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Hoe geef je de dood een plaats in het leven en de wereld? 



VOORWOORD 

De dood is onvermijdelijk. De dood fascineert en 
schrikt af. Hij is in iedere cultuur aanwezig: in 
voorstellingen, denken, spreken en gedrag. Het 
laatste decennium wordt het in het Westen steeds 
normaler om de dood zichtbaarder te maken . 
Gedeeltelijk heeft dit verschijnsel te maken met de 
contacten met andere culturen, anderzijds met de 
veranderde samenstelling van de Nederlandse 
samenleving. 

De huidige mortuaria en crematoria op begraaf
plaatsen spelen hier qua functionaliteit, beleving en 
verschijningsvorm echter te weinig op in. De 
oorzaak hiervan ligt in het feit dat er nog steeds 
wordt ontworpen volgens verouderde concepten uit 
de jaren '70. Deze kenmerken zich door een vrij 
functionele inrichting, vaak sober met een zakelijke 
uitstraling. 

Hierdoor zijn de diverse ontwikkelingen die in 
Nederland hebben plaatsgevonden, niet terug te 
vinden in de uitvaartvoorzieningen. Het doel is dus 
een nieuw concept te ontwikkelen. 

In het eerste deel van het afstudeerverslag is er een 
onderzoek verricht. Dit om vat te krijgen op het 
onderwerp 'de dood', maar ook om de ontwik
kelingen wat hebben plaatsgevonden en nog zullen 
plaatsvinden te vertalen naar een concreet concept 
voor een funerair centrum. 

De definitie van een 'funerair centrum': Een plaats 
waar activiteiten, betrekking hebbend op uitvaart en 
rouw, geconcentreerd zijn. En aanvullend: waarbij 
uitwisseling van gedachten en voorstellingen 
tussen verschillende culturen kan plaatsvinden. 

Dit tweede deel is er op gericht een ontwerp voor 
zowel de uitbreiding van de Algemene Begraaf
plaats aan de Tongerseweg te Maastricht maken, 
waarbij de wegen- en groenstructuur van belang 
zijn, als van een funerair centrum, gebruik makend 
van de conclusies uit het onderzoek en de analyses, 
referenties en gedachten. Het funerair centrum 
wordt gesitueerd op deze plek, omdat de gemeente 
Maastricht hier een concreet plan voor een 
uitvaartcentrum verwacht. 

Tenslotte wil ik mijn afstudeerbegeleiders Prof. Ir. 
Bas Molenaar, Arch. A.v.B. Zjak Hofman en Ir. Joost 
Vroege hartelijk bedanken voor de ondersteuning 
en begeleiding tijdens het afstuderen. Vooral de 
inspirerende benadering van het concept en hun 
betrokkenheid hebben bijgedragen aan het slagen 
van het afstudeerproject. 
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01 I N LEI DIN G 

OMGAAN MET DE DOOD 

De dood is onvermijdelijk. De dood fascineert en 
schrikt af. Hij is in iedere cultuur aanwezig: in 
voorstellingen, denken, spreken en gedrag. En 
hoewel de dood onlosmakelijk verbonden is met het 
leven, heeft de westerse samenleving lange tijd 
geprobeerd om de dood onzichtbaar te maken. Het 
paste niet in het modernistisch ideaal van 
rationaliteit en toekomstgerichtheid . Er werd zo min 
mogelijk over gesproken en nagedacht. Ook nu nog 
gaan mensen teveel op in hun drukke leven, 
verdringen de gedachte aan de dood, herhalen 
slechts standaardantwoorden op vragen over de 
dood, of willen zich bewust geen voorstelling 
maken . Toch blijken ook deze mensen zich met de 
dood bezig te houden. De dood blijft een raadsel dat 
zich steeds weer opdringt. Zelfs als de dood geen 
plaats in het leven lijkt te hebben, werkt hij door in 
denken en handelen in de vorm van eindigheids
besef of levenswil. Het laatste decennium wordt het 
in het Westen ook steeds normaler om de dood 
zichtbaarder te maken. Gedeeltelijk heeft dit 
verschijnsel te maken met de contacten met andere 
culturen . De Aziatische reïncarnatiegedachte heeft 
bijvoorbeeld veel discussie losgemaakt. De dood 
wordt meer bij het leven betrokken, wat het omgaan 
met het verlies gemakkelijker maakt. 

VEROUDERD CONCEPT 

In de praktijk worden echter inrichting, beleving en 

routing van de huidige crematoria, uitvaartcentra en 
begraafplaatsen echter nog steeds ontworpen 
volgens verouderde concepten uit de jaren '70, 
volgens een vastomlijnd kader met een fronthouse 
en backhouse. Deze kenmerken zich door een vrij 
functionele inrichting, vaak sober met een zakelijke 
uitstraling . De diverse ontwikkelingen die in Neder
land hebben plaatsgevonden zijn (functioneel) niet 
terug te vinden in de uitvaartvoorzieningen van 
Nederland. 

Ten eerste komt het transparante karakter van de 
omgang met de dood in de huidige uitvaart
voorzieningen niet naar voren. De meeste 
crematoria ervaart men als onpersoonlijk . De aula's 
zijn vaak te laag en missen sfeer en de 
condoleanceruimtes zijn sober ingericht. Doordat 
de Katholieke kerk sinds de jaren '60 tegemoet 
gekomen is aan de belangstelling voor cremeren, 
kiest 50% van de katholieken tegenwoordig voor 
crematie. Nederland, van oudsher een christelijk 
land is nu een van de meest ontkerkelijkte landen in 
Europa. Samen met de ontzuiling, veroorzaakt door 
de multiculturele samenleving, de media en 
globalisering, hebben deze ontwikkelingen gezorgd 
voor een andere manier van omgang met de dood. 
Er is een toenemende vraag om na een crematie of 
begrafenis samen 'iets gezelligs' te doen . Ook wordt 
het traditionele karakter van het ritueel tegenover 
de persoonlijke creativiteit gesteld. Mensen willen 
uniek zijn en zoeken daarom naar nieuwe vormen 
van afscheid die aansluiten bij hun manier van leven 
en persoonlijke wensen. 

