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Bijzondere plechtigheden
Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en andere plechtigheden op 
de begraafplaats moeten minimaal vijf dagen van tevoren worden gemeld aan de 
beheerder.

Algemene informatie
De begraafplaatsen zijn voor het begraven, het bijzetten van urnen en het verstrooien 
van as opengesteld van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur en 
van 13.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. De begraaf-
plaatsen zijn van zonsopgang tot zonsondergang geopend voor publiek. 

Tarieven begraafplaatsen 2022 bedragen in euro’s

Particulier graf voor 25 jaar, 2 personen 1.709,00
Particuliere grafkelder voor 25 jaar, 2 personen 2.709,00
Particulier urnengraf voor 25 jaar, 2 urnen 853,00
Particuliere urnennis voor 25 jaar, 1 urn 853,00

Afkoop onderhoud particulier graf voor 25 jaar, 2 personen 2.279,65
Afkoop onderhoud algemeen graf voor 10 jaar, 1 persoon 1.138,35
Afkoop onderhoud particulier urnengraf voor 25 jaar, 2 urnen 1.138,50
Afkoop onderhoud particuliere urnnis voor 25 jaar, 1 urn 1.138,50

Begraafrecht
12 jaar en ouder  1.214,00
1 tot 12 jaar  604,00
Beneden 1 jaar of doodgeboren  302,00
Urn in graf  330,00
Bijzetten asbus in urnennis  242,00
Verstrooien van as in aanwezigheid van familie  166,00
zonder familie  110,00

Let op: begraven, bijzetten en verstrooien buiten de gewone uren
(o.a. zaterdag na 11.30 uur) met 50% verhogen.

Verlenging uitgiftetermijn met 10 jaar voor een:
particulier graf  687,00 plus afkoop onderhoud 925,00 = 1.612,00
particuliere grafkelder  1.084,00 plus afkoop onderhoud 925,00 = 2.009,00
particulier urnengraf  345,00 plus afkoop onderhoud 468,00 = 813,00
particuliere urnnis  345,00 plus afkoop onderhoud 468,00 = 813,00

Inschrijving of overboeking graf/grafkelder/urngraf/urnnis 5,00
Plaatsen of lichten gedenkteken  98,00
Plaatsen gedenkteken (naam)plaatje  128,00

Ruimen particulier graf op verzoek rechthebbende  891,00
Lichten en overbrengen naar een ander graf (geen verplaatsing andere) 891,00
Lichten en overbrengen naar een ander graf (wel verplaatsing andere) 1.232,00
Overbrengen naar andere urnnis (bovenop plaatsingskosten) 220,00

Gebruik aula per dagdeel (ochtend/middag)  229,00
Gebruik koeling per dagdeel (ochtend/middag)  55,00
Gebruik koeling aula per dag  110,00

Oorlogsmonumenten en oorlogsgraven
Rockanje heeft drie oorlogsmonumenten. Het monument aan de Blindeweg 
is ter nagedachtenis aan een vader en zoon die zijn gefusilleerd wegens 
hulp aan een Engelse piloot. In de duinen bij de Tweede Slag staat een 
monument op een plek waar zes mensen gefusilleerd zijn. Drie van deze 
mensen kwamen uit Rockanje. Het derde grote monument bevindt zich op 
de oude begraafplaats van Rockanje waar alle genoemde gefusilleerde 
personen liggen begraven. Op de begraafplaats in Oostvoorne staat een 
monument ter nagedachtenis aan een verzetsman die met zijn zwijgen vele 
levens heeft gered. Ook zijn op deze begraafplaats graven te vinden van 
Engelse geallieerden. De oorlogsgraven in zowel Rockanje als Oostvoorne 
behoren tot de Oorlogsgravenstichting.

Begraafplaats Rockanje 
Dirk van Voornelaan 16

Begraafplaats Maria Rust Rockanje 
Zeeweg 2

Beheerder begraafplaatsen Rockanje 
de heer J. de Jong  
(0181) 40 10 80 of 06 51 31 11 07

Begraafplaats Oostvoorne 
Voorweg 33a

Beheerder begraafplaats Oostvoorne 
de heer B. van Hennik  
(0181) 48 25 17 of 06 51311585

Begraafplaatsadministrateur
mevrouw D.G. Boller
(0181) 40 81 24

Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje 
Telefoon (0181) 40 80 00 / 14 0181
E-mail gemeente@westvoorne.nl



Begraven
Er zijn twee soorten graven waaruit gekozen kan worden:  
een algemeen graf of een particulier graf.

Algemeen graf
Algemene graven zijn eigendom van de gemeente. In een graf worden twee  
personen begraven. De gemeente bepaalt wie er komen te liggen, dat kunnen dus  
onbekenden van elkaar zijn. Deze graven worden voor een periode van 10 jaar  
uitgegeven. Dit geldt ook voor een algemeen kindergraf. 
Nadat de termijn is verstreken, is verlenging bij algemene graven niet mogelijk.  
De gemeente heeft dan het recht om de stenen te verwijderen en het graf te ruimen,  
tien jaar na de laatste begrafenis. Tot een jaar na verwijdering kan er aanspraak  
gemaakt worden op de gedenktekens of voorwerpen.

Wilt u de nagedachtenis op de begraafplaats langer in stand houden dan 10 jaar,  
dan kunt u kiezen voor een particulier graf.

