Aanpassingen Reglement van 16 februari 2006 voor het beheer
van de begraafplaats Duinhof te Lisse.
Toevoegen:
Artikel 9 lid 1:
Er is ook de mogelijkheid tot Natuurbegraven. Deze graven zijn niet noodzakelijkerwijs strak gerangschikt langs de wandelpaden, maar kunnen verspreid in het
gedeelte van Natuurbegraven liggen. Er gelden voor dit gebied strikte regels, zie
artikel 13a.

Wijzigen:
Artikel 13:
Aanvulling van artikel 13 lid 2:
Het gebruik van een gewapende onderplaat wordt alleen verplicht gesteld indien
grind en/of kiezelstenen als grafbedekking wordt gebruikt.
Het College van Kerkrentmeesters is niet aansprakelijk voor schade, door welke
oorzaak ook ontstaan, aan een gedenkteken gemaakt van glas.

Toevoegen:
Artikel 13a:
Aanvullende voorschriften betreffende materiaal omhulsel en grafbedekking voor
het gedeelte op de begraafplaats waar Natuurbegraven is toegestaan.
Dit deel van de begraafplaats, welke wordt aangeduid als vak Z, bevindt zich aan de
westzijde van het oude gedeelte tegen de bosrand aan.
1. Een kist of ander lijkomhulsel dient van natuurlijk materiaal te zijn (geen metaal en
geen kunststof). Tevens wordt geadviseerd dat de door de overledene gebruikte
kleding zoveel mogelijk uit natuurlijke vezels bestaat, in overeenstemming met het
Lijkomhulselbesluit 1998.
2. Een gedenkteken kan bestaan uit een zwerfkei, basaltblok of een ongelakt houtblok (eventueel behandeld met lijnolie) aan het hoofdeinde, eventueel aangevuld
met 1 of 2 kleinere zwerfkeien of basalt/houtblokken als zitplek aan het voeteneind. Andere vormen van gedenktekens behoeven de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van het College van Kerkrentmeesters .
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3. Toestemming tot het aanbrengen van een grafbedekking, bomen, heesters of
andere beplanting kan worden geweigerd indien naar oordeel van het College de
duurzaamheid van de materialen of de beplanting onvoldoende is of afbreuk doet
aan het Natuurbegraven.
4. Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas, ander breekbaar materiaal,
kunststof, plastic folie, gelakt hout, fel gekleurde objecten, brandende graflichten
en andere zaken die in strijd zijn met de natuurlijke omgeving op of bij een graf te
plaatsen.
5. De natuurlijke beplanting zal uiteindelijk bezit nemen van het graf.
In aanvulling kunnen planten die thuishoren in een dergelijke natuurlijke
omgeving en daar ook gedijen, in bescheiden mate worden geplant.
Het natuurlijk aanzien, dit ter beoordeling van het College van Kerkrentmeesters,
dient gehandhaafd te blijven. Een lijst van planten welke op de natuurbegraafplaats kunnen gedijen is op aanvraag beschikbaar.
6. Verwijderen van bestaande begroeiing, schoffelen en harken is in dit gedeelte van
de begraafplaats niet toegestaan, behoudens voorzover het betreft het vrijhouden
van het gedenkteken aan het hoofdeinde en de eventuele zitplekken.

Toevoegen:
Artikel 16a:
1. Het College van Kerkrentmeesters belast zich in het gedeelte Natuurbegraven
met het algemene onderhoud hetgeen zich beperkt tot het in stand houden van
een natuurlijk aanzien van het betreffende graf in zijn omgeving.
Aldus vastgesteld op 17 november 2011 in de vergadering van het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Lisse.
P. van Rhijn		
A. Marseille		
P. van der Spruit		
I. Balkenende		
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