Asbestemmingen

Na de crematie
Na de crematie zijn er vele mogelijkheden
voor de bestemming van de as.
U kunt de as laten verstrooien in een mooie
omgeving of op zee; u kunt ook kiezen voor
een urnenplaats op Essenhof, zodat u een
‘’eigen’’ plekje heeft waar u de overledene
kunt gedenken. Daarnaast kunt u een deel
van de as bewaren in een urn of medaillon.
Wat u ook kiest, het is belangrijk om hier
goed over na te denken en geen overhaaste
beslissingen te nemen. Gelukkig kunt u
daarvoor rustig de tijd nemen.
De asbus blijft hoe dan ook eerst een
wettelijke termijn in de Algemene Nis; dat
is een verplichting vanuit de Wet op de
Lijkbezorging. Daarna mag de aanvrager
van de crematie een bestemming aan de as
geven. Essenhof biedt daarvoor verschillende
mogelijkheden.
In deze brochure informeren wij u daarover.
U bent tevens uitgenodigd om contact op te
nemen als u nog vragen heeft, of bepaalde
details wilt bespreken. De medewerkers van
Essenhof ondersteunen u graag bij uw keuze.

Algemene Nis
De Algemene Nis is een niet voor het
publiek toegankelijke ruimte op Essenhof.
Hier worden de asbussen de wettelijke
termijn na de crematie bewaard, maar ook
gedurende de periode daarna als u nog even
wilt nadenken over de bestemming van de
as. U heeft voor deze beslissing een half
jaar de tijd. De asbus wordt zes maanden
voor u bewaard zonder bijkomende kosten.
Met het ondertekende Antwoordformulier
Asbestemmingen kunt u kenbaar maken
voor welke definitieve asbestemming u

heeft gekozen. Slaagt u er niet in om deze
keuze binnen zes maanden na de crematie
te maken, dan kunt u deze uitstellen door
(tegen betaling) de bewaring van de asbus
in de Algemene Nis te verlengen. Deze
verlenging is eenmalig en kan maximaal voor
een periode van twee jaar.

Bijzetten
Op de begraafplaats aan de Nassauweg
zijn verschillende grafvakken speciaal
ingericht als asbestemmingsgebied. Ook
op de begraafplaats aan de Zuidendijk
is er een urnentuin waar urnengraven
en urnennissen beschikbaar zijn. Deze
asbestemmingslocaties zijn ‘’te huur’’: u
betaalt voor het gebruik van de urnenplaats dit is het grafrecht of gebruiksrecht - waarna
u toestemming krijgt om de asbus(sen) te
laten bijzetten. Aan het bijzetten van een
asbus zijn eenmalige kosten verbonden.
Daarnaast bent u een bijdrage verschuldigd
voor het algemeen onderhoud van de
begraafplaatsen - dit is het onderhoudsrecht.
Bij de tenaamstelling van de urnenplaats
betaalt u het grafrecht en onderhoudsrecht
voor de gekozen periode vooruit. Wanneer de
uitgiftetermijn is verstreken is het meestal
mogelijk de rechten te verlengen. Waar u
bij uw keuze voor een urnenplaats rekening
mee moet houden is de vraag: Wil ik later
nog een tweede asbus kunnen bijzetten? Dat
kan namelijk niet op elke locatie. Belangrijk
is ook dat u zich verdiept in de “Voorschriften
voor het aanbrengen van grafbedekking”. U
bent niet overal vrij om zelf gedenktekens
of bloemstukjes te plaatsen en wanneer dit
wel kan moet u zich daarbij houden aan de
voorgeschreven beschikbare oppervlakte.
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Urnenmuur - bestaande nis
De oude urnenmuren op Essenhof hebben
nissen in de vorm van een honingraat. Deze
nissen zijn momenteel in gebruik of toe aan
een opknapbeurt en daarom beperkt vrij
voor uitgifte. Wel kan het voorkomen dat u
of uw familie beschikt over het gebruiksrecht
van een van deze nissen en dat er nog plaats
is voor de bijzetting van een tweede asbus.
Op het Antwoordformulier Asbestemmingen
kunt u het betreffende locatienummer van
de nis aangeven.
Urnenkast in boszone
De urnenkasten in de boszone langs de
Mariastraat zijn speciaal voor Essenhof
ontworpen. Ze zijn vervaardigd van
gekleurd aluminium en kunnen worden
afgesloten met glazen sluitplaten die door
Essenhof worden geleverd. Omdat de
urnenkasten voorzien zijn van doorkijknissen
en er bovenop de kasten beplanting is
aangebracht, maakt het geheel een lichte
indruk en is de sfeer van de urnentuin
groen en landschappelijk. Elke urnenkast
beschikt over nissen van 50 x 50 cm die
ruggelings tegen elkaar zijn gemonteerd.
Voor de voorzijde en de achterzijde van
de urnenkasten gelden verschillende
gebruiksvoorschriften. In één urnennis
kunnen nooit meer dan twee asbussen
worden bijgezet.
Urnenkast - volledig gesloten nis aan
voorzijde
Bij de nissen aan de voorzijde van elke
urnenkast is de aanschaf van een groene
matglazen sluitplaat verplicht. Op deze
sluitplaat kunnen blanco gezandstraalde
letters en tekens naar keuze worden
aangebracht. Achter de sluitplaat is plaats
voor de bijzetting van 1 sierurn of voor 1

