Begraafplaatsen gemeente
Tynaarlo
begraafbehoefte en capaciteit

Opdrachtgever

Gemeente Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES

Contactpersoon

de heer J. Soppe

Telefoon

0592266958

Fax

0592266600

E-mail

j.soppe@tynaarlo.nl

Door

Genius Loci Begraafplaatsadviseurs
Bosscheweg 107-8
5282 WV Boxtel

Telefoon

(0411) 650 070

Fax

(0411) 610 552

E-mail

info@geniusloci.nl

Internet

www.geniusloci.NL

Project

B1188CA4 Tynaarlo, begraafplaatsenbeleid

Projectleider

G. Guliker

Auteur

E. de Leeuw/G. Guliker

Datum aanmaak

11-10-2006

Datum laatst gewijzigd

13-12-2007

Datum afdruk

13-12-2007

Aantal pagina's

22

Bestand

B1188CA4 def behoefte en capaciteitbepaling mei 07.doc

Controle

______________________

Datum controle

______________________

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, in gegevensbestanden of op welke andere wijze dan ook zonder
voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

Genius Loci is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001:2000

Genius Loci - Begraafplaatsen gemeente Tynaarlo - begraafbehoefte en capaciteit
t:\data\pvtemp\B1188CA43000.doc - 13-12-2007

Inhoudsopgave
1

Inleiding................................................................................................................................. 1

2

Werkwijze..............................................................................................................................2

2.1

Werkwijze..............................................................................................................................2

3

Begraafplaats De Duinen......................................................................................................4

3.1

Karakteristiek ........................................................................................................................4

3.2

Behoefte en Capaciteit .........................................................................................................4

3.3

Conclusies en mogelijke maatregelen .................................................................................6

4

Begraafplaats De Walakker..................................................................................................9

4.1

Karakteristiek ........................................................................................................................9

4.2

Behoefte en capaciteit..........................................................................................................9

4.3

Conclusies en mogelijke maatregelen ............................................................................... 10

5

Begraafplaats Oude Coevorderweg .................................................................................. 13

5.1

Karakteristiek ...................................................................................................................... 13

5.2

Behoefte en capaciteit........................................................................................................ 13

5.3

Conclusie.............................................................................................................................. 14

6

Begraafplaats Eswal............................................................................................................ 15

6.1

Karakteristiek ...................................................................................................................... 15

6.2

Behoefte en capaciteit........................................................................................................ 15

6.3

Conclusie en mogelijke maatregelen................................................................................. 16

7

Begraafplaats Eelde ............................................................................................................ 19

7.1

Karakteristiek ...................................................................................................................... 19

7.2

Behoefte en capaciteit........................................................................................................ 19

7.3

Conclusies en aanbevelingen .............................................................................................20

Bijlage A

Overzicht cijfers

Bijlage B

tabellen berekeningen begraafcapaciteit en -behoefte

Genius Loci - Begraafplaatsen gemeente Tynaarlo - begraafbehoefte en capaciteit
t:\data\pvtemp\B1188CA43000.doc - 13-12-2007

1

Inleiding
De gemeente Tynaarlo heeft vijf gemeentelijke begraafplaatsen in het beheer. De gemeente
heeft Genius Loci de opdracht gegeven een begraafplaatsbeleid te ontwikkelen. In het kader
hiervan is een behoefte- en capaciteitsbepaling uitgevoerd.
Het doel van dit rapport is:
Het inventariseren van de behoefte en capaciteit van de gemeentelijke begraafplaatsen in de
gemeente Tynaarlo. Wat zijn de knelpunten en aandachtspunten en wat zijn mogelijke
oplossingsmogelijkheden.
De behoefte- en capaciteitsbepaling heeft betrekking op de volgende begraafplaatsen:
-

Gemeentelijke begraafplaats De Duinen;

-

Gemeentelijke begraafplaats De Walakker;

-

Gemeentelijke begraafplaats Oude Coevorderweg;

-

Gemeentelijke begraafplaats Eswal;

-

Gemeentelijke begraafplaats Eelde.

In deze rapportage wordt de behoefte en capaciteit beschreven. In hoofdstuk 2 wordt in het kort
beschreven wat de werkwijze voor de behoefte- en capaciteitsbepaling is geweest. Hoofdstuk 3
beschrijft de begraafplaats De Duinen. In hoofdstuk 4 komt de begraafplaats De Walakker aan
bod. De begraafplaats Oude Coevorderweg staat centraal in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 staat in
het teken van de begraafplaats Eswal. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 de begraafplaats Eelde
behandelt. Alle relevante cijfers en tabellen zijn in de bijlagen bijgevoegd.
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2

Werkwijze

2.1

Werkwijze
In dit hoofdstuk wordt de werkwijze van de behoefte- en capaciteitsbepaling toegelicht. In de
volgende hoofdstukken wordt per begraafplaats de behoefte en capaciteit behandeld. De
berekeningen worden per begraafplaats in de bijlage toegelicht.
Huidige situatie
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie op de gemeentelijke begraafplaatsen is een
inventarisatieformulier door de gemeente Tynaarlo ingevuld. Aan de hand van dit formulier zijn
voor zover mogelijk gegevens uit de aanwezige begraafplaatsadministratie aangeleverd.

