
 

 

0-meting begraafplaatsen 

gemeente Schagen 

 
Michael van Ruler, Openbaar Gebied 



Begraafplaatsen in de gemeente 

 
 

 

• Schagen, de Hoep 

 

• Sint Maartensbrug, Grote sloot 

 

• Waarland, Kerkstraat 

 

• Warmenhuizen, Pastoor Willemsestraat 

 

• Dirkshorn, Oosterdijk 

 

• Callantsoog, Kerkplein 

 

• Tuitjenhorn, Bogtmanweg 

 

• Petten, Bergeendstraat 

 

• Sint Maarten, Groenedijk 

 

• Krabbendam, Kerkpad 

 

 

 

 

 



Kwaliteitsniveaus  

 
 

 

CROW publicatie beeldkwaliteit (Kwaliteit Openbare Ruimte) 

Schaalbalken met de niveaus van A+ t/m D 
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Schagen, de Hoep 

 

Over algemeen A-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Veel natuurlijk afval (blad), herfstperiode 

• Plantvakken naast toegangsweg inboeten 

• Trottoirbanden boomspiegel herstellen 

• Onkruid in grindpaden bestrijden 

 

 

 



Sint Maartensbrug, Grote Sloot 

 

Over algemeen A-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Matige kwaliteit informatiebord bij entree 

• Inboet kale plekken in beplanting 

• Grindpaden aanvullen 

• Gazons grafvelden doorzaaien en bemesten 

 

 

 



Waarland, Kerkstraat 

 

Over algemeen A/ B-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Onkruid en groene aanslag mijnsteenpaden verwijderen. Tevens aanvullen 

• Witte grind gedenkmuren vervangen 

• Hellingbaan (tegels) brede voegen, herstraten 

• Tegelstroken tussen grafvelden ongelijk. Opnieuw aanleggen 

• Inboeten kale plekken beplantingen 

• Verzakking grafvelden ophogen en aanvullen 



Warmenhuizen, Pastoor Willemsestraat 

 

Over algemeen A/ B-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Onkruidgroei schelpenpaden 

• Jonge aanplant, kale plekken inboeten 

• Zitbank schoonmaken en verfen 



Dirkshorn, Oosterdijk 

 

Over algemeen B-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Kale plekken beplantingen inboeten 

• Betonbanden opgedrukt door wortels, herstellen 

• Middelste grafveld gezakt, ophogen en aanvullen 



Callantsoog, Kerkplein 

 

Over algemeen B/C-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Scharnieren en sloten hekwerken op termijn vervangen door roest 

• Betonnen palen hekwerk veel aanslag algen, schoonmaken en schilderen 

• Bosschage rondom randen snoeien 

• Gazons matig, bodemverbetering en inzaaien 

• Zitbank vervangen 

 



Tuitjenhorn, Bogtmanweg 

 

Over algemeen B/C-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Opnieuw coaten toegangspoort 

• Graluxpaden vol onkruid en groene aanslag. Schoonmaken 

• Asfaltpaden nog deel vervangen door gralux 

• Gazons matig. Herprofileren en inzaaien 



Petten, Bergeendstraat 

 

Over algemeen C-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Poort op termijn schilderen 

• Herstraten toegangspad 

• Informatiebord opknappen en schilderen 

• Gazons egaliseren, inzaaien  

• Beplantingen inboeten 

• Grindpaden aanvullen en onkruid verwijderen 

• Sedumvakken vervangen door andere beplanting 

• Onkruid onder glasplaten verwijderen 

 

 

 



Sint Maarten, Groenedijk 

 

Over algemeen C-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Mijnsteenpaden laagdikte summier en plassen. Opnieuw aanleggen 

• Inboeten gaten in beplanting en dode beplanting  

• Tegelverharding onderhoudsgebouw matig. Vervangen 

• Zitbanken op termijn schoonmaken en schilderen 

• Oude grafvelden verzakt. Ophogen en aanvullen 

• Bodembedekkers grafvelden woekeren. Vervangen door andere soorten 

• Tegelpaden tussen grafvelden matig. Vervangen 



Krabbendam, Kerkpad 

 

Over algemeen C/D-kwaliteit 

 

Knelpunten: 

• Ligusterhaag matig, strakker snoeien en inboet kale plekken 

• Inboet kale plekken in beplantingen 

• Mijnsteenpad onkruid verwijderen  

• Grafvelden matig. Veel begroeiing en verzakkingen. Opnieuw aanleggen 

• Tegels langs grafveld scheef. Herstraten 



Financieel, investering opwaarderen 

naar A-kwaliteit 

 

 2015  € 65.500,-- 

 2016  € 30.000,-- 

 2017  € 39.000,-- 

 2018  € 23.000,-- 

 2019  €   7.000,-- 

 
Bedragen exclusief BTW en engineering 

De kosten voortvloeiend uit het rapport kunnen voor 2015 en 2016 betaald 

worden uit de voorziening onderhoud begraafplaatsen á € 87.070,00 

 