of 2 asbussen. Bij deze nissen is er géén
mogelijkheid om tijdelijke of permanente
grafgiften (bloemstukjes, planten, kaarsen,
foto’s) te plaatsen, ook niet bovenop of onder
de urnenkasten, of in de nabije omgeving.
Door deze beperking ontstaat een rustige,
waardige aanblik van de urnenkast als
geheel.
Urnenkast - open of halfgesloten nis
aan achterzijde
Bij de nissen aan de achterzijde van de
urnenkasten is er meer keuzevrijheid voor
de ‘’inrichting’’ en aankleding ervan. De
nissen kunnen op 20 cm diepte worden
afgesloten met een sluitplaat van groen of
wit matglas of van transparant doorkijkglas.
De letters en tekens mogen hierop ook met
gekleurde letters worden aangebracht. In
deze half gesloten nissen is plaats voor 1
sierurn of voor 2 asbussen. Daarnaast is er de
mogelijkheid de nis open te laten. Er kan dan
1 sierurn worden geplaatst.
Voor het plaatsen van een sierurn is
een vergunning nodig, omdat deze
gecontroleerd moet worden op materiaal,
formaat en wijze van bevestiging. Sierurnen
kunnen door Essenhof geleverd worden.
Tijdens kantooruren zijn de urnen bij de
administratie van Essenhof te bekijken. Bij
deze half gesloten en open nissen is er de
mogelijkheid om tijdelijke of permanente
grafgiften (bloemen, planten, kaarsen, foto’s)
in de eigen nis te plaatsen; maar niet
bovenop of onder de urnenkasten, of in de
nabije omgeving.
Urnenkast - dubbele of familienis
Er zijn enkele open nissen beschikbaar
die twee keer zo breed zijn als een gewone
nis, nl. 100 x 50 cm. Dit worden ook wel

‘’familienissen’’ genoemd. Ze zijn bedoeld
voor nabestaanden die graag twee sierurnen
in één nis willen bijzetten. Deze nissen
kunnen niet worden afgesloten met een
sluitplaat. Er is de mogelijkheid om in deze
dubbele nis grafgiften naast de sierurnen
te plaatsen, maar niet bovenop of onder
de urnenkast, of in de nabije omgeving. De
kosten voor een dergelijke nis bedragen
tweemaal de kosten voor een enkele nis.
Urnennis Zuidendijk
De urnennissen op de begraafplaats aan de
Zuidendijk zijn gelegen in een opgehoogd
gedeelte van de urnentuin. Ze bieden ruimte
aan maximaal 2 asbussen. Daarnaast is er
een bescheiden ruimte voor grafgiften. De
sluitplaten worden geleverd door Essenhof
met een belettering naar keuze.
Urnengraf Nassauweg of Zuidendijk
Een urnengraf heeft een oppervlakte van
70 x 70 cm. De asbus kan in het graf
worden bijgezet, of op het graf in een
sierurn worden geplaatst. Ook kan de as
in of op het graf worden verstrooid. In of
op elk urnengraf mogen maximaal twee
asbussen worden bijgezet of verstrooid. Het
urnengraf biedt dus nooit plaats aan meer
dan twee overledenen. Op een urnengraf
kan een liggend gedenkteken of een staand
gedenkteken worden geplaatst. Daarnaast
behoort het aanbrengen van eigen beplanting
tot de mogelijkheden. In de “Voorschriften
voor het aanbrengen van grafbedekking”
wordt beschreven aan welke eisen de
grafbedekking moet voldoen.