2.1.1

Begravingen en asbestemmingen
Bij een uitgifte van een graf, heeft men de keuze voor een dubbelgraf of een enkelgraf. Bij een
dubbel graf worden twee grafplaatsen gelijktijdig uitgegeven. Op de gemeentelijke
begraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo wordt enkel diep begraven. Wanneer iemand
begraven wordt, wordt in veel gevallen het graf ernaast gelijktijdig uitgegeven voor de partner
van de overledene. Dit dubbelgraf wordt in de administratie als één graf gerekend. In de
gemeente Tynaarlo is niet exact bekend hoeveel dubbelgraven zijn uitgegeven. Daarom is een
aanname gedaan dat 75% van de graven die zijn uitgegeven een dubbelgraf betreft, en 25% een
enkelgraf.

2.1.2

Behoeftebepaling
Op basis van gemiddelde gegevens van voorgaande jaren, 2001 t/m 2005, is de toekomstige
behoefte berekend over een periode van 40 jaar. Uitgangspunt hiervoor zijn de landelijke
prognoses van het aantal begravingen, gebaseerd op voorspelde ontwikkelingen van het
sterftecijfer (Bevolkingsprognose CBS). Het sterftecijfer is een percentage van de bevolking dat
komt te overlijden. Het is dus een geprognosticeerd cijfer dat geldt voor de Nederlandse
bevolking. Op basis van de bekende gegevens van de gemeente Tynaarlo ten op zicht van de
cijfers van het CBS is geconstateerd dat het sterftecijfer in de gemeente Tynaarlo ca. 3 % hoger
ligt.
In de berekeningen is tevens uitgegaan van een landelijke gemiddelde belangstelling voor een
graf van 40 jaar. Dit gemiddelde is gebaseerd op onze ervaring. Na een dergelijke termijn
hebben de nabestaanden in de regel geen interesse meer het graf nog langer aan te houden. Dit
betekent op veel begraafplaatsen in Nederland dat de behoefte resulteert in een 40 jarige
begraafcyclus.

2.1.3

Capaciteitsbepaling
Bij de capaciteitsbepaling is een onderscheid gemaakt tussen de beschikbare capaciteit en de
totale capaciteit. De beschikbare capaciteit is het aantal graven dat beschikbaar is voor direct
gebruik. Dit zijn de graven waar nog geen grafrecht op verleend is. Op basis van de beschikbare
capaciteit kan worden bepaald tot wanneer op de begraafplaats kan worden begraven zonder
aanvullende maatregelen.
De totale capaciteit is het totaal aantal graven op een begraafplaats, zowel de lege graven als de
graven die in gebruik zijn. Wanneer een beleid wordt toegepast waarbij graven na verloop van
tijd opnieuw worden uitgegeven is de totale capaciteit van een begraafplaats is een interessant
Genius Loci - Begraafplaatsen gemeente Tynaarlo - begraafbehoefte en capaciteit
13-12-2007
pagina 2

gegeven. Op de begraafplaatsen in Tynaarlo wordt in principe niet geruimd en worden graven
dus niet opnieuw gebruikt. Dat betekent dat in dit geval alleen de beschikbare capaciteit van
belang is.
Om de begraafbehoefte te vertalen naar een oppervlaktebehoefte is een uitgangspunt voor de
kwaliteitsverhouding nodig: het bruto grafoppervlak. Het bruto grafoppervlak is het netto
grafoppervlak (oppervlakte van het werkelijke graf) plus de oppervlakte die gebruikt wordt voor
alle voorzieningen (minus parkeerplaats, opslagterrein, bebouwing en strooivelden) op de
begraafplaats. Bij een laag bruto grafoppervlak is de kwaliteit van de begraafplaats in het
algemeen lager dan bij een hoog bruto grafoppervlak. Immers is er bij een hoog bruto
grafoppervlak meer ruimte voor bijvoorbeeld beplanting en verharding beschikbaar. Hierdoor
zijn de graven vaak beter bereikbaar en is er de ruimte voor het machinaal delven van graven.
Deze kenmerken zijn factoren die de kwaliteit van een begraafplaats mede bepalen. Het
optimale bruto grafoppervlak ligt tussen 6 – 8 m2.
Uitgaande van een gewenste begraafkwaliteit kan bepaald worden welk bruto grafoppervlak dit
vertegenwoordigt en daarmee welk aantal graven mogelijk is. Andersom kan aan de hand van
de begraafbehoefte bepaald worden welk kwaliteitsbeeld dit op een vastgesteld oppervlak
oplevert. Op basis van de berekening van het bruto grafoppervlak en de begraafbehoefte is de
oppervlaktebehoefte per begraafplaats bepaald.
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3

Begraafplaats De Duinen

3.1

Karakteristiek
De gemeentelijke begraafplaats De Duinen in Eelde, is gelegen in een bosrijke omgeving en
grenst aan verschillende landgoederen. De eerste begraving op de begraafplaats heeft
plaatsgevonden in 1979. Op de begraafplaats zijn grondgraven, urnengraven en een strooiveld
aanwezig. Er is geen apart gedeelte ingericht voor kindergraven. De begraafplaats is zeer ruim
opgezet, en ziet er verzorgd uit. De brede hoofdpaden zijn verhard en de zijpaden zijn
uitgevoerd in gras. Verder heeft de begraafplaats veel grote bomen en een parkachtig karakter.
De begraafplaats heeft een berging en een toiletgebouw. Er zijn mogelijkheden voor uitbreiding
van de begraafplaats.

