
Hebben de begraafplaatsen in de West Betuwe nog 
toekomst?

Hebben de bestaande begraafplaatsen in de gemeente West Betuwe nog 
toekomst?
Bij voorzetting van het beleid van de vorige drie gemeenten zeker niet.

Knelpunten:

1. Cremeren neemt steeds meer toe. Aandeel momenteel: 65%.

2. De kosten van begraven zijn sinds 2012 explosief gestegen en zullen nog 
verder stijgen.

3. Gevolg: er wordt steeds minder begraven en vanwege de kosten worden 
er steeds meer graven geruimd. Ook daardoor zullen de kosten per graf 
verder toenemen.

4. Niet uitgelegd kan worden waarom de kosten zo hoog moeten zijn. Er 
bestaan grote verschillen. Ook tussen de drie gemeenten die thans de 
gemeente West Betuwe vormen.

5. Er zijn nu al de nodige mensen die betalen voor 5 of meer graven. Van 
een volgende generatie mag niet verwacht worden dat zijn dit zullen 
blijven doen.

6. Bij de vorige drie gemeenten kon er weinig worden gekozen. Bij 
begraven zat men gelijk vast aan onderhoud met een AAA+-status met 
daaraan verbonden de hoogste kosten.

Oplossing: nieuw beleid en beheer met begraven met veel meer mogelijkheden 
en lagere kosten voor de gemeente en de rechthebbenden:

 Begraven zoals nu

 ‘Natuurlijk’ begraven (geen onderhoud, eerste uitgifte 50 jaar voor 2 
overledenen enz.)



 
 Natuur begraven (geen onderhoud, uitgifte voor 1 overledene voor 

onbepaalde tijd of 99 jaar enz.)

 Over ‘natuurlijk’ begraven en natuur begraven is informatie te verkrijgen bij 
meerdere gemeenten waaronder bij de gemeente Wageningen (heeft bij een 
begraafplaats 1.5 voetbalveld daarvoor gereserveerd) en de gemeente Ede. 

Binnen de gemeenteraad van West Betuwe lijkt er een meerderheid voor een 
dergelijke aanpak.

Aan het einde van het gesprek meldt mevrouw Hartman dat de 
gemeenteraadsleden, voorafgaand aan de discussie en besluitvorming over het 
nieuwe beleids- en beheerplan, een informatief bezoek zullen brengen aan 
enkele daarvoor uitgekozen begraafplaatsen.
Desgevraagd deelt de heer Hol (beleidsmedewerker) mee dat wat er dan te zien  
zal zijn een vertekend beeld zal geven ten opzichte van hoe de situatie zou 
moeten zijn. 
Van een belangrijk deel van de graven is het onderhoudsrecht weliswaar 
vervallen maar er is de afgelopen jaren maar zeer beperkt geruimd. 
Op een aanmerkelijk aantal van de begraafplaatsen in het geheel niet! 
De vele open plekken, die er zouden moeten zijn, zijn daardoor niet zichtbaar.



Aan  de heer Jansen van Doorn

wjvd1948@gmail.com

uw kenmerk uw brief van registratienummer behandeld door doorkiesnummer

Info/grafuitgifte Carla Westmaas

Diana Helms

Karen Eding

(0318) 68 02 84

betreft bijl. Ede,

Informatie uitgifte graf Ede 13 June 2019

Geachte heer Jansen van Doorn,

Op dinsdag 7 mei 2019 verzocht u informatie over de kosten van een “traditioneel” particulier graf, 

een Natuur graf en een algemeen graf op de begraafplaats in Ede, aan de Asakkerweg.

Met deze brief informeer ik u over de mogelijkheden en de kosten.

Particulier graf  (traditioneel)

Op de begraafplaats in Ede geven wij particuliere graven uit voor 10, 20 of 30 jaar voor twee of drie 

overledenen. (begraafplaats Lunteren en Ederveen, alleen graven voor 2 overledenen)  Na deze 

periode kunt u de grafrechten verlengen, telkens in blokken van 10 jaar, tegen het dan vastgestelde 

tarief. Als voorbeeld: in 2018 kost het verlengen van een 2-persoonsgraf  € 506,00 (inclusief €10,00 

legeskosten) en voor een 3 persoonsgraf € 754,00 (inclusief €10,00 legeskosten).