begraven. Hierin kan ook een asbus worden
bijgezet. Wanneer het graf bestemd is voor
het begraven van twee overledenen is de
bijzetting toegestaan van maximaal twee
asbussen. In een particulier graf dat is
uitgegeven voor één overledene, mag één
asbus worden bijgezet. Asbus(sen) mag/
mogen ook in het graf worden verstrooid.
Voor de bijzetting of verstrooiing in een
particulier graf is - behalve van de aanvrager
van de crematie die beschikt over de as altijd schriftelijk toestemming nodig van de
rechthebbende van het particuliere graf.

Verstrooien
Een asbus die eerst is bijgezet kan later altijd
nog worden verstrooid, maar andersom is
dat niet mogelijk. Verstrooiing van de as is
een onomkeerbaar besluit. Toch kan deze
vorm van asbestemming bijdragen aan een
goed afscheid. Het is definitief, maar draagt
daardoor ook de boodschap van de ‘’eeuwige
rust’’ met zich mee. Vooral een verstrooiing
in de natuur heeft dat effect. De verstrooiing
op zee is lange tijd de meest gebruikelijke
wijze van asbestemming geweest. Maar er
zijn ook andere mogelijkheden, dichter bij
huis.

Een particulier graf
Soms is er een bestaand particulier (eigen)
graf in de familie waarin al eerder iemand is
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Essenhof strooiveld
Op de begraafplaats aan de Nassauweg
ligt, grenzend aan de Biesbosch Aula, een
algemene strooiakker: een door bomen
omringd grasveld met een natuurlijke
vegetatie. Hier kunt u uw allerlaatste afscheid
vorm geven door zelf in uw aanwezigheid de
as te (laten) verstrooien. U kunt dit alleen
op afspraak doen en hierbij is altijd een
medewerker van Essenhof aanwezig.
Naast het strooiveld bevinden zich
algemene herdenkingszerken waar u een
naamplaatje van de overledene kunt laten
bevestigen. Het plaatsen van persoonlijke
gedenktekens of voorwerpen is bij het
strooiveld niet toegestaan omdat het een
algemene gedenkplaats is die u deelt met
andere nabestaanden. Het is de bedoeling
dat iedereen voldoende ruimte en rust kan
beleven en daarbij niet gehinderd wordt door
voorwerpen die de natuurlijke uitstraling van
het strooiveld kunnen verstoren.
U kunt er ook voor kiezen om as ambtshalve
te laten verstrooien. U bent hierbij dan niet
aanwezig, maar u weet dan toch dat de
overledene haar of zijn laatste bestemming
op Essenhof heeft gevonden.
Zuidendijk vijverrand
Op de begraafplaats aan de Zuidendijk is het
mogelijk om de as een laatste bestemming
te geven tussen de bodembedekkers en
inheemse kruidenlaag van de groene
zone langs de vijverrand. U kunt bij deze
verstrooiing aanwezig zijn, maar het kan ook
ambtshalve worden uitgevoerd.

