Begraven in Velsen
De gemeente Velsen beheert drie begraafplaatsen, De Biezen in Santpoort-Noord, Duinhof op de
grens van Driehuis en IJmuiden in de binnenduinrandbossen en de Westerbegraafplaats in
IJmuiden.
Begraafplaats De Biezen
Begraafplaats de Biezen aan de Kweekerslaan in Santpoort-Noord is in 2005 gerestaureerd en
daarmee teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De prachtige parkaanleg is hersteld, de
“takkenbrug” is teruggebracht en de toegangspoort is gerestaureerd.

Ingang begraafplaats De Biezen
De tuinarchitectuur van de Zochers
Het oorspronkelijke ontwerp uit 1874 van L. P. Zocher is weer in ere hersteld.
L. P. Zocher was een van de eerste tuin- en landschapsarchtecten. Hij heeft onder andere naam
gemaakt met de aanleg van het Vondelpark, de Keukenhof, de bolwerken in Haarlem etc. Louis
Paul Zocher had samen met z’n vader een kwekerij in Haarlem. Vader en zoon waren
gespecialiseerd in de landschapsstijl. Op deze begraafplaats is dit duidelijk terug te zien door de
parkachtige aanleg, de rondgaande paden, de idylische waterpartij met takkenbrug en leuke
doorkijkjes. De begraafplaats was niet alleen een plaats om te begraven, maar ook een plek die
prettig moest overkomen. Bloeiende beplanting werd niet geschuwd.
Een provinciaal monument
De Biezen heeft de status van een provinciaal monument. Het is waardevol gezien vanuit de
ontwikkeling van de tuinarchitectuur in Nederland en van Noord-Holland in het bijzonder”,
beschermd zijn dan ook de parkaanleg, het toegangshek en de doodgraverswoning.

Bij de restauratie in 2005 is de begraafplaats weer in oorspronklijke staat hersteld. Velsen heeft
daarmee een zeer bijzondere en historisch waardevolle begraafplaats in z’n bezit. De begraafplaats
ademt de rustgevende sfeer uit van een mooi park.
Begraafplaats Duinhof
Begraafplaats Duinhof ligt op de grens van Driehuis en IJmuiden. Om bij de begraafplaats te
komen moet de bezoeker een slingerweg, de Slingerduinlaan, door de binnenduinrandbossen
volgen.
Het ontwerp door W.M. Dudok
W. M. Dudok was de ontwerper van deze begraafplaats én de aula. Hij was architect en
stedenbouwkundige. Hij is wereld beroemd geworden door het Hilversumse raadhuis.
Naast de begraafplaats Duinhof heeft hij in IJmuiden o.a. een deel van de stedenbouwkundige
opbouw en het stadhuis ontworpen.
De architectuur
Voor W.M. Dudok was de natuur iets dat de bezoekers kan helpen zich met het lot te verzoenen.
Na de weg door de bossen opent het landschap zich en komt de aula in zicht, die wat hoger in het
landschap staat. Rond een grasveld zijn een aula, een condoleanceruimte en een
onderhoudsruimte gesitueerd. De overstekende luifel maakt direct duidelijk waar de entree is. In
de zeer strak ingerichte aula is het oorspronkelijke meubilair nog aanwezig. Metershoge ramen
laten daglicht binnen en zorgen ervoor dat de natuur ook binnen nadrukkelijk aanwezig is.
De landschapsarchitectuur van de begraafplaats is ook door W.M. Dudok bedacht. Oorspronkelijk
zijn intieme grafveldjes ontworpen die afgescheiden worden door haagjes. Op deze grafvelden
moeste destijds identiek grafzerken worden toegepast. Tegenwoordig is dit idee los gelaten en is er
meer vrijheid. Ook is er een urnenmuur op het strooiveld aanwezig. Het duinlandschap is over de
hele begraafplaats voelbaar.
Hoofdgebouw van
begraafplaats Duinhof

De Westerbegraafplaats
Aan het eind van de 19e eeuw had IJmuiden, het huidige oud-IJmuiden, geen eigen begraafplaats.
De grond die later gebruikt werd om als begraafplaats te dienen was eigendom van Jan Braam. Hij
verkocht zijn grond op voorwaarde dat hij opzichter/doodgraver zou worden. De gemeente ging
accoord. Het gebied werd ontbost en geëgaliseerd en vanaf 1 april 1896 kon IJmuiden zijn doden
dichter bij huis begraven.
In de eeuw die volgde is er behoorlijk wat bebouwing
bijgekomen en ligt deze begraafplaats niet meer buiten
het dorp, maar wordt het omsloten door bebouwing. In
westelijke richting is uitzicht op het typische IJmuidense
havengebied.

