
 

 

Tarieven 2023 

begraafplaatsen Steenwijkerland  



Algemene informatie 
 

Vastleggen begrafenissen in het weekend of op feestdagen 

Wilt u in het weekend of tijdens feestdagen een begrafenis 

reserveren, dan kunt u bellen met de dienstdoende 

medewerker via 06 23 97 68 51. Deze is op vrijdag bereikbaar 

tussen 16.00 en 22.00 uur en op zaterdag, zondag en 

feestdagen tussen 8.00 en 22.00 uur. We vragen u de 

eerstvolgende werkdag contact op te nemen met het team 

Beheer Openbare Ruimte om de overige gegevens door te 

geven, telefoon 140521. 

 

Wijzigingen of aanvullende informatie t.b.v. de uitvaart 

Het kan voorkomen dat een vastgelegd tijdstip wijzigt, dat er 

bijzonderheden gepland zijn tijdens de ceremonie op de 

begraafplaats of dat er sprake is van afwijkende maatvoering. 

Graag ontvangen wij deze informatie minimaal een dag voor 

de begrafenis. U kunt deze informatie doorgeven via 06 23 97 

68 51. 

 

Voorzieningen op de begraafplaatsen 

- Op alle begraafplaatsen is een baar aanwezig. 

- Op geen van de begraafplaatsen is een 

geluidsinstallatie. 

- Op begraafplaats De Nieuwe Landen is een rolstoel 

aanwezig. Bij tijdig aangeven kan deze ook 

meegenomen worden naar andere locaties. 

 

Klokluiden 

Voor het luiden van de kerkklokken van de Grote Kerk in 

Steenwijk, kunt u contact opnemen met de heer Bos, telefoon  

0522 -  475 783 of 06 19 55 28 23. 

 

Voor het luiden van de klokken in Oldemarkt, Ossenzijl of 

Kuinre, kunt u contact opnemen met het team Beheer 



Openbare Ruimte, via 140521. Vanaf 2019 worden hiervoor 

geen kosten meer in rekening gebracht. 

 

Bijzondere begraafplaatsen 

De gemeente is geen beheerder van de bijzondere 

begraafplaatsen in Steenwijkerland. Toch delft het 

gemeentelijke begraafplaatsenteam op een aantal van deze 

begraafplaatsen. Voor het vastleggen van een begrafenis, 

neemt u zowel contact op met de betreffende beheerder als 

met de gemeente. Onderstaand vindt u de contactgegevens.  

 

Rooms-Katholieke begraafplaats Meppelerweg, Steenwijk 

De heer La Faille, telefoon 06 57 36 83 55 

 

Begraafplaats Wanneperveen 

Mevrouw Stummel, telefoon 06 30 65 81 72 

 

Bijzetting urnen 

Voor ieder graf geldt dat er maximaal 2 asbussen (met of 

zonder urn) per graflaag kunnen worden bijgezet. 

 

Algemene graven 

Het is mogelijk om op iedere begraafplaats te kiezen voor een 

algemeen graf. Let wel, hier wordt slechts de wettelijke 

grafrusttermijn gehanteerd. De beheerder kan het graf na 10 

jaar ruimen. Voor de begraving wordt alleen het begraafrecht 

gerekend.  

 

 

 

 

 



Tarieven geldend voor begraafplaatsen 

waar 1-diep begraven wordt: 

 
Blankenham, Kerkbuurt 9, 8373 EG Blankenham 

Duinhof, Kerkhoflaantje 2, 8356 HP Blokzijl 

Giethoorn, Beulakerweg 80, 8355 AK Giethoorn (slechts 

sprake van algemene graven, hier geldt alleen het 

begraafrecht) 

Het Thijhof, Oldemarktseweg 90, 8341 SJ Steenwijkerwold 

Kuinre, Rondebroek 1, 8374 KK Kuinre 

Oldemarkt, Koningin Julianaweg 50, 8375 AD Oldemarkt 

Ossenzijl, Lageweg 19, 8376 HX Ossenzijl 

Scheerwolde, Schoolweg 6, 8371 WG Scheerwolde 

Steenwijkerwold (Kerkbuurt en ‘nieuwste gedeelte’), 

Oldemarktseweg 86, 8341 SJ Steenwijkerwold (slechts sprake 

van begravingen in gereserveerde graven) 

 

 

Begraven 

Uitgifte en verlenging grafrecht 

Graf volwassene 

voor een termijn van  10 jaar   €    496,70 

………………………   20 jaar   €    993,40 

………………………   30 jaar   € 1.490,10 

………………………   40 jaar   € 1.986,80 

Verlenging  

met een termijn van      5 jaar   €    248,90 

………………………   10 jaar   €    497,80 

………………………   15 jaar   €    746,70 

………………………   20 jaar   €    995,60 

 

