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Een uitvaart is eenmalig en elk afscheid is uniek, dat kun je niet
overdoen. Een begrafenis, het begraven van een urn of het verstrooien
van de as zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Een begraafplaats
biedt ruimte voor herinneringen aan de overledenen. Het is een plek
van troost en overdenking. In Heemskerk kunt u hiervoor naar de
gemeentelijke begraafplaats Eikenhof.
Begraafplaats Eikenhof
De begraafplaats bestaat uit twee gedeelten, elk met hun eigen uitstraling
en karakteristieken.
Eikenhof 1
Eikenhof 1 omvat 3,2 hectare en bestaat voornamelijk uit eiken en berken.
Door de aanleg van zeskantige grafheuvels is het bosachtige karakter
blijven bestaan. Omdat er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
worden gebruikt, broeden er veel vogelsoorten in de bosranden langs de
grafheuvels. De natuurwaarde, de rust en de grote mate van privacy op de
relatief kleine grafheuvels zijn bepalend voor begraafplaats Eikenhof 1.
In 1968 werd een bosperceel door de gemeente Heemskerk aangekocht
voor de aanleg van Eikenhof 1. De eerste begrafenis vond plaats in 1976 en
er  werden vanaf 1979 nieuwe grafheuvels aangelegd. Elke heuvel biedt
plaats aan 52 graven en heeft een aantal hoekpunten. In 1997 is de laatste
heuvel op Eikenhof 1 aangelegd.
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Eikenhof 2
Eikenhof 2 is een nog redelijk nieuw terrein. Het heeft een open karakter
waarin de elementen lucht, licht en ruimte de hoofdrol spelen. Zes van
de achttien heuvels zijn voorzien van gras. De overige twaalf heuvels
zijn voorlopig ingezaaid met bermflora.  Inmiddels leven hier meerdere
bijenvolken. De uitbreiding van Eikenhof kreeg de naam Eikenhof 2 en is
in 2012 opgeleverd. Eikenhof 2 biedt plaats aan 2700 graven en meet een
oppervlakte van 3,4 ha. De eerste begrafenis vond plaats in juni 2013.
Aula
Eikenhof beschikt over een aula met 120 zitplaatsen, tv-schermen en
een geluidsinstallatie. Koffie, thee of broodjes kunnen in de hal en het
achterste gedeelte van de aula geserveerd worden. Dit wordt verzorgd
door een externe cateraar. Ook kan tegen betaling een geluidsinstallatie
bij het graf worden geplaatst.
Graven
Op Eikenhof zijn diverse mogelijkheden voor begraven en as verstrooien.
Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de verschillen.
Hieronder vindt u de mogelijkheden op een rij:
• Algemeen graf. In een algemeen graf worden maximaal twee
overledenen begraven en wel op volgorde van aanvraag. Zij zijn dus in
vrijwel alle gevallen geen familie van elkaar.

Een algemeen graf wordt voor tien jaar uitgegeven en kan niet worden
verlengd.
• Particulier graf. Een particulier graf is standaard geschikt voor
twee overledenen en drie urnen. Afhankelijk van de wettelijke
grafrusttermijn, is het begraven van een derde overledene mogelijk.
De rechthebbende bepaalt wie er in het graf wordt begraven.
De eerste uitgifte van een particulier graf is tien of twintig jaar en kan
telkens met vijf, tien of twintig jaar verlengd worden. Over dit laatste
wordt de rechthebbende door de gemeente geïnformeerd, mits de
adresgegevens bekend zijn.
• Bovengronds graf. Sinds 1 januari 2015 biedt Eikenhof 2 de
mogelijkheid tot begraven in een individueel bovengronds graf. Dit is
een stenen constructie waarin een overledene geplaatst kan worden.
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• Particulier urnengraf. De hoekpunten van de grafheuvels op
Eikenhof 1 worden uitgegeven als urnengraf. Een urnengraf is geschikt
voor maximaal vier asbussen. Urnen kunnen ook bijgezet worden in
een nis van één van de vier urnenzuilen met of zonder dekplaat.
Het is ook mogelijk om op Eikenhof 2 een urnennis te huren langs de
rand van heuvel 12 of een plaats te huren in de nieuwe urnentuin op
heuvel 28. Deze tuin heeft een informeel karakter en er kan een plaats
worden uitgezocht.
• Particulier kindergraf. De hoekpunten van de grafheuvels op
Eikenhof 1 kunnen worden uitgegeven als kindergraf (kist tot
1.20 meter). Voor kindergraven (tot 18 jaar) is er ook een aparte
grafheuvel (S).
• Asverstrooiveld. Op Eikenhof 1, heuvel W kunt u as door de
begraafplaatsmedewerker laten verstrooien op het verstrooiveld.  
Desgewenst wordt een rvs-herdenkingsplaatje met naam aangebracht
op de hiervoor bestemde kei op het verstrooiveld.
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Voor het urnengraf, het kindergraf en het bovengronds graf gelden
dezelfde rechten als een particulier graf.
Op Eikenhof 2 kan geen as worden verstrooid en er zijn nog geen apart
gelegen kindergraven of urnengraven gerealiseerd.
Tarieven 2919
Het volledige overzicht van de tarieven voor het huren van graven en
andere diensten kunt u vinden op onze website eikenhof.heemskerk.nl.
Ook de begrafenisondernemer kan deze informatie verstrekken.
De gemeente beheert de begraafplaats zonder winstoogmerk.

