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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 Aldwâld
• Reidswâl in Mitselwier
 
Deze begraafplaatsen worden onderhouden door de medewerkers van de groen-
voorziening en we hebben vakspecialisten die de begrafenissen, bijzettingen en 
asverstrooiingen verzorgen. Op onze gemeentelijke begraafplaatsen bieden we 
meerdere mogelijkheden aan. Van traditionele graven, tot asbestemmingen in 
urnengraven, urnenzuilen en urnennissen. Ook zijn er op meerdere begraafplaatsen 
asverstrooiingen mogelijk op een speciaal hiervoor aangelegd strooiveld.



Particuliere graven

Op al onze begraafplaatsen hebben we particuliere graven, waarbij we het graf-
recht uitgeven voor een bepaalde termijn. Er kan gekozen worden uit termijnen 
van 10, 20, of 30 jaren. Na afloop van een termijn kan deze verlengd worden met 
een nieuwe termijn van 5, 10, 15, of 20 jaar.

Een rechthebbende ontvangt een jaar voor het verstrijken van een termijn hierover 
bericht van de gemeente. We geven zowel enkele, als dubbele graven uit. In een 
particulier graf mogen naast het begraven van 1 overledene, ook 2 asbussen 
bijgezet worden.

Urnengraven

Op de begraafplaatsen Burdaard, Lindenhof, Molenzes, Munnekezijl en Nijen-
hof hebben we speciale urnengraven. Deze graven zijn voorzien van een kleine 
kelder waarin maximaal 2 urnen bijgezet mogen worden. Het is ook mogelijk om 
een kelder achterwege te laten, zodat het urnengraf geschikt is voor biologisch 
afbreekbare urnen. Bij onze urnengraven geven we het grafrecht uit voor termijnen 
van 5, 10, 15, of 20 jaren. Na afloop van deze termijn wordt de rechthebbende de 
keuze aangeboden om deze te verlengen met 5, 10, 15, of 20 jaar.



Urnenwand en Urnenzuil

Op Lindenhof is een urnenwand met nissen aanwezig. In deze nissen mogen net 
als in een urnengraf 2 urnen geplaatst worden. 

Ook bestaat de mogelijkheid om 2 urnen bij te zetten in de urnenzuil op Molenzes. 

De termijnen zijn hetzelfde als bij de urnengraven, met dit verschil, dat er bij 
de urnenwand en de urnenzuil niet gesproken wordt van ‘grafrecht’, maar van 
‘gebruiksrecht.



Strooivelden en gedenkplaatsen

De as van uw nabestaande kan ook verstrooid worden op één van onze strooi-
velden. Deze zijn aanwezig op de begraafplaatsen van Burdaard, Kollum, Lindenhof, 
Molenzes en Nijenhof.

Bij al deze strooivelden is een gedenkzuil geplaatst, waar een tegel opgehangen 
kan worden ter nagedachtenis aan uw dierbare. Deze zuilen mogen ook gebruikt 
worden als een algemene gedenkplaats. 

Een gedenktegel op deze zuilen geven we uit voor termijnen van 10 jaar. Deze 
termijn kan na afloop verlengd worden met telkens 10 jaar.



Biodiversiteit

De gemeente Noardeast-Fryslân zet zich in voor de biodiversiteit, ook op de 
begraaf plaatsen. Een brede diversiteit aan soorten is belangrijk voor onze aarde. 
Met kleine ingrepen kunnen er al stappen gezet worden. Daarom zijn er gedeelten 
van het grasland ingezaaid met een inheems bloemenmengsel. Ook maken we 
zoveel mogelijk gebruik van inheemse beplanting in de perken. 

Naast het gebruikte plantmateriaal zijn er vleermuizenkasten en nestkasten opge-
hangen voor vogels. Ook zijn er bijenhotels geplaatst. 

Waar mogelijk maken we takkenrillen van het snoeiafval. Insecten, vogels en 
zoogdieren kunnen hier voedsel vinden en het geeft schuil- en nestgelegenheid. 
Met deze aanpassingen hopen we een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
voortbestaan van vele soorten en hun leefgebied op deze manier te vergroten.



Funerair erfgoed

De gemeente Noardeast-Fryslân houdt een lijst bij van alle graven die van histo-
rische betekenis zijn of waarvan het grafmonument een opvallende kwaliteit heeft. 

Alle graven zijn geïnventariseerd. Graven en of grafmonumenten welke op deze lijst 
voorkomen en in eigendom zijn van de gemeente worden door onze medewerkers 
onderhouden. Op deze manier blijven ze behouden voor de toekomst.

Het gaat dan om graven waarop bijvoorbeeld een graftrommel geplaatst is of 
het monument van de eerste begrafenis op een begraafplaats. Ook worden alle 
oorlogsgraven die op onze begraafplaatsen aanwezig zijn op deze lijst vermeld.’



Informatie en contact

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

 www.noardeast-fryslan.nl

 begraafplaatsen@noardeast-fryslan.nl

 (0519) 29 88 88
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