
v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87A ga le r i j

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

kosten: rechthebbende

in de zuil zit een uitsparing van Ø 8 mm en 80 mm diep voor de bevestiging van de sierurn

grafmonument staande sierurn

maatvoering voet urn maximaal   l = 20 cm,   b = 20 cm,     h = 10 cm - hoogte urn maximaal h = 60 cm

dikte maximaal 5,5 cm

materiaal vrije keuze, maar dient mat (niet glimmend) te zijn en mooi te verouderen (geen kunststof)

maatvoering  zuil  l = 70 cm,    b = 50 cm,    h = 100 cm

plaatsing sierurn de zuil is door De Nieuwe Ooster geplaatst met inbegrip van een roestvaststalen gedenk 

strip - de sierurn wordt centraal op het vlak achter de gedenkstrip geplaatst

beplanting vaste beplanting is niet mogelijk

objecten bloemen toegestaan

losse ornamenten en steekvazen niet toegestaan

belettering vrije keuze, maar dient gegraveerd te worden (geen verf)

de inscriptie dient bij De Nieuwe Ooster te worden aangevraagd

in dit kader is ruimte voor de naamgeving 
11

maatvoering gedenkstrip

44 cm 3 cm3 cm

1 cm

1 cm
2 cm

de naamgeving, gecentreerd of uitgelijnd, kan bestaan uit één of uit meer zinnen maar dient 

wel binnen het kader te vallen

Urnenplaats

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10A

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

kleur vrije keuze

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

vastgesteld DB oktober 2013
De Nieuwe Ooster

begraafplaats crematorium gedenkpark



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87B b loementu in

Grafmonument

maatvoering  l = 60 cm,    b = 60 cm

plaatsing gedenkteken tegen de achterlijn van het grafvak en centraal in de breedte 

het opschrift moet leesbaar zijn vanaf het aanliggende pad 

beplanting vaste beplanting is aangebracht door De Nieuwe Ooster; eigen beplanting niet toegestaan

objecten losse ornamenten niet toegestaan

steekvazen toegestaan

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

kosten: rechthebbende

grafmonument vrije keuze,  sierurn toegestaan

maatvoering maximaal   l = 60 cm,   b = 60 cm,   h = 120 cm

dikte vrije keuze 

materiaal vrije keuze, maar dient mat te zijn (niet glimmend) en mooi te verouderen (bijv. natu-

ursteen,  cortenstaal, glas, keramiek, geen kunststof)

kleur roodachtige tinten

Urnenplaats

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10B

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

Urnenplaats

87C magno l i abos

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

kosten: rechthebbende

grafmonument liggend onder een hoek van 20º,   sierurn niet toegestaan 

maatvoering  minimaal   l = 50 cm,  b = 50 cm; maximaal   l = 100 cm,  b= 100 cm

dikte  maximaal 10 cm

materiaal vrije keuze, maar dient mat te zijn (niet glimmend) en mooi te verouderen (geen kunststof)

kleur zandkleurige tinten

C1   C2   C3 C1   C2   C3 C1   C2   C3

uitgifte 

zones C1 t/m 3 bestaan 

uit  klimop, varens en 

magnoliastruiken 

uitgifte start in zone C1 

en C2

na volledige uitgifte zone 

C1 en C2 start de uitgifte 

in zone C3

maatvoering  100 x  100 cm

plaatsing gedenkteken  tegen de achterlijn van het grafvak en centraal in de breedte 

het opschrift moet leesbaar zijn vanaf het aanliggende pad

beplanting vaste beplanting is aangebracht door De Nieuwe Ooster; eigen beplanting niet toegestaan

overige grafbedekking losse ornamenten niet toegestaan

steekvazen toegestaan

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10C

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87D urnenmuur

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

kosten: rechthebbende

grafmonument enkele/dubbele nis = sierurn of gedenksteen

special = sierurn

maatvoering sierurn  enkele/dubbele nis =  maximaal h = 380 mm en passend binnen de afmetingen van de nis

special = passend binnen de afmetingen van de nis

dikte  20 mm, dunnere materialen in overleg met DNO

materiaal vrije keuze, maar dient mat te zijn (niet glimmend) en mooi te verouderen (geen kunststof)

kleur sierurn = vrije keuze

gedenksteen = vrije keuze, maar geen wittinten

belettering  binnen het tekstvlak; een rand van 10 cm rondom vrijhouden

vrije keuze voor lettertype, -grootte en kleur 

maatvoering enkele nis   l = 400 mm,    b = 428 mm,    h = 428 mm 

dubbele nis    l = 400 mm,    b = 680 mm,    h = 428 mm 

special met eigen maatvoering - maat opnemen door steenhouwer verplicht.