Ingang Fultonstraat

Symmetrische opbouw
De Westerbegraafplaats heeft tegenwoordig een symmetrische opbouw rond een centraal pad. De
hoofdingang ligt nu aan de kant van de Havenkade. Deze ingang wordt gebruikt bij begrafenissen.
De zij-ingang is aan de Fultonstraat, dit was de oorspronkleijke hoofdingang, vooral bedoeld voor
de dagelijkse bezoekers. De begraafplaats wordt bijna aan alle kanten omgeven door een park.

Op de begraafplaats is, recht tegenover de zij-ingang van de Fultonstraat een baarhuisje uit 1895
aanwezig. Tegenwoordig wordt dit huisje niet meer als zodanig gebruikt.
Aan de kant van de Havenkade is de oude muur uit de jaren ’60 vervangen door een hekwerk met
franse lelies. Een vergelijkbaar hekwerk heeft in den beginne om een deel van deze begraafplaats
gestaan.

Wat zijn de mogelijkheden?
Voorzieningen
Bij een overlijden schakelen de nabestaanden meestal een begrafenisondernemer in. Deze regelt
de practische en administratieve zaken en in overleg met de familie, de begrafenisplechtigheid. U
kunt er ook voor kiezen de plechtigheid zelf te regelen, e.e.a. in overleg met de beheerder van de
begraafplaats.
De uitvaart
Steeds meer mensen hebben eigen ideeën en wensen over hun uitvaart. De medewerkers van de
begraafplaats zullen u daar zoveel mogelijk bij helpen. In de aula van de begraafplaats Duinhof
kunt u tijdens de uitvaartplechtigheid muziek laten afspelen of tegen betaling een organist op het
orgel laten spelen. Er is muziek aanwezig, maar u kunt ook zelf meegebrachte muziek laten
afspelen. Het is van belang dat u deze wensen van te voren goed doorspreekt met de
begrafenisondernemer of met de medewerker van de begraafplaats.
Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er in de koffiekamer van begraafplaats Duinhof
gelegenheid tot condoleren. Hierbij kunt u desgewenst consumpties laten serveren.
De keuze van het graf
Op de gemeentelijke begraafplaats zijn twee verschillende soorten graven beschikbaar: een
algemeen graf of een huurgraf.
Algemeen graf
Alleen op begraafplaats Duinhof worden algemene graven uitgegeven. Een algemeengraf is
eigendom van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente bepaald wie erin het graf worden
begraven. In een algemeengraf worden drie overledenen begraven. De uitgiftetermijn is 10 jaar.
Dit betekent dat het graf maar 10 jaar in stand blijft. Het is niet mogelijk om de uitgifte termijn
van het graf te verlengen. Wanneer u een gedenkteken op het graf laat plaatsen, wordt dit na 10
jaar verwijderd. Daarna wordt het graf geruimd. In verband met de beperkte beschikbare ruimte
kan slechts een klein liggend gedenkteken (60*60*6 cm) worden geplaatst.
Huurgraf
Wanneer u voor een huurgraf kiest, kunt u –in overleg met de beheerder- de plaats zelf uitzoeken.
Een huurgraf, waarin ruimte is voor drie overledenen, wordt voor een periode van twintig jaar
uitgegeven. De rechten op het graf worden in handen gegeven van de rechthebbende (meestal een
familielid). De rechthebbende bepaald wie in het graf wordt bijgezet. Met een huurgraf is het
mogelijk een plek met een eigen identiteit te creëen, waar de overlede(n) herdacht en geëerd kan
(kunnen) worden. Aan het einde van de huurperiode kan deze met telkens nog eens tien jaar
worden verlengd. Wanneer de rechten niet worden verlengd, komt het graf de gemeente toe. De
gemeente heeft dan het recht het graf te ruimen.
Op Duinhof is het mogelijk naast een regulier huurgraf een graf te huren op het “Vrij keuzeveld”.
Op dit deel van de begraafplaats worden bijzondere huurgraven uitgegeven. Zo is de afmeting
groter dan elders en zijn de voorwaarden voor het plaatsen van een monument ruimer. Uw eigen
wensen kunnen hier wellicht beter tot uitdrukking worden gebracht. Voor dit `Vrije
Keuzeveld`geldt een apart tarief.
Kindergraf
Een kindergraf is bedoeld voor het begraven van kinderen tot 6 jaar. Kindergraven zijn beschikbaar
als huurgraf en als algemeen graf. De graven zijn kleiner dan de reguliere graven (1.50 m) Voor
deze categorie geldt een apart tarief.
Kindergraven worden alleen uitgegeven op begraafplaats Duinhof.
Asbestemming
De mogelijkheden voor bestemming voor as zijn divers.
Asverstooiing
Sinds 1998 is het wettelijk toegestaan dat nabestaanden de as van een dierbare op een geliefde
plek uitstrooien. Hiervoor is toestemming van de eigenaar van de grond noodzakelijk.
Op begraafplaats Duinhof is tegenover de aula een strooiveld waar de as na een crematie kan
worden uitgestrooid.

