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Reglement voor gebruikers van Begraafplaats Wolfswinkel 
 
Dit reglement is opgesteld door de Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel en is het 
enige reglement dat geldt voor alle gebruikers van Begraafplaats Wolfswinkel. De eerste versie van 
het reglement is vastgesteld op 29 oktober 2002. Het bestuur van de stichting, daartoe bevoegd, 
heeft op 30 oktober 2020 dit reglement met wijzigingen vastgesteld. Toekomstige wijzigingen aan dit 
reglement zullen in een bestuursvergadering worden vastgesteld. 
 
Voor uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de beheerder: 
 
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel 
Noorderlicht 1 
5694 TS Son en Breugel. 
Telefoon: 0413-472544 
Email: info@begraafplaats-wolfswinkel.nl  
 
Wat is het doel van dit reglement? 
 
Dit reglement voor gebruikers is bedoeld voor alle mensen die verantwoordelijk zijn voor een 
overledene waarvan het lichaam of de as op Wolfswinkel een plek heeft gekregen of gaat krijgen. 
 
Het reglement is van toepassing op alle activiteiten op de Begraafplaats Wolfswinkel. 
 
Wolfswinkel biedt u 4 mogelijkheden: 
 

• de overledene begraven in een kist 
• de urn met as van de overledene bewaren in de urnenmuur 
• de urn met as van de overledene begraven in de urnentuin  
• de as van de overledene verstrooien over het strooiveld. 

 
Op Wolfswinkel is het toegestaan om de overledene zonder kist te begraven, maar alleen als de 
overledene geheel in een omhulsel is gewikkeld en op een plank ligt. Deze plank dient ervoor om de 
overledene op correcte wijze in het graf te plaatsen. De plank dient minimaal de lengte en breedte 
van de overledene te zijn. 
 
Op Wolfswinkel is het toegestaan om de as van de overledene te begraven alleen indien de as in een 
milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare urn wordt aangeleverd. 
 
In alle gevallen is het in het belang van iedereen noodzakelijk om er vooraf met de beheerder van 
Wolfswinkel afspraken over te maken. 
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Wat zijn de verschillende rechten op Wolfswinkel? 
 
Grafrechten: 
 

Grafrecht: Voor de duur van: 
Enkel graf Recht van 20 jaar bij aanvang 
Dubbel graf naast elkaar Recht van 20 jaar per graf (verplicht gelijke periode) 
Bijzetting kist of urn Recht wordt aangevuld tot 10 jaar van het graf waar bijgezet wordt 
Verlenging Recht bij verlenging wordt aangegaan voor de duur van 10 jaar 
Reservering Recht bij reservering geldt voor de duur van maximaal 10 jaar 

 
 
Grafstenen (zie tevens in bijlage de maten en vormen in tekening): 
 

Steen: Afmetingen Grondgebied: Gedenksteen (hxb): 
Uniform – staand Graf: 200x70 cm 

Beplanting: 110 x 70 cm 
Max. h 110 x b 70 cm 

Uniform – liggend Graf: 165 x 70 Max. l 165 x b 70 cm 
Vrije keuze – enkel graf Graf: 200 x 70 cm Max. l 200 x b 70 x h 110 cm 
Vrije keuze – dubbel graf Graf: 200 x 200 cm Max. l 200 x b 200 x h 110 cm 

 
Rechten urnenmuur/colombarium: 
 

Recht: Voor de duur van: 
Nisrecht Recht wordt aangegaan voor de duur van 10 jaar 
Nisrecht verlengen Recht kan verlengd worden met de duur van 10 jaar 

 
Grafrechten urnentuin: 
 

Recht: Voor de duur van: Afmeting: 
Urnengraf Recht wordt aangegaan voor 

de duur van 10 jaar 
Grondgebied 100 x 100 cm 
Gedenksteen / letterstuk: 
Max. l 60 x b 60 x h 110 cm 
Onder voorbehoud en bepalingen 
onder deel II urnentuin. 

Verlengen Recht kan verlengd worden 
met de duur van 10 jaar 

 
Strooiveld 
 

Strooiveld: Recht: Gedenkplaatje: 
As verstrooiing Recht wordt aangegaan voor 

de duur van 5 jaar 
21 x 10 cm met 5 jaar recht 

Verlengen Recht kan verlengd worden 
met de duur van 5 jaar 

21 x 10 cm met 5 jaar recht 

 
Voor het gebruik van het strooiveld geldt een eenmalig tarief voor het verstrooien van de as. 
 
Deze rechten zijn conform Wet op de Lijkbezorging. 
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Wat zijn de verdere mogelijkheden op Wolfswinkel? 
 
Naast de in dit reglement vermelde rechten zijn er aanvullende mogelijkheden en bepalingen. 
 
Voor de begraafplaats zijn algehele uitstraling en netheid in het belang van iedere gebruiker. De 
stichting heeft een aantal belangrijke regels opgesteld om uitstraling en netheid te kunnen 
waarborgen voor alle rechthebbenden, gebruikers en bezoekers. 
 