Ten tweede bestaat onze samenleving tegen
woordig uit mensen met uiteenlopende culturele en 
religieuze achtergronden. Rituelen en tradities zijn 
voor ieder mens anders. Bij al die verschillen 
passen ook zeer diverse opvattingen over het 
omgaan met het einde van een leven. De 
uitvaartvoorzieningen zijn echter voornamelijk 
toegespitst op de uitvaart van de grootste groep in 
Nederland: de autochtone Nederlanders, een groep 
die ingedeeld kan worden in niet-kerkelijken en 
christelijken. Dit in tegenstelling tot onze huidige 
samenleving die bestaat uit mensen met uiteen
lopende culturele en religieuze achtergronden. Het 
aantal christenen is sinds 1971, de laatste 
volkstelling, gedaald van 75% naar 43%, terwijl het 
aantal moslims is gestegen van 0,4 % naar 5,3%. De 
verwachting is dat het aantal moslims zal toenemen 
tot 8% in 2015. Wat van belang is in een 
multiculturele samenleving betreffende uitvaart
voorzieningen , is dat men niet zozeer rekening dient 
te houden met de verschillende nationaliteiten, 
maar vooral met de verschillende religieuze 
achtergronden . Rituelen en tradities zijn voor ieder 
mens anders. Bij al die verschillen passen ook zeer 
diverse opvattingen over het omgaan met het einde 
van een leven, wat vervolgens verschillende eisen 
aan de uitvaartvoorzieningen in Nederland stelt. 

Ten derde worden de crematoria nog steeds 
ontworpen voor de ver reizende gasten en volgens 
het verouderd standpunt van de SVC (Stichting 
Voorlichtingscentrum Crematoriumbouw) dat alle 
nog te bouwen crematoria gerealiseerd dienden te 
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01 I N LEI DIN G 

worden met 1 aula, 2 koffiekamers en 2 ovens . Deze 
enkelvoudige crematoria hadden een draagvlak 
van circa 450.000 inwoners . De dubbele 
crematoria, uitgebreid met 1 aula, koffiekamer en 
oven, hadden een draagvlak van circa 800.000 
inwoners. De crematoria hadden een inter
provinciale functie en afhankelijk van het draagvlak 
een capaciteit van 8 tot 16 crematies per dag . Het 
gebouw werd meestal gesitueerd daar waar ruimte 
beschikbaar was, weggedrukt uit de stad, als zijnde 
een pariatopia. Naderhand kregen crematoria een 
meer regionale functie en werden ze nabij 
begraafplaatsen gebouwd, gelegen binnen de stad. 
Dit werden multifunctionele crematoria genoemd. In 
de jaren '90 werd hier het mortuarium aan 
toegevoegd. Dit om de daling van het aantal 
crematies op te vangen van maar 2 in plaats van 8 
per dag. Hierdoor werd het exploiteren rendabel 
gehouden . De interprovinciale functie van crema
toria heeft dus plaatsgemaakt voor een meer 
regionale functie. De bewoners worden in staat 
gesteld, gecremeerd te worden in hun regio. Het 
uitvaartcentrum wordt niet meer verbannen buiten 

het leefgebied. Dit proces is echter niet meege
nomen bij het ontvangen van de nabestaanden in 
crematoria en de routing in het gebouw. 

VORMGEVING EN DIALOOG 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is: voor 
uitvaartvoorzieningen een optimale afstemming 
creëren tussen gebouwen gebruikersgroepen in 
zowel functionele, als in expressieve zin. De 
functionaliteit van het funerair centrum volgt uit 
cultureel bepaalde preferenties: 

scheiding tussen formeel en informeel; 
grens tussen publiek en privaat; 
gebruik van de openbare ruimte. 

De expressieve kant van het funerair centrum en de 
context waarin het zich bevindt, moet de culturele 
identiteit weerspiegelen van de gebruikersgroepen. 
Er moet ruimte zijn voor zowel het traditionele 
karakter van het ritueel , als de persoonlijke 
creativiteit. 

Het funerair centrum moet tevens aanleiding geven 
tot uitwisseling van gedachten en voorstellingen 
tussen betrokken mensen uit verschillende 
culturen . Niet alleen met betrekking tot voorstel
lingen en rituelen rondom de dood , maar een gehele 
interculturele oriëntatie waar men inspiratie uit kan 
putten. Een beter onderling begrip, juist op het punt 
van de diep ingrijpende voorstellingen rondom de 
dood, kan veel problemen in de onderlinge 
communicatie voorkomen ofverminderen . 

Het nieuw ontwikkelde concept voor een funerair 
centrum, zal uiteindelijk gekoppeld worden aan de 
Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te 
Maastricht. De gemeente Maastricht verwacht op 
deze plek een concreet plan voor een uitvaart
centrum. 
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02 A A N LEI DIN G 

De gemeente Maastricht streeft al een tijd naar een 
kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het 
voorzieningenniveau, waaronder een uitvaart
gebouw (incl. crematorium) op de Algemene 
Begraafplaats aan de Tongerseweg. 