 



Graf kind (1 – 12 jaar) 

voor een termijn van  10 jaar   €     372,45 

………………………   20 jaar   €     744,90 

………………………   30 jaar   €  1.117,35 

………………………   40 jaar   €  1.489,80 

Verlenging 

met een termijn van      5 jaar   €     186,55 

………………………   10 jaar   €     373,10 

………………………   15 jaar   €     559,65 

………………………   20 jaar   €     746,20 

 

Graf voor baby ( 0 – 1 jaar) 

voor een termijn van  10 jaar   €    248,25 

………………………   20 jaar   €    496,50 

………………………   30 jaar   €    744,75 

………………………   40 jaar   €    993,00 

Verlenging  

met een termijn van      5 jaar   €    125,00 

………………………   10 jaar   €    250,00 

………………………   15 jaar   €    375,00 

………………………   20 jaar   €    500,00 

 

Begraafrecht 

Graf volwassene    €    977,50 

Graf kind (1 – 12 jaar)     €    488,80 

Graf baby (0 - 1 jaar)    €    244,30 

 

 

 

 

 



Asbezorging 

Uitgifte en verlenging grafrecht 

Nis in een urnenmuur (deze biedt ruimte voor 2 urnen) 

voor een termijn van    5 jaar   €    445,85 

………………………   10 jaar   €    891,70 

………………………   20 jaar   € 1.783,40 

………………………   30 jaar   € 2.675,10 

………………………   40 jaar   € 3.566,80 

Verlenging  

met een termijn van      5 jaar   €    445,85 

………………………   10 jaar   €    891,70 

………………………   15 jaar   € 1.337,55 

………………………   20 jaar   € 1.783,40 

 

 

Urnen(talud)graf (deze biedt ruimte voor 2 urnen) 

voor een termijn van    5 jaar   €    496,70 

………………………   10 jaar   €    993,40 

………………………   20 jaar   € 1.986,80 

………………………   30 jaar   € 2.980,20 

………………………   40 jaar   € 3.973,60 

Verlenging 

met een termijn van      5 jaar   €    496,70 

………………………   10 jaar   €    993,40 

………………………   15 jaar   € 1.490,10 

………………………   20 jaar   € 1.986,80 

 

Begraafrecht 

Bijzetting urn     €    379,15 

Verstrooiing     €      90,80 

 



Tarieven geldend voor begraafplaatsen 

waar 2-diep begraven wordt: 
 
Blokzijl, Slingerpad 3, 8356 EE Blokzijl (slechts sprake van 

begravingen in gereserveerde graven) 

De Nieuwe Landen, Kallenkote 90a, 8345 HJ Steenwijk 

De Voorst, Haven 19, 8325 EX Vollenhove (slechts sprake van 

begravingen in gereserveerde graven) 

Heetveld, Heetveld 19, 8326 BG Heetveld 

Kallenkote-oud, Kallenkote 1a, 8345 HA Steenwijk 

Meppelerweg, Meppelerweg 79, 8331 CT Steenwijk (slechts 

sprake van begravingen in gereserveerde graven) 

Toutenburg, Aan Boord 4, 8325 HA Vollenhove 

 

 

Begraven 

Uitgifte en verlenging grafrecht 

Graf volwassene 

voor een termijn van  15 jaar   €  1.489,95 

………………………   20 jaar   €  1.986,60 

………………………   30 jaar   €  2.979,90 

………………………   40 jaar   €  3.973,20 

Verlenging  

met een termijn van      5 jaar   €     497,25 

………………………   10 jaar   €     994,50 

………………………   15 jaar   €  1.491,75 

………………………   20 jaar   €  1.989,00 

 

 

 

 

 



Graf kind (1 – 12 jaar) 

voor een termijn van  10 jaar   €     372,45 

………………………   20 jaar   €     744,90 

………………………   30 jaar   €  1.117,35 

………………………   40 jaar   €  1.489,80 

Verlenging 

met een termijn van      5 jaar   €     186,55 

………………………   10 jaar   €     373,10 

………………………   15 jaar   €     559,65 

………………………   20 jaar   €     746,20 

 

Graf voor baby ( 0 – 1 jaar) 

voor een termijn van  10 jaar   €    248,25 

………………………   20 jaar   €    496,50 

………………………   30 jaar   €    744,75 

………………………   40 jaar   €    993,00 

Verlenging  

met een termijn van      5 jaar   €    125,00 

………………………   10 jaar   €    250,00 

………………………   15 jaar   €    375,00 

………………………   20 jaar   €    500,00 

 

Begraafrecht 

Graf volwassene    €    977,50 

Graf kind (1 – 12 jaar)     €    488,80 

Graf baby (0 - 1 jaar)    €    244,30 

 

 

 

 

 



Asbezorging 

Uitgifte en verlenging grafrecht 

Nis in een urnenmuur (deze biedt ruimte voor 2 urnen) 

voor een termijn van    5 jaar   €    445,85 

………………………   10 jaar   €    891,70 

………………………   20 jaar   € 1.783,40 

………………………   30 jaar   € 2.675,10 

………………………   40 jaar   € 3.566,80 

Verlenging  

met een termijn van      5 jaar   €    445,85 

………………………   10 jaar   €    891,70 

………………………   15 jaar   € 1.337,55 

………………………   20 jaar   € 1.783,40 

 

* De muur op de Meppelerweg biedt ook nissen voor 1 urn. 

