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Gemeente Haaksbergen heeft twee gemeentelijke begraafplaatsen: begraafplaats Het Waarveld aan de Waarveldweg en 

de oude begraafplaats aan Enschedestraat (met een algemeen en rooms katholiek deel).  

 

Begraafplaats Het Waarveld is gelegen in een bosrijke omgeving. De begraafplaats heeft drie in gebruik zijnde grafvelden 

en er is een deel ingericht als urnentuin met daarbij twee columbaria en een strooiveld. De begraafplaats, en met name de 

urnentuin, ligt aan een grote vijver. In het verleden zijn er zes grafvelden ontworpen voor deze begraafplaats. Hiervan zijn 

er reeds drie in gebruik. De begraafplaats geeft alleen particuliere graven uit voor 20 jaar. Wel wordt onderscheid gemaakt 

tussen kindergraven en volwassen graven. Deze begraafplaats is via een bruggetje verbonden aan de N.H. Begraafplaats 

aan de Buurserstraat, waar naast graven voor 30 jaar, eeuwigdurende graven in het bos worden uitgegeven. 

 

De Enschedesestraat bestaat uit drie gedeelten. Het linkerdeel is van de Fransiscusparochie. Het midden- en rechterdeel is 

van de gemeente. Er worden aan de Enschedesestraat geen begravingen meer uitgevoerd. Het rechterdeel is ingericht als 

herdenkingspark (maar nog niet als zodanig in gebruik). Hierbij zijn de behoudens waardige grafmonumenten aan de 

zijkant geplaatst. Het middendeel bestaat uit veelal oude en soms verwaarloosde graven. Hier liggen mogelijk nog kansen 

om dit deel in de toekomst een andere toepasselijke functie te geven. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen is de 

gemeente voornemens om rechthebbenden aan te schrijven en belangstelling voor de graven in beeld te brengen. Tevens 

zijn op het middendeel oorlogsgraven aanwezig. Deze oorlogsgraven en de ruimte om deze graven zijn zeer goed 

onderhouden en zullen ook altijd behouden blijven.  

 

Het begraven loopt (landelijk) terug ten opzichte van het cremeren. Steeds meer mensen kiezen er voor om gecremeerd te 

worden. In regio Twente is het crematiecijfer zelfs hoger dan het landelijk crematiecijfer. Door de terugloop in het aantal 

begrafenissen lopen ook de inkomsten terug. De gemeente wil de begraafplaatsen aantrekkelijker maken waardoor er 

weer meer mensen kiezen voor begraven in plaats van cremeren. Deze enquête gaat voornamelijk over de 

(beeld)kwaliteit, de dienstverlening, de tarieven en toekomstige plannen. Wij zouden graag van u willen weten hoe u tegen 

deze zaken aankijkt en of er zaken zijn die de gemeente zou moeten veranderen. De informatie die wij ontvangen zal 

worden gebruikt om deze zaken te optimaliseren. 

   

Enquête 
Begraafplaats Het Waarveld  

Begraafplaats Enschedesestraat  

 



 

 

1. Algemeen 

1. Met welke begraafplaats heeft u de meeste binding? 
 
 
 

O Het Waarveld 
O Enschedesestraat 
 

2. Kunt u aangeven waarom u de meeste binding heeft met deze begraafplaats? 
 
 
 

3. Hoe vaak bezoekt u de begraafplaats(en)? 
 
 

 

2. Begraafplaats Het Waarveld  
 
Deze vragen gaan specifiek over begraafplaats Het Waarveld. Op deze begraafplaats worden grafrechten voor 20 jaar 
uitgegeven. Er is een onderscheid tussen volwassen en kindergraven. Verder bestaat de mogelijkheid tot het begraven 
van urnen, het plaatsen van urnen in een muur en het verstrooien van as. 
 

1.  Wat vindt u van de uitstraling van begraafplaats? En waarom?   
 
 

2.  Zijn de graven makkelijk te bereiken (denk aan afstand naar graf, 
padenstructuur, paden goed begaanbaar)? 
 

O  Ja 
O  Nee 
 

3. Zijn graven makkelijk te vinden?  O  Ja 
O  Nee 
 
Indien nee: wat zou het  makkelijker 
maken om een graf te vinden: 
0 Een plattegrond 
0 Een app om graf te zoeken 
0 Een digitale informatiezuil 
 

4. Zijn er voldoende bankjes, vuilnisbakken, gieters, vazen, harken aanwezig? O  Ja 
O  Nee 
 

5. Wat vindt u van het onderhoudsniveau op de begraafplaats? O  Slecht 
O  Matig 
O  Goed 
O  Zeer goed 
 

6. Wordt er op tijd gestrooid, bladeren van paden gehaald, uitgebloeide 
bloemen verwijderd? 

O  Ja 
O  Nee 
Toelichting… 
 
 

7. Vindt u dat de struiken en hagen netjes worden bijgehouden? O  Ja 
O  Nee 
 

8. Zijn er zaken die u opvallen (positief of negatief)?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Termijnen 

Als er iemand wordt begraven is de eerste graftermijn 20 jaar. Daarna kan het grafrecht telkens met 10 jaar worden 
verlengd. De volgende vragen gaan over graftermijnen. 
 