Kosten particulier graf 

-graf voor 2 inlagen, voor de periode van 10 jaar :  €      496,00   (3 inlagen: € 744,00)

-begraafrecht : -     786,00*

-plaatsingsrecht grafteken (verplicht) : -     414,00

-inschrijving in het register : -       10,00

Totaal :   €    1706,00   (€ 1954,00)   

-graf voor 2 inlagen, voor de periode van 20 jaar : -      992,00  (3 inlagen: € 1488,00)

-begraafrecht   : -      786,00*

-plaatsingsrecht grafteken (verplicht) : -      414,00

-inschrijving in het register : -        10,00

Totaal : €    2202,00   (€ 2698,00) 

-graf voor 2 inlagen, voor de periode van 30 jaar : -    1488,00 (3 inlagen: €  2232,00) 

-begraafrecht   :    -      786,00*

-plaatsingsrecht grafteken (verplicht) : -      414,00

-inschrijving in het register : -        10,00

Totaal : €    2698,00   (€ 3442,00)   

Reserveren particulier graf 

U kunt nu al een graf reserveren op de begraafplaats. Voor deze extra service rekenen wij dit jaar 

€ 828,00. De grafrechten gaan direct in. Reserveert u nu een graf, dan vervalt het begraafrecht € 

786,00*. Het begraafrecht brengen wij later bij het begraven van een overledene in rekening. Bij het 

begraven van een overledene in een gereserveerd graf moet minimaal 10 jaar grafrechten over zijn, 

anders worden de grafrechten met 10 jaar verlengd. Deze 10 jaar komt boven het aantal 

overgebleven jaren.

Grafonderhoud

De omgeving van de graven onderhoudt de beheerder van de begraafplaats. U kunt bij ons een 

onderhoudscontract afsluiten. De gedenksteen wordt dan in het voor- en najaar schoongemaakt en 

onkruid op het graf verwijderd. Voor een onderhoudscontract voor 10 jaar betaalt u € 624,00 en voor 

1 jaar € 84,00.

Een onderhoudscontract afnemen is niet verplicht.



Algemeen graf

Ook kan gekozen worden voor een algemeen graf. In een algemeen graf worden 3 personen 

begraven die geen relatie met elkaar hebben. Op algemene graven worden geen rechten verleend. 

Na 10 jaar kunnen wij  een algemeen ruimen.

Kosten voor een algemeen graf

-begraafrecht (openen en sluiten graf) €   786,00

-plaatsingsrecht grafteken (verplicht)                   -   244,00

Totaal € 1030,00

‘Natuurlijk’ en ‘Natuur’ begraven

Het is mogelijk op de begraafplaats Ede te kiezen tussen een ‘Natuurlijk’ of een ‘Natuur’ graf. Voor 
zowel het ‘natuurlijk’ als ‘natuur’ begraven is een aparte afdeling ingericht.
Een ‘Natuurlijk’ graf geven wij uit voor de periode van 50 jaar voor 2 overledenen (naast elkaar) in 
het graf. In een Natuurlijk graf kan later een derde overledene worden begraven. Voor het begraven 
van een derde overledene wordt  € 1860,00 in rekening gebracht. Na 50 jaar kunnen de grafrechten 
worden verlengd in blokken van 10 jaar. 
Een ‘Natuur’ graf is voor onbepaalde tijd voor het begraven van 1 overledene. Wilt u naast elkaar 

begraven worden dan is aan te raden om bij de uitgifte van een ‘Natuur’ graf direct te beslissen 

hoeveel overledenen in de toekomst naast elkaar begraven worden. Het is mogelijk dat op een later 

moment geen plek naast het graf aanwezig is. 

Gedenkteken
De gemeente Ede regelt voor beide soorten graven een houten gedenkteken, met daarin gegraveerd 
de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Verdere herdenkingsspullen blijven op 
het graf tot 4 weken na de plechtigheid op het graf staan.

Kosten ‘natuurlijk’ begraven

-uitsluitend recht 50 jaar voor 2 overledenen €  3720,00    

-begraafrecht -     786,00  * 

-eenmalig onderhoudskosten -     414,00    

-inschrijven in het register -       10,00    

Totaal €  4930,00     



Kosten ‘natuur’ begraven *

-uitsluitend recht onbepaalde tijd voor 1 overledene €  3500,00   

-begraafrecht -     786,00 * 

-inschrijven in het register -       10,00   

Totaal €  4296,00   

Reserveren particulier ‘Natuur’ graf 

U kunt een ‘Natuur’ graf bij de begraafplaatsadministratie reserveren. Het uitsluitend recht gaat bij 

de uitgifte van het graf direct in. Reserveert u vooraf een graf, dan vervalt het begraafrecht € 786,00 

*. Het begraafrecht (openen en sluiten van het graf) brengen wij later bij het begraven van een 

overledene in rekening. 

Tarief 2019

De genoemde tarieven in deze brief van zijn voor het jaar 2019. Elk jaar wordt in november door de 

Gemeenteraad de nieuwe tarieven voor het volgende jaar vastgesteld. 

Bezoek begraafplaat

Wilt u een bezoek brengen aan de begraafplaats in Ede? Maak dan een afspraak met de beheerder 

Jan Bouw, telefoon 06 -5247 2259 of Tonnie Schuurman 06-5247 2303. 

Vragen?

Ik ga ervan uit dat u voldoende geïnformeerd bent. Heeft u toch vragen, bel dan 0318-680284 op 

maandag-donderdag van 8.30 uur-16.30 uur. Op vrijdag van 8.30 uur-13.00 uur. U kunt uw vraag 

altijd stellen via ons digitaal contactformulier via de website Ede.nl

Met vriendelijke groet,

medewerkers gravenadministratie


