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Huisregels Wierdebegraafplaats Wierum  

www.wierdebegraafplaats.nl 

 

Openstelling en faciliteiten 

De wierdebegraafplaats is openbaar toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

Tijdens een begrafenisceremonie blijft de wierdebegraafplaats openbaar toegankelijk. Bezoekers 

worden verzocht zich respectvol te gedragen ten opzichte van deze ceremonie en op gepaste 

afstand te blijven. 

Aanwijzingen van de eigenaar/beheerder van  de wierdebegraafplaats of de verantwoordelijke 

uitvaartondernemer dienen te worden opgevolgd. 

Voor alle informatie kijk op onze site: www.wierdebegraafplaats.nl 

De openlucht herdenkingsplaats is alleen bedoeld voor het houden van een bijeenkomst of kleine 

ceremonie. 

 

Rust en natuur  

De wierdebegraafplaats ligt in een natuurgebied. Van bezoekers wordt verwacht dat zij respectvol 

omgaan met de natuur en deze niet verstoren door bijvoorbeeld planten te beschadigen of te 

plukken en dieren te verontrusten. 

Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. 

In verband met aanwezige natuurwaarden, kunnen delen van het terrein (tijdelijk) worden afgezet.  

Het is niet toegestaan te roken op de wierdebegraafplaats. 

Alle werkzaamheden op de wierdebegraafplaats worden uitgevoerd door professionele bedrijven, 

medewerkers en natuur- en landschapsbeheerders. 

 

Ceremonie 

Om de rust te behouden, is het alleen mogelijk om één ceremonie tegelijk te laten plaatsvinden. 

De afstemming en planning van de ceremonies wordt verzorgd door de beheerder. 

Ieder is vrij een ceremonie in overleg met de beheerder naar eigen wensen in te richten, waarbij 

de beheerder het laatste woord heeft. Respect voor de natuur is hierbij een belangrijk 

uitgangspunt. 

Om te kunnen voorzien in een onbezorgde ceremonie, worden de nabestaande of 

uitvaartonderneming verzocht uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de ceremonie contact op te nemen 

met de beheerder om de gewenste begraving te plannen. 

Op alle dagen van de week kunnen ceremonies plaatsvinden. Dit kan tussen 10.00 uur en 16.00 

uur. In overleg met de beheerder kan, in bijzondere gevallen, van deze tijden worden afweken. 

Het gebruik van faciliteiten op de wierdebegraafplaats wordt met de nabestaande(n) en/of met de 

uitvaartondernemer afgestemd. 

 

http://www.wierdebegraafplaats.nl/
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Begraven en sluiten van het natuurgraf 

Het graven en sluiten van het natuurgraf wordt door de beheerder van de wierdebegraafplaats 

geregeld. Het is niet mogelijk dat de nabestaanden zelf het graf graven. Wel kunnen de 

nabestaanden helpen met het dichten van het graf. 

 

Materialen in graf 

De grafkist is uiteraard gemaakt van duurzame, gemakkelijk afbreekbare materialen, zoals 

bijvoorbeeld onbehandelde houtenkisten of kisten van wilgentenen. Hiervoor zijn vele alternatieven 

mogelijk. De binnenbekleding bij voorkeur van linnen, jute of hennep. Begraven kan ook in 

lijkwaden van natuurlijk materiaal. Op de website www.greenleave.nu staan vele voorbeelden van 

duurzame uitvaartkisten en andere producten zoals De Landschapskist. 

Zie ook de website www.wierdebegraafplaats.nl voor meer informatie. 

Per grafruimte mag van één overledene as worden begraven. De as kan worden begraven in een 

asbus die gemaakt is van duurzaam afbreekbaar materiaal of zonder asbus.  

Het is niet toegestaan om op de natuurbegraafplaats as te verstrooien.  

De kleding die de overledene draagt of persoonlijke bezittingen die in de kist worden gelegd, zijn 

bij voorkeur van natuurlijk en afbreekbaar materiaal. 

Batterijen of chemische stoffen zijn (wettelijk) niet toegestaan om in de kist te worden 

meegenomen. 

 

Eén soort graf 

De wierdebegraafplaats biedt de mogelijkheid van individuele natuurgraven. U kunt via de website 

altijd zelf de plek uitkiezen, natuurlijk kunt u daar ook advies over vragen. 

Van elk graf worden GPS coördinaten vastgesteld. Met deze gegevens zijn graven eenvoudig 

vindbaar. 

Als zich op de plek van het toekomstige graf zich voortijdig een wettelijke beschermde diersoort 

vestigt, kan het mogelijk zijn dat moet worden uitgeweken naar een ander graf. Uiteraard in goed 

overleg met de nabestaanden.  

Het kan natuurlijk voorkomen dat een dierbaar familielid reeds is overleden en begraven op een 

begraafplaats elders. Het herbegraven is op de wierdebegraafplaats mogelijk. Hiervoor kan een 

volwaardig nieuw graf worden gehuurd. 