Asbus
U kunt er voor kiezen een asbus bij te laten plaatsen in een bestaand huurgraf. Hiervoor is de
toestemming van de rechthebbende op het graf noodzakelijk. Er moet dan wel rekening worden
gehouden met de uitgifte termijn van het graf.
Voor het plaatsen van de asbus in de urnenmuur zijn twee mogelijkheden. U plaats de asbus in de
nis achter een urnplaat naar uw eigen keuze, of u plaats de asbus in een sier-urn in een open nis.
Herbegraven
Soms besluiten de nabestaanden om de nog aanwezige stoffelijke resten te laten opgraven en
daarna te laten herbegraven in een ander graf. Het is ook mogelijk om de stoffelijke resten alsnog
te laten cremeren. Dit kan alleen maar als de wettelijke grafrusttermijn is verstreken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.
Rondleiding
Op elke begraafplaats kunt u een huurgraf uitzoeken. Voor een rondleiding kunt u een afspraak
maken met de beheerder. Hij kan u hierbij de nodige informatie over de geldende procedures
geven.
Gedenkstenen
Wanneer u een gedenksteen wilt plaatsen, is daarvoor een vergunning nodig. Er zijn voorwaarden
gesteld aan de afmeting en aan de toe te passen materialen.
U kunt de steenhouwer deze vergunning laten aanvragen. Maar het is ook mogelijk dit zelf te
regelen, in dat geval neemt u contact op met de beheerder van de begraafplaats.
Onderhoud
Iedereen is verplicht om onderhoudskosten te betalen. Het onderhoud bestaat uit het
schoonhouden en bij verzakking weer rechtzetten van de gedenksteen.
Bij een algemeen graf en de urnenmuur worden deze kosten voor een periode van 10 jaar
gerekend. Bij huurgraven wordt voor het onderhoud een bedrag berekend voor de periode van 20
jaar (afkoop onderhoud). De termijn van onderhoud is dan dezelfde als de uitgifteduur van het
graf.
Naast de bijdrag voor het graf betaald u ook mee aan het algemene onderhoud van de
begraafplaats.

Algemene informatie
Tijden van begraven
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 14.00 uur kan een uitvaart plaatsvinden op de
begraafplaatsen. Op zaterdag zijn deze tijden van 9.00 uur tot 11.00 uur. Dan geldt een hoger
tarief
Adreswijziging
Het is belangrijk dat de rechthebbende van een huurgraf een adreswijziging doorgeeft aan de
begraafplaats-administratie. Op deze wijze kunt u tijdig op de hoogte worden gesteld van het
verstijken van de uitgiftetermijn van uw graf.
Openingstijden van de begraafplaatsen
Maandag tot en met vrijdag 10.00 uur tot 16.00 uur, en zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00
tot 16.00 uur.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de administratie van de begraafplaatsen. Hiervoor kunt u
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur bellen naar telefoonnumeer 0255567671. U kunt via dit nummer ook een afspraak maken met de beheerder voor een rondleiding
over de begraafplaats.
Gemeentelijke verordening
Deze folder is gebaseerd op de “verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke
begraafplaatsen”. Deze verordening en een inlegvel waarop de prijslijst en de
vergunningsvoorwaarden voor de gedenkstenen staan kunt u opvragen bij de begraafplaatsadministratie.