Particulier graf
Met een particulier graf kunt u meer gehoor geven aan uw eigen wensen. Een particulier 
graf wordt in eerste instantie voor een periode van 25 jaar uitgegeven, maar deze  
periode is verlengbaar. In een particulier graf kunnen twee overledenen en een urn  
worden bijgezet. De rechthebbende van het graf bepaalt zelf wie er in wordt begraven. 
Als de 25 jaren zijn verstreken kunt u het grafrecht verlengen. U kunt dit recht met  
minimaal 10 jaar per keer verlengen of een veelvoud hiervan. 

Als de termijn verstreken is en de rechthebbende de rechten niet heeft verlengd, vervallen 
de rechten aan de gemeente. De gemeente heeft vanaf dat moment het recht om te be-
palen wat er met het graf gebeurt. De rechthebbende ontvangt minimaal 1 jaar voor het 

Westvoorne heeft drie begraafplaatsen: één in Oostvoorne en twee  
in Rockanje. De gemeentelijke begraafplaats in Rockanje ligt in een 
natuurlijke omgeving aan de Dirk van Voornelaan. De begraafplaats  
ligt afgelegen tussen de duinen. De oude begraafplaats ‘Maria Rust’ 
aan de Zeeweg ligt bij het centrum van Rockanje. Deze begraafplaats  
is niet meer in gebruik, wel zijn bijzettingen nog mogelijk. Op deze 
begraafplaats en die in Oostvoorne staat een oorlogsmonument en  
er zijn graven van de Oorlogsgravenstichting te vinden.
De prachtig in het groen gelegen begraafplaats aan de Voorweg  
in Oostvoorne heeft de fontein Paroubek als blikvanger.

verlopen van de rechten, een brief met de vraag of men afstand wil doen of de rechten 
wil verlengen. 

Naast een regulier particulier graf, kunt u ook kiezen voor een eigen grafkelder. De aan-
koop- en aanlegkosten zijn voor eigen rekening. In een grafkelder kunnen twee personen 
geplaatst worden. Tot slot kunt u kiezen voor een urngraf. In een urngraf kunnen maximaal 
twee urnen begraven worden. Ook een grafkelder of een urngraf is voor 25 jaar,  
waarna verlenging mogelijk is.

Reserveren
Het is mogelijk om van tevoren een particulier graf te reserveren. Dit kan via de  
beheerder. Met deze reservering wordt het graf in feite al gekocht. Bij de reservering 
gaat de looptijd van 25 jaar meteen in, ook al is het graf nog niet in gebruik.

Cremeren en asverstrooiing
Cremeren vindt in Westvoorne niet plaats. Wel biedt de gemeente de mogelijkheid om na 
crematie elders, de as te verstrooien op het daarvoor bestemde strooiveld. De urn kan bijge-
zet worden in het columbarium of begraven in een particulier (urn) graf. Asverstrooiing kan 
alleen plaatsvinden op afspraak en onder toezicht van de beheerder. Leggen van bloemen is 
toegestaan op de daarvoor bedoelde terpen. Een urn mag maximaal 30 cm hoog en 20 cm 
breed zijn en moet gemaakt zijn van duurzaam materiaal. Er mag 1 asbus in de urn. 

Gedenkzuilen
Bij de strooivelden op de begraafplaatsen in Oostvoorne en Rockanje zijn gedenkzuilen 
geplaatst waarop nabestaanden een gedenk(naam)plaatje kunnen laten aanbrengen.  
De gemeente levert, tegen vergoeding van de aanschafkosten, de gedenkplaatjes voor 
de zuilen in Oostvoorne en Rockanje aan in één maat en één kleur. Het is niet toegestaan 
zelfgemaakte gedenkplaatjes aan te brengen. 

Gedenktekens
Voor het plaatsen van een gedenkteken of een grafmonument is een vergunning nodig. 
Deze kunt u  aanvragen bij de gemeente. Onderdeel van de aanvraag is een duidelijke 
ontwerptekening. Op grond daarvan wordt beoordeeld of het gedenkteken voldoet aan 
de eisen. De gemeente besluit binnen acht weken over de aanvraag. Voor vragen kunt u 
terecht bij de gemeente. 

Afmetingen en materiaal gedenktekens
Een gedenkteken voor een particulier graf  mag maximaal één meter breed, twee meter 
lang en één meter hoog zijn. Een gedenkteken voor een algemeen graf mag maximaal  
50 cm bij 50 cm zijn en een gedenkteken voor een urngraf 60 cm bij 60 cm.  
De gedenktekens moeten allemaal gemaakt zijn van duurzaam materiaal.  
Neem voor verdere details contact op met de beheerder. 

Aula
In de aula van de gemeentelijke begraafplaats in Rockanje is plaats voor 140 personen. 
In Oostvoorne is er in de aula plaats voor maximaal 80 personen. Beide aula’s zijn 
geschikt voor zowel begrafenis- als crematieplechtigheden. U kunt uw wensen aan de 
beheerder of uitvaartverzorger kenbaar maken.

Onderhoud
Het onderhoud van de begraafplaats, zoals de beplanting, paden en aula, wordt  
verzorgd door de gemeente. Het graf wordt schoongehouden door de beheerder.  
U betaalt bij reservering en/of verlenging kosten voor het onderhoud.

Klok luiden
Op verzoek kunt u de klok laten luiden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.


