
Elzenhof en Oostergaarde 
maken een waardig afscheid mogelijk



Het overlijden van iemand is voor nabestaanden het begin 

van een verdrietige periode waarin veel geregeld moet 

worden in verband met een begrafenis of crematie. 

Bijna altijd schakelt de familie een uitvaartonder-

nemer in voor het verzorgen van de uitvaart. 

Ook het contact met een begraafplaats wordt 

meestal door de begrafenisondernemer 

verzorgd.

Steeds meer mensen oriënteren zich op 

de vraag hoe zij hun uitvaart geregeld 

zouden willen zien. Vragen over de 

gewenste laatste rustplaats, begraaf-

rechten, termijnen, het plaatsen van 

gedenktekens en onderhoudskosten 

dienen zich dan aan. 

Deze brochure geeft beknopte informatie 

over de mogelijkheden van begraven en 

bijzetten op de twee gemeentelijke begraaf-

plaatsen in de gemeente Harderwijk: 

Elzenhof en Oostergaarde.
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Gemeentelijke begraafplaatsen Oostergaarde en Elzenhof  

       

Harderwijk kent twee gemeentelijke begraafplaatsen. Oostergaarde is de oudste. Toen daar vrijwel geen ruimte meer was, is in 

2003 begraafplaats Elzenhof in gebruik genomen. Beide begraafplaatsen worden beheerd door de gemeente, de voorschriften 

en de tarieven zijn gelijk. De gemeente Harderwijk vindt het belangrijk dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om op 

een respectvolle, passende manier afscheid te kunnen nemen. Dat geldt voor de dag van de begrafenis en de jaren erna. 

Begraafplaats Elzenhof heeft een aula waar een afscheidsdienst of -bijeenkomst kan worden gehouden. De aula beschikt over 

circa 135 zitplaatsen en er kan op moderne apparatuur geluid en beeld worden afgespeeld en getoond. Ook is er een orgel 

aanwezig. Onder hetzelfde dak als de aula is het uitvaartcentrum gevestigd met opbaarkamers en een koffiekamer. Dit uitvaart-

centrum is in beheer van een lokale uitvaartorganisatie. Ieder die dat wenst kan daar gebruik van maken.

Begraafplaats Oostergaarde beschikt over een kleine aula waar een afscheidsdienst of samenkomst kan worden gehouden. 

Er is een aparte kamer waar de naaste familie vooraf bij elkaar kan zijn. De aula heeft ongeveer 70 zitplaatsen en er is moderne 

apparatuur aanwezig voor beeld en geluid. Er zijn echter geen faciliteiten voor catering in Oostergaarde.

Beide begraafplaatsen zijn de hele week geopend. Voor begrafenissen en bijzettingen zijn de begraafplaatsen open van 

maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Op andere tijdstippen wordt een toeslag berekend.  Op zon- en feestdagen 

is het niet mogelijk een begrafenis of urn bijzetting te laten plaatsvinden.

Waterpomp

Begraafplaats 
Oostergaarde

Waterpomp
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Vergunning grafmonumenten

Voor het plaatsen van een gedenksteen is een vergunning van 
de gemeente nodig. Gedenktekens en beplanting moeten aan 
bepaalde voorschriften voldoen. Inlichtingen hierover geeft de 
beheerder van de begraafplaats. Ook uitvaartorganisaties en 
ontwerpers/leveranciers van gedenktekens zijn op de hoogte 
van de voorschriften. Zij kunnen desgewenst de benodigde 
vergunning aanvragen.

Grafbeplanting

Het geheel of gedeeltelijk inplanten van een graf is toegestaan. 
De beplanting mag echter niet hoger worden dan 1,20 meter. 
Het is vanzelfsprekend belangrijk om rekening te houden met 
het graf naast dat van uw dierbare.

