Aanvullende voorschriften en bepalingen 2018
voor het plaatsen van een gedenkteken
Op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert zijn vele verschillende steensoorten, steenkleuren en
steenbewerkingen in het oude gedeelte toegepast. Wij willen de authentieke uitstraling waarborgen
en hanteren derhalve de volgende restricties:

In de vakken A en B:
- Gepolijste industriële stenen mogen niet worden geplaatst
- Stenen mogen niet gezoet zijn
- Stenen mogen niet fijn geschuurd worden
- Glas, rvs en hout zijn niet toegestaan
De keuze voor de steensoort (*) staat vrij met inachtneming van bovenstaande voorwaarden.
Kunstwerken en beelden zijn toegestaan.
Een vergunningaanvraag dient ter beoordeling vergezeld te worden door een foto waaruit blijkt
welke steensoort is gekozen en welke toe te passen bewerking wordt bedoeld (of door een monster
ervan te tonen).
Wij vertrouwen er op dat steenhouwers over voldoende kennis en creativiteit beschikken om de
juiste steensoort te kiezen en verschillende bewerkingen toe kunnen passen.
(*)

Voorbeelden van steensoorten zijn – uiteraard zijn er meerdere opties mogelijk:
Harde stenen
: graniet, basalt, porfier, trachiet, kwarciet en aanverwante vulkaangesteentes.
Middelharde stenen : kalksteensoorten, marmer, Belgisch hardsteen, kalkzandsteen, diabas.
Zachte stenen
: zandsteen, zachte kalkstenen, lava, tuf.
Het bewerken van de steen dient als effect te hebben dat de steen niet glad meer is. Zo zijn er
diverse mogelijkheden als punten / spitsen, jobben, boucharderen en branden.
Uw steenhouwer zal u graag informeren over de mogelijkheden.

In de vakken C, D, E, F en G:
-

Glas, rvs en hout zijn niet toegestaan

In de vakken G en H (Algemene graven):
- Alle steensoorten, glas met een minimale dikte van 18 mm, rvs en hout zijn toegestaan
In de vakken J en K:
-

Alles is toegestaan, met dien verstande dat:
glasplaten een minimale dikte van 18 mm moeten hebben.

Voor alle vakken:
-

-

Op de randen van de graven moet gelopen kunnen worden. Daarom mag er i.v.m. breuk
geen enkele ruimte tussen de fundering en de banden aanwezig zijn. De fundering dient vlak
afgeleverd te worden.
Begraafplaats Buitenveldert neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle soorten
schade o.a. storm, breuk, verplaatsen, etc. m.b.t. glasmonumenten die in de betreffende
vakken toegestaan zijn.
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