
Een huurgraf
En wat u daarover moet weten



De Wâldhôf  



De gemeente Smallingerland heeft 4 algemene begraafplaatsen

De Wâldhôf  
Begraafplaats De Wâldhôf is op 1 januari 2006 in gebruik genomen. Op deze 
begraafplaats zijn enkele (voor één persoon) en tweelaags of dubbele graven (voor 
twee personen) beschikbaar. Tevens beschikt deze begraafplaats over een aparte 
hoek voor kindergraven, een veld voor urnengraven en persoonlijke strooivakken, 
een urnenmuur en graven voor mensen met een islamitische geloofsovertuiging.
Adresgegevens: Rydwei 3, Opeinde
 
Slingehof
Op deze begraafplaats bevinden zich enkele graven (voor één persoon) en dubbele 
graven (voor twee personen). Omdat deze graven tussen bestaande graven liggen, is het 
maar beperkt mogelijk om twee enkele graven naast elkaar te huren of te reserveren. 
Er is een aparte hoek voor kindergraven. Na een crematie kan de urn een plek krijgen op 
het urnenveld, in de urnenmuur of op het sierurnenveld. Het is ook mogelijk de as 
te verstrooien op een persoonlijk strooivak of op het algemene strooiveld. 
Adresgegevens: Overstesingel 1, Drachten

Jezus Leeft 
Op deze begraafplaats in Drachtstercompagnie zijn alleen enkele graven 
(voor één persoon) beschikbaar. 
Adresgegevens: Folgerster Loane 74 en 76, Drachtstercompagnie

Zuiderbegraafplaats
Dit is de oudste, gemeentelijke begraafplaats. Op deze begraafplaats konden enige 
jaren geen nieuwe graven worden uitgegeven. Met ingang van 1 januari 2017 is dit 
weer beperkt mogelijk. Wanneer de nu beschikbare graven zijn uitgegeven, kan de 
gemeente besluiten de uitgifte weer tijdelijk stop te zetten. Er zijn velden voor enkele 
(voor één persoon) en dubbele graven en er is een apart gedeelte voor kindergraven. 
Op het achterste deel van de begraafplaats is ruimte voor urnengraven en kan as 
worden verstrooid op een persoonlijk strooivak of op het algemene strooiveld.
Adresgegevens: Burgemeester Wuiteweg 89, Drachten

Een graf huren
De graven op de algemene begraafplaatsen zijn huurgraven die worden uitgegeven 
voor een periode van 5 (alleen asbestemmingen), 10, 20 of 40 jaar. Na afloop van 
deze termijn kan de huur met minimaal 5 jaar worden verlengd. De rechthebbende, 
dit is de persoon die het graf op naam heeft , krijgt hiervan tijdig  bericht. 
Pas wanneer de rechthebbende besluit het graf niet meer te verlengen, wordt het 
gedenkteken verwijderd en kan het graf opnieuw worden uitgegeven.

De Wâldhôf  



Uw gewenste plek reserveren
Wanneer u op een bepaalde plek begraven, bijgezet of verstrooid wilt worden, dan kunt 
u deze plek tijdens het leven al reserveren. Ook het reserveren van meerdere plekken 
naast elkaar is mogelijk. U betaalt per graf een jaarlijks reserveringstarief.

Urnengraven en persoonlijke strooivakken
Op de Zuiderbegraafplaats, De Wâldhôf en Slingehof is een veld voor urnengraven en 
persoonlijke strooivakken. In een urnengraf kunnen maximaal 2 asbussen worden 
bijgezet en op het graf kan een gedenkteken worden geplaatst. De asbus wordt in een 
kunststof grafkelder gezet. Voor de aanschaf en het plaatsen van de kelder kunt u contact 
opnemen met de begraafplaatsbeheerder. Op een persoonlijk strooivak kan de as van 
maximaal 2 overledenen worden verstrooid en op het strooivak kan een gedenkteken 
worden geplaatst. 

