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BEGRAAFPLAATSEN DONKERBROEK EN HAULE 
 
Het beheer van de begraafplaatsen in Donkerbroek en Haule wordt verzorgd door het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. 
De graven op deze begraafplaatsen zijn bestemd voor algemeen gebruik. 
De begraafplaats te Donkerbroek is gelegen aan de Herenweg 83 a en bestaat al meer dan een eeuw. 
De begraafplaats (kerkhof) te Haule is gelegen rondom de monumentale Protestantse kerk aan de Dorpsstraat 76 
en bestaat al enkele eeuwen. 
 
Door middel van deze publicatie geeft het College van Kerkrentmeesters informatie over de mogelijkheden van 
beide begraafplaatsen. 
 

Uitvaart 

Wanneer iemand overlijdt moet er een aantal belangrijke zaken geregeld worden, onder andere: waar, wanneer en 
op welke manier zal de begrafenis of crematie plaatsvinden. 
De uitvaart wordt meestal geregeld door de uitvaartverzorger. Deze zal hierbij ook graag adviseren. Tegenwoordig 
komt het steeds vaker voor dat wensen van de overledene bekend zijn. De keuze voor begraven of cremeren moet 
te allen tijde worden/zijn genomen. 
 

Doelstelling en taak 
Het College van Kerkrentmeesters regelt het begraven of het bijzetten van asbussen op de begraafplaatsen te 
Donkerbroek en Haule. Zij zet zich in voor een goed beheer en onderhoud. Daarnaast verzorgt het College het 
onderhoud van de begraafplaats (kerkhof) rondom de monumentale Laurenskerk met vrijstaande klokkenstoel aan 
de Geert Wolter Smitweg 5 te Donkerbroek. Op deze eeuwenoude begraafplaats wordt niet meer begraven of 
bijgezet. 
Het beheer en het onderhoud moet dusdanig zijn dat te allen tijde sprake is van een nette en verzorgde aanblik 
van de graven en de grafmonumenten en van het algemeen groen, de gebouwen, de watergangen, de paden e.d. 
Het algemeen begraafplaatsonderhoud wordt verzorgd door het College van Kerkrentmeesters. Het onderhoud van 
de grafbedekking (gedenkteken en/of beplanting) is voor rekening van de rechthebbende, tenzij anders is 
overeengekomen. 
Het College stelt zich ten doel dat de tarieven kostendekkend zijn, zonder winstoogmerk, maar wel gericht op een 
verantwoorde exploitatie in de toekomst, waarbij reservevorming noodzakelijk is. Dit met het oog op onder meer de 
met de nabestaanden overeengekomen langjarige verplichtingen. 
 

Begraven 
Op beide begraafplaatsen is alleen sprake van particuliere (eigen) graven. 
Een particulier graf heeft de volgende kenmerken: 
Men wordt rechthebbende van een particulier graf voor 30 jaar en betaalt hiervoor een bepaald tarief per graf. De 
rechthebbende verkrijgt het zogenaamde grafrecht, dat tegen betaling van een bepaald tarief telkens met ten 
minste 10 jaar kan worden verlengd. 
In overleg met de beheerder kan een particulier graf op de begraafplaats worden uitgezocht. 
Op beide begraafplaatsen kan reeds bij leven een particulier graf worden gereserveerd. 
In een particulier graf kan één overledene worden begraven. Indien gewenst kan in datzelfde graf tevens één 
asbus worden bijgezet. 
Het plaatsen van een grafkelder is mogelijk. Hiervoor wordt een plaatsingsrecht geheven. 
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Er is, met inachtneming van enkele voorschriften, een behoorlijke mate van vrijheid bij de aankleding van het graf 
en het plaatsen van een gedenkteken/grafmonument. 
De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden. 

Cremeren 

Urnengraven 
Op beide begraafplaatsen kan de as van een overledene worden bijgezet in een particulier (eigen) urnengraf. Een 
urnengraf heeft de volgende kenmerken: 
Men wordt rechthebbende van een particulier urnengraf voor 30 jaar en betaalt hiervoor een bepaald tarief per 
graf. De rechthebbende verkrijgt het zogenaamde grafrecht, dat tegen betaling van een bepaald tarief telkens met 
ten minste 10 jaar kan worden verlengd. 
In overleg met de beheerder kan een particulier graf op de begraafplaats worden uitgezocht. 
In een urnengraf is een urnenkelder voor het bijzetten van asbussen verplicht. 
Er mogen maximaal 2 asbussen in een urnengraf worden bijgezet. 
Ook verstrooien van de as in of op een particulier graf is mogelijk. 
Op een urnengraf kan met inachtneming van de voorschriften een gedenkteken/grafmonument worden geplaatst. 
De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden. 
 