Verstrooien op zee
Via Essenhof is het eenvoudig te regelen dat
de as op de Noordzee wordt uitgestrooid.
Deze asbestemmingen worden uitgevoerd
door een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.
Na de verstrooiing ontvangt u een bericht
wanneer en waar deze heeft plaatsgevonden.
Wanneer u bij de verstrooiing op zee
aanwezig wilt zijn, neemt u dan contact op
met Essenhof. Wij brengen u dan in contact
met het betreffende bedrijf Ook verstrooiing
per vliegtuig behoort tot de mogelijkheden
welke dit bedrijf biedt.

Andere
asbestemmingen
Nabestaanden kunnen de as ook mee naar
huis nemen. U kunt dan een afspraak maken
met Essenhof om de as te komen ophalen.
De as ophalen
Wanneer u de as zelf wilt gaan verstrooien
wordt de as voor u verpakt in een
‘’strooikoker’’, die eenvoudig te openen is.
Het is in Nederland toegestaan om de as
zelf uit te strooien op een dierbaar plekje,
mits de eigenaar van de grond of het water
hiervoor toestemming geeft. In uw eigen
tuin is het dus nooit een probleem. Wilt u
met de asbus naar een mooi park of bos,
dan dient u te informeren wat de regels
zijn met betrekking tot het gebruik van de
betreffende openbare ruimte. Gemeentes
kunnen in de APV (Algemene Plaatselijke
Verordening) vastleggen waar verstrooiingen
wel of niet zijn toegestaan. In de gemeente
Dordrecht mag het bijna overal, behalve
op verharde wegen en op de terreinen van
Essenhof. In andere gemeentes zijn er soms
meer beperkingen. Daarnaast is het ook

verstandig om in overweging te nemen of
u het werkelijk een prettig idee vindt dat de
as wordt uitgestrooid in een publiek domein
waar bijvoorbeeld kinderen spelen en honden
worden uitgelaten. Hoe geliefd het park of
bos ook was bij de overledene, dat betekent
niet altijd dat het ook geschikt is als laatste
rustplaats.
De as verzenden
U kunt er voor kiezen de as te laten bijzetten
of verstrooien op een andere begraafplaats
dan Essenhof. U dient hiervoor afspraken te
maken met de beheerder van de betreffende
begraafplaats. Essenhof kan dan eventueel
zorgdragen voor de overbrening van de
betreffende asbus. Woont u in Dordrecht,
Papendrecht of Zwijndrecht dan kan de as
door een medewerker van Essenhof thuis
gebracht worden.

Overige leveringen
& diensten
Wanneer u de as mee naar huis wilt nemen
is het van belang dat u nadenkt over de wijze
waarop u de as wilt bewaren of bijzetten.
Er zijn tal van sierurnen en andere (kunst)
voorwerpen verkrijgbaar waarin de as
geborgen kan worden. Essenhof heeft zelf
een beperkt assortiment en adviseert u
graag over de aankoop hiervan. Soms is het
voor meerdere nabestaanden een wens om
(een deel van) de overledene dichtbij zich te
hebben. Essenhof kan er dan voor zorgen
dat de as wordt gesplitst en zorgvuldig en
respectvol wordt verdeeld over meerdere
asbussen of kokers.

Tarieven
Essenhof hanteert een basistarief
asbestemming dat bij de crematie in
rekening wordt gebracht. Dit basistarief is
van toepassing wanneer u kiest voor een
verstrooiing op zee (per schip). Ook het
ophalen van de asbus of strooikoker valt onder
het basistarief, evenals ht ambsthalve bijzetten
van de asbus op of in een urnenplaats. Dit
houdt dus in dat u hiervoor geen extra kosten
verschuldigd bent. Daarnaast zijn bij alle
andere asbestemmingen op Essenhof en
voor andere producten of diensten inzake
de asbestemming, aanvullende tarieven van
kracht. De gemeenteraad van Dordrecht stelt
jaarlijks de Heffingsverordening Essenhof met
de daarbij behorende tarieventabel vast.

Contact
Het kantoor van Essenhof is geopend op
werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.

Essenhof
Gemeentelijke begraafplaatsen
en crematorium
Nassauweg 200
3314 JR Dordrecht
T 078 770 8747
essenhof@dordrecht.nl
www.essenhof.nl