plaatsing gedenkteken gedenksteen 20 mm terugliggend in de nis 

sierurn centraal en binnen de ruimte van de nis

beplanting vaste beplanting niet mogelijk

overige grafbedekking in de nis zijn alle losse bloemen, ornamenten etc. toegestaan met uitzondering van 

brandende voorwerpen

Urnenplaats

montage M10 bout met verzonken kop,  gat ø 11 mm

maatvoering gedenksteen 

A : ca. 30 mm - alvorens men een sluitplaat besteld dient de steenhouwer de exacte maat 

van de nis op te meten

doorsnede schroefgat
tekstvlak tekstvlak

6,5 mm 

21 mm 
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v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10D

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

Urnenplaats

87E b loembo l lenwe ide

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

kosten: rechthebbende

grafmonument vrije keuze,  sierurn toegestaan

maatvoering maximaal   l = 99 cm,   b = 69 cm,   h = 50 cm 

dikte vrije keuze

materiaal vrije keuze

kleur vrije keuze

grind vrij, fundering DNO 

maatvoering  l = 100 cm,   b = 70 cm

inrichting  De Nieuwe Ooster draagt zorg voor een metalen kader ter afbakening van de beschikbare  

ruimte per urnenplaats. Deze ruimte kan door de gebruiker vrij worden ingevuld met 

beplanting, gedenkteken of een combinatie daarvan.

plaatsing gedenkteken vrije keuze

beplanting vaste beplanting is toegestaan tot maximale hoogte van 50 cm

objecten losse ornamenten en steekvazen toegestaan

onderhoud rechthebbende
grasstrook tussen twee 

beukenhagen met 

bloembollen en berken

urnenplaatsen liggen in 

twee rechte lijnen

eindbeeld

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10E

onderhoud rechthebbende

uitgifte

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87F berken  en  g ras

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10F

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

kosten: rechthebbende

grafmonument staand

sierurn niet toegestaan 

maatvoering groot graf (F3 en F4) maximaal   b = 90 cm,   h = 70 cm

dikte afhankelijk monument - zuil of staand steentje - zuilvorm 25 x 25 x 25 cm

materiaal natuursteen, graniet, beton, keramiek en/of metaal, dient wel mat te zijn

kleur grijze tinten

onderhoud rechthebbende

F1    N   F3    F4    F5 F1           F3    F4    F5 F1           F3      F4    F5

start uitgifte van zone F4 

en F5

grasstrook met  berken, 

siergrassen en blauwe 

bloemen

na volledige uitgifte zone 

F4 en F5  start de uitgifte 

van  zone F1 en F3, 

uitgifte 
plaatsing  tegen de achterlijn van het grafvak en centraal in de breedte 

het opschrift moet leesbaar zijn vanaf het aanliggende pad 

beplanting vaste beplanting is aangebracht door De Nieuwe Ooster;

eigen beplanting niet toegestaan

overige grafbedekking losse ornamenten niet toegestaan

steekvazen toegestaan

Urnenplaats

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87G langs  de  v i j ve r

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

 kosten: rechthebbende

grafmonument liggend, sierurn niet toegestaan

maatvoering l = 65 cm,   b = 65 cm  

dikte maximaal 5,5 cm

materiaal gevlamd basalt, kosten rechthebbende

belettering vrije keuze, maar dient te worden gegraveerd

maatvoering  l = 65 cm,   b = 65 cm,  

plaatsing gedenkteken de gedenksteen is reeds door De Nieuwe Ooster geplaatst

 het opschrift moet leesbaar zijn vanaf het aanliggende pad 

beplanting vaste beplanting is niet mogelijk

objecten bloemen op de gedenksteen toegestaan

 losse ornamenten en steekvazen niet toegestaan

Urnenplaats

tekst binnen een vlak 

van 53 x 53 cm; rand 

van 12 cm vrijhouden

12 cm

12 cm

de tekst mag worden 

voorzien van symbolen

vormgeving tekst 

11

12 cm 53 cm

53 cm

12 cm 11

tekstvlak

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10G

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

grafmonument Charon

gedenkstrip

    de naamgeving, gecentreerd of uitgelijnd, kan bestaan uit één of uit meerdere zinnen

 maar dient wel binnen het kader te vallen

belettering vrije keuze,  maar dient gegraveerd te worden (geen verf)

 de inscriptie dient bij De Nieuwe Ooster te worden aangevraagd 

87H charons  in  de  v i j ve r

Grafmonument

maatvoering  Ø 60 cm

plaatsing gedenkteken de Charon is door De Nieuwe Ooster geplaatst met inbegrip van een roestvaststalen  

