overige mogelijkheden
Nis in urnenmuur

voorbeeld

Zie afzonderlijke
toelichting voor het
gebruik van de
urnenmuren
Gedenkplaatje op
gedenkwand
(Rhijnhof-Veldheim)

afmetingen gedenkteken*)
Breedte 36 (enkel) resp 76
(dubbel) met diepte 40
Hoogte 40 (Buitenplaats) en
variabel (Veldheim)

Naamplaatjes met jaartallen
In 6 vastgestelde kleuren
Afm. 17 x 5, dikte 0,9

Bijlage bij het reglement voor de begraafplaats Rhijnhof in Leiden, artikelen 20 t/m 23.
Bij eventuele afwijkingen van het reglement is het reglement bepalend.

Gedenktekens op begraafplaats Rhijnhof
Art. 23, sub 1
strooiveld

Eventuele gedenktekens
uitsluitend als gedenkplaatje
op gedenkwand

Een persoonlijk gedenkteken op een graf is voor nabestaanden vaak van groot belang als herinnering aan
de overledene. Hiervoor zijn op Rhijnhof vele mogelijkheden. Om de kwaliteit van de begraafplaats te
waarborgen dient het gedenkteken wel aan een aantal normen te voldoen. Het materiaal waarvan
gedenktekens worden gemaakt moet duurzaam zijn, zoals natuursteen, glas of kunststof. Ook metaal is
mogelijk als het duurzaam is gemaakt door een speciale behandeling. Indien de voorkeur echter uitgaat naar
andere, minder duurzame materialen, dan is hiervoor ontheffing nodig. Gedenktekens moeten deugdelijk
zijn gefundeerd.

Art. 9a, sub 1a
Op algemene zandgraven B mogen geen gedenktekens worden geplaatst
Art. 1, sub e en Art. 20, sub 1

Een gedenkteken kan zowel liggend als rechtopstaand zijn. Het graf kan ook in zijn geheel worden beplant.
Vaak wordt gekozen voor een combinatie van deze mogelijkheden. Hierbij moeten de maximale afmetingen
voor breedte, lengte en hoogte in het oog worden gehouden. Ook de dikte van de materialen telt mee. In dit
blad zijn de verschillende mogelijkheden aangegeven.

Ook bij planten moet worden gelet op maximale maten. Beplanting mag niet over de grenzen van de
beschikbare ruimte uitgroeien om te voorkomen dat de begroeiing van het ene graf het zicht op een ander
graf belemmert. Dit laatste is in het bijzonder van belang bij algemen graven, waar meerdere gedenktekens
op een graf staan. Beplanting hoger dan 0,35 m is daarom niet toegestaan.

*) Opmerkingen:
- alle maten zijn in centimeters
- lengte, breedte en hoogte zijn maximale maten, tenzij de maten als vast zijn aangegeven

De beheerder van de begraafplaats kan nabestaanden adviseren over de aankleding van graven. Voor het
plaatsen van gedenktekens moet altijd een vergunning worden aangevraagd.

- voor de dikte geldt de maat als minimum
- beplanting is max 35 cm hoog, bomen zijn niet toegestaan
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type graf
Algemeen keldergraf A
(Rhijnhof-Veldheim)
van 1 januari 2007 t/m
31 december 2011
art. 20a, sub 1g
Algemeen keldergraf A
(Rhijnhof-Veldheim)
v.a. 1 januari 2012

art. 20a, sub 1g
Algemeen zandgraf
(tot 1 januari 2007)

voorbeeld

afmetingen gedenkteken*)
Platliggende steen
Afm. 40 x 50 (l x b)
Dikte 5 (incl. letters: 8
Vastgestelde maten

Platliggende steen
Afm. 40 x 50 (l x b)
Dikte 5 (incl. letters: 8
Vastgestelde maten
Beplanting binnen
aangegeven raamwerk

afmetingen gedenkteken*)
Gedenkteken afhankelijk
van de aard van het graf
Vorm en afmetingen in
overleg met beheerder

Liggende steen (zerk)
Hoogte 40, dikte 8
Overige maten in overleg
met de beheerder

art. 20a, sub 1c
Staande steen (grafsteen)
eventueel met banden
Hoogte 70, dikte 5
Overige maten in overleg
met beheerder
art. 20a, sub 1d

Liggende steen (zerk)
Afm. 180 x 80 x 50
(l x b x h)
Dikte 10

Sterretjesveld

Bloemen of een klein
tijdelijk gedenkteken op
een van de kleine sterren
In overleg met de beheerder

Art. 9a, sub 1b
afzonderlijke toelichting

Particulier zandgraf
(2 en 3 lagen)

Staande steen (grafsteen)
eventueel met banden

art. 20a, sub 1b

Afm. 180 x 80 x 100
(l x b x h)
Dikte 5

art. 22

Particulier kindergraf
(zand)

Schuinliggende steen
op zgn lessenaar
Afm. 40 x 50 x 40
(l x b x h)
Dikte 5

art. 20a, sub 1a en art. 22

Particulier keldergraf in
ringen van de “rotonde”
(Rhijnhof-Buitenplaats)

voorbeeld

Kleine ruimte voor
beplanting

art. 20a, sub 1f
Particulier zandgraf
(2 en 3 lagen) en
particulier keldergraf

type graf
Particulier graf in het hart
van de “rotonde”
(Rhijnhof-Buitenplaats)

Liggende natuursteen (zerk)
Dikte 10 (enkel), 12 (dubbel)
Steen bedekt en sluit de
gehele kelder
Afm. afhankelijk van de
afm. van de kelder

Urnengraf

Schuin liggende steen
op lessenaar
Afm. 50 x 50 x 40
(l x b x h), dikte 5

art. 20a, sub 1e
Islamitisch graf
(Rhijnhof-Veldheim)

art. 20a, sub 1a en 1b

als particulier zandgraf