3.2

Behoefte en Capaciteit

3.2.1

Capaciteit
Uit de gegevens van tabel 1A in bijlage B kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
-

het gemiddeld aantal begravingen over de afgelopen 5 jaar is 66;

-

het gemiddeld aantal nieuwe graven per jaar over de afgelopen 5 jaar is 39,8;

-

het gemiddeld aantal bijzettingen per jaar over de afgelopen 5 jaar is 7,6;

-

het gemiddeld aantal asbestemmingen per jaar over de afgelopen 5 jaar is 18,6.

Uit het inventarisatieformulier blijkt tevens dat de afgelopen 5 jaar 5 kinderen begraven zijn.
Deze graven zijn niet op een apart gedeelte van de begraafplaats begraven, maar tussen de
volwassenen graven.
In onderstaande tabel is af te lezen dat er 988 graven bezet zijn op de begraafplaats. De
beschikbare capaciteit is 237 graven. De totale capaciteit is 1.225 graven. Op de begraafplaats De
Duinen zijn geen graven voor onbepaalde tijd uitgegeven.
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Begraafplaats De Duinen
Totaal aantal bezette enkele graven*
Totaal aantal vrije enkele graven**
Totaal aantal enkele graven

988
237
1225

Tabel 1, capaciteit grondgraven
* uitgangspunt is 75% dubbele graven, 25% enkel graf
** inclusief inrichting nieuw vak

De begraafplaats De Duinen heeft 328 urnengraven. Hiervan zijn 196 urnengraven bezet. De
beschikbare capaciteit bestaat uit 132 urnengraven. Van deze 132 moeten er nog 84 worden
aangelegd.
Begraafplaats De Duinen
Totaal aantal bezette urnengraven
Totaal aantal vrije urnengraven
Totaal aantal urnengraven

196
132
328

Tabel 2, capaciteit urnengraven

3.2.2

Begraafbehoefte
In tabel 1 is te zien dat er nog 237 grondgraven beschikbaar zijn. Zonder maatregelen kan tot
2011 begraven worden (zie tabel 1C, bijlage B).
Als men uitgaat van de 40 jarige begraafcyclus, dan zijn tot en met 2045, 2.467 grondgraven
nodig (zie tabel 1C, bijlage B). Voor de 40 jarige begraafcyclus is dan uitgaande van de totale
capaciteit een tekort van 1.242 grondgraven(1.225- 2.467) .
Uit tabel 2 blijkt er 132 urnengraven vrij zijn. Zonder maatregelen kan tot 2012 in de behoefte
voor urnengraven worden voorzien (zie tabel 1C, bijlage B).
Uitgaande van de 40 jarige begraafcyclus is er een behoefte tot en met 2045 van 968
urnengraven. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is er een tekort van 640 (328-968).

3.2.3

Bruto grafoppervlak
De totale oppervlakte van de begraafplaats is 30.037 m². Het huidige bruto grafoppervlak
bedraagt 24.5 m² (30.037/ 1.225). Dus met een bruto grafoppervlak van 24,5 m² is het totaal
aantal graven 1.225. Als men een bruto grafoppervlak halveert naar ca. 12,25 m² , dan is het
totaal aantal graven ca. 2.452.
Benodigd aantal

Bruto grafoppervlak

graven tot 2045

Totale
oppervlaktebehoefte
tot 2045

2.467

24,5 m² (huidig bgo)

60.441 m²

2.467

12,25 m²

30.221 m²

2.467

8 m²

19.736 m²
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3.3

Conclusies en mogelijke maatregelen

3.3.1

Conclusie
Zonder maatregelen kan nog begraven worden tot ca. 2011. Het brutografoppervlak is met 24,5
m2 erg hoog, waardoor de kwaliteit van de begraafplaats erg hoog te noemen is. Op de
begraafplaats wordt enkeldiep begraven wat extra capaciteit vergt.

3.3.2

Mogelijke maatregelen
Maatregelen om voldoende begraafcapaciteit te realiseren zijn:
Inbreiden op de bestaande begraafplaats naar een bgo van ca. 12,25 m²
Voordelen

nadelen

Begraafcapaciteit is voldoende voor 40 jaar

Kwaliteit van de begraafplaats wordt minder,
parkachtige uitstraling verdwijnt (deels)

Goedkoper dan uitbreiden begraafplaats
Door inbreiden op de huidige begraafplaats naar een bruto grafoppervlak van ca. 12,25 m² kan
op de huidige begraafplaats begraven worden tot ca 2045.
Voeren van een actief ruimingsbeleid
Voordelen

nadelen

Goedkoper dan uitbreiden begraafplaats

Gezien de geringe leeftijd van de
begraafplaats kan pas op de langere termijn
begraafcapaciteit worden gegenereerd

Oude grafmonumenten waar geen
belangstelling meer voor is worden
verwijderd, hogere kwaliteit begraafplaats
Op dit moment worden op de begraafplaatsen geen graven waar geen belangstelling meer voor
is geruimd.
In twee lagen gaan begraven
Voordelen

Nadelen/neutraal

Er is maar de helft van het benodigd

Machinaal delven van dubbeldiepe graven,

begraafoppervlak van de dubbele graven

met gebruik van grafbekisting is zeer wenselijk

benodigd

(nu worden nog graven met de hand
gegraven).