  gedenkstrip langs de vijverrand

beplanting vaste beplanting is niet mogelijk

objecten bloemen langs de vijverrand toegestaan

 losse ornamenten en steekvazen niet toegestaan

in dit kader is ruimte voor de naamgeving
12

40 cm 30 cm30 cm

2 cm

2 cm
2,5 cm

Urnenplaats

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10H

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87K tege l tu inen

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

 kosten: rechthebbende

grafmonument liggend,    sierurn niet toegestaan 

maatvoering maximaal   l = 98 cm,   b = 98 cm,   h = 10 cm ,

dikte vrije keuze 

materiaal keuze vrij, duurzaam

kleur vrije keuze

grind vrij, fundering DNO

Urnenplaats

uitgifte
 

de urnenplaatsen zijn 

ingeplant met vrouwen-

mantel

deze beplanting wordt 

verwijderd bij uitgifte 

eindbeeld

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

inrichting  urnenplaats kan vrij worden ingevuld met beplanting, gedenkteken of combinatie daarvan

maatvoering  l = 100 cm,   b = 100 cm

plaatsing gedenkteken centraal op de urnenplaats

beplanting eigen beplanting toegestaan tot maximale hoogte van 50 cm

objecten foto’s en afbeeldingen toegestaan tot max. 25 cm hoogte, ornamenten niet toegestaan 

 

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10K

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87L zu i l en r i j

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

 kosten: rechthebbende

grafmonument zuilvormig,    sierurn toegestaan 

maatvoering voet urn maximaal   l = 50 cm,   b = 50 cm;  

 hoogte minimaal h = 60 cm,   maximaal h = 120 cm 

materiaal keuze vrij, maar dient mat te zijn en mooi te verouderen (geen kunststof)

kleur vrije keuze

maatvoering  l = 50 cm,   b = 50 cm

plaatsing gedenkteken tegen de achterlijn van de urnenplaats

beplanting eigen beplanting niet toegestaan

objecten losse ornamenten zijn niet toegestaan

 steekvazen zijn toegestaan

Urnenplaats

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10L

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87M v r i j e  baan

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

 kosten: rechthebbende

grafmonument vrije keuze,    sierurn toegestaan

maatvoering voetprint maximaal   l = 98 cm,   b = 98 cm  

 hoogte maximaal   h = 50 cm

materiaal vrije keuze, duurzaam

kleur vrije keuze 

inrichting  De Nieuwe Ooster draagt zorg voor een metalen kader ter afbakening van de beschikbare  

 ruimte per urnenplaats. Deze kan door de gebruiker vrij worden ingevuld met beplanting,  

 gedenkteken of combinatie daarvan.

maatvoering  l = 100 cm,   b = 100 cm

plaatsing gedenkteken vrije keuze

beplanting eigen beplanting toegestaan tot maximale hoogte van 50 cm

overige grafbedekking losse ornamenten en steekvazen toegestaan

 grind toegestaan mits aangebracht op een fundatieplaat

uitgifte 

grasstrook met berken 

en aan één zijde een 

taxushaag

uitgifte in drie rechte 

lijnen

eindbeeld

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

Urnenplaats

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10M

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013



v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  2

87N b loemenst raa t

Grafmonument

fundering  aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster

 kosten: rechthebbende

grafmonument liggend of staand - sierurn toegestaan;  h = maximaal 50 cm - maximaal 2 urnen per locatie

maatvoering maximaal   l = 98 cm,  b = 78 cm,  h = 10 / 50 cm

dikte vrije keuze

materiaal keuze vrij, duurzaam

kleur vrije keuze 

Urnenplaats

inrichting  urnenplaats kan vrij worden ingevuld met beplanting, gedenkteken of combinatie daarvan

maatvoering  l = 100 cm,  b = 80 cm

plaatsing gedenkteken centraal op de urnenplaats

beplanting eigen beplanting toegestaan tot maximale hoogte van 50 cm

objecten losse ornamenten en steekvazen toegestaan 
 grind toegestaan mits aangebracht op fundatieplaat 

v o o r s c h r i f t e n  g r a f b e d e k k i n g  10N

F1    N   F3    F4    F5   N      N   

deze beplanting wordt 

verwijderd bij uitgifte 

de urnenplaatsen zijn 

ingeplant met lavendel en 

prachtkaars

eindbeeld

uitgifte 

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

de volgorde in uitgifte binnen de vakken is vrij

Voorschriften grafbedekking / Beheersverorderning

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost 

vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de “Voorschriften grafbedekking” onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of 

groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd 

een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de “Voorschriften grafbedekking”. Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop 

van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de 

voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing.  De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op 

de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

De Nieuwe Ooster
begraafplaats crematorium gedenkparkvastgesteld DB oktober 2013


