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Informatiefolder
Strooivelden 

De as van uw nabestaande kan ook verstrooid worden op één van onze 
strooivelden. Deze zijn aanwezig op de begraafplaatsen van Burdaard, 
Kollum, Lindenhof en Nijenhof. Bij al onze strooivelden is een gedenkzuil 
geplaatst, waar een tegel opgehangen kan worden ter nagedachtenis aan uw 
dierbare. Deze zuilen mogen uiteraard ook worden gebruikt als een algemene 
gedenkplaats.

Informatie en contact

Kijk voor alle mogelijkheden, diverse formulieren en de huidige tarieven op de 
gemeentelijke website www.noardeast-fryslân.nl.
 
Voor meer informatie en vragen, kunt u ook (op werkdagen) contact opnemen 
met de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen: 

info@noardeast-fryslan.nl
(0519) 29 88 88

Asbestemmingen 
gemeentelijke 
begraafplaatsen 



Urnengraven 

Op de begraafplaatsen Burdaard, Lindenhof,  Nijenhof en Munnekezijl zijn er 
speciale urnengraven. Deze graven zijn voorzien van een kleine kelder waar 
maximaal twee urnen in geplaatst mogen worden. Het is ook mogelijk om een 
kelder van een urnengraf te verwijderen zodat er biologisch afbreekbare urnen 
in geplaatst kunnen worden.

Urnenwand 

Op Lindenhof is er naast de urnengraven en een strooiveld ook een urnenwand 
met nissen aanwezig. In deze nissen mogen net als in een urnengraf twee 
urnen geplaats worden.

Onze begraafplaatsen 
De gemeente Noardeast-Fryslân beheert 9 begraafplaatsen verspreid over 
deze gemeente:

• Burdaard
• Burum
• Damwâldsterreedsje en Lindenhof in Dokkum
• Kollum
• Molenzes in Ternaard
• Munnekezijl
• Nijenhof in Oudwoude
• Reidswâl in Metslawier
 
Op alle begraafplaatsen bieden wij u de mogelijkheid om in een particulier 
graf een urn te plaatsen. Op vijf van onze begraafplaatsen zijn er meer 
mogelijkheden, zoals het plaatsen van een urn in een urnenwand of speciale 
urnengraf en is er strooiveld en gedenkplaatsen aanwezig.

Urnenwand Lindenhof  Urnengraven Burdaard

In Ternaard is op de begraafplaats Molenzes in 2021 een urnenzuil geplaatst. 
Deze zuil biedt plaats aan 16 nissen, waar net als in onze urnengraven en de 
urnenwand twee urnen per nis geplaatst mogen worden.

Urnengraven 

Op de begraafplaatsen Burdaard, Lindenhof,  Nijenhof en Munnekezijl zijn er 
speciale urnengraven. Deze graven zijn voorzien van een kleine kelder waar 
maximaal twee urnen in geplaatst mogen worden. Het is ook mogelijk om een 
kelder van een urnengraf te verwijderen zodat er biologisch afbreekbare urnen 
in geplaatst kunnen worden.

Urnenwand 

Op Lindenhof is er naast de urnengraven en een strooiveld ook een urnenwand 
met nissen aanwezig. In deze nissen mogen net als in een urnengraf twee 
urnen geplaats worden.

Onze begraafplaatsen 
De gemeente Noardeast-Fryslân beheert 9 begraafplaatsen verspreid over 
deze gemeente:

• Burdaard
• Burum
• Damwâldsterreedsje en Lindenhof in Dokkum
• Kollum
• Molenzes in Ternaard
• Munnekezijl
• Nijenhof in Oudwoude
• Reidswâl in Metslawier
 
Op alle begraafplaatsen bieden wij u de mogelijkheid om in een particulier 
graf een urn te plaatsen. Op vijf van onze begraafplaatsen zijn er meer 
mogelijkheden, zoals het plaatsen van een urn in een urnenwand of speciale 
urnengraf en is er strooiveld en gedenkplaatsen aanwezig.

Urnenwand Lindenhof  Urnengraven Burdaard

Op alle begraafplaatsen bieden wij u de mogelijkheid om in een particulier graf 
een urn te plaatsen. Op zes van onze begraafplaatsen zijn er meer mogelijk-
heden, zoals het plaatsen van een urn in een urnenwand of urnenzuil, zijn er 
speciale urnengraven, of is er een strooiveld met een gedenkplaats aanwezig.

Urnenzuil Molenzes

Urnengraven 

Op de begraafplaatsen Burdaard, Lindenhof,  Nijenhof en Munnekezijl zijn er 
speciale urnengraven. Deze graven zijn voorzien van een kleine kelder waar 
maximaal twee urnen in geplaatst mogen worden. Het is ook mogelijk om een 
kelder van een urnengraf te verwijderen zodat er biologisch afbreekbare urnen 
in geplaatst kunnen worden.

Urnenwand 

Op Lindenhof is er naast de urnengraven en een strooiveld ook een urnenwand 
met nissen aanwezig. In deze nissen mogen net als in een urnengraf twee 
urnen geplaats worden.

Onze begraafplaatsen 
De gemeente Noardeast-Fryslân beheert 9 begraafplaatsen verspreid over 
deze gemeente:

• Burdaard
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• Damwâldsterreedsje en Lindenhof in Dokkum
• Kollum
• Molenzes in Ternaard
• Munnekezijl
• Nijenhof in Oudwoude
• Reidswâl in Metslawier
 
Op alle begraafplaatsen bieden wij u de mogelijkheid om in een particulier 
graf een urn te plaatsen. Op vijf van onze begraafplaatsen zijn er meer 
mogelijkheden, zoals het plaatsen van een urn in een urnenwand of speciale 
urnengraf en is er strooiveld en gedenkplaatsen aanwezig.
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speciale urnengraven. Deze graven zijn voorzien van een kleine kelder waar 
maximaal twee urnen in geplaatst mogen worden. Het is ook mogelijk om een 
kelder van een urnengraf te verwijderen zodat er biologisch afbreekbare urnen 
in geplaatst kunnen worden.

Urnenwand 

Op Lindenhof is er naast de urnengraven en een strooiveld ook een urnenwand 
met nissen aanwezig. In deze nissen mogen net als in een urnengraf twee 
urnen geplaats worden.
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Op alle begraafplaatsen bieden wij u de mogelijkheid om in een particulier 
graf een urn te plaatsen. Op vijf van onze begraafplaatsen zijn er meer 
mogelijkheden, zoals het plaatsen van een urn in een urnenwand of speciale 
urnengraf en is er strooiveld en gedenkplaatsen aanwezig.
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Op de begraafplaatsen Burdaard, Lindenhof, Molenzes, Munnekezijl en Nij-
enhof zijn er speciale urnengraven. Deze graven zijn voorzien van een klei-
ne kelder waar maximaal twee urnen in geplaatst mogen worden. Het is ook 
mogelijk om een kelder van een urnengraf te verwijderen zodat er biologisch 
afbreekbare urnen in geplaatst kunnen worden.




