
Afmetingen voor grafmonumenten voor begraafplaatsen 
 
Onderstaande  afmetingen gelden voor: Abbekerk, Benningbroek, Lambertschaag, 
Midwoud, Oostwoud, Opperdoes, Sijbekarspel en Twisk. 
 
Grafbedekking: 

De voor grafbedekking beschikbare grondoppervlakte heeft een rechthoekige vorm 
met de afmetingen: 
-voor een particulier graf van 80 cm in de breedte en 200 cm in de lengterichting van de 
graven. 
- voor een algemeen graf van 80 cm in de breedte en 90 cm in de lengte. 

 
Gedenkteken: 
Staande stenen; 

- mogen voor een particulier graf 80 cm breed en 110 cm hoog zijn. Moet  minimaal 8 cm en    
mag maximaal 30 cm dik zijn. 
- voor algemene graven mag de 1e steen staand en de 2e steen moet liggen. 

--------------------------------------- 
 
Voor Medemblik Zorgvliet en Compagniesingel gelden de maten: 
 
Grafbedekking (liggende steen): 

De voor grafbedekking beschikbare grondoppervlakte heeft een rechthoekige vorm 
met de afmetingen: 
- voor een particulier graf van 80 cm in de breedte en 190 cm in de lengterichting van de  
graven. 
- voor een algemeen graf van 80 cm in de breedte en 90 cm in de lengte. 
- voor algemene graven mag de 1e steen staand en de 2e steen moet liggen. 
 

 
Gedenkteken (staand): 

- Staande stenen mogen 80 cm breed en 110 cm hoog zijn.   
- voor algemene graven mag de 1e steen staand en de 2e steen moet liggen 
 

Urnenkeldertje:  
-afmetingen steen 50 cm bij 50 cm. 

---------------------------------------- 
 
Voor Wognum en Andijk (Oost en West): 
 
Grafbedekking: 

De voor grafbedekking beschikbare grondoppervlakte heeft een rechthoekige vorm 
met de afmetingen: 
-voor een particulier graf van 80 cm (85 cm mag ook) in de breedte en 200 cm in de 
lengterichting van de graven. 
- voor een algemeen graf van 80 cm in de breedte en 90 cm in de lengte. 

 
Gedenkteken: 

Staande stenen; 
- mogen voor een particulier graf 80 cm breed en 100 cm hoog zijn.  Moet  minimaal 8 cm en 
mag maximaal 30 cm dik zijn. 
- voor algemene graven mag de 1e steen staand en de 2e steen moet liggen 
 

Urnenkeldertje;  
-afmetingen steen 50 cm bij 50 cm. 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



Voor Nibbixwoud. 
 
Grafbedekking: 

De voor grafbedekking beschikbare grondoppervlakte heeft een rechthoekige vorm 
met de afmetingen: 
-voor een particulier graf van 80 cm in de breedte en 200 cm in de lengterichting van de 
graven. 
- voor een algemeen graf van 80 cm in de breedte en 90 cm in de lengte. 

  
Gedenkteken: 

Staande stenen; 
- mogen voor een particulier graf 80 cm breed en 100 cm hoog zijn.  Moet  minimaal 8 cm en 
mag     maximaal 30 cm dik zijn. 
- voor algemene graven mag de 1e steen staand en de 2e steen moet liggen. 
Voor Wognum Kreekland: 

Urnenkeldertje;  
-afmetingen steen 50 cm bij 50 cm. 
 
 