Op de begraafplaats wordt enkeldiep begraven. Sommige begraafplaatsen worden gedwongen
om enkeldiep te begraven omdat ze een grondwaterprobleem hebben. Op de begraafplaats De
Duinen is geen grondwaterprobleem aanwezig, terwijl er wel enkeldiep begraven wordt.
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Uitbreiden bestaande begraafplaats
Voordelen

Nadelen

Voldoende begraafcapaciteit realiseerbaar

Dure oplossing, kosten stijgen, inkomsten
blijven gelijk.

Hoge kwaliteit begraafplaats blijft

Niet duidelijk of uitbreidingsperceel ook

gehandhaafd.

daadwerkelijk in gebruik kan worden
genomen (procedures).

Voor de begraafplaats De Duinen ligt al een uitbreidingsplan klaar van 20.287 m², dit is onder
voorbehoud van procedures. Door een uitbreiding van de begraafplaats wordt de capaciteit
vergroot.

3.3.3

Geadviseerde maatregelen
Op de begraafplaats is de grondwaterstand over het algemeen te hoog. Exacte gegevens met
betrekking tot de grondwaterstand zijn niet bekend. Hierdoor is het niet duidelijk of ook
daadwerkelijk in 2 lagen begraven kan gaan worden en welke maatregelen hier eventueel voor
nodig zijn. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen is het wenselijk nader onderzoek uit te
voeren naar de grondwaterstanden. Daarnaast wordt geadviseerd de mogelijkheden in beeld te
brengen om op de bestaande begraafplaats extra graven uit te geven (inbreiden).

3.3.4

Consequenties van de mogelijkheden
Alleen uitbreiden begraafplaats
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
aantal grondgraven vrij
Tekort aan grondgraven
BGO 10 m2
Benodigde uitbreiding

2.467 graven
237 graven
2.230 graven

22.300 m2

Inbreiden in combinatie met uitbreiden begraafplaats
totale opp. begraafplaats
totaal aantal graven aanwezig bij BGO 24,5 m2
totaal aantal graven bij BGO van 12,5 m2
extra graven dmv inbreiden
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
Tekort
Benodigde uitbreiding BGO 10 m2

30.037 m2
1.225 graven
2.503 graven
1.278 graven
2.467 graven
1.189 graven
11.890 m2

Inbreiden in combinatie met in 2 lagen gaan begraven
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
In 2 lagen begraven benodigd
75% dubbeldiep

2.467 graven

925 graven
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25% enkeldiep
totaal benodigd

617 graven
1.542 graven

Bij BGO 12,5 m2 extra graven d.m.v. inbreiding
Tekort aan graven
tekort aan opp. bij BGO 10 m2

1.278 graven
264 graven
2.640 m2

Alleen ruimen van graven
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
totaal aantal graven aanwezig bij BGO 24,5 m2
tekort aan graven
Uitbreiding bij BGO van 24,5 m2
Uitbreiding bij BGO van 10 m2

2.467 graven
1.225 graven
1.242 graven
30.429 m2
12.420 m2

Ruimen en inbreiden
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
totaal aantal graven aanwezig bij BGO 24,5 m2
tekort aan graven

2.467 graven
1.225 graven
1.242 graven

Bij BGO van 12,5 m2 aanwezig aantal graven
Overschot aan graven

2.503 stuks
36 stuks
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4

Begraafplaats De Walakker

4.1

Karakteristiek
De gemeentelijke begraafplaats De Walakker in Zuidlaren, is gelegen in een landelijke omgeving.
Een bestaande boerderij is verbouwd tot aula, er is een berging aanwezig en er is voldoende
parkeergelegenheid. Op de begraafplaats zijn alleen grondgraven aanwezig. Op verzoek is een
apart gedeelte voor kindergraven ingericht. De begraafplaats is ruim opgezet en oogt verzorgd.
De brede hoofdpaden zijn verhard en de zijpaden zijn uitgevoerd in gras en grind. De randen
van de begraafplaats zijn deels open, waardoor er zicht is op de Oude Coevorderweg en de
omliggende weilanden. Er is veel groen aanwezig op de begraafplaats. Tot slot zijn er voldoende
mogelijkheden aanwezig voor uitbreiding van de begraafplaats.

4.2

Behoefte en capaciteit

4.2.1

Capaciteit
Uit de gegevens van tabel 1A in bijlage B kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
-

het gemiddeld aantal begravingen over de afgelopen 5 jaar is 54,8;

-

het gemiddeld aantal nieuwe graven per jaar over de afgelopen 5 jaar is 44,8;

-

het gemiddeld aantal bijzettingen per jaar over de afgelopen 5 jaar is 10.

Uit het inventarisatieformulier blijkt tevens dat de afgelopen 5 jaar 9 kinderen begraven zijn.
Eind 2007 is een uitbreiding gereed van 10.475 m2. Hierop zijn 625 graven gesitueerd en 250
urnengraven/urnennissen. In tabel 3 is te zien dat er 752 enkele graven bezet zijn op de
begraafplaats. Er zijn nog 697 (72+625) vrije enkele graven beschikbaar. De totale capaciteit van
de begraafplaats bedraagt 1.449 graven. Er zijn 170 graven uitgegeven voor onbepaalde tijd.
Waardoor de totale capaciteit op 1.279 graven komt.
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Begraafplaats De Walakker
Totaal aantal bezette enkele graven*
Totaal aantal vrije enkele graven
Totaal aantal enkele graven

752
697
1.449

Tabel 3, capaciteit grondgraven
* uitgangspunt is 75% dubbele graven, 25% enkel graf

4.2.2

Begraafbehoefte
In tabel 3 is te zien dat er nog 697 grondgraven beschikbaar zijn. Zonder maatregelen kan tot ca.
2017 begraven worden (zie tabel 2C, bijlage B).
Als men uitgaat van de 40 jarige begraafcyclus, dan zijn er tot en met 2045, 2.852 grondgraven
nodig (zie tabel 2C, bijlage B). De begraafplaats heeft 170 graven voor onbepaalde tijd
uitgegeven. Deze graven voor onbepaalde tijd kunnen niet worden meegenomen in de
begraafcyclus van 40 jaar. Voor de 40 jarige begraafcyclus is dan uitgaande van de totale
capaciteit een tekort van 1.573 grondgraven (1.279-2.852).