De uitbreiding betreft een totaalaanbod van 
begraven en cremeren met daarin meegenomen 
nieuwe voorzieningen ten behoeve van het 
overlijden, afscheid nemen, begraven of cremeren. 
Ook wordt er gedacht aan een nieuw urnenveld, 
urnenmuur, verstrooiingsveld en kindergrafveld. 
Aangevuld met bedrijfsoppervlakte en overdekte 
faciliteiten. Deze faciliteiten moeten integraal deel 
uitmaken van het ontwerp en modules / strategieën. 
Tevens wordt er gedacht aan een conversie naar 
een 'park' en niet in de laatste plaats de 
mogelijkheid van de exploitatie van een horeca
voorziening. Gevraagd wordt naar een integrale 
benadering van de uitbreiding en het bestaande, 
monumentale areaal. 

De gemeente Maastricht verwacht een concreet 
plan voor een uitvaartcentrum, met parkeerruimte 
voor zo'n zeventig wagens. Het uitvaartcentrum ligt 
momenteel buiten de begraafplaats, men wilt het 
echter meer betrekken bij de begraafplaats. Omdat 
de begraafplaats aan de Tongerseweg een van de 
ankerpunten is van Maastricht en de stad het 
belangrijk vindt dat de sfeer van de begraafplaats 
gerespecteerd, en eventueel zelfs doorgetrokken 
wordt, werkte ze zelf ook al een voorstel uit voor de 
uitbreiding. 

Het voorlopige plan verlegt de haag die nu de 
begraafplaats schuin afschermt van het landwegje, 
naar de straat en maakt er een rechte scheidslijn 
van die de straat en de woonwagenhoek afbakent. 
De strook tussen straat en haag blijft groengebied. 

De centrale as die de kapel, de obelisk en de 
rotonde met conifeer op de oude begraafplaats 
vormen wordt doorgetrokken en dient zich aan als 
ideale inplanting voor het uitvaartcentrum. Waar as 
en haag elkaar kruisen, komt immers de nieuwe 
hoofdingang. Volgens Jake Wiersma van de 
gemeente Maastricht kan "het uitvaartcentrum zich 
in de as voegen, of zich ernaast plaatsen. Volgens 
ons is het essentieel dat het orthogonale basisplan 
van het kerkhof bewaard blijft." De stad pleit zelfs 
voor een versterking van dat plan en wil daarom het 
gebruik van de huidige monumentale ingang aan de 
Tongerseweg ontmoedigen. 

Om deze plannen te realiseren werkt de gemeente 
Maastricht, Stadsontwikkeling en grondzaken, 
Afdeling Grondzaken, als eigenaar/beheerder van 
begraafplaats Tongerseweg samen met 2 private 
partijen: DELA, begrafenis- en crematievereniging, 
en Sassen-Dielemans BV, uitvaartondernemer. 
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02 A A N LEI DIN G 

ACTUALITEIT EN STATISTIEKEN MAASTRICHT 

Bevolkingssamenstelling Maastricht, naar etnische groepering 
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Crematie populairst in Limburg 
Zes op de tien Limburgers kiezen voor een crematie in 
plaats van een begrafenis. Dat is het hoogste percentage 
van heel Nederland. Samen met Brabant loopt Limburg 
daarmee ver voor op de andere provincies. Dat blijkt uit 
een onderzoek van uitvaartverzorger Monuta . 

Limburgers zijn ook het meest kritisch over uitvaarten. 
Bijna 70 procent van de mensen in Limburg vindt dat 
uitvaarten te eenvormig zijn. Het zou veel creatiever 
kunnen, zo is de mening. 

Schar aan begraafp laatsen 

Stichting voor behoud en herstel 
van Umburgs fu nerair erfgo d 

'" r ocrm \'èNl. 

BEGRAAFP 
vol verbale 
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03 0NTWERPOPZET 

DEEL10NDERZOEK 

In het eerste deel van het afstudeerverslag is er een 
onderzoek verricht. Dit om vat te krijgen op het 
onderwerp 'de dood', maar ook om de 
ontwikkelingen wat hebben plaatsgevonden en nog 
zullen plaatsvinden te vertalen naar een concreet 
concept voor een fu nerair centrum . 

Het onderzoek was afgesloten met een conclusie, 
waarbij er getracht werd de kwaliteiten en 
kwetsbaarheden van uitvaartcentra bloot te leggen . 
De conclusie, die volgde dankzij de onderzochte 
(maatschappelijke) ontwikkelingen en vorm
gevingsaspecten , vormt een blauwdruk voor het 
ontwerp van een funerair centrum. 

Het ontwerpdeel is er op gericht een funerair 
centrum te ontwerpen, gebruik makend van de 
conclusies uit het onderzoek, wat gesitueerd zal 
worden op de Algemene Begraafplaats aan de 
Tongerseweg te Maastricht. De gemeente Maas
tricht verwacht op deze plek een concreet plan voor 
een uitvaartcentrum. 

Allereerst zullen er enkele definities volgen van 
begrippen die meermaals gebruikt worden in het 
ontwerpdeel, dit om onduidelijkheid te voorkomen. 
Alvorens te beginnen met een analyse van de 

context, zullen de conclusies van het onderzoek 
nogmaals behandeld worden. 

Daarna zal de context worden geanalyseerd aan de 
hand van verschillende aspecten die van invloed 
zijn op het slagen van het ontwerp, op deze 
kwetsbare, beladen plek. Eerst wordt de begraaf
plaats en zijn context omgezet naar een grafisch 
schema, zodat het eenvoudiger wordt een analyse 
te maken en het geheel overzichtelijker wordt. 

De analyse zal zich richten op de ligging van de 
begraafplaats in zijn omgeving en zijn historie. In de 
afgelopen jaren is de begraafplaats onderhevig 
geweest aan diverse veranderingen, parallel aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de geschie
denis van Maastricht. 

