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VERGUNNING en VOORSCHRIFTEN
voor het toelaten van GRAFTEKENS en GRAFBEPLANTING.

Algemene graven
• De grafsteen op een algemeen graf mag een maximale hoogte hebben van 80 cm boven het
grondoppervlak en een maximale breedte van 50 cm.
• De ruimte voor de beplanting en grafsteen samen is 65 cm diep en 50 cm breed.
• De beplanting op het graf moet door de familie worden aangelegd en onderhouden en dient
binnen het toegestane oppervlak te blijven.
De hoogte van de beplanting mag niet uitgaan boven de 80 cm van de grafsteen.
• Het plaatsen van bomen, struiken, heesters en ander groen naast de grafsteen en achter de
grafsteen is niet toegestaan.
Particuliere graven
• De grafsteen inclusief het voetstuk op een familiegraf mag een maximale hoogte hebben van 90 cm
boven de grond. Het grondoppervlak van een familiegraf is 90 cm breed en 200 cm lang. De
beplanting op een graf moet door de familie worden aangelegd en onderhouden en dient binnen
het toegestane oppervlak te blijven.
• De hoogte van de beplanting mag niet uitgaan boven de hoogte van de grafsteen.
• Het plaatsen van bomen, struiken, heesters en ander groen naast het graf en achter het graf is niet
toegestaan.
Vergunning
• Voordat tot het maken van een nieuwe grafsteen kan worden besloten, dient men vergunning aan
te vragen bij de beheerder van de begraafplaats.
• Het verzoek om een vergunning tot plaatsing van een grafsteen dient u schriftelijk in te dienen bij:
R.K. Begraafplaats van de St. Urbanus in Bovenkerk, Noorddammerlaan 124, 1187 AG Amstelveen.
• De aanvraag moet worden ingediend met de ontwerptekening, vermelding van de materiaalsoort,
het formaat, de teksten op de steen, ontwerpen van inscripties, graveringen en andere voorwerpen
die aan de steen bevestigd worden.
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