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Begraafplaats Buitenwoelhof
Langeleegte 54a
9641 GR Veendam

www.veendam.nl
begraafplaatsen@veendam.nl
0598 - 65 2222

Onze medewerkers staan u op de begraafplaats graag te woord, of u kunt
ons natuurlijk via mail of telefoon bereiken

Begraafplaats Buitenwoelhof is een gemeentelijke begraafplaats en is sinds
1952 in gebruik. Het kenmerkt zich door de unieke, parkach�ge en natuurlijke omgeving. De begraafplaats wordt dan ook als zodanig beheerd en
onderhouden. Begraafplaats Buitenwoelhof is niet alleen een plek om te
rouwen, maar ook om te gedenken, samen te komen, tot rust te komen en
van de natuur te genieten. De aula, Buitenwoelhof BV, is in handen van
uitvaartvereniging Mekander. Naast Mekander maakt dochterbedrijf
Diedel-Wessels gebruik van de kantoorfaciliteiten van Buitenwoelhof BV.
Op de begraafplaats Buitenwoelhof is er de mogelijkheid tot begraven,
verstrooien of het plaatsen van een asbus.

Begraven
Op de begraafplaats Buitenwoelhof zijn verschillende mogelijkheden tot
begraven:
1. Par�culiere graven. Dit zijn dubbeldiepe graven.
2. Familiegraven. Dit zijn veldjes waar in totaal 6 personen begraven
mogen worden.
3. Kindergraven. Dit zijn enkeldiepe graven.
Voor bovengenoemde graven zijn uitgi�etermijnen mogelijk van 20 jaar,
40 jaar of onbepaalde �jd.
4. Afwijkende graven met uitsluitend grafuitgi�eduur voor
onbepaalde �jd.
• par�culiere graven veld 7; Dit is een veld waar afwijkende maatvoering en afwijkende monumenten toegestaan zijn. Neem contact
op met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.
• par�culiere graven veld 5; Dit zijn enkeldiepe graven.
Bij bovengenoemde graven is het tevens toegestaan per grafruimte
maximaal twee asbussen te plaatsen in plaats van een lijk. Hierdoor is
een combina�e mogelijk bij dubbeldiepe graven waarbij één van beide
begraven wordt en de ander gecremeerd. De asbus van de overledene
kan dan alsnog bijgeplaatst worden in het graf als de tweede grafruimte
nog leeg is.
Cremeren
Wanneer er wordt gekozen voor cremeren dan zijn er verschillende
mogelijkheden om de as een bestemming te geven op begraafplaats
Buitenwoelhof, namelijk:
• Verstrooien
Via een brug bereikt u ons zogeheten ‘strooieiland’. Hier mag u in
het bijzijn van een medewerker van de begraafplaats de as verstrooien op een door u uitgekozen plek. Daarnaast hee� u de
mogelijkheid een herinneringsplaatje te bestellen welke op de grote
zuilen geplaatst worden.
• Particulier urnengraf
Dit zijn kleine graven voorzien van een urnkelder waar maximaal
twee asbussen/urnen in geplaatst mogen worden. De grafuitgi�emogelijkheden zijn 20 jaar, 40 jaar of voor onbepaalde �jd.
• Particuliere urnennis
In de urnenmuur, ook wel columbarium genoemd, mag een nis
gekozen worden waar maximaal twee asbussen/urnen in toege
staan zijn. De grafuitgi�emogelijkheden zijn 10 jaar, 15 jaar of 20
jaar.

Verlenging
Voor alle graven of urnennissen met een �jdelijke grafuitgi�eduur is bij
aﬂoop van de termijn verlenging mogelijk.
Reserveren
Het reserveren van graven (aansluitend) is mogelijk voor de grafuitgi�eduur van onbepaalde �jd en middels een schri�elijk verzoek aan het
college.
Vergunning
Voor het begraven in een gra�elder en voor het aanbrengen van gra�edekking is een vergunning nodig. Een aanvraagformulier hiervoor kan
worden aangevraagd bij de gemeente.
Tijden
Begrafenissen, bijze�ngen of verstrooiingen mogen plaatsvinden op
werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur of (met een toeslag) op zaterdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. Aanmeldformulieren hiervoor zijn op
www.veendam.nl te vinden.
Regelgeving
Voor de begraafplaats en alles wat daar plaatsvindt zijn de meest recente
verordeningen van toepassing. Deze zijn te vinden op www.veendam.nl.
Het gaat om de lijkbezorgingsrechten, de beheersverordening en de
nadere regels. Hierin vindt u tevens de tarieven.
Overige begraafplaatsen
Naast begraafplaats Buitenwoelhof hee� de gemeente nog twee
begraafplaatsen in beheer. Dit is de algemene begraafplaats Centrum aan
de J.G. Pinksterstraat waar geen nieuwe grafuitgi�es meer mogelijk zijn.
Op begraafplaats Dalweg 36 in Wildervank wordt, net als op begraafplaats Buitenwoelhof, wel ac�ef begraven en vinden bijze�ngen plaats.