Vervolgens wordt gekeken naar de relatie van de 
omgeving met de begraafplaats, een extraverte 
beschouwing: hoe sluiten de stadswegen aan op de 
begraafplaats en hoe wordt er toegang verkregen 
tot de dodenakker. Dan volgt een introverte 
beschouwing en worden de verschillende 
aanwezige structuren en de bebouwing van de 
Algemene Begraafplaats onderzocht. Ten slotte zal 
de analyse worden afgesloten met het belichten van 
het gewenste uitbreidingsplan. 

Na deze meer rationele analyse, volgen er enkele 
gedachten die het funerair centrum een verlangde 
emotionele, diepere lading mee moet geven . 

Gedachten en exclamaties die het hart vormen van 
het gebouw. En die het Centrum een karakter 
meegeven wat wenselijk en menselijk is, het moet 
geen lege huls zijn op zo'n beladen plek. 

Aan de hand van het onderzoek, vergelijkbare 
projecten en de wensen van de Gemeente 
Maastricht volgt het Programma van Eisen van het 
Funerair Centrum. Tevens wordt aan de hand van 
het verkregen schema van rituelen van religies en 
culturen omgezet naar handzame routingen voor 
het Funerair Centrum. 

Aan de hand van een aantal referentieprojecten zal 
er getracht worden een idee te geven, wat er voor 
beelden worden nagestreefd in het ontwerp. De 
aspecten ruimte en het omgaan met licht zijn de 
voornaamste redenen voor de keuzes van de 
projecten. 

Tenslotte volgt er een ontwerp voor zowel de 
uitbreiding van de Algemene Begraafplaats, de 
wegenstructuur en groenstructuur, als voor het 
Funerair Centrum. Alle voorgaande analyses, 
referenties, gedachtes en conclusies worden 
verenigd in deze 2 ontwerpen, die uiteraard 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
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04 DEFINITIES 

co-ëxis-ten-tie 

Het (vreedzaam) naast elkaar bestaan. 

co-he-r~nt 

Samenhangend. 

con-fi-gu-ra-tie 

Groepering, formatie, opstelling. 

den-dro-Io~ 

Boomkunde, de studie van bomen, heesters etc. 

fu-ne-rair c~n-trum 

Een plaats waar activiteiten, betrekking hebbend 
op uitvaart en rouw, geconcentreerd zijn. 

ge-ne-a-Io-gisch ar-chief 

Verzameling of bewaarplaats van onderzoek naar 
de verwantschap tussen familieleden. 

mor-fo-Io-~ 

Oe ruimtelijke verschijningsvorm. Oe leer van de 
vorm en structuur van een soort, met speciale 
aandacht voor uiterlijke kenmerken. 

ne-cro-po-lis 

Dodenstad, begraafplaats. 

or-tho-go-naal 

Rechthoekig. 

~-che 

Bewustzijn, ziel. 

ref-rl-ge-ri-um 

Het refrigerium verwijst naar een ritueel in het 
oude Rome, waarbij er een 'herdenkingsmaaltijd' 
op de begraafplaats werd genuttigd. Deze 
maaltijden werden op de dag van de begrafenis, 
negen dagen later en daarna jaarlijks gehouden. 
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05 CON C LUS lES 0 N DER Z 0 E K D E E L 1 

Naar aanleiding van het onderzoek kunnen een 
aantal conclusies getrokken worden. Het laatste 
decennium is het in het Westen steeds normaler om 
de dood zichtbaar te maken en wordt er meer over 
gesproken en nagedacht. De dood wordt meer bij 
het leven betrokken, wat het omgaan met het verlies 
gemakkelijker maakt. Dit verschijnsel heeft te 
maken met de contacten met andere culturen, de 
open en internationale houding heeft er voor 
gezorgd dat de Nederlandse samenleving steeds 
heterogener van samenstelling is geworden, een 
multiculturele samenleving. Ook is globalisering de 
reden dat onder andere de Aziatische reïncar
natiegedachte, veel discussie heeft losgemaakt. Dit 
heeft er weer voor gezorgd dat de kerk als instituut 
invloed verloren heeft in de maatschappij, terwijl 
Nederland van oudsher een christelijk land is. 

Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de 
crematoria, waarvan de vormgeving vaak verwijst 
naar christelijke architectuur: de kerk, niet meer van 
deze tijd zijn. Niet alleen de letterlijke verwijzingen 
naar het christelijk geloof, maar ook de vaak sobere, 
zakelijke inrichting en afstandelijke sfeer hebben er 
voor gezorgd dat veel crematoria gedateerd zijn, 
niet meer aansluiten op de huidige houding ten 
aanzien van het aspect 'de dood'. Er is zelfs een 
toenemende vraag om na een crematie of 
begrafenis samen 'iets gezelligs' te doen, zodat 
DELAai een sober horecaconcept heeft ontwikkeld. 
De koffietafel is op zijn retour. 

Uitvaartvoorzieningen moeten rekening houden dat 
het aantal crematies nog zal stijgen, door de sterk 
groeiende kosten van een begrafenis, nieuwe 
mogelijkheden om een crematie met enige 
ceremonieel te omgeven en een toenemende wens 
om nabestaanden niet op te zadelen met het corvee 
van de grafverzorging. In Nederland ligt het 
crematiepercentage nu rond de 55 à 60%, er wordt 
dus meer gecremeerd dan begraven. Uitvaart
voorzieningen moeten dus de functionele opbouw 
gaan baseren op het crematieproces en dit niet 
langer afleiden van het verloop van een christelijke 
begrafenis. Er wordt een eigen invulling verlangd, 
zodat het crematorium een eigen identiteit kan 
verwerven. 