4.2.3

Bruto grafoppervlak
De totale oppervlakte van de begraafplaats is 29.638 m². Het huidige bruto grafoppervlak
bedraagt 20,5 m² (29.638/1.449). Dus met een bruto grafoppervlak van 20,5 m² is het totaal aantal
graven 1.449. Als men een bruto grafoppervlak van 10 m² hanteert is het totaal aantal graven
2.964.
Benodigd aantal

Bruto grafoppervlak

graven tot 2045

Totale
oppervlaktebehoefte
tot 2045

2.852

20,5 m² (huidig bgo)

58.466 m²

2.852

10 m²

28.520m²

2.852

7 m²

19.163 m²

4.3

Conclusies en mogelijke maatregelen

4.3.1

Conclusie
Zonder maatregelen kan nog begraven worden tot ca. 2017. Het brutografoppervlak is met 20,5
m2 erg hoog te noemen waardoor deze begraafplaats een hoge kwaliteit uitstraalt. Op de
begraafplaats wordt enkeldiep begraven, zonder dat dit noodzakelijk is vanwege grondwater
etc.

4.3.2

Mogelijke maatregelen
Maatregelen om voldoende begraafcapaciteit te realiseren zijn:
Inbreiden op de bestaande begraafplaats naar een bgo van ca. 10 m²
Voordelen

nadelen

Goedkoper dan uitbreiden begraafplaats

Kwaliteit van de begraafplaats wordt minder
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Door inbreiden op de huidige begraafplaats naar een bruto grafoppervlak van ca. 10 m2 is het
totaal aantal graven op de huidige begraafplaats 2.964. Hiermee ontstaat er een overschot aan
112 graven op de begraafplaats.
Voeren van een actief ruimingsbeleid
Voordelen

nadelen

Goedkoper dan uitbreiden begraafplaats

Gezien de geringe leeftijd van de
begraafplaats kan pas op de langere termijn
begraafcapaciteit worden gegenereerd

Oude grafmonumenten waar geen
belangstelling meer voor is worden
verwijderd, hogere kwaliteit begraafplaats
Op dit moment worden op de begraafplaatsen geen graven waar geen belangstelling meer voor
is geruimd.
In twee lagen gaan begraven
Voordelen

Nadelen/neutraal

Er is maar de helft van het begraafoppervlak

Machinaal delven van dubbeldiepe graven,

van de dubbele graven benodigd

met gebruik van grafbekisting is zeer wenselijk
(nu worden nog graven met de hand
gegraven).

Op de begraafplaats wordt enkeldiep begraven. Sommige begraafplaatsen worden gedwongen
om enkeldiep te begraven omdat ze een grondwaterprobleem hebben. Op de begraafplaats De
Walakker is geen grondwaterprobleem aanwezig, terwijl er wel enkeldiep begraven wordt.
Uitbreiden bestaande begraafplaats
Voordelen

Nadelen

Voldoende begraafcapaciteit realiseerbaar

Dure oplossing, kosten stijgen, inkomsten
blijven gelijk.

Hoge kwaliteit begraafplaats blijft

Niet duidelijk of uitbreidingsperceel ook

gehandhaafd.

daadwerkelijk in gebruik kan worden
genomen (procedures).

Voor de begraafplaats De Walakker ligt al een gazon klaar van 3.050 m² dat over enkele jaren als
grafveld wordt ingericht.

4.3.3

Geadviseerde maatregelen
Geadviseerd wordt om op de begraafplaats Walakker in twee lagen te gaan begraven. Hierdoor
vind een reductie van de behoefte aan begraafoppervlak plaats. Daarnaast wordt geadviseerd de
mogelijkheden in beeld te brengen om op de bestaande begraafplaats extra graven uit te geven
(inbreiden).

Genius Loci - Begraafplaatsen gemeente Tynaarlo - begraafbehoefte en capaciteit
13-12-2007
pagina 11

4.3.4

Consequenties van de mogelijkheden
Alleen uitbreiden begraafplaats
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
aantal grondgraven vrij
Tekort aan grondgraven
BGO 10 m2
Benodigde uitbreiding

2.852 graven
679 graven
2.1730 graven
21.730 m2

Inbreiden in combinatie met uitbreiden begraafplaats
totale opp. begraafplaats
totaal aantal graven aanwezig bij BGO 20,5 m2
totaal aantal graven bij BGO van 12,5 m2

29.638 m2
1.449 graven
2.371 graven

extra graven dmv inbreiden
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
Tekort

922 graven
2.852 graven
481 graven

Benodigde uitbreiding BGO 10 m2

4.810 m2

Inbreiden in combinatie met in 2 lagen gaan begraven
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr

2.852 graven

In 2 lagen begraven benodigd
75% dubbeldiep
25% enkeldiep
totaal benodigd

1.070 graven
713 graven
1.783 graven

Bij BGO 12,5 m2 extra graven d.m.v. inbreiding
Tekort aan graven
tekort aan opp. bij BGO 10 m2

922 graven
861 graven
8.610 m2

Alleen ruimen van graven
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
totaal aantal graven aanwezig bij BGO 20,5 m2
tekort aan graven
Uitbreiding bij BGO van 20,5 m2
Uitbreiding bij BGO van 10 m2

2.852 graven
1.449 graven
1.403 graven
28.765 m2
14.030 m2

Ruimen en inbreiden
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
totaal aantal graven aanwezig bij BGO 20,5 m2
tekort aan graven

2.852 graven
1.449 graven
1.403 graven

Bij BGO van 12,5 m2 aanwezig aantal graven
Tekort aan graven

2.371 stuks
481 stuks
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5

Begraafplaats Oude Coevorderweg

5.1

Karakteristiek
De gemeentelijke begraafplaats Oude Coevorderweg in Zuidlaren, is gelegen in een landelijke
omgeving. Op de begraafplaats zijn grondgraven, urnengraven en een strooiveld aanwezig. De
begraafplaats is te onderscheiden in een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. Het
onderhoudsniveau is goed, de begraafplaats ziet er verzorgd uit. De brede hoofdpaden zijn
verhard en de zijpaden zijn uitgevoerd in gras en grind. Er is gebruik gemaakt van verschillende
soorten beplanting. De begraafplaats is ruim opgezet en heeft een open karakter. Op de
begraafplaats is een berging aanwezig voor de opslag van materiaal. Verder zijn er
oorlogsgraven aanwezig. Op de begraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.
Alleen bijzettingen in bestaande graven vinden nog plaats.

5.2

Behoefte en capaciteit

5.2.1

Capaciteit
Uit de gegevens van tabel 3A in bijlage B kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
-

het gemiddeld aantal begravingen over de afgelopen 5 jaar is 16,6;

-

het gemiddeld aantal bijzettingen per jaar over de afgelopen 5 jaar is 9,8;

-

het gemiddeld aantal asbestemmingen per jaar over de afgelopen 5 jaar is 6,6.

Uit onderstaande tabel blijkt dat op de Oude Coevorderweg geen nieuwe graven meer
beschikbaar zijn. De totale capaciteit is 6.786 graven. Het aantal bezette graven is 6.786. De
beschikbare capaciteit is 0. Op de begraafplaats Oude Coevorderweg zijn 3.864 graven voor
onbepaalde tijd uitgegeven.
Begraafplaats Oude Coevorderweg
Totaal aantal bezette enkele graven*
Totaal aantal vrije enkele graven**
Totaal aantal enkele graven

6.786
0
6.786

Tabel 4 capaciteit grondgraven
* uitgangspunt is 75% dubbele graven, 25% enkel graf
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Er zijn 122 urnengraven op de begraafplaats Oude Coevorderweg. Hiervan zijn er 72 urnengraven
bezet, en 50 urnengraven zijn er nog beschikbaar.
Begraafplaats Oude Coevorderweg
Totaal aantal bezette urnengraven
Totaal aantal vrije urnengraven
Totaal aantal urnengraven

72
50
122

Tabel 5 capaciteit urnengraven

5.2.2

Begraafbehoefte
De begraafplaats heeft geen vrije graven beschikbaar, 3.864 graven zijn voor onbepaalde tijd
uitgegeven. Deze graven voor onbepaalde tijd kunnen niet worden meegenomen in een
begraafcyclus van 40 jaar.
Uit tabel 5 blijkt er 50 urnengraven vrij zijn. Op de begraafplaats worden nog wel nieuwe
urnengraven uitgegeven. Zonder maatregelen kan tot 2013 in de behoefte voor urnengraven
worden voorzien (zie tabel 3C, bijlage B).
Uitgaande van de 40 jarige begraafcyclus is er een behoefte tot en met 2045 van 354
urnengraven. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is er een tekort van 232 (122-354)
urnengraven.

5.2.3

Bruto grafoppervlak
De totale oppervlakte van de begraafplaats bedraagt 31.460 m². Het huidig bruto grafoppervlak
is 4,6 m² (31.460/ 6.786). Waarbij opgemerkt wordt dat op het oude gedeelte het bruto
grafoppervlak lager is en op het nieuwere gedeelte hoger. Gemiddeld op de gehele
begraafplaats is dit 4,6 m².

5.3

Conclusie
Op de begraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Voorlopig vinden alleen nog
bijzettingen plaats. Niet bekend is hoeveel bijzettingen er op de gehele begraafplaats nog plaats
kunnen vinden. Voor het bijzetten van urnen is voorlopig nog voldoende capaciteit tot ca. 2013.
Op termijn zal moeten worden gekeken wat de toekomst voor deze begraafplaats is. Het aantal
bijzettingen zal in de komende jaren afnemen. Op het moment dat er nog incidenteel
bijzettingen plaats zullen vinden dient de afweging te worden gemaakt om de begraafplaats te
sluiten of de mogelijkheden te onderzoeken in hoeverre het opnieuw gebruiken van de oude
graven, waar geen belangstelling meer voor aanwezig is, mogelijk is.
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6

Begraafplaats Eswal

6.1

Karakteristiek
De gemeentelijke begraafplaats Eswal in Vries, is gelegen in een landelijke omgeving. Er is
voldoende parkeergelegenheid bij de begraafplaats. De begraafplaats heeft een monument voor
ongeboren kinderen, een aula, een berging en een wachtruimte. Verder kent de begraafplaats
een ouder gedeelte en een nieuwer gedeelte. Op het oude gedeelte liggen de graven erg dicht
bij elkaar, dat het onderhoud van de graven bemoeilijkt. Er is veel groen aanwezig op de
begraafplaats en er is gebruik gemaakt van verschillende soorten beplanting. Het brede
hoofdpad is verhard, de zijpaden zijn uitgevoerd in gras. Het onderhoudsniveau van de
begraafplaats is erg hoog.

