Begraven of cremeren
Soorten graven
Particulier graf
Een particulier - of familiegraf biedt ruimte aan twee tot drie overledenen. U huurt deze voor
twintig of dertig jaar. Na deze periode kunt u het grafrecht verlengen. Een particulier graf
komt op naam van een rechthebbende. Bij een particulier graf heeft u ruime mogelijkheden
een gedenkteken of monument te plaatsen. U kunt u ook urnen laten bijzetten of er as in
verstrooien.
Algemeen graf
In een algemeen graf hebben maximaal twee personen hun laatste rustplaats. In ’sGraveland is er ruimte voor drie personen per graf. Kenmerkend voor een algemeen graf is
dat nabestaanden geen zeggenschap hebben over wie er nog meer in het algemene graf
worden begraven. De gemeente geeft algemene graven uit voor tien jaar. Verlengen is niet
mogelijk. De mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens zijn bij een algemeen graf
beperkt. De gemeente attendeert nabestaanden, zo mogelijk, schriftelijk op het verlopen van
de termijn. Ook communiceren we dit via de gemeentelijke website. U kunt voor het aflopen
van de huurtermijn aangeven dat u de stoffelijke resten wilt herbegraven in een particulier
graf of deze wil laten cremeren. U betaalt hiervoor de dan geldende kosten.
Kindergraven
Op de begraafplaatsen in Loosdrecht en ’s-Graveland is een apart gedeelte voor
kindergraven. Ook op de andere begraafplaatsen is een kindergraf mogelijk.
Katholiek graf
De Hornhof in Nederhorst den Berg en de begraafplaats in Loosdrecht hebben beide een
grafveld ingericht als Rooms Katholieke begraafplaats.
Mogelijkheden om as van de overledene een definitieve bestemming te geven
Urnennis
U kunt kiezen uit een particuliere of een algemene nis. Bij een algemene nis kan een urn van
een willekeurig iemand geplaatst worden. Algemene nissen verhuren wij voor tien jaar,
zonder de mogelijkheid tot verlenging. De huurperiode van een particuliere nis is twintig of
dertig jaar en kan daarna worden verlengd.
Urnenmuur
De algemene begraafplaats 'De Hornhof' in Nederhorst den Berg heeft een urnenmuur
(columbarium). In de nissen in de muur kunnen maximaal drie urnen.
Urnenzuil
Op de gemeentelijke begraafplaats in ’s-Graveland staan urnenzuilen met drie nissen boven
elkaar. Hier is het mogelijk om een hele zuil te huren, dus drie nissen.

Urnengraf
U kunt ook kiezen voor een urnengraf. Hierin kunt u de as van de overledene laten
begraven, met of zonder urn. Een urnengraf is te vergelijken met een gewoon graf, met een
kleiner formaat. Er bestaan zowel algemene als particuliere urnengraven. Algemene graven
verhuren wij voor tien jaar, zonder de mogelijkheid tot verlenging. De huurperiode van een
particulier graf is twintig of dertig jaar en kunt u daarna verlengen.
Particulier graf
U kunt op alle gemeentelijke begraafplaatsen as, met of zonder urn, laten bijzetten in een
particulier graf. Ook een combinatie van een begrafenis en een urn bijzetten is mogelijk.
As verstrooien
Drie van de gemeentelijke begraafplaatsen beschikken over een strooiveld: De Hornhof in
Nederhorst den Berg, de begraafplaats in ’s-Graveland en de begraafplaats in Loosdrecht.
Voor het verstrooien van as maakt u een afspraak met de medewerker begraafplaatsen
van de gemeente, telefoon: 14 035. Ook voor het uitstrooien van as op een dierbare plek,
maakt u een afspraak met de medewerker van de gemeente.