Er moet echter niet worden vergeten, dat het 
funerair centrum ook moet aansluiten op 
verschillende religies en culturen. Het aantal 
mensen zonder gezindte zal stijgen, net zoals het 
aantal moslims, terwijl het aantal christenen zal 
dalen. En dan zijn er nog Hindoes, boeddhisten, 
Antillianen, Surinamers en joden die deel uitmaken 
van de l\Jederlandse samenleving en waar rekening 
mee gehouden dient te worden. Het funerair 
centrum moet dus, naast het hebben van een eigen 
identiteit, ook flexibel kunnen zijn, zodat er een 
eigen invulling van de inhoud kan plaatsvinden. 

Er zijn 2 ontwikkelingen in de toekomst die het 
funerair centrum sterk beïnvloeden: het stijgende 
percentage allochtonen en de vergrijzing. De 
ontwikkeling van het stijgende percentage 
allochtonen is voornamelijk de reden dat het aantal 
moslims en mensen zonder gezindte zal toenemen 
en het aantal christenen zal afnemen. De 'grijze 
druk' is enige tijd aan het groeien en zal de komende 
tien jaren verder toenemen. De veroorzaakt een 
daling van het aantal christenen en een sterke 
stijging van het overledenen, er zullen in 2050 maar 
liefst 80.000 mensen meer overlijden dan in 2008. 
Het funerair centrum moet dit aantal zien op te 
vangen. 

Parallel aan de hedendaagse opvatting dat de dood 
meer bij het leven wordt betrokken, ligt het ook voor 
de hand het funerair centrum meer in de stedelijke, 
bewoonde omgeving te situeren. Crematoria zijn 
echter weggedrukt uit de stad, als zijnde pariatopia. 
Dit heeft ook deels te maken met de vroegere 
interprovinciale functie, terwijl er nu sprake is van 
een regionale/stedelijk functie. Om die klein
schaligheid rendabel te houden, kunnen er 
meerdere functies in het funerair centrum worden 
verenigd: horeca, winkel, archief, kantoor, 
showroom. Functies die niet alleen gericht zijn op de 
uitvaart, maar ook op dingen die spelen voor en na 
de uitvaart of die er relatie mee hebben. 
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05 CONCLUSIES ONDERZOEK DEEL 1 

De opvatting heerst dat crematoria die buiten de 
bebouwde kom zijn gesitueerd, de groene 
omgeving gebruiken om het crematorium af te 
schermen van het dagelijkse leven. Zo worden de 
nabestaanden in een gepaste stemming gebracht, 
zonder de afleiding van de alledaagse elementen uit 
het leven. Er kan echter ook in een stedelijke 
omgeving een introvert karakter worden gecreëerd, 
ironisch genoeg kan hier worden verwezen naar de 
kerk, maar ook natuurlijk de moskee. 

Het funerair centrum moet een eigen identiteit 
krijgen, dus herkenbaar zijn, de oplossing is 
waarschijnlijk te vinden in een unieke morfologie. 
Symbolische verwijzingen zijn hier geen optie, want 
dan wordt de flexibiliteit teniet gedaan. Een unieke 
morfologie kan worden verkregen door de nadruk te 
leggen op elementen of een compact beeld. Ook 
speelt de vormgeving van de schoorsteen een 
belangrijke rol. Gekeken naar het interieur is het 
creëren van de sfeer een belangrijk uitgangspunt. 
De juiste sfeer bij de plechtigheid is te realiseren 
middels goed licht- en ruimtegebruik, keuze van 
interieur en plattegrondsvorm. Ten slotte is het 
belangrijk dat bezoekers de ingang van het funerair 
centrum makkelijk kunnen vinden, wanneer zij hun 
dierbare de laatste eer bewijzen. De bezoekers 
hebben op dat moment behoefte aan helderheid, 
het moet duidelijk zijn waar de entree zich bevindt. 
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06 A N A L Y 5 E 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
ONTWIKKELEN GRAFISCH SCHEMA BESTAANDE BEGRAAFPLAATS EN CONTEXT 
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06 A N A L Y 5 E 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
ONTWIKKELEN GRAFISCH SCHEMA TRANSFORMATIE CONTEXT 
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06 A N A L Y 5 E 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
ALGEMEEN 

De begraafplaats is omkaderd met muren en hagen 
en kent een orthogonale opzet. Binnen het raster 
van paden liggen "kamers" met graven. De 
begraafplaats is in verschillende periodes 
uitgebreid . Iedere periode wordt gekenmerkt door 
een specifieke invulling binnen de orthogonale 
opzet. De huidige hoofdentree is gelegen aan de 
zijde van de Tongerseweg. De andere entree ligt 
aan de Javastraat. 

Gebouwen en objecten zijn op een specifieke wijze 
gepositioneerd: 

- in de as, kapel, obelisk 
- gekoppeld aan de muur, zoals het huidige 

entreegebouw. 

De algemene Begraafplaats is in 1996 aangewezen 
tot Rijksmonument en deze aanwijzing heeft mede 
bijgedragen tot een hernieuwde belangstelling voor 
dit unieke cultuurmonument dat tot de alleroudste 
algemene begraafplaatsen van ons land behoort. 

De gemeente Maastricht streeft naar een 
uitbreiding van de algemene begraafplaats aan de 
Tongerseweg . De gewenste uitbreiding betreft een 
totaalaanbod van begraven en cremeren met daarin 
meegenomen nieuwe voorzieningen ten behoeve 
van het overlijden, afscheid nemen, begraven of 
cremeren. Ook wordt er gedacht aan een nieuw 
urnenveld, verstrooiingsveld en kindergrafveld . 