Bijzetten urn

De gemeente Harderwijk heeft geen crematorium. Maar na 
een crematie ergens anders kan de urn van de overledene wel in 
Harderwijk in een nis worden bijgezet. Op beide begraafplaatsen 
zijn urnenmuren aanwezig. Ook bestaat de mogelijkheid de urn 
te laten bijzetten in een graf of kelder. U kunt, evenals een graf, 
een nis of een kelder huren voor bepaalde termijnen. Daarnaast 
mag een urn ook worden bijgezet in een graf of geplaatst 
worden op een graf.

Verstrooien van as

De begraafplaatsen hebben een speciaal veld voor het uit-
strooien van de as van de overledene. Wilt u de as verstrooien 
op grond waarvan u zelf niet de eigenaar bent, dan moet u 
toestemming hebben van de eigenaar. Verder is het verstandig 
rekening te houden met de doelstelling van het uitgekozen 
terrein nu en in de toekomst. Voor informatie over as verstrooiing 
neemt u contact op met begraafplaats of crematorium.

Algemeen of particulier graf

Een van de belangrijkste beslissingen bij het regelen van een 
begrafenis is de keuze van een graf. U kunt kiezen uit twee 
mogelijkheden, een particulier graf of een algemeen graf.

Een particulier graf biedt ruimte voor twee personen en wordt 
ook wel een familiegraf genoemd. Uitsluitend op Oostergaarde 
biedt een klein deel van de graven ruimte voor drie personen. 
Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 
tien, twintig, dertig jaar of voor onbepaalde tijd. Na het verstrij-
ken van een bepaalde periode kan deze telkens met vijf jaar 
worden verlengd. Kenmerkend voor een particulier graf is dat 
de rechthebbende bepaalt wie er in begraven mag worden. 
Wie kiest voor een particulier graf is verplicht om jaarlijks het 
onderhoudstarief te betalen. De gemeente stuurt hiervoor een 
aanslag. Het is ook mogelijk het bedrag voor een periode vooruit 
te betalen of in zijn geheel af te kopen. Het is mogelijk de plaats 
van een particulier graf vooraf uit te zoeken. Het uitzoeken van 
een graf kan ook gedaan worden door de nabestaanden. Het is 
mogelijk om de plek van het graf vooraf te reserveren in de vorm 
van huur voor een bepaalde termijn of koop voor onbepaalde 
tijd.

Het is bij een algemeen graf niet mogelijk om een plek uit te 
zoeken, de gemeente wijst die toe. In een algemeen graf 
worden meerdere personen begraven. Wie dat zijn bepaalt ook 
de gemeente. De overledenen zijn vrijwel nooit familieleden. 
Het naderhand bijzetten van nabestaanden in dezelfde graf-
ruimte is niet mogelijk. Er mag een kleine gedenksteen of plaat 
worden geplaatst tegen vergoeding van de kosten van een 
vergunning en het vooruit voldoen van de onderhoudskosten. 
Een algemeen graf wordt in principe gedurende tien jaar in stand 
gehouden en daarna eventueel hergebruikt. Wie kiest voor een 
algemeen graf moet er dus rekening mee houden dat een 
dergelijk graf na tien jaar niet meer bestaat. Bij een algemeen 
graf worden alleen de rechten voor begraven in rekening 
gebracht.

Begraafplaats 
Elzenhof
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Meer informatie?
Voor een persoonlijk gesprek met de begraafplaats-

beheerder bent u welkom op Elzenhof en Oostergaarde 

tussen 8.00 en 16.00 uur. 

Maak telefonisch een afspraak via 0341- 411 130 of stuur 

een e-mail aan: begraafplaats@harderwijk.nl.

Gemeentelijke begraafplaats Oostergaarde                                                                                                      

Oosteinde 12                                                                                                                                               

3842 DR Harderwijk                                                                                                                                       

Hoofdingang Oosteinde/Achteringang J.P. Heijelaan.

Gemeentelijke begraafplaats Elzenhof                                                                                                                     

Walstein 99 /101                                                                                                                                            

3848 AP Harderwijk                                                                                                                                       

             

Voor beide locaties geldt:                                                                                                                                          

telefoon: 0341 411 130                                                                                                                                              

e-mail : begraafplaats@harderwijk.nl 