Columbarium 
Op de begraafplaats te Donkerbroek is een columbarium (muur met nissen) geplaatst, waarin per nis maximaal 2 
asbussen of urnen kunnen worden bijgezet. 
Men wordt rechthebbende van een particulier (eigen) urnennis voor 30 jaar en betaalt hiervoor een bepaald tarief 
per nis. De rechthebbende verkrijgt het gebruiksrecht, dat tegen betaling van een bepaald tarief telkens met ten 
minste 10 jaar kan worden verlengd. 
In overleg met de beheerder kan men zelf een nis in de urnenmuur uitzoeken en indien gewenst reserveren. 
De nis kan worden gesloten met een voorplaat, waarop door een steenhouwer een tekst kan worden aangebracht. 
 
Strooiveld 
Voor het verstrooien van as van een overledene is op de begraafplaats te Donkerbroek een strooiveld aanwezig. 
Ook op het kerkhof rondom de Dorpskerk te Haule en het kerkhof rondom de Laurenskerk te Donkerbroek kan as 
worden verstrooid. 

Grafmonumenten 

Voor het hebben van een grafbedekking (gedenkteken/grafmonument of grafbeplanting) is schriftelijke 
toestemming nodig van het College van Kerkrentmeesters. Het plaatsen van bomen en/of struiken op een graf is 
niet toegestaan. 
Voor het afgeven van een vergunning  voor een gedenkteken brengt het College een plaatsingsrecht in rekening. 
Wanneer dit recht is betaald verleent het College de vergunning tot plaatsing. Gedenktekens die zijn aangebracht 
zonder vergunning of zonder betaling van het plaatsingsrecht worden verwijderd. 
Een grafmonument kan worden besteld bij een steenhouwer naar eigen keuze. Het is van belang dat deze 
steenhouwer op de hoogte is van de algemene regels voor de uitvoering van het grafmonument en voor de 
vergunning tot plaatsing hiervan. 
In de vormgeving van het grafmonument is een grote mate van vrijheid, maar men is gebonden aan maximale 
afmetingen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van het materiaal en mag het grafmonument 
geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. 
 
Onderhoud van de grafmonumenten 
Van de rechthebbende wordt verwacht dat deze zorgt voor behoorlijk onderhoud van de grafbedekking, hekwerken 
en afscheidingen, inclusief een eventueel graftuintje en beplanting en voor het bijwerken van de opschriften. De 
rechthebbende draagt zelf zorg voor het eventueel herstel en vernieuwing (steenhouwerswerkzaamheden) van een 
grafmonument. Het grafmonument moet veilig zijn voor bezoekers. Ingezakte of gescheurde monumenten moeten 
worden hersteld of vervangen. 
Voor het eenvoudige algemene onderhoud van het grafmonument kan ook een onderhoudscontract met het 
College van Kerkrentmeesters worden afgesloten. Dit houdt in dat het monument gedurende een bepaalde periode 
(ten minste 10 jaar) regelmatig een onderhoudsbeurt krijgt en de opschriften worden bijgewerkt. 
Steenhouwerswerkzaamheden zijn hierbij uitgezonderd. 
Hiervoor wordt een bepaald tarief, per graf, per periode, in rekening gebracht. 
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Openstelling 

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 
Begraven kan van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (zaterdag tot 16.00 uur). 
Het is niet toegestaan honden op de begraafplaats toe te laten. 

Tarieven 

Er zijn tarieven voor onder andere: 

 verlenen grafrecht inclusief bijdrage kosten algemeen begraafplaatsonderhoud 

 verlenen gebruiksrecht urnennis inclusief bijdrage kosten algemeen begraafplaatsonderhoud 

 delven van het graf, begraven en sluiten van het graf 

 verlenen vergunning plaatsing grafkelder 

 levering en plaatsing urnenkelder 

 verlenen vergunning plaatsing grafmonument 

 eenvoudig algemeen onderhoud grafmonument 

 klokluiden tijdens de begrafenis 
De tarieven kunnen jaarlijks worden herzien. 
 

Reglement en Nadere regeling 
De rechten en plichten van het College van Kerkrentmeesters en de rechthebbenden zijn opgenomen in het 
Plaatselijk Reglement op het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen in Donkerbroek en Haule en de daarop 
gebaseerde Nadere regeling begraafplaatsen. 
Deze informatie is verkrijgbaar bij de administrateur van de begraafplaatsen. 

Meer informatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Dhr. G. Freriks (administrateur begraafplaatsen en beheerder kerkhof Haule) 
De Mandestraat 20, 8432 RA Haule 
T: 0516 – 577 384  E: g.freriks3@kpnplanet.nl 
 
Dhr. J. Hartink (beheerder begraafplaats Donkerbroek) 
’t West 16, 8435 VM Donkerbroek 
T: 0516 – 491 702 
 
Vanzelfsprekend bent u ook welkom op de begraafplaatsen om u ter plekke een beeld te vormen van de 
Begraafplaatsen te Donkerbroek en Haule 
 
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Versie: december 2016 