CONCLUSIE 
HAALBAARHEIDSONDERZOEK 
Zie bijlage voorde uitwerking 

Uitgaande van het beschreven verzorgingsgebied 
dat is gecentreerd in Maastricht bestaat er een 
crematiebehoefte 698 crematies . Deze behoefte 
zal binnen 40 jaar stijgen tot 1.096 crematies . 
Geconcludeerd wordt dat deze behoefte groot 
genoeg is om een kleinschalig crematorium in de 
regio te situeren. 

TYPOLOGIE 
BEGRAAFPLAATS 

Begraafplaatsen kunnen onderscheiden worden in 
verschillende typen . Van belang is de plaatsing van 
de begraafplaats, de verkaveling van de percelen 
en tenslotte de manier van inrichten van de graven 
op de percelen. De Algemene Begraafplaats in 
Maastricht is voornamelijk een stedelijke begraaf
plaats, maar heeft ook enkele kenmerken van een 
park begraafplaats. 

Als stedelijke begraafplaats is de Algemene 
Begraafplaats binnen het stedelijk gebied van 
Maastricht geplaatst. Dit is omdat de stad er later 
omheen is gegroeid, het was geen bewuste keuze 
geweest van de stadsplanner. In het algemeen is de 
Begraafplaats een Christelijke begraafplaats en 
een afgesloten gebied, door hoge muren die het 

gebied afscheiden van de buitenwereld . Dit type is 
meestal een oudere begraafplaats en wordt 
tegenwoord ig weinig meer toegepast. 

Tegenwoordig is een park begraafplaats de meest 
gebruikelijke vorm: een begraafplaats in een park, 
in of buiten de stad, soms zelfs in het open land 
gelegen . De Algemene Begraafplaats heeft veel 
weg van een park, door gebruik van veel groen en 
aanwezige rustmomenten . De harde afscheiding 
van de Begraafplaats, maakt op de Begraafplaats 
zelf plaats voor een openheid en transparantie, wat 
het parkgevoel oproept. Er is geen sprake van een 
macabere sfeer, zoals men dat zou verwachten op 
een kerkhof, maar er heerst een aangename sfeer, 
die het mogelijk maakt het drukke aardse leven te 
overpeinzen . 

ONTWIKKELINGEN 
CREMATORIA 

Landelijk zijn bepaalde trends waar te nemen op het 
gebied van de grootte, capaciteit en inrichting van 
crematoria . In bijna alle delen van het land is een 
crematorium gelegen. Crematoria zijn zodanig 
gesitueerd dat nog maar op enkele plaatsen in het 
land gesproken kan worden van een grote afstand 
tussen woonkern en crematorium . De interprovin
ciale functie van crematoria heeft plaatsgemaakt 
voor een meer regionale functie . De bewoners 
worden in staat gesteld, gecremeerd te worden in 
hun regio . Het uitvaartcentrum wordt niet meer 

DEEL 2 ONTWERP - FUNERAIR CENTRUM MAASTRICHT AFSTUDEERPROJECT IWAN POVSE -17 JULI 2009 15 



06 ANALYSE 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

ALGEMEEN 

verbannen buiten het leefgebied . 

Het resultaat van deze dichte bezetting is dat de 
crematoria die nog gebouwd worden vaak een 
kleiner of een gedeeld verzorgingsgebied kennen 
en derhalve kleinschaliger van opzet zijn. 
Gebaseerd op het investeringsniveau van DELA, 
hebben die crematoria momenteel 500 crematies 
op jaarbasis. Dit is echter weer in overeenstemming 
met de heersende behoefte aan kwalitatieve 
dienstverlening, persoonlijke aandacht voor de 
afscheidsdiensten en kleinschaligheid. 

Er is een toenemende vraag om na een crematie of 
begrafenis samen 'iets gezelligs' te doen. Een 
uitvaart is meestal een gelegenheid waar 
familieleden elkaar na een lange periode weer 
ontmoeten . In Rotterdam is er een complete lobby 
met bar, waar men na de uitvaart kan dineren. 

Rouwcateringbedrijven verzorgen buffetten, borrel
garnituren, luxe zoetigheden en diners . De 
menukaart kan van tevoren worden samengesteld . 
Dela heeft ook een sober horecaconcept ontwik
keld, waarbij het mogelijk is uitvaartgelegenheden 
op te vrolijken met partijtjes of zelfs familie- en 
vriendenreünies. De koffietafel is op zijn retour. 

Ook ondergaan crematoria een gigantische 
metamorfose met hypermoderne inrichting . De 
hardhouten stoelen en banken maken plaats voor 
zachte, kleurrijke en comfortabele moderne 
meubels zonder leuningen binnen een uitgelicht 
interieur met zelfs kunst aan de wand . Ook het 
geluid binnen het crematorium wordt aangepast en 
verbeterd .. Er wordt getracht om een menselijk 
concept in een warme sfeer neer te zetten. Het 
geheel moet gastvrijheid uitstralen, hospitality 
accentueren. De medewerkers in crematoria 
worden, door nieuwe scholing, meer betrokken bij 
de begeleiding van de nabestaanden . 

VOORZIENINGEN 

gemeente Maastricht 

Het oprichten van een crematorium zal invloed 
hebben op de reeds in de gemeente aanwezige 
voorzieningen op het gebied van lijkbezorging. 
Hierbij is te denken aan de begraafplaatsen, zowel 
gemeentelijk als bijzonder, mortuaria en opbaar
gelegenheden . 

De afscheidsdiensten in de omgeving hebben 
veelal een kerkelijk karakter. Binnen de gemeente 
bestaat er wellicht een grote behoefte om op een 
persoonlijke, niet kerkelijke wijze afscheidsdiensten 
in te richten. De mogelijkheden hiervoor zijn in de 
huidige situatie beperkt. 

Een crematorium is meer dan de verbrandingsoven 
en een asbestemmingsgelegenheid. Een crema
torium heeft een rouwcentrum met afscheids
ruimten nodig evenals de mogelijkheid om over
ledenen voor bepaalde tijd te kunnen bewaren. 

