
 
 
De begraafplaatsen: 
 
De gemeente Barneveld heeft vijf begraafplaatsen in eigendom en beheer. 
Dit zijn de begraafplaatsen "De Plantage" te Barneveld, "Diepenbosch" te Voorthuizen, 
"Westerveld" te Terschuur, "Veluwegaard" te Kootwijkerbroek en begraafplaats Kootwijk. 
 
De bijzondere begraafplaatsen in de gemeente Barneveld: 
 
De gemeente heeft geen zeggenschap over bijzondere begraafplaatsen. 
De begraafplaats Garderen is van het plaatselijk kerkbestuur en begraafplaats De Glind is van het bestuur van de 
Rudolphstichting. 
 
De uitgifte van de graven: 
 
De nieuwe graven voor een periode van 15 of 30 jaar op de gemeentelijke begraafplaatsen worden alleen ten tijde van 
overlijden uitgegeven, dus geen voorverkoop of een plaats uitzoeken. De graven voor onbepaalde tijd kunnen wel 
vooraf gekocht worden. Ook bij deze graven is het niet mogelijk om een plaats uit te zoeken. De uitgifte van de nieuwe 
graven zijn dus altijd op volgorde in de rij. 
Op de bestaande gedeelten van begraafplaats Barneveld en Voorthuizen zijn een aantal graven vrij gekomen waar een 
nieuw particulier graf voor een termijn van 15 of 30 jaar kan worden uitgegeven. Tussen deze graven kan ten tijde van 
overlijden een keuze  worden gemaakt om in een van die graven te begraven. 
Op begraafplaats Kootwijk mogen alleen inwoners of oud inwoners van Kootwijk begraven worden. 
Op begraafplaats Terschuur worden de nieuwe graven voor onbepaalde tijd in het bestaande vak C ONB. van het oude 
gedeelte uitgegeven totdat dit vak vol is. De nieuwe graven voor dertig jaar zijn op het nieuwe gedeelte.  De graven op 
begraafplaats Terschuur worden alleen uitgegeven voor twee overledenen. 
 
Het dieper leggen van twee overledenen in een graf om in dit graf weer extra ruimte voor begraven te creëren: 
 
Het is mogelijk, na het verstrijken van de wettelijke minimale grafrust, de stoffelijke resten van twee overledenen in een 
familiegraf samen te voegen op één begraafniveau. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om in dat graf nog maximaal twee 
personen te begraven. Het verzoek dient door de rechthebbende van het graf te worden gedaan met een schriftelijke 
opgave wie in het graf begraven zullen worden. Opgemerkt wordt dat de samenvoeging niet voor elk familiegraf 
mogelijk is ! 
 
De begrafenistijden: 
 
De begrafenissen en het bijzetten van asbussen kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van  9.00 uur 
tot 15.00 uur. Voor het begraven op zaterdag wordt zowel voor de morgen als voor de middag een extra tarief 
berekend. 
 
De rouwcentra: 
 
Het rouwcentrum te Barneveld is eigendom van de Gemeente Barneveld. 
Het beheer van het centrum is in handen van Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" te Barneveld. 
Voor het vastleggen van de tijden kunt u bellen met de uitvaartleider onder nummer (0342) 415629. 
 
Om per dag twee begrafenisplechtigheden in het rouwcentrum te kunnen houden 
zijn over het algemeen de begrafenistijden op de begraafplaats Barneveld: 
's-morgens om 11.00 uur en/of 's-middag om 14.30 uur aan het graf.  
De rouwdienst kan dan ongeveer een uur voor die tijd aanvangen.  
Ook het condoleren in de avondtijd is in principe vastgesteld van 18.30 uur tot 19.30 uur 
en/ of van 20.30 tot 21.30 uur. 
Wordt de dienst in een kerk gehouden en in het geheel geen gebruik van het rouwcentrum wordt 
gemaakt dan is veelal de tijd tussen 12.30 uur en 13.00 uur aan het graf.  
 
Het rouwcentrum te Voorthuizen bij de begraafplaats is eigendom van Monuta,  telefoonnummer:  0318-610360.  
Voor het gebruik kan hiermee contact worden opgenomen. 
De eenmaal  besproken en vastgelegde begrafenistijd  met de gemeente om bij het graf te zijn moet aangehouden 
worden, zo niet dan volgt er een naheffing. 
  
