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Begraven op Ameland
Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of 
particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de 
gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Ameland kent drie begraafplaatsen die bij de gemeente in beheer zijn, in Ballum, Hollum en 
Nes. Hier heeft iedereen die op Ameland is geboren, woont of gewoond heeft, recht op een graf. 
De gemeentelijke begraafplaatsen worden zodanig beheerd dat veel mag, maar niet alles mag 
overal. 

Rondom het begraven gelden verschillende regels. Deze regels moeten er voor zorgen dat er 
zorgvuldig en met respect begraven wordt en kan worden. De gemeente heeft daarbij oog voor 
de historische waarden van de begraafplaatsen. Alle drie de begraafplaatsen hebben een
middeleeuwse oorsprong en er staan of liggen grafmonumenten die al eeuwen oud zijn. Daarom 
heeft de gemeente Ameland een visie vastgelegd. De kern daarvan is dat de karakteristieken 
van de begraafplaatsen de leidraad vormen bij het beheer. Dat betekent voor u dat 
cultuurhistorische waarden in de historische zones behouden dienen te blijven bij het vestigen 
van een nieuw graf en het plaatsen van een grafmonument.

Historische zones
Op de begraafplaatsen zijn historische zones, waar met
het oog op de historische waarden andere regels worden 
gesteld aan het grafmonument dan op de overige delen. 
In de historische zones geldt dat het grafmonument zich 
dient te voegen naar de bestaande sfeer en aanzien. 
Hergebruik van bestaande grafmonumenten wordt 
aangemoedigd en bij het onderhoud moet de aanpak 
terughoudend zijn. Op het historische deel mag ook geen 
beplanting bij het grafmonument worden geplaatst omdat 
we de algehele sfeer en uitstraling willen behouden. 

Eigentijds grafmonument
Als u een eigentijds grafmonument wilt plaatsen, bijvoorbeeld in graniet of gneis, dan is het 
belangrijk te weten dat dit alleen buiten de historische zones mogelijk is. Bespreek uw wensen 
vooraf met de begrafenisondernemer, zodat er bij de uitgifte van het graf rekening mee wordt 
gehouden.

Vergunning plaatsen grafmonument
Voor het plaatsen of verwijderen van een grafbedekking heeft u een vergunning nodig.
De steenhouwerij kan de aanvraag voor u indienen. De regelgeving voor grafbedekkingen vindt u 
in ‘Regels voor grafbedekkingen op de
gemeentelijke begraafplaatsen gemeente
Ameland 2019’ op de website. 

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met gemeente Ameland via
(0519) 555 555 of kijken op www.ameland.nl
en Begraven op Ameland.

Jelmeraweg 1, 9162 EA
Ballum-Ameland
Tel. (0519) 555 555
Fax (0519) 555 599

Postbus 22, 9160 AA
Hollum-Ameland
info@ameland.nl
www.ameland.nl
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