
Voorschriften begraafplaats Bergklooster 
 

 

Algemene informatie 
Losse voorwerpen, waaronder grind, kiezels e.d. op het graf of het gedenkteken zijn niet toegestaan.  
 
 

Voorschriften per gedeelte 
 
Oud Bergklooster – nieuwe monumenten vanaf 1988 
 

- Alleen staande grafmonumenten van maximaal 70 cm breed en tot maximaal 140 cm hoog mogen op een 
graf geplaatst worden. Het mag smaller of minder hoog. Voor liggende platen is onvoldoende ruimte. 

- Voor de vervanging van oude grafmonumenten met een plaat geld ook de dat er alleen een staand 
grafmonument geplaatst kan worden. Reparatie van bestaande grafmonumenten met liggende plaat is 
toegestaan zolang het oorspronkelijke materiaal wordt toegepast. 

- Nieuwe opschriften worden op het staande, verticale deel toegevoegd. Om meerdere nieuw namen te kunnen 
plaatsen, kan het oude tekstgedeelte afgeschuurd worden. Een extra opschrift is ook mogelijk door te 
toevoeging van een extra blok onder bestaande deel. 

- Verschillende vormen, kleuren en soorten steen of andere materialen zijn toegestaan voor grafmonumenten 
voor de gedeeltes 4,5,6 en 7 (mits de constructie degelijk is en het monument niet te zwaar is waardoor het 
onhanteerbaar wordt. 

 
Uitzondering voor de oudste gedeeltes 
De sfeer op de oude gedeeltes 1,2 en 3 is bepaald door de vele oude, voornamelijk hardstenen grafmonumenten met 
een symmetrisch model. Zij vormen samen een karakteristieke en harmonische eenheid. Daarom geldt voor de 
oudste gedeeltes tot aan het jaar 1940 en klasse 1; beginnend met cijfer 1,2 en 3; een extra beperking (ingegaan 
2004):  
 

- Nieuwe grafstenen mogen alleen een symmetrische vorm hebben.  
- De volgende steensoort zijn toepasbaar: Hardsteen, zwart en Impala graniet met een zwarte gezoet 

bewerking (dus niet glimmend), Diabas en verschillende soorten kalksteen zoals Bianco Delmare (wit) en 
Dolomiet (groen). 

 

 
Nieuw Bergklooster 
In tegenstelling tot op de oude begraafplaats kunnen de graven geheel bedekt worden binnen de aangegeven 
afmetingen.  
 

- Voor het liggende deel geldt de afmeting; een plaat of een tuin, tot maximaal 80 cm breed en tot maximaal 
190 cm lang, inclusief grafmonument.  

- Voor het staande verticale deel, met opschrift, geld de afmeting tot maximaal 70 cm breed en 120 cm hoog, 
inclusief het onderliggende deel.  

- Onder de fundering wordt aan het hoofdeinde, dwars over het graf, een losse latei van 140 cm breed 
geplaatst. 

- De beheerder heeft altijd het recht om de ontwerpen af te wijzen, ook al voldoet het aan de afmetingen. 
Grafmonumenten kunnen slecht geconstrueerd of te afwijkend zijn in vorm en daardoor niet passen in het 
geheel of probleem veroorzaken in het beheer.  

- Beplanting mag alleen binnen de grafruimte aangeplant worden (80 bij 190 cm niet hoger dan 120 cm). 
rechthebbenden worden uitgenodigd om zelf het graf te beplanten om zo de begraafplaats een groener 
aanzien te geven. 
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