De soorten graven/ asbezorging: 
 
a. particuliere  graven                           -                           
keuze: 1.   voor onbepaalde tijd,  worden dus niet geruimd;  
keuze: 2.   voor een periode van 15 of 30 jaar, daarna kan  het grafrecht telkens  
tegen betaling met 5 tot max. 20  jaar  worden verlengd.                                                               
De graven voor onbepaalde tijd worden uitgegeven om drie personen te kunnen begraven.      
De graven voor een periode van 15 of 30 jaar zijn gewoonlijk voor twee personen en kunnen  



op verzoek voor drie personen worden  uitgegeven.  
Voor begraafplaats Terschuur kunnen in beide gevallen alleen maar twee persoons  graven worden uitgegeven. 
 
b. algemene graven  - twee of drie willekeurige personen in een graf 
 
c. particuliere  kindergraven - voor de leeftijd t/m 12 jaar met een periode van 20 jaar  
 
d. algemene kindergraven                 - twee of drie willekeurige kindjes in een graf 
 
 
e. particuliere  urnenruimten in           -               keuze:    1. voor onbepaalde tijd 
   de urnenmuur, die op                                    keuze: 2. voor een periode van 20 jaar, daarna kan verlengd worden 
   begraafplaats Barneveld                                   Deze urnenruimten zijn voor een of twee urnen. 
   staat                                                  Ook kunnen urnen in een particulier graf geplaatst worden. 
 
f. particuliere urnengraven in              -              keuze:     1. Voor onbepaalde tijd 
   de urnenheuvel op begraaf-                             keuze:     2. voor een periode van 20 jaar, daarna kan verlengd worden. 
   plaats Voorthuizen                                            Deze urnengraven zijn voor maximaal twee urnen. 
 
g. asverstrooiing                      - op speciaal aangewezen plaatsen: begraafplaats Kootwijk,  

Oosterbos te Barneveld en Johannabos te Voorthuizen. 
 
 

De grafrechten en verlenging hiervan: 
 
De rechthebbende van een particulier  graf heeft het recht om te bepalen wie in het graf wordt begraven. 
Na de periode van 15 of 30 jaar kunnen de grafrechten telkens met 5, 10, 15 of tot maximaal 20 jaar worden verlengd. 
De rechthebbende krijgt hierover vroegtijdig bericht en heeft de verplichting om dit met de eventuele 
andere familieleden te overleggen om wel of niet tot verlenging over te gaan. 
 
Een uitzondering wordt gemaakt als de laatste ouder in het graf begraven wordt,  dan kan namelijk  het graf tussentijds 
met een keuze van eerder genoemde jaren worden verlengd.  Dit is gedaan om de kosten hiervan eventueel nog uit het 
nalatenschap van de ouders te kunnen betalen. 
Wordt na het verstrijken van de graftermijn besloten niet tot verlenging van de grafrechten over te gaan dan wordt door 
de rechthebbende afstand van het graf gedaan en wordt de zerk en alle overige voorwerpen die zich dan nog op het 
graf bevinden  door de gemeente (kosteloos) verwijderd en is het graf hierdoor weer eigendom van de gemeente.  Het 
graf zou dan geruimd kunnen worden om opnieuw aan een andere familie uit te geven.  
 
 
De bedekkingen: 
 
Voor het plaatsen van een gedenkteken of het aanbrengen van beplanting is een vergunning nodig.  
Bij de aanvraag van de vergunning dient een tekening van de bedekking met de nodige gegevens  
(afmetingen etc.) te worden gevoegd. 
In onze verordening “Voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen op de gemeentelijke  
begraafplaatsen”  is aangegeven wat voor een monument met welke afmetingen geplaatst mogen worden. 
Bij het aanbrengen van een (vast model) plaatje op een urnenruimte van de urnenmuur op begraafplaats Barneveld en 
een zwerfkei op de urnenheuvel van begraafplaats Voorthuizen is een verplicht onderhoud van 20 jaar. Op deze heuvel 
mogen  op de urnengraven alleen zwerfkeien van max. 50 x 60 cm -vastgemaakt-  op een funderingstegel van 60 x 60 
cm worden geplaatst. 
Bij het aanbrengen van een steentje op een algemeen graf(je) is een verplicht onderhoud van 10 jaar. 
Op een algemeen graf kunnen dus drie zerkjes (vaste afmeting) op een graf worden geplaatst. 
In alle gevallen verzorgt de steenhouwer veelal de aanvraag. 
 
 
Het onderhoud: 
 
Voor het onderhouden van de graven dient de familie zelf te zorgen. 
De familie kan het onderhoud ook overdoen aan de gemeente tegen betaling van een afkoopsom of een jaarlijks 
bedrag. De graven voor onbepaalde tijd uitgegeven hebben een verplicht onderhoud door de gemeente van 50 jaar. 
Daarna kan het onderhoud telkens worden verlengd. 
 
 
Onder het onderhoud door de gemeente Barneveld wordt verstaan: 
 

 twee keer per jaar afboenen/ schuren van alle voorwerpen die aard en nagelvast aan de plaats zijn verbonden, 
dus niet de losse voorwerpen die op het grafwerk zijn geplaatst; 

 het snoeien en opbinden van de eventueel aangebrachte beplanting; 
 bij het gaan schuin liggen van het monument, het weer rechtleggen van het grafwerk. 