Adressen
Bezoekadressen:
Begraafplaats-administratie: gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden
Begraafplaats Duinhof, Slingerduinlaan 4, 1971 JP IJmuiden
Begraafplaats De Biezen, Kweekerslaan 21, 2071 KA Santpoort-Noord
De Westerbegraafplaats, Havenkade, Ingang Fultonstraat 6,1973 AG IJmuiden
Afspraken met de beheerder of de begraafplaats-administratie op afspraak. Tel 0255-567200
Algemeen postadres, voor de drie begraafplaatsen én de begraafplaats-administratie
Gemeente Velsen, Beheer Openbare Werken, t.a.v. Begraafplaats-administratie, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden.

Inlegvel

Randvoorwaarden voor grafstenen
Grafstenen of grafmonumneten zijn vergunningsplichtig en moeten aan onderstaande voorwaarden
voldoen.
Met deze vergunningvoorwaarden is vastgelegd waaraan de afmetingen van grafmonument moeten
voldoen. Voor natuursteen gelden minimaal voorgeschreven dikte maten. Uitgangspunt daarvoor is
de sterkte van de steen. Dit omdat wij als beheerder stenen moeten afnemen en terugplaatsen en
in die rol minimale risico’s willen lopen op breuk.
Algemene voorwaarden
Dit geldt voor alle graven met uitzondering van het “vrije keuzeveld” op begraafplaats Duinhof.
1. Als minimale diktemaat geldt dat elke steen tenminste 6 cm dik moet zijn en dat alle stenen
groter dan 150 x 80 cm tenminste 8 cm dik moet zijn.
2. Stenen moeten in een betonfundering staan of op betonfundering liggen.
3. Grind mag worden gebruikt, binnen een omranding en op een passende onderplaat van beton.
4. Aan banden, grind of beplanting op de graven wordt door de gemeente geen onderhoud
uitgevoerd. Bij slecht onderhoud worden deze door de gemeente verwijderd.
Algemene graven
De maten van een liggend steentje op een algemeen graf zijn maximaal 60 x 60 cm.
Bij het graf op 3 diep komt de steen te liggen op het hoofdeind, het graf op 2 diep heeft een steen
in middelste vak en voor het graf op 1 diep begraven ligt de steen aan het voeteneind.
Huurgraven
1. Een staande steen, maximaal 80 cm breed en 90 cm hoog.
2. Aan een pad van 120 cm breed (gehele Westerbegraafplaats, de Biezen en een deel van
Duinhof) mag een liggende steen of omranding maximaal 180 cm x 80 cm zijn
3. Aan een pad van 60 cm breed mag een liggende steen of omranding maximaal 150 cm x 80 cm
zijn.
De lengte beperking geldt om met een graafmachine te kunnen passeren.
Indien bij deze graven aan het voeteneind een los stuk van maximaal 30 cm wordt geplaatst is
dit buiten de vergunning en zijn op deze losse bak geen rechten van toepassing. Hier mag ook
geen fundering aanwezig zijn.
4. Voor een staande steen op het “vrije keuzeveld” (grafveld R) van Duinhof geldt maximaal 120
cm hoog en 90 cm breed.
5. Voor een liggende steen of omranding op het “vrije keuzeveld” (grafveld R) van Duinhof geldt
maximaal 200 cm lang en maximaal 100 cm breed.
Vergunning aanvragen
Een vergunning voor een grafsteen of grafmonument moet u aanvragen bij:
Gemeente Velsen
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
t.a.v begraafplaatsadministratie
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Aan het aanvragen van een vergunning voor een grafmonument zijn kosten verbonden. Hiervoor
verwijzen wij u naar de tarieventabel.

Inlegvel

Begraaftarieven
Het begraaftarief is het bedrag dat u moet betalen voor de, door de gemeente geleverde, diensten
met betrekking tot het maken van het graf, en het gebruik van de aula (eerste half uur), en het
verwerken van de administratie.
Zie inlegvel

