
Voorschriften begraafplaats Kranenburg 
 

 

Algemene informatie 
Er mogen geen afbeeldingen van de begravene op het gedenkteken worden aangebracht tenzij dit een gravure is; op 
het Parnassusberggedeelte geldt deze bepaling niet. Losse voorwerpen, waaronder grind, kiezels e.d. op het graf of 
het gedenkteken zijn niet toegestaan. De gemeente zorgt voor de beplanting. Zelf beplanting aanbrengen is niet 
toegestaan. Het grafnummer moet op de linkerzijkant worden aangebracht op 50 cm afstand. 
 
 

Voorschriften per gedeelte 
 
Parkgedeelte 
a. Alleen een staand gedenkteken is toegestaan. 
b. Voor de verschillende rijen gelden specifieke voorschriften (voor overzicht modellen kunt u contact opnemen met 

onderstaand adres). 
c. Het polijsten van het gedenkteken is niet toegestaan. Alleen zoeten is toegestaan. 
d. Het gedenkteken wordt op ongeveer 180 cm. vanaf de rand van het pad geplaatst. 
e. Geen (porseleinen) foto toegestaan (wel een gravure). 
 
Bos- en Hagenparkgedeelte 
a. Binnen de grenzen van de maatvoering, het materiaalgebruik en de bewerking van het gedenkteken is er vrijheid 

tot het modelleren van het gedenkteken. 
b. Zowel een staand als een liggend gedenkteken is toegestaan. Een combinatie echter van een staand en een 

liggend gedenkteken op één graf is niet toegestaan. 
c. Op één graf, met uitzondering van een urnengraf, mogen maximaal twee liggende gedenktekens worden 

geplaatst. 
d. Het gebruik van een voetstuk of een roef is niet toegestaan. 
e. Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm. afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst; 

dit geldt niet voor urnengraven. 
f. Bosgedeelte: polijsten van het gedenkteken is niet toegestaan. Hagenpark: maximaal 50% polijsten aan de 

voorzijde is toegestaan. 
g. Onbewerkte gedenktekens zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de gestelde afmetingen. 
h. Het gebruik van marmer of kristallijnsoorten is niet toegestaan. 
i. Geen (porseleinen) foto toegestaan (wel een gravure). 
 
Toegestane afmetingen 
a. staand gedenkteken: maximaal 90 cm. hoog en 65 cm. breed en dikte tussen 10 en 15 cm. 
b. liggend gedenkteken: maximaal 110 cm. lang en 65 cm. breed en maximaal 40 cm. dik 
c. twee liggende gedenktekens op één graf: zie b. maar niet hoger dan 110 cm. 
d. onbewerkt gedenkteken: maximaal 55 cm. lang en 65 cm. breed, maximaal 50 cm. dik 
e. urnengraven: op een urnengraf mag één liggend of staand gedenkteken worden geplaatst  

liggend: minimaal 25 cm. en maximaal 55 cm. lang en minimaal 10 cm. en maximaal 65 cm. breed dikte maximaal 40 cm. 
staand: minimaal 25 cm. en maximaal 90 cm. hoog en maximaal 25 cm. breed en maximaal 25 cm. dik 

 
Parnassusberggedeelte 
a. Binnen de grenzen van de maatvoering, het materiaalgebruik en de bewerking van het gedenkteken is er vrijheid 

tot modelleren van het gedenkteken. 
b. Indien het gedenkteken op een graf uit meerdere delen bestaat, mogen deze tezamen de geldende maatvoering 

niet overschrijden. 
c. Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm. afstand vanaf de rand van het pad geplaatst. 
d. Het polijsten van het gedenkteken is alleen toegestaan aan de voorzijde van het gedenkteken mits het maximaal 

50% van deze oppervlakte betreft. 
e. Onbewerkte gedenktekens zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de gestelde afmetingen. 
f. Het aanbrengen van een foto of afbeelding van de overledene op het gedenkteken is toegestaan mits deze een 

maximale afmeting van 12x9 cm. of doorsnede van maximaal 12 cm heeft. 
g. Het gebruik van marmer of kristallijnsoorten is niet toegestaan. 
 