Onder het onderhoud wordt niet verstaan herstel- of vernieuwingswerkzaamheden. 
 
 
De kosten : 
Graf voor onbepaalde tijd voor 3 personen op alle begraafplaatsen m.u.v.  begraafplaats Terschuur waar alleen 2 
persoons graven kunnen worden uitgegeven. 
 



                                                                                                       Te betalen bij   Te betalen bij 
                                                                                                        voorverkoop:                                 voorverkoop op 
                                                                                      Terschuur 
 
Aankoop graf             Euro       5.260,00               Euro  5.260,00                                Euro 3.540,00 
Inschrijving op naam                  20,00                              20,00                                              20,00 
Het openen                 550,00                                  --                                                     -- 
Verplicht onderhoud 50 jaar             2.480,00               _        2.480,00                                         2.480,00 
Totaal (grondgraf)            Euro        8.310,00              Euro  7.760,00                               Euro  6.040,00 
 
Voor de graven van onbepaalde tijd mag eventueel ook een grafkelder worden gemaakt. 
De kosten hieraan verbonden zijn uiteraard voor de familie. 
Het ingraven kan door de gemeente worden gedaan. Waarvoor een bedrag is verschuldigd van  Euro     542,00 .                                                                                                                                                                             
Bij voorverkoop van een graf moet het onderhoud al wel betaald worden maar begint als in het graf begraven wordt. 
 
Graf voor 30 jaar, 2 pers.         Aankoop graf      Euro 1.310,00   -           bij 3 pers. graf Euro 1.910,00 
      Inschrijving op naam                          20,00 
      Het openen      550,00                             
          Euro 1.880,00 
                                                  Evt. overname onderhoud                 2.040,00  (niet verplicht) 
                    Totaal                      Euro   3.920,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op begraafplaats Barneveld staat een urnenmuur en op begraafplaatsen Voorthuizen is een urnenheuvel. 
 
Urnenruimte/ graven  voor 20 jaar.     Aankoop urnenruimte/ graf  Euro        800,00 -    bij 1 urn Euro 400,00 
    Inschrijving op naam                    20,00 
    Het plaatsen van de urn                  275,00 
    Totaal    Euro     1.095,00  
Vergunning voor het  aanbrengen van een gedenkplaatje/ zwerfkei en  
verplicht onderhoud voor 20 jaar                                         860,00 
    Totaal    Euro     1.955,00 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Verlenging van grafrechten met 10 jaar, 2 pers. graf  Euro    400,00 
Verlenging van grafrechten met 10 jaar, 3 pers. graf  Euro           600,00 
 
Het jaarlijks onderhoud door de Gemeente Barneveld  Euro    120,00 
De afkoopsom onderhoud door de Gemeente Barneveld 
voor 30 jaar      Euro        2.040,00 
 
Bij het dalen van de kist hebben wij een groenraam voor 
het afdekken van de grafkuil    Euro             60,00 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bij een algemeen graf zijn de kosten alleen voor het openen van het graf  Euro 550,00. 
In deze graven worden twee of drie willekeurige personen begraven die geen 
familie van elkaar zijn. Er mag - na aanvraag van een vergunning - een klein gedenkteken  
geplaatst worden.    
Er is in dit geval wel een verplicht onderhoud van Euro 420,00  incl. vergunningskosten.  
 
Kosten gebruik gemeentelijk rouwcentrum bij begraafplaats “De Plantage” te Barneveld. 
 
Bij volledig gebruik (opbaring, condoleance en rouwdienst)     Euro  640,00 
Bij onvolledig gebruik (alleen enkele dagen opbaring)                  “      541,00 
Bij onvolledig gebruik (één avond opbaring)                “      447,50 
Gebruik familiekamer in rouwcentrum                “      130,00 
Gebruik rouwcentrum alleen voor korte condoleance                   “        62,50   
Gebruik orgel                    “        25,00 
Gebruik beamer                   “        25,00  
 
We gaan ervan uit dat we u een goed overzicht hebben gegeven van de mogelijkheden tot het regelen van een 
begrafenisplechtigheid en het begraven op de begraafplaatsen in de gemeente Barneveld. 
Heeft u nog vragen ? Neemt u dan gerust contact met ons op.  
Het postadres is Gemeente Barneveld, t.a.v. begraafplaats-administratie, Postbus 63, 3770 AB  Barneveld. Het 
bezoekadres is: Kallenbroekerweg 121 te Barneveld, telefoon: 14 0342 (geen verder kengetal gebruiken) of e-mail: 
begraafplaatsen@barneveld.nl .  Bij een bezoek verzoeken wij u vooraf even telefonisch een afspraak te maken. 
 
Genoemde tarieven zijn geldig voor het jaar 2017. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
Dhr. J.R.T. Kors 
Team Begraafplaatsen 
Gemeente Barneveld 

mailto:begraafplaatsen@barneveld.nl

