
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Begraafplaats Noordlaren 
 
 
Algemeen: 
In 1870 kocht de toenmalige Hervormde gemeente Noordlaren 
Glimmen even buiten Noordlaren een perceel, om deze een jaar later 
als begraafplaats in gebruik te nemen. De oudste graven stammen uit 
die tijd. De begraafplaats heeft een groen karakter en ligt fraai op de 
Noordlaarder es. 
 
Ook enkele bekende Nederlanders vonden hier hun laatste rustplaats. 
Zoals de orgelbouwer Petrus van Oeckelen en de schrijver Johan 
Fabricius, van het boek “de scheepsjongens van Bontekoe”. 
 
Tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw, werden de grafrechten meestal 
voor onbepaalde tijd in “koop” uitgegeven. 
Tegenwoordig worden alleen nog graven in huur uitgegeven. 
 
Het bestuur van de begraafplaats bestaat uit het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen. 
Het onderhoud aan de paden en het algemeen groen, alsmede de 
administratie, wordt door de beheerder verzorgd. 
 

 

 

 

Dekking kosten begraafplaats: 
De begraafplaats kent natuurlijk kosten voor onderhoud, materialen, 
administratie etc. 
Om deze kosten te dekken zijn er onder meer de volgende inkomsten: 
 
-Huur graf voor 30 jaar 
-Huur urnengraf voor 30 jaar 
  Na een bijzetting wordt de huur tot 30 jaar verlengd. 
-Recht tot begraven, bij graven uitgeven voor onbepaalde tijd 
-Kosten voor het delven van een graf 
-Recht voor het plaatsen van een monument 
-Administratiekosten voor overschrijving grafrechten 
 
Het streven is om de exploitatie van de begraafplaats kostendekkend te laten 
zijn. Winst is niet nodig, noch passend. Verlies is voor de continuïteit op 
langere termijn evenmin gewenst. 
 

 
 
Bij vragen over de begraafplaats: 
Wanneer u vragen heeft over de begraafplaats, neemt u dan contact op met 
de beheerders. 
Dit zijn Jan en Anneke van Dijk, Lageweg 45, 9479 PA  NOORDLAREN 
Telefoon: 050 – 534 4743, E-mail anneke.vandijk@home.nl  

mailto:anneke.vandijk@home.nl


 
 
 
Restauratie project: 
Vanwege achterstallig onderhoud aan de graven is in 2005 een 
restauratieproject in gang gezet. Het doel was om oude graven op te 
knappen en deze zoveel mogelijk proberen te behouden. 

 
De stichting Landschapsbeheer Groningen heeft in opdracht van de 
Protestantse gemeente een plan voor de restauratie gemaakt, met 
daarin een doorsnede aan monumenten (vorm en symboliek) uit 
verschillende perioden. 
Om de kosten te drukken is er tevens een beroep gedaan op de 
zelfwerkzaamheid van familie en vrijwilligers. 

 
Vanaf begin juni 2005 is er veel werk verzet. Half juni 2006 is het 
herstel van de aangewezen hekwerken afgerond, het laatste punt 
uit het restauratieplan. 
 

 
 
Diverse oude graven kennen geen rechthebbende meer. Voor af 
en toe onderhoud en een blijvend behoud op de langere termijn is 
dit wel nodig. 
Meent u rechthebbende te zijn op een graf van uw voorouders, 
laat het de beheerder dan weten. 
Wilt u een goed behoud steunen met een gift, dan kan dit op 
bankrek. 1622.02.148 t.n.v. Prot. Gem. Noordlaren Glimmen. 

 
 

 

 
 
 
Reglement met de rechten en plichten: 
Zoals iedere begraafplaats, heeft ook de begraafplaats bij Noordlaren een 
reglement. Het is een stuk zoals dat algemeen in Nederland bij 
begraafplaatsen gehanteerd wordt, aangevuld met enkele plaatselijke 
bepalingen die hier gebruik zijn. 
Enkele concrete bepalingen uit het reglement: 
-Er worden alleen nog nieuwe graven in huur uitgegeven 
 En wel uitsluitend aan inwoners van Noordlaren, Glimmen en  
 Harenermolen voor zichzelf. 
 
-Bij graven met een gekocht grafrecht voor onbepaalde tijd, is  
 het aan de rechthebbende wie er in begraven wordt.   
 
-Grafrechten mogen niet onderling verkocht worden, wel  
 kunnen ze door de rechthebbende terugverkocht worden aan 
 de begraafplaats. 
 
-Voor het plaatsen van een grafsteen, zerk of ander gedenkteken 
 is vooraf schriftelijke toestemming nodig. 
 
-Het onderhoud aan graf, bedekking en monument berust bij de 
 rechthebbende.    
 
-Na het overlijden van een rechthebbende, dienen de erven 
 binnen een jaar een nieuwe rechthebbende door te geven, 
 anders kán het grafrecht aan de begraafplaats vervallen worden 
 verklaard (Dit is nog nooit gebeurd, maar geef voor de juiste 
 eigendomssituatie in de  administratie altijd de nieuwe 
 rechthebbende door). 
 
-Bij afloop van de huurtermijn kan de rechthebbende de termijn 
 verlengen. Indien deze van verlenging afziet, vervalt het 
 grafrecht aan de begraafplaats. 
 
-Eénmaal vervallen grafrechten kúnnen, na een onderbouwd 
 verzoek, herbevestigd worden aan een nieuwe rechthebbende. 
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