Toegestane afmetingen 
Maximaal 90 cm. hoog, 110 cm. lang en 65 cm. breed; minimaal 10 cm. dik waarbij de totale inhoudsmaat niet meer dan 0,1 m3 
mag zijn en het totale gewicht niet hoger dan 275 kg. 
onbewerkt gedenkteken: maximaal 55 cm. lang en 65 cm. breed, maximaal 50 cm. dik 
Uitzondering: Op een bepaald gedeelte op het Parnassusberggedeelte is een combinatie van een staand en liggend gedeelte 

toegestaan. Dit liggende gedeelte (omranding) moet 90 cm breed, 190 cm lang met een minimale dikte van 6 cm. zijn. De breedte 
van een omranding zelf mag maximaal 10 cm breed zijn. Binnen de omranding mag alleen tuinaarde. Beplanting wordt verzorgd 
door Kranenburg zelf. 



 

Islamitisch gedeelte 
a. Idem aan punt a Parnassusberggedeelte. 
b. Zowel een staand als een liggend gedenkteken is toegestaan. Een combinatie van een staand en een liggend 

gedenkteken op één graf is ook toegestaan. 
c. Op één graf, m.u.v. een urnengraf, mogen maximaal twee liggende gedenktekens worden geplaatst. 
d. Het gedenkteken wordt op minimaal 50 cm. afstand vanaf de rand van het betreffende pad op het graf geplaatst; 

dit geldt niet voor urnengraven. 
f. Idem aan punt d Parnassusberggedeelte 
g. Onbewerkte gedenktekens zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de gestelde afmetingen. 
h. Het gebruik van marmer of kristallijnsoorten is niet toegestaan. 
 
Toegestane afmetingen 
a. staand gedenkteken: minimaal 25 cm. en maximaal 90 cm. hoog en minimaal 10 cm. en maximaal 65 cm. breed, dikte tussen 

10 en 15 cm. 
b. liggend gedenkteken: minimaal 25 cm. en maximaal 110 cm. lang en minimaal 10 cm. en maximaal 65 cm. breed, dikte 

maximaal 40 cm. 
c. omranding: 90 cm breed, 190 cm lang met een minimale dikte van 6 cm. De breedte van een omranding zelf mag maximaal 10 

cm breed zijn. 
c. twee liggende gedenktekens op één graf: zie b. (maximale lengte 110 cm.)  
d. onbewerkt gedenkteken: maximaal 55 cm. lang, 65 cm. breed en 50 cm. dik 
e. urnengraven: op een urnengraf mag één liggend of staand gedenkteken worden geplaatst  

liggend: minimaal 25 cm. en maximaal 55 cm. lang en minimaal 10 cm. en maximaal 65 cm. breed dikte maximaal 40 cm.  
staand: minimaal 25 cm. en maximaal 90 cm. hoog, maximaal 25 cm. breed en 25 cm. dik 

 
Galerijgraven 
a. Betreft de bestaande sluitsteen. 
b. Geheel polijsten is toegestaan. 
c. Het aanbrengen van een foto of afbeelding van de overledene op het gedenkteken is toegestaan mits deze een 

maximale afmeting van 12x9 cm. of doorsnede van maximaal 12 cm heeft. 
d. Opliggende of ingegraveerde letters toegestaan; ingravering ingegraveerde letters maximale diepte van 3 mm. 
e. Voorwerpen aanbrengen op sluitsteen is onder voorwaarden toegestaan.  
 
Meppelerstraatweg 
a. Het plaatsen van een gedenkteken op een bestaand graf is niet toegestaan. 
b. Het vervangen/ restaureren van een bestaand gedenkteken of uitbreiding is wel toegestaan. 
c. Bij vervanging van het gedenkteken is uitsluitend het gebruik van hardsteen toegestaan. 
 
Toegestane afmetingen 
a. staand gedenkteken: minimaal 80 cm. hoog en maximaal 140 cm. hoog  en dikte tussen 8 en 12 cm. 
 De breedte is afhankelijk van de volgende indeling: 
 85 cm. breed 1H, 1J, 1K, 2C, 2L, 2S, 2V, 3K, 3M, 3R, 3T, 3U, 4N, 4P, 4Q, 4V, 4W, 4Y en 4Z 
 80 cm. breed 1A, 1B en 3A 75 cm. breed 2D, 3E en 4F 
b. liggend gedenkteken: maximaal 185 cm. lang en minimaal 60 cm. breed. De breedte is gelijk aan de breedte van de staande 

stenen met bijbehorende indeling zoals hierboven weergegeven. 
c. Het plaatsen van een voetstuk is toegestaan; de maximale hoogte wordt  inclusief het voetstuk berekend. 
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