Urnenmuren
Op De Wâldhôf en Slingehof zijn in het najaar van 2014 nieuwe urnenmuren geplaatst. 
Alle nissen zijn afgedekt met een natuurstenen gedenkplaat. De gedenkplaat zorgt 
ervoor dat de urn niet alleen beschermd is tegen vuil en aanslag, maar ook tegen 
vandalisme. Wanneer u een urnennis huurt, is de gedenkplaat bij het tarief inbegrepen. 
De inscriptiekosten zijn voor eigen rekening.

Sierurnenveld
Op begraafplaats Slingehof ligt een groenstrook met struiken en bomen. Hier kan in het 
groen een plek worden uitgezocht waarop maximaal twee sierurnen kunnen worden 
geplaatst. De sierurn moet van duurzaam en weersbestendig materiaal zijn gemaakt 
en niet kunnen omvallen of omwaaien, omdat de urn boven de grond in de buitenlucht 
staat. 

Algemeen strooiveld
Op de Zuiderbegraafplaats en Slingehof is een algemeen strooiveld waar as kan worden 
verstrooid. Op het gedenkmonument bij het strooiveld kunnen nabestaanden voor een 
periode van 10 jaar een naamplaatje laten plaatsen. Er wordt geen huur betaald, alleen 
de kosten van het verstrooien (en eventueel het plaatsen van een naamplaatje) worden 
in rekening gebracht.

Tarieven
Een kostenoverzicht met de meest voorkomende tarieven vindt u op onze website 
www.smallingerland.nl. U kunt het overzicht ook opvragen bij de afdeling Publiek, 
eenheid Servicecentrum. 

Slingehof 



Slingehof 



Onderhoud begraafplaatsen
De gemeente onderhoudt de begraafplaatsen inclusief de aanwezige gedenktekens 
en beplanting. Zo is de gehele begraafplaats altijd goed onderhouden en netjes. 

Aanbrengen van beplanting op het graf
Het is mogelijk beplanting op het graf aan te brengen. U dient daarvoor contact op 
te nemen met de begraafplaatsbeheerder. Gezamenlijk wordt bekeken hoe en welke 
beplanting mogelijk is. U kunt vervolgens zelf de beplanting kopen en planten. Indien 
beplanting wordt geplaatst zonder overleg met de beheerder, mag de gemeente de 
beplanting verwijderen. Het is toegestaan om zonder overleg vooraf losse bloemen op 
een graf te leggen. 

Voor vragen over het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen, graf-
beplanting en grafmonumenten kunt u contact opnemen met de begraafplaats-
beheerder, de heer A. van der Wal. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
0512-581234 of via e-mail begraafplaatsen@smallingerland.nl

Aanvraag vergunning gedenkteken
Voor het plaatsen van een gedenkteken -meestal een grafsteen- is een vergunning 
nodig. In de meeste gevallen zal de steenhouwerij op verzoek van de familie de aanvraag 
indienen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via onze website. Het formulier is 
ook verkrijgbaar bij de afdeling Publiek, eenheid Servicecentrum in het gemeentehuis. 

Tegelijkertijd met het aanvraagformulier dient een tekening met de afmetingen te 
worden ingeleverd. Op de achterzijde van het aanvraagformulier vindt u informatie over 
de eisen waaraan het gedenkteken moet voldoen. Voor de gedenkplaat van een urnennis 
is geen vergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u op onze website. U kunt ook 
contact opnemen met de afdeling Publiek, eenheid Servicecentrum. 

Voor vragen over het indienen van een aanvraag vergunning gedenkteken, 
tarieven of uw factuur kunt u contact opnemen met de begraafplaatsen-
administratie van de gemeente Smallingerland via telefoonnummer 
0512-581234 of via e-mail begraafplaatsen@smallingerland.nl

Voor algemene informatie over de begraafplaatsen kunt u terecht op onze website: 
www.smallingerland.nl.

 



Zuiderbegraafplaats
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