6.2

Behoefte en capaciteit

6.2.1

Capaciteit
Uit de gegevens van tabel 4A in bijlage B kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
-

het gemiddeld aantal begravingen over de afgelopen 5 jaar is 48;

-

het gemiddeld aantal nieuwe graven per jaar over de afgelopen 5 jaar is 16,6 ;

-

het gemiddeld aantal bijzettingen per jaar over de afgelopen 5 jaar is 18,6;

-

het gemiddeld aantal asbestemmingen per jaar over de afgelopen jaar is 12,8.

Uit het inventarisatieformulier blijkt tevens dat de afgelopen 5 jaar 3 kinderen begraven zijn.
Deze graven zijn niet op een apart gedeelte van de begraafplaats begraven, maar tussen de
volwassen graven.
In onderstaande tabel is af te lezen dat de totale capaciteit van de begraafplaats Eswal 5.842
graven bedraagt. Hiervan zijn er 5.608 graven bezet en 233 beschikbaar. De begraafplaats heeft
3.055 graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. Waardoor de totale capaciteit binnen de
grafcyclus op 2.787 graven komt.
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Begraafplaats Eswal
Totaal aantal bezette enkele graven*
Totaal aantal vrije enkele graven
Totaal aantal enkele graven

5608
233
5842

Tabel 6 capaciteit grondgraven
* uitgangspunt is 75% dubbele graven, 25% enkel graf

Uit tabel 7 valt af te lezen dat de begraafplaats Eswal 201 urnengraven heeft. Hiervan zijn 187
urnengraven bezet en 14 beschikbaar. In 2007 is het aantal urnengraven uitgebreid met 108
grondgraven en 46 nissen in een urnenmuur.
Begraafplaats Eswal
Totaal aantal bezette urnengraven
Totaal aantal vrije urnengraven/urnennissen
Totaal aantal urnengraven/urnennissen

187
168
355

Tabel 7 capaciteit urnengraven

6.2.2

Begraafbehoefte
In tabel 6 is te zien dat er nog 233 grondgraven beschikbaar zijn. Zonder maatregelen kan tot
2011 begraven worden (zie tabel 4C, bijlage B).
Als men uitgaat van de 40 jarige begraafcyclus, dan zijn er tot en met 2045, 1.832 grondgraven
nodig (zie tabel 4C, bijlage B). De begraafplaats heeft 3.055 graven voor onbepaalde tijd
uitgegeven. Deze graven voor onbepaalde tijd kunnen niet worden meegenomen in de
begraafcyclus van 40 jaar. Voor de 40 jarige begraafcyclus is er dan uitgaande van de totale
capaciteit een overschot van 955 grondgraven (2.787-1.832).
Uit tabel 7 blijkt dat er 168 urnengraven/nissen vrij zijn. Zonder maatregelen kan tot 2018 in de
behoefte voor urnengraven worden voorzien (zie tabel 4C, bijlage B).
Uitgaande van de 40 jarige begraafcyclus is er een behoefte tot en met 2045 van 666
urnengraven. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is er een tekort 311 urnengraven (666355).

6.2.3

Bruto grafoppervlak
De totale oppervlakte van de begraafplaats is 30.363 m². Het bruto grafoppervlak bedraagt
5,2 m² (30.363/5.845). Hierbij wordt opgemerkt dat de intensiteit van graven op het oude
gedeelte veel hoger is dan op het nieuwe gedeelte.

6.3

Conclusie en mogelijke maatregelen
Zonder maatregelen kan nog begraven worden tot ca. 2011. Het brutografoppervlak is met 5,2 m2
erg laag te noemen. Met name op het oude gedeelte liggen de graven tegen elkaar zonder
tussenruimte. Op de begraafplaats wordt enkeldiep begraven, zonder dat dit noodzakelijk is
vanwege grondwater etc.

Genius Loci - Begraafplaatsen gemeente Tynaarlo - begraafbehoefte en capaciteit
13-12-2007
pagina 16

6.3.1

Mogelijke maatregelen
Maatregelen om voldoende begraafcapaciteit te realiseren zijn:
Inbreiden op de bestaande begraafplaats
Voordelen
Goedkoper dan uitbreiden begraafplaats

nadelen
Kwaliteit van de begraafplaats wordt minder
Begraafplaats heeft al een laag b.g.o.
waardoor inbreiding op de bestaande
begraafplaats niet wenselijk is.