DEEL 1: Graven, grafstenen en gedenktekens 
 
De stichting heeft regels en voorwaarden vastgesteld op basis van de voorschriften die door het 
college van Burgemeester en Wethouders zijn vastgesteld bij de overdrachtsovereenkomst van 
Wolsfwinkel aan de stichting.  
 
Er zijn voorschriften die gelden voor grafstenen en gedenktekens die bepalingen opleggen voor: 
 

• de aard 
• het materiaal 
• de kleur 
• de afmeting 
• de vormgeving 
• de constructie 
• de situering van de grafsteen en graftekens op een graf  
• andere grafbedekking zoals beplanting, andere objecten of graszoden 

 
Voor het plaatsen van grafstenen en gedenktekens op een graf is vooraf een schriftelijke vergunning 
nodig van de beheerder. Er mag niets geplaatst worden zonder een vooraf verleende schriftelijke 
vergunning. Is er wel iets geplaatst zonder daarvoor verleende schriftelijke vergunning dan heeft de 
beheerder de bevoegdheid dit te verwijderen of laten verwijderen op kosten van de rechthebbende. 
 
Voor alle maten dient de vastgestelde tekening te worden aangehouden zoals die aan de vergunning 
is toegevoegd. Een vergunning kan worden geweigerd als niet aan de afmetingen wordt voldaan. 
 
Het plaatsen van grafstenen en gedenktekens moet minstens 2 dagen vooraf telefonisch gemeld 
worden in verband met de planning van een andere begrafenis, dienst of werkzaamheden. 
 
Auto’s zijn altijd verboden op de begraafplaats. Alleen in bijzondere gevallen zoals voor materialen 
van steenhouwers, grafdelvers of voor onderhoudswerkzaamheden dient men vooraf de beheerder 
te raadplegen om er vooraf toestemming voor te krijgen. 
 
Grafbeplanting en andere versieringen 
 
Beplantingen rondom de grafsteen is alleen toegestaan binnen het daarvoor bestemde 
beplantingsgebied per graf (200 x 70 cm). Buiten die gebied is het niet toegestaan vanwege het 
maaien of ander onderhoud van de begraafplaats. 
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Beplanting op de gedenksteen is alleen te plaatsen in de daarvoor bestemde openingen en indien het 
stevig geplaatst kan worden. Alle beplanting mag maximaal 45 cm hoog zijn gemeten vanaf het 
maaiveld. Beplanting op gedenkstenen mag niet hoger worden dan de hoogte van de steen zelf. 
 
Voor de algemene uitstraling van de begraafplaats heeft de beheerder het recht om niet vaste of 
blijvende beplanting op een graf die in verwaarloosde staat komt te verwijderen. De rechthebbende 
kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, 
kransen en vergelijkbare beplanting kunnen wanneer zij verwelkt zijn ook door de beheerder worden 
verwijderd. 
 
Linten, siervazen en gelijkaardige voorwerpen worden gedurende twaalf weken ter beschikking 
gehouden van de rechthebbende. Daarna heeft de beheerder de bevoegdheid om dit te verwijderen. 
 
Indien u zelf planten en bloemen onderhoudt en eventueel verwijdert van het graf, kunt u 
achterlaten in de daarvoor bestemde groene containers (GFT en restafval). 
 
Gedenktekens dienen schoongehouden te worden door de rechthebbende/ onderhoudsplichtige van 
het betreffende grafrecht. 
 
Beplanting die groter is gegroeid dan de voorgeschreven afmetingen dient door de rechthebbende te 
worden gesnoeid. De beheerder heeft het recht om te groot gegroeide beplanting conform de 
voorschriften te snoeien. 
 
Beplanting die geen eigendom is van een rechthebbende of eigendom is van de begraafplaats mag 
alleen gesnoeid worden door de beheerder.  
 
Alleen de beheerder kan op de begraafplaats buiten de graven beplanting aanbrengen. Indien een 
rechthebbende beplanting wil plaatsen buiten de voorgeschreven afmetingen van het graf dan kan 
dit alleen in overleg met de beheerder. In aangewezen groenstroken wordt geen beplanting 
toegestaan. 
 
DEEL II: Begraven van een urn, de urnentuin en het strooiveld 
 
Op Wolfswinkel mogen alleen biologische afbreekbare urnen gebruikt worden indien de urn is 
bedoeld om te begraven, bijvoorbeeld n in een vak bij familieleden of in de urnentuin. 
 
Op een daarvoor door de beheerder aangewezen plaats mogen op Wolfswinkel biologisch 
afbreekbare urnen ook begraven worden zonder een gedenksteen. 
 
Indien de urn wordt begraven in een urnenkelder dan mogen juist geen biologische afbreekbare 
urnen gebruikt worden en wel alle niet-biologisch afbreekbare materialen voor een urn. 
 
De vastgestelde afmeting van een urnengraf is 100 x 100 cm (niet bedoeld een urnenkelder). 
 
Voor attributen in de urnentuin geldt dat hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van de 
beheerder moet zijn middels een vergunning voorzien van een door de beheerder goedgekeurde 
tekening. Gelet op de uitstraling van de urnentuin dient een attribuut te voldoen aan de afmetingen 



Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel 
www.begraafplaats-wolfswinkel.nl 
info@begraafplaats-wolfswinkel.nl 

Reglement Gebruikers Wolfswinkel  versie 30 oktober 2020 

vermeld in de tabel “Grafrechten urnentuin” in dit reglement. De beheerder behoudt zich het recht 
voor om terughoudend te zijn in het toekennen van vergunningen omwille van de algehele uitstraling 
van de urnentuin. 
 
DEEL III: Verstrooiing 
 
Bij verstrooiing moet altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder ontvangen zijn 
voordat het verstrooien plaats vindt. Het verstrooien van de as moet plaatsvinden op het strooiveld 
of indien gewenst op een graf van familieleden. 
 
Voor het strooiveld geldt dat op de plaats van de as er mogen losse bloemen gelegd kunnen worden. 
Er mogen geen andere herinneringsattributen gelegd worden, zoals bijvoorbeeld vazen, bakken met 
vaste planten of plastic spullen. Ook mogen er geen gedenktekens in welke vorm dan ook bijgelegd 
worden. Aan bomen en het hek mag niets vastgemaakt worden. Herdenkingsplaatjes kunnen in 
overleg met de beheerder wel geplaatst worden. 
 
Overige bepalingen 
 
Het plaatsen van attributen op Wolfswinkel gaat alleen in overleg met de beheerder. Na vooraf 
schriftelijke toestemming kan dit alleen worden geplaatst op de daarvoor aangewezen plaatsen. Dit 
geldt onder andere voor:  
 
Een zitbank is alleen te plaatsen volgens het geldende voorschrift: alleen achter de groenstrook en 
niet bij graven of in vakken 
 
Een plantenbak is alleen te plaatsen in een standaardmaat met standaard vorm en materiaal volgens 
de tekening in bijlage. 
 
Op een graf mag nooit materiaal opgeslagen, neergelegd of achtergelaten worden (ook niet in kisten 
of bakken). 
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Bepalingen ten aanzien van opgraven 
 
Voor alle opgravingen gelden de volgende bepalingen: 
 
In alle gevallen dient toestemming voor het openen van het graf te worden gegeven door de 
nabestaanden. Voor opgraven in opdracht van justitie handelt justitie zelf de formaliteiten af. 
 
Opgraven binnen 10 jaar na begraven: in alle gevallen is een vergunning van de burgemeester vereist 
voordat de overledene wordt opgegraven. Dit geldt als de overledene op de begraafplaats 
Wolfswinkel zelf wordt herbegraven en als de overledene elders wordt begraven of gecremeerd. 
 
Opgraven na 10 jaar na begraven: hiervoor is alleen een vergunning van de burgemeester vereist 
indien de overledene elders (niet op Wolfswinkel) wordt begraven of wordt gecremeerd.  
 
 
Slotbepaling 
 
In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet kunt u contact opnemen met de 
beheerder. Het bestuur van de stichting heeft de bevoegdheid om hierop een besluit te nemen dat 
bindend is. 
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Bijlage 1: plattegrond met vakaanduiding Begraafplaats Wolfswinkel 
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Bijlage 2: tekeningen van grafstenen en graven 
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Aanvulling: 
 
Op een nader te bepalen moment kan door het bestuur besloten worden om verschillende vormen 
van stenen toe te staan in bepaalde vakken. Dit dient te worden vastgesteld door het bestuur in een 
bestuursvergadering. Doelstelling van het bestuur is om dit beleid in 2030 volledig te hebben 
geïmplementeerd. 
 
Mogelijk nieuw beleid voor grafstenen kan bestaan uit de volgende onderverdeling per gebied: 
 

Gebied Vorm Materiaal Kleur Staand/Liggend 
1 Vaste maat, alleen 

bovenkant steen vrije vorm 
Natuursteen 4 kleuren Staand 

2 Binnen vastgestelde maat, 
steen geheel in vrije vorm 

Natuursteen 4 kleuren Staand 

3 Binnen vastgestelde maat, 
steen geheel in vrije vorm 

Natuursteen 4 kleuren Staand of liggend 

4 Binnen vastgestelde maat, 
vrije vorm 

Vrij Vrij Staand of liggend 

 
Ieder vak op de begraafplaats zal op een later moment worden toegekend aan een gebied. 
 
De beheerder dient altijd het ontwerp van de gedenksteen goed te keuren.  
 
De tijdsperiode die hieraan gekoppeld wordt, wordt door het bestuur nader vastgesteld. 
 


