
Wat doe je als concessiehouder  
en wat doet de Stad?

Laatste rustplaats  
op de natuurbegraafplaats V.
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Praktische vragen 

 Dienst Burgerzaken – Overlijden:

 09 266 72 60

 overlijdens@stad.gent

 Onderhoud en beheer van de begraafplaatsen:

 Groendienst

 09 323 66 00 

 groendienst@stad.gent

 Melden van diefstal: 
 neem contact op met de politie via 09 266 61 11

 Meer informatie en indienen van het ontwerp  
van een vogel- of insectenhuisje:

 www.stad.gent/begraafplaatsen

Onze begraafplaatsen zijn een laatste rustplaats 
voor overledenen en geven nabestaanden 
ruimte om hen te gedenken. Door hun geborgen 
en rustgevende karakter zijn ze ook groene 
luwteplekken in de stad, met een schat aan 
erfgoed.

De begraafplaatsen worden op een 
natuurvriendelijke manier onderhouden.  
Als nabestaande is het goed om te weten waar je 
zelf rekening mee moet houden en wat de Stad 
Gent voor je doet.

Je vindt in deze folder meer info over een laatste 
rustplaats op de natuurbegraafplaats van 
Drongen. In de boomgaard kunnen lichamen en 
urnen begraven worden, op de grafheuvel alleen 
urnen. Op de strooiweide kan as uitgestrooid 
worden in een natuurlijke omgeving.



Concessies

Waar hou je rekening mee?
- Je biedt het stoffelijk overschot aan in een omhulsel uit 

organisch materiaal dat biologisch afbreekbaar is: papier, 
stof, hout, klei, leem of zetmeel. De urnen mogen geen ijzer, 
glas, lood, plastic of andere niet-biologisch afbreekbare 
materialen bevatten. Bij twijfel kan je navraag doen bij de 
Groendienst.

- Je kan een locatie kiezen uit de vrije plaatsen in de zone 
voor natuurbegraven. Een plaats reserveren is niet mogelijk.

- Je gaat een concessie aan van 25 jaar. Die start op de 
dag van de begrafenis. Je kan de concessie om de 25 jaar 
hernieuwen door opnieuw te betalen. 

Wat doet de Stad Gent?
We verwittigen jou als concessiehouder op tijd als de 
concessie afloopt. Dat gebeurt via een aanduiding ter plaatse.

Afmetingen en graftekens

Waar hou je rekening mee?
- Je mag één houten vogelhuisje of houten insectenhuisje 

hangen bij een boom, vlakbij de rustplaats van je 
dierbare (bij de begraafplek van een urne of lichaam). 
Je legt het ontwerp of een foto eerst voor aan de 
Groendienst (www.stad.gent/begraafplaatsen). Bij de 
strooiweide kan je een naamplaatje met de naam van de 
overledene laten aanbrengen.

- Je kan geen eigen gedenkteken aanbrengen op de plaats 
waar iemand een laatste rustplaats kreeg.

Wat doet de Stad Gent?
We kunnen verwaarloosde of beschadigde vogel- of 
insectenhuisjes verwijderen, nadat we je per brief verwittigd 
hebben.

Onderhoud

Waar hou je rekening mee?
Als nabestaande hoef je de natuurbegraafplek niet te 
onderhouden.

Wat doet de Stad Gent?
We onderhouden de natuurbegraafplek. 

Bloemen en planten

Waar hou je rekening mee?
Tijdens de begrafenis mag je bloemen of een aandenken in 
natuurlijke materialen op de begraafplek of vooraan aan de 
strooiweide leggen. Bij de grafheuvel kan dat aan de voet van 
de heuvel.

Wat doet de Stad Gent?
We verwijderen bloemen of een aandenken bij de 
eerstkomende maaibeurt.