 

Grafafdekking, -beplanting en -herkenning 

Het natuurgraf zal worden opgenomen in de natuur/het landschap. De graven mogen dan ook niet 

worden voorzien van enig grafbedekking, grafbeplanting en/of gedenkelementen (grafstenen e.d.) 

Nabestaanden kunnen een zogenaamde kloostermop neerleggen als markering van het graf. Deze 

wordt in het maaiveld aangebracht. In de kloostermop kan de naam, de geboortedatum en de 

sterfdatum worden gegraveerd. Voor nadere informatie zie www.wierdebegraafplaats.nl. 

Na de ceremonie mogen de grafstukken (bloemen) tot twee weken na een begrafenis op het graf 

blijven liggen. Voor de overige gedenkmomenten mogen alleen snijbloemen op het graf worden 

gelegd. Deze mogen drie dagen blijven liggen. Bloemen mogen niet zijn verpakt. 

De beheerder zal niet toegestane materialen of planten verwijderen. 

 

  

http://www.greenleave.nu/
http://www.wierdebegraafplaats.nl/
http://www.wierdebegraafplaats.nl/


Versie maart 2019  3 

 

Beheer en Onderhoud 

Op de wierdebegraafplaats wordt gestreefd naar bloemrijk grasland. Het beheer bestaat uit het 

maaien van de vegetatie waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Maaien vindt plaats na de bloei, in 

augustus/september. Eventueel wordt de wierdebegraafplaats hierna beweid met schapen. 

De wierdebegraafplaats wordt in zijn geheel gemaaid, dus ook de graven. Het maaien wordt 

uitgevoerd met speciaal licht materieel. 

 

Eeuwige grafrust 

De natuurgraven hebben een eeuwige grafrust en maken onderdeel uit van de natuur. Dit eeuwige 

grafrecht wordt in een overeenkomst vastgelegd. In de overeenkomst worden de GPS coördinaten 

opgenomen. Op deze wijze is uw grafrecht en de locatie gekoppeld aan de wierdebegraafplaats. 

Indien een rechterlijk verzoek vraagt om het openen van het graf, dan is de wierdebegraafplaats 

wettelijk verplicht hieraan haar medewerking te verlenen. 

Er zal een moment in de tijd komen dat alle graflocaties op de wierdebegraafplaats in gebruik zijn, 

dus dat in alle graven een overledene is begraven. Pas dan kan de eigenaar/beheerder van de 

begraafplaats besluiten de begraafplaats formeel te sluiten. Dit betekent dan dat er niet meer kan 

worden begraven. Het betekent echter niet dat de begraafplaats niet meer toegankelijk is, 

integendeel. Het natuurbeheer zal blijvend plaatsvinden op basis van de uitgangspunten die de 

eigenaar/beheerder haalbaar en zinvol acht. Hierover zal uiteraard worden gecommuniceerd via de 

website. 

 

Huur natuurgraf 

Het huurrecht van het graf wordt via een éénmalige betaling op www.wierdebegraafplaats.nl 

verworven en wordt schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging is persoonlijk, op naam gesteld en niet 

overdraagbaar dan wel verhandelbaar aan derden. 

Restitutie van betaalde bedragen voor de grafhuur is niet mogelijk. 

Door eenmalige betaling van het grafrecht inclusief grafonderhoud is van bijbetalingen van 

grafrecht of onderhoud door nabestaanden geen sprake. 

Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het begraven, de administratie en alle overige 

werkzaamheden samen met de werkzaamheden op de dag van de begrafenis wordt een eenmalig 

bedrag gerekend. (actuele prijs zie www.wierdebegraafplaats.nl/tarieven/).  

Dit bedrag moet op dat moment worden betaald. 

 

Klachten 

De eigenaar/beheerder stelt alles in het werk om uw bezoek en gebruik van de wierdebegraafplaats 

zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u hierover niet tevreden bent, verzoeken we u contact op 

te nemen via www.wierdebegraafplaats.nl. 

 

Schade en suggesties 

Mocht er schade ontstaan aan de wierdebegraafplaats tijdens uw verblijf of treft u schade aan 

tijdens uw bezoek, dan wordt u verzocht dit te melden bij de eigenaar/beheerder. We zorgen er 

dan voor dat het zo snel mogelijk wordt hersteld. 

 

De wierdebegraafplaats wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. We proberen zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan uw wensen. Als u suggesties heeft ter verbetering van de 

wierdebegraafplaats, ontvangen we deze graag. 

http://www.wierdebegraafplaats.nl/
http://www.wierdebegraafplaats.nl/tarieven/
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Tot slot 

Actuele bedragen en informatie staan op de website. 

Deze huisregels zijn opgesteld op (15 maart 2019) door de eigenaar/beheerder van de 

wierdebegraafplaats. De eigenaar/beheerder kan deze huisregels aanpassen en zal daar 

mededeling van doen via de website.  

Er zal minimaal 1 keer per jaar een nieuwsbrief worden verspreid. 

 

De wierdebegraafplaats is bereikbaar via www.wierdebegraafplaats.nl/contact/ . Op deze website 

vindt u ook verdere informatie en actueel nieuws. 
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