerder deze verwijdert.  

Losse bloemen en planten

U mag losse bloemen op het graf leggen, 

of in een vaas zetten. Ook kunt u planten 

in een pot op het graf plaatsen. De planten 

mogen maximaal 100 cm hoog worden. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de 

verzorging van de bloemen en planten. 

Zorg voor een verzorgde uitstraling en 

verwijder uitgebloeide bloemen en planten. 

Doet u dat niet, dan kan het zijn dat de 

beheerder deze verwijdert.   

Voorwerpen op graven

Naast een gedenkteken mag u ook losse 

voorwerpen op het graf plaatsen. Zoals 

een beeld, lantaarn of ander los voorwerp. 

Voorwerpen die in verwaarloosde staat 

verkeren kunnen door de beheerder 

verwijderd worden. 

Adreswijziging rechthebbende

Het is belangrijk dat u adreswijzigingen 

en/of wijzigingen in de naam van de 

rechthebbende doorgeeft aan de 

beheerder van de begraafplaats. 

De beheerder kan dan contact met u 

opnemen bij vragen over de grafbedekking, 

het onderhoud of het verlengen van  

de grafrechten. 