Uitvaart
Als u nadenkt over een uitvaart of een uitvaart moet regelen zijn er veel
persoonlijke keuzes te maken. In bijna alle gevallen is het gebruikelijk dat
u hierin wordt geadviseerd en bijgestaan door een begrafenisondernemer.
Dit is echter niet verplicht.
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Grafbedekking
Op een graf kunt u een gedenkteken en/of beplanting aanbrengen.
Op algemene graven kunnen uitsluitend liggende stenen worden
geplaatst. Op particuliere graven zijn zowel liggende als staande
gedenktekens mogelijk. Voor elke grafbedekking gelden voorschriften
voor de maximale afmetingen, de vorm en het materiaal van de te
plaatsen grafbedekking. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze
website onder voorschriften grafbedekking. De begrafenisondernemers
en steenhouwers in de omgeving zijn hiervan op de hoogte.
In alle gevallen dient u vooraf een vergunning aanvragen bij de gemeente
Heemskerk. De meest voorkomende procedure is dat de steenhouwer
een ontwerp maakt en de vergunning aanvraagt. Het door de gemeente
goedgekeurde ontwerp wordt op afspraak door de steenhouwer op het
graf geplaatst.
Bij elk nieuw in gebruik genomen particulier graf wordt een tijdelijk

gedenkteken geplaatst met daarop de naam, geboortedatum en
overlijdensdatum van de overledene. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
De gemeente Heemskerk is en blijft eigenaar van dit gedenkteken
tot maximaal vier maanden na de begraafdatum of eerder zodra het
definitieve monument wordt geplaatst. Bestaat hier geen behoefte aan
dan kunt u dit melden bij de gemeente Heemskerk.
Onderhoud
De gemeente zorgt voor het schoonhouden van gedenktekens en het
onderhoud van de begraafplaats, zodat de begraafplaats als geheel
een verzorgd en aantrekkelijk beeld biedt. Voor elk graf wordt een
bijdrage geheven voor de periode van het gebruiksrecht of het huurrecht
van het graf. Als het huurrecht wordt verlengd, wordt tegelijk de
onderhoudsbijdrage voor dezelfde periode vastgesteld.
Kosten voor het graf zelf (het aanbrengen, vernieuwen, herstellen van de
gedenktekens, de planten en de losse voorwerpen) zijn voor rekening van
de gebruiker of rechthebbende.
Na afloop van de periode van het gebruik of de huur kan de gebruiker
of rechthebbende kiezen om het grafmonument te behouden of
onherkenbaar te laten vernietigen. Het wordt in ieder geval  van het graf
verwijderd.
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Bereikbaarheid
Eikenhof 1 en 2 hebben beide een ingang aan de Marquettelaan. Daar
bevinden zich de parkeerplaatsen voor auto’s, de fietsenstalling en de
plattegrond van de terreinen. Op Eikenhof 1 is een stilteruimte met een
toilet voor bezoekers aanwezig. Voor wie minder goed ter been is is er
een rolstoel en een mindervalidentoilet aanwezig. Huisdieren zijn op het
terrein niet toegestaan en de fiets moet altijd in de stalling.  

Bereikbaarheid
Begraafplaats Eikenhof
Marquettelaan 50
1968JT Heemskerk
Telefoonnummer 14 0251
Openingstijden 1 mei - 1 oktober:
Werkdagen: van 09.00 tot 20.00 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen:
van 10.00 tot 20.00 uur
Openingstijden 1 oktober - 1 mei:
Werkdagen: van 09.00 tot 17.00 uur
Zaterdag, zon- een feestdagen:
van 10.00 tot 17.00 uur
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Begraafuren:
Maandag tot en met zaterdag:
van 09.00 tot 15.00 uur
(zaterdag verhoogd tarief)
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de medewerkers van de
gemeente Heemskerk,
telefoon 14 0251,  
e-mail post@heemskerk.nl
of raadpleeg de website
eikenhof.heemskerk.nl.
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