Hiervoor geldt de helft van de genoemde tarieven voor het 

recht en de verlenging ervan. 

 

Urnen(talud)graf (deze biedt ruimte voor 2 urnen) 

voor een termijn van    5 jaar   €    496,70 

………………………   10 jaar   €    993,40 

………………………   20 jaar   € 1.986,80 

………………………   30 jaar   € 2.980,20 

………………………   40 jaar   € 3.973,60 

Verlenging 

met een termijn van      5 jaar   €    496,70 

………………………   10 jaar   €    993,40 

………………………   15 jaar   € 1.490,10 

………………………   20 jaar   € 1.986,80 

 

 

 



Nis in aszuil (Vogelzuil Meppelerweg), wordt geheven: 

t.b.v. de as van 1 overledene: 

voor een termijn van 5 jaar   €    586,25 

 ……………………… 10 jaar   € 1.172,50 

………………………. 20 jaar   € 2.345,00 

………………………. 30 jaar   € 3.517,50 

………………………. 40 jaar   € 4.690,00 

Verlenging  

met een termijn van 5 jaar   €    586,25 

……………………... 10 jaar   € 1.172,50 

……………………..  15 jaar   € 1.758,75 

……………………..  20 jaar   € 2.345,00 

t.b.v. de as van twee overledenen: 

voor een termijn van 5 jaar   €    809,15 

……………………… 10 jaar   € 1.618,30 

……………………… 20 jaar   € 3.236,60 

……………………… 30 jaar   € 4.854,90 

……………………… 40 jaar   € 6.473,20 

Verlenging  

met een termijn van 5 jaar   €    809,15 

…………………….. 10 jaar   € 1.618,30 

…………………….. 15 jaar   € 2.427,45 

…………………….. 20 jaar   € 3.236,60 

 

Begraafrecht 

Bijzetting urn     €    379,15 

Verstrooiing     €      90,80 

 

 

 

 

 



Gedenkmuur (aanwezig op de Nieuwe Landen) of zuil op de 

Voorst 

Enkel naamplaatje 

voor een termijn van     5 jaar   €    106,35 

………………………   10 jaar   €    212,70 

………………………   20 jaar   €    425,40 

………………………   30 jaar   €    638,10 

………………………   40 jaar   €    850,80 

Verlenging  

met een termijn van      5 jaar   €    106,35 

………………………   10 jaar   €    212,70 

………………………   15 jaar   €    319,05 

………………………   20 jaar   €    425,40 

 

Dubbel naamplaatje 

voor een termijn van    5 jaar   €    212,80 

………………………   10 jaar   €    425,60 

………………………   20 jaar   €    851,20 

………………………   30 jaar   € 1.276,80 

………………………   40 jaar    € 1.702,40 

Verlenging  

met een termijn van     5 jaar   €    212,80 

………………………   10 jaar   €    425,60 

………………………   15 jaar   €    638,40 

………………………   20 jaar   €    851,20 

 

 
 

 

 



Overige tarieven 

 
Administratiekosten €      48,40 

 

Vergunningen 

Gedenksteen  €    363,30 

Wijziging gedenksteen €      88,85 

Plaatsen grafkelder (mogelijk op alle 

begraafplaatsen) €    977,55 

Gedenkplaat urnenmuur €    360,40 

Naamplaatje gedenkmuur, gedenkzuil   

of urnentaludgraf €      88,85 

 

Grafbedekking 

Gedenkplaat urnentaludgraf (uniform) €    151,20 

 

Overig 

Begraven op bijzonder uur (aanvulling op 

normaal tarief)  €    345,15 

▪ maandag vóór 11.00 uur en vanaf 15.00 uur  

(van 1 oktober tot 1 april) en na 16.00 uur  

(van 1 april tot 1 oktober) 

▪ dinsdag tot en met vrijdag vóór 09.00 uur en  

vanaf 15.00 uur (van 1 oktober tot 1 april) en  

na 16.00 uur (van 1 april tot 1 oktober) 

▪ zaterdag van 09.00 uur tot 15.00 uur  

(van 1 oktober tot 1 april) en tot 16.00 uur 

(van 1 april tot 1 oktober). 