Naast deze aspecten is ook de parkeergelegenheid 
en een juiste verkeerstechnische inpassing van 
belang. Wanneer bepaalde, voorgaand beschreven 
elementen reeds aanwezig zijn binnen de gemeen
te kan een combinatie leiden tot kwaliteits
verhoging . Door bundeling van de verschillende 
functies is het resultaat meer dan de som der delen . 
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06 A N A L Y 5 E 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
SITUERING 

NEDERLAND 

Als een van de grotere steden van Nederland, 
beschikt Maastricht nog niet over een crematorium. 
De dichtstbijzijnste crematoria zijn het Crematorium 
Nedermaas in Geleen, Crematorium Heerlen en 
Crematorium Walpot in Eijsden. 

"Tijdens een rondrit langs een aantal uitvaartcentra 
en crematoria valt vooral de banaliteit van veel van 
de gebouwen op. Een banaliteit die steeds het 
resultaat is van een louter functioneel dogma, al dan 
niet opgesmukt met esthetiek of symboliek. Het 
gevolg van deze redenering is dat het onderscheid 
tussen een uitvaartcentrum en een grootwarenhuis 
niet altijd duidelijk is. Het zijn telkens blokken die 
zich brutaal en uitgestrekt in het landschap planten. 

MAASTRICHT 

Aan de buitenkant zijn ze weinig leesbaar en ook 
binnenin lijk je je in een doolhof te bevinden. Terwijl 
je op het moment datje zo'n gebouw betreedt nood 
hebt aan een overzicht, aan duidelijkheid, aan een 
plek die je in een oogopslag kunt vatten." 

''Als je met de dood geconfronteerd wordt, heb je 
geen nood aan een gekunstelde en vergezochte 
omgeving, waarin zaken aanwezig zijn die de 
mensen op dat moment niets zeggen. Het is iets oer 
en dus heb je een oervorm nodig. Een 
uitvaartcentrum heeft te maken met een complex 
programma en een kluwen van circuits die elkaar 
niet mogen kruisen. " 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS 

De begraafplaats aan de Tongerseweg ligt in 
stadsdeel Noord-west, in de wijk Daalhof. De 
invalsweg Tongerseweg gaat in zuidwestelijke 
richting over in de Maastrichtersteenweg, in het 
Belgische Vroenhoven. De Belgische grens loop 
parallel met hetAlbertkanaal. 

De algemene begraafplaats, ook wel het 
Tongersehof genoemd, wordt begrensd door de 
Tongerseweg, Javastraat, Planetenhof en 
Neptunushof. De begraafplaats is omringd door 
woningen. Uitbreiding is mogelijk tussen het 
Planetenhof, Neptunushof en de Trichterbaan waar 
ook het woonwagenkamp, zendmast en openbaar 
groengebied is gesitueerd. 
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06 A N A L Y 5 E 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

HlS TOR I E Ie Cimétiere Général 

Het stadsbestuur van Maastricht wordt eind 1794 
gedwongen om een begraafplaats aan te leggen 
extra muros, buiten de veste. Begraven - zoals tot 
dan toe gebruikelijk - binnen of rond de kerken mag 
niet meer. Aanleiding waren de erbarmelijke 
omstandigheden, waarin toen op de kerkhoven in 
de binnenstad werd begraven, waarover de 
Napoleontische troepen die in Maastricht verbleven 
(1795-1814) in verschillende rapporten berichtten. 
Ook uit de noordelijke Nederlanden zijn er 
verontrustende berichten te horen: nare lucht van 
lijken-in-ontbinding, graven wat half open liggen en 
kerkhoven die overvol raken . 

Nadat de tijdelijke algemene begraafplaats op het 
voormalige kloosterkerkhof van de Capucijnen en 
de daarop aansluitende stadsbleek al snel te klein is 
gebleken, de ligging ongunstig en het terrein te 
drassig is; koopt de gemeente Maastricht in mei 
1809 een terrein aan langs de steenweg naar 
Tongeren om er een nieuwe begraafplaats aan te 
leggen. Er mocht trouwens wel weer begraven 
worden rond de kerken, maar Maastricht wilde 
graag een nieuwe stedelijke begraafplaats. De 
begraafplaats aan de stadsbleek werd uiteindelijk 
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gesloten in 1813, men heeft de gebeenten ter 
plaatse laten rusten. 

Op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerse
weg, in die tijd ook wel 'Ie Cimétiere Général' 
genoemd naar de stadsmode van toen, wordt er 
besloten dat een graf delven één (Franse) frank 
kost. Nauwgezet worden de maten van de 
grafkuilen aangegeven: 2 meter lang, 80 centimeter 
breed en 1 meter 50 diep, er moest een afstand van 
30 tot 40 centimeter worden aangehouden. Op 23 
december 1811 berichtte burgemeester Coene
gracht aan de leden van de Gemeenteraad dat het 
terrein aan de Tongerseweg voor begravingen in 
gereedheid was gebracht. Het beheer, onderhoud 
en inrichting van de Algemene Begraafplaats ligt tot 
op heden in handen van verschillende gemeente
lijke diensten. In de loop van de geschiedenis werd 
de begraafplaats steeds verder uitgebreid. 
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06 A N A L Y 5 E 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

HlS TOR I E Ie Cimétiere Général 

1811 

De aanleg van de begraafplaats begint in 1811, voor 
de somma van 28.727 francs en 21 centimes. Het 
ontwerp is van architecUplombier - zoals hij zichzelf 
nederig noemde - Jean François Soiron . Op 10 mei 
1809 had hij al het plan van aanleg gereed - na 
enkele wijzigingen - voor een terrein van 1 ha; 
tenslotte werd slechts een halve ha daadwerkelijk 
ingericht. Het ontwerp hield in: de 2 meter 70 hoge 
stenen ommuring met gracht, een lijkenhuisje en 
het huis voor de gatendelver. De laatste wijziging in 
het plan van Soiron was de bouw van het - thans nog 
bestaande - poorthuis in plaats van het eenvoudige 
houten toegangshek. 

De begraafplaats was bestemd voor rooms
katholieken, protestanten en joden. De hoofdpaden 
zijn in kruisvorm aangelegd en beplant met bomen, 
hierlangs zijn de rijken begraven . In de 
binnenvelden werden minvermogenden begraven . 
Achter de ingang van de begraafplaats lag een 
smalle strook die gereserveerd was voor de 
Lutheranen aan de linkerzijde, aan de rechterzijde 
was het gereformeerde -protestantse- deel. Aan 
het uiteinde van het protestants gedeelte is een plek 
waar eens de zelfmoordenaars en misdadigers 
begraven werden. Een aparte plaats was 
gereserveerd voor ongedoopte kinderen. 

I ' 

Het eerste ontwerp voor de Algemene Begraaf
plaats Maastricht getekend door stadsarchitect J.F 
Soiron (1809) 

De joodse gemeenschap van Maastricht had voor 
1811 eeuwenlang haar begraafplaats achter een 
huis aan de Maagdendries. Bij de aanleg van de 
begraafplaats krijgen ze een speciaal ommuurd 
stuk grond, achter het oudste deel van het kerkhof. 
De Israelitische begraafplaats wordt ook wel "Bet 
Chaim" - Huis der Levenden - genoemd, want de 
rechtvaardigen zijn levend bij hun dood. 

De Algemene Begraafplaats werd op 27 januari 
1812 gewijd door pastoor Partouns van de 
St.Servaaskerk. De eerste begraving , van 
Catherina Willems-Zeekaf, vond plaats op 2 
februari 1812. Gemeentelijk grafdelver Dewildt -
overgenomen van de oude begraafplaats op de 
stadsbleek - krijgt de dubieuze eer het eerste graf te 
delven. 

De woning van de doodgraver met poorldoorgang, 
hoofdingang 1811. Het rechterdeel van het 
poorlhuis was bestemd voor de woning van de 
doodgraver en in het linkerdeel was een rouwkapel 
ingericht. De hardstenen poorl is gedecoreerd met 
een blok-motief, tevens zijn de grote deuren in 
Empire-stijl nog steeds te bewonderen. 

1851-1857 Eerste grote uitbreiding 

Het Joodse grafveld/lsraelitische begraafplaats lag 
nog steeds buiten de ommuring en werd tussen 
1953 en 1954 vergroot tot een rechthoekig terrein, 
ter grootte van de thans nog bestaande omvang . 
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De behoefte om de begraafplaats uit te breiden 
ontstond pas rond het midden van de negentiende 
eeuw. Het uitbreidingsplan hield een vergroting in 
van het oostelijk gebiedsdeel met 1 hectare. In 1857 
wordt de uitbreiding gerealiseerd rondom een groot 
rond plein - rotonde- , dat het middelpunt van een 
nieuw assenkruis vormde, naar ontwerp van 
stadsarchitect Johannes Gregorius van den Bergh. 

\ l \ _ 
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Eerste uitbreiding ontworpen door stadsarch. J. G. 
Van den Bergh 

Aan de oostzijde was het middengebied 
gereserveerd voor een nieuwe grafkapel, maar 
deze werd pas in 1885 gerealiseerd. Hij ontwierp 
een tweede poort op vijftig meter ten oosten van het 
bestaande poorthuis. 

Poorlingang 1857 

Zicht van obelisk op de poorlingang 

Op de rotonde werd in 1867 een 7 meter hoge 
obelisk gebouwd, een grafmonument van de familie 
De Stuers. Victor de Stuers (1843-1916) wordt 
gezien als de oprichter van de monumentenzorg in 
Nederland . 

Langs de randen zijn er de zogenoemde 
Engelengraven, graven van kinderen die voor hun 
achtste levensjaar zijn overleden en die in de 
katholieke traditie meteen als engel naar de hemel 
gaan. Daar zijn graf jes bij van tientallen jaren oud , 
die tot op de dag van vandaag zorgvuldig worden 
onderhouden. In de noordoostelijke hoek was er 
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een strook gereserveerd voor het zogeheten 
Kinderperk, waar naast heel jong gestorven 
kinderen ook doodgeboren kindjes een graf je 
kregen. De laatsten vaak anoniem of in elk geval 
tijdelijk. 

Het nieuwe gedeelte werd op 30 juni 1859 ingewijd 
door de pastoor-deken R.W.H . Scheyven van de 
St.Servaas. 

1883 

Sinds 1883 hebben de paters Jezuïeten hun eigen 
grafkelder, gemaakt door de steenhouwer H. Pirey. 
De poort en achterwand zijn rijk geornamenteerd 
met orde- en priestersymbolen. In de grafkelder 
hebben 102 paters en broeders hun laatste 
rustplaats gevonden. 

Verderop, 50 meter in noordoostelijke richting, 
hebben de Soeurs de la Miséricorde een streng 
uitziend gemeenschappelijk graf. De orde is op 14 
augustus 1856 vanuit Luik naar Maastricht 
gekomen. De zusters liggen naamloos in de 
grafkelder. 

1885-1890 

Op initiatief van pastoor-deken mgr. Franciscus 
Xaverius Rutten wordt een neo-gotische 
(kerkhof)kapel met grafkelder gebouwd naar een 
ontwerp van architect Johannes Kayser. 

Zicht