1. Als u zou mogen kiezen uit de graftermijn, waar zou u dan voor kiezen? Let 
wel, hoe langer de graftermijn, hoe hoger de tarieven. Momenteel (2018) 
kost een graftermijn van 20 jaar € 562,-. 

O 20 jaar 
O 30 jaar 
O 40 jaar 
O 100 jaar 
 

2. Verlengen van het grafrecht kan met 10 jaar. Zou u andere termijnen 
wensen? 

O Nee, telkens 10 jaar is voldoende 
O Ja, telkens 5 jaar  
O Ja, telkens 20 jaar 
 

3. Een urnennis of urnengraf wordt bij de eerste uitgifte uitgegeven voor 20 
jaar. Zou u voor een andere termijn kiezen? 

O Nee, 20 jaar is goed 
O Ja, 5 jaar 
O Ja, 10 jaar 
O Ja, 40 jaar 
 

4. Een verlenging van dit recht op een urnengraf of urnennis kan met 10 jaar. 
Zou u hier andere termijnen wensen? 

O Nee, 10 jaar is goed 
O Ja, 5 jaar 
 

 

4. Trends en ontwikkelingen 
Momenteel worden er alleen particuliere (kinder)graven, urnennissen en urnengraven uitgegeven. Zou er behoefte zijn 
aan andere vormen van begraven? 

1. Een algemeen graf wordt meestal uitgegeven voor 10 jaar. Er is geen 
mogelijkheid tot verlengen van het graf na het aflopen van deze periode. Na 
deze periode worden de graven geruimd. Er wordt een laag tarief 
gehanteerd. Denkt u dat hier behoefte aan is? 
 

O  Ja, omdat .. 
 
 
O Nee, omdat…. 
 
 

2. In mediterrane landen wordt bovengronds begraven. Kisten worden dan in 
een muur geschoven. Deze muur kan mooi aangekleed zijn of in een talud 
verwerkt zijn. Denkt u dat hier behoefte aan is? 

O  Ja, omdat ….. 
 
 
O Nee, omdat….. 
 
 
 

3. Te vroeg geboren kinderen of foetussen kunnen worden begraven op een 
zogenaamd vlinderveld. Dergelijk veld wordt meestal bij de kindergraven 
gesitueerd. Het tarief is laag en de grafrust is eeuwigdurend. Denkt u dat 
hier behoefte aan is? 

O  Ja, omdat….. 
 
 
 
 
O Nee, omdat …. 
 
 
 
 

4. Bij de N.H. Begraafplaats Buurserstraat is het mogelijk om in de natuur te 
begraven. Dit betekent dat er tegen een hoger tarief iemand eeuwigdurend 
in de natuur begraven wordt. Hierbij mogen geen grafmonumenten op het 
graf worden geplaatst. Denkt u dat er behoefte is om dit op Het Waarveld te 
gaan doen? 

O  Ja, omdat……. 
 
 
 
O Nee, omdat …….. 
 
 
 
 

5. Als het Waarveld ook een natuurbegraafplaats gaat maken, zijn er dan zaken waar op gelet moet worden?  
 
 
 
 



6. Bij het ontwerpen van de begraafplaats zijn zes grafvelden ontworpen. 
Hiervan zijn er drie in gebruik. De andere velden zouden een andere 
bestemming kunnen krijgen. Wat zou u goede bestemmingen vinden 
(meerdere antwoorden mogelijk)? 

O (overdekte) afscheidsruimte met 
houten bankjes 
O betrekken bij de omgeving en hier 
natuurbegraafplaats van maken 
O behoudens waardige monumenten 
op dit veld plaatsen en inrichten als 
een herdenkingspark 
O zelf bomen of planten kunnen 
plaatsen ter nagedachtenis 
O een monument plaatsen waarop 
gegraveerde bordjes kunnen worden 
gemonteerd 
O anders………….. 
 
 
 

7. Als er afstand wordt gedaan van een graf, wordt het monument opgeruimd. 
Indien er meer mensen afstand doen dan er begraven worden, oogt de 
begraafplaats steeds leger en dat is niet gewenst. Wat vindt u een goede 
oplossing voor dit probleem? 

O hetzelfde aantal grafstenen per jaar 
verwijderen als er bijgekomen is 
O de grafstenen laten staan 
O alle kwalitatief goede stenen 
overbrengen naar een ander deel en 
daar gedenkpark van maken 
O het graf opnieuw uitgeven 
O anders………… 
 
 
 

8. Nadat de grafsteen is verwijderd zouden de stoffelijke resten kunnen 
worden opgegraven en in een verzamelgraf kunnen worden begraven. Dit 
wordt echter niet gedaan. De resten blijven liggen en er gebeurt niks met 
het graf. Wat vindt u hiervan? 

O de resten zouden moeten worden 
geruimd 
O de resten zouden dieper in het 
zelfde graf kunnen worden begraven 
als er een nieuwe begraving komt 
O de resten kunnen prima blijven 
liggen 
O anders……… 
 
 
 

9. Op de begraafplaats is een mooie urnentuin aanwezig, met daarbij 
urnenmuren. Het is mogelijk om een asbus te begraven in een grafje, te 
plaatsen in een nis of uit te strooien. Zou u meerdere keuzes wensen? 

O nee, prima zo 
O verstrooien in de vijver 
O drijvende asbussen in de vijver 
O bovengrondse urnen die in een 
siertuin worden gezet 
O anders……………. 
 
 
 

10. Momenteel is het landelijk crematiecijfer hoger dan het begraafcijfer, 
helemaal in de regio Haaksbergen wordt er vaker voor cremeren gekozen 
dan begraven. Denkt u dat men in de toekomst nog steeds blijft kiezen voor 
cremeren of zou er toch weer meer voor begraven gekozen worden en 
waarom? 

O  Begraven 
O  Cremeren 
Omdat…. 
 
 
 

11. Als de gemeente meer mogelijkheden tot begraven en asbestemmingen 
aanbiedt op de begraafplaats, denkt u dat er dan meer mensen kiezen voor 
begraven? 
 

O Ja, want……… 
 
 
O Nee , want………….. 
 
 
 

12. Vindt u dat de gemeente goed inspeelt op de wensen vanuit de 
maatschappij en waarom? 

O  Ja 
O  Nee 
Omdat… 



13. 
 
 

Waar zou u een compliment over willen geven?  

 

3. Begraafplaats Enschedesestraat  
Deze begraafplaats heeft twee delen die van de gemeente zijn. Het middendeel en het rechterdeel bij de huizen 
(herdenkingspark). Deze vragen gaan uitsluitend over deze delen. 

1.  Wat vindt u van de uitstraling van het middendeel van de begraafplaats? 
 
 
 

2. Wat vindt  u van de uitstraling van het deel waar de oorlogsgraven liggen? 
 
 

2. Wat vindt u van de uitstraling van het gedenkpark (rechterdeel)? 
 
 

3. Vindt u dat er voldoende groen (bomen, struiken e.d.) aanwezig is? O  Ja 
O  Nee 
 

5. Zijn er voldoende bankjes, vuilnisbakken, gieters, vazen, harken aanwezig? O  Ja 
O  Nee 
 

6. Wat vindt u van het onderhoudsniveau op de begraafplaats? O  Slecht 
O  Matig 
O  Goed 
O  Zeer goed 
 

7. Vindt u dat het de heggen en de struiken netjes worden bijgehouden? O  Ja 
O  Nee 
 

8. Het rechterdeel van de begraafplaats is ingericht als herdenkingspark (nog 
niet als zodanig operationeel). Behoudens waardige monumenten zijn op dit 
deel geplaatst. Vindt u dit een mooie oplossing? 

O  Ja, omdat………….. 
 
 
 
O  Nee, omdat ………. 
 
 
 

9. Op dit herdenkingspark kunnen geen asbussen worden begraven of as 
worden uitgestrooid. Als dit hier wordt toegestaan, zou u hier dan gebruik 
van maken? 

O  Ja, omdat… 
 
 
 
O  Nee, omdat….. 
 

10. Het middeldeel moet worden opgeknapt. Hierbij zouden oude grafstenen 
worden verwijderd van graven waar afstand van is gedaan. Wat zou een 
goede manier zijn om met dit deel om te gaan? Nieuwe begravingen kunnen 
hier niet meer plaatsvinden. 
 
 

O Herdenkingspark van maken, 
waarbij behoudens waardige 
grafstenen worden bewaard 
O Urnentuin maken met sierurnen, 
een urnenmuur en een strooiveld 
O Beide 
O Anders… 
 

10. Zijn er zaken die u opvallen (positief of negatief)?  
 
 
 

11. Overige opmerkingen of vragen kunt u hier kwijt. 
 
 
 
 

 