Inbreiden op de bestaande begraafplaats is op deze locatie geen directe optie. Het huidig bruto
grafoppervlak is al aan de lage kant namelijk 5,2 m2. Dit komt mede doordat de begraafplaats
een oud gedeelte en een nieuw gedeelte kent. Op het oude gedeelte liggen de graven erg dicht
bij elkaar. Op het nieuwe gedeelte is de ruimte tussen de graven al groter. Inbreiding kan dan
ook alleen op geringe schaal een oplossing bieden door bijvoorbeeld alleen extra urnengraven
op de bestaande begraafplaats te realiseren.
Voeren van een actief ruimingsbeleid
Voordelen

nadelen

Goedkoper dan uitbreiden begraafplaats

Er kan een stuk historie verloren gaan.

Oude grafmonumenten waar geen
belangstelling meer voor is worden
verwijderd, hogere kwaliteit begraafplaats
Op dit moment worden op de begraafplaatsen geen graven waar geen belangstelling meer voor
is geruimd.
In twee lagen gaan begraven
Voordelen

Nadelen/neutraal

Er is maar de helft van het begraafoppervlak

Machinaal delven van dubbeldiepe graven,

van de dubbele graven benodigd

met gebruik van grafbekisting is zeer wenselijk
(nu worden nog graven met de hand
gegraven).

Op de begraafplaats wordt enkeldiep begraven. Sommige begraafplaatsen worden gedwongen
om enkeldiep te begraven omdat ze een grondwaterprobleem hebben. Op de begraafplaats
Eswal is geen grondwaterprobleem aanwezig, terwijl er wel enkeldiep begraven wordt.
Uitbreiden bestaande begraafplaats
Voordelen

Nadelen

Voldoende begraafcapaciteit realiseerbaar

Dure oplossing, kosten stijgen, inkomsten
blijven gelijk.

Hoge kwaliteit begraafplaats blijft
gehandhaafd.
Voor de begraafplaats Eswal is de mogelijkheid aanwezig om de begraafplaats met 35.589 m2 uit
te breiden.
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6.3.2

Geadviseerde maatregelen
Geadviseerd wordt om op de begraafplaats Eswal in twee lagen te gaan begraven. Hierdoor vind
een reductie van de behoefte aan begraafoppervlak plaats. Om voldoende capaciteit te creëren
voor 40 jaar is tevens een uitbreiding van de begraafplaats nodig. Daarnaast kan de
belangstelling voor de oude graven worden onderzocht waardoor inzicht wordt verkregen in de
mogelijkheid tot het ruimen van de oude graven.

6.3.3

Consequenties van de mogelijkheden
Alleen uitbreiden begraafplaats
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
aantal grondgraven vrij
Tekort aan grondgraven
BGO 10 m2
Benodigde uitbreiding

1.832 graven
233 graven
1.599 graven

15.990 m2

Inbreiden begraafplaats
totale opp. begraafplaats
totaal aantal graven aanwezig bij BGO 5,2 m2
Inbreiden bij BGO van 5,2 m2 n.v.t.

30.363 m2
5.845 graven

In 2 lagen gaan begraven
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr

1.832 graven

In 2 lagen begraven benodigd
75% dubbeldiep
25% enkeldiep
totaal benodigd
vrije graven

687
458
1.145
233

Tekort aan graven
tekort aan opp. bij BGO 10 m2

912 graven
9.120 m2

graven
graven
graven
graven

Alleen ruimen van graven
aantal grondgraven benodigd voor 40 jr
totaal aantal graven aanwezig bij BGO 5,2 m2
overschot aan graven

1.832 graven
5.845 graven
4.013 graven
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7

Begraafplaats Eelde

7.1

Karakteristiek
De gemeentelijke begraafplaats Eelde is gelegen in het centrum en omgeven door woningen. Op
de begraafplaats vinden alleen nog bijzettingen plaats. De begraafplaats kent een algemeen
gedeelte en een RK gedeelte. Verder is er een berging aanwezig en zijn er oorlogsgraven
aanwezig. Het brede hoofdpad is verhard, de zijwegen zijn voorzien van gras.

7.2

Behoefte en capaciteit

7.2.1

Capaciteit
Bij de berekeningen voor de behoefte en capaciteit voor de begraafplaats Eelde zijn het
aangegeven aantal enkele graven aangehouden. Omdat deze begraafplaats geen nieuwe graven
meer uitgeeft. De totale capaciteit van de begraafplaats bedraagt 1.881 graven. Hiervan zijn er
1.841 bezet. De begraafplaats Eelde heeft 1.656 graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Er zijn
nog 40 graven leeg, maar deze zijn gereserveerd.
Begraafplaats Eelde
Totaal aantal bezette enkele graven
Totaal aantal reserveringen
Totaal aantal enkele graven

1841
40
1881

Tabel 8 capaciteit graven

7.2.2

Begraafbehoefte
De begraafplaats heeft nog 40 graven vrij. Deze graven zijn gereserveerd. Als deze in gebruik
worden genomen is de begraafplaats vol.
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7.2.3

Bruto grafoppervlak
De oppervlakte van de begraafplaats bedraagt 9.209 m². Het bruto grafoppervlak van de
begraafplaats is 4,9 m² (9.209/1.881).

7.3

Conclusies en aanbevelingen
Op de begraafplaats is nog plaats voor ca. 40 bijzettingen. Nieuwe graven zijn niet meer
aanwezig. Als de laatste graven bezet zijn is het van belang te bepalen wat er in de toekomst
met de begraafplaats gaat gebeuren. Een mogelijkheid is sluiten van de begraafplaats of de
begraafplaats in de toekomst weer in gebruik nemen om nieuwe graven uit te gaan geven.
Hiertoe dient de belangstelling naar de oude graven in beeld gebracht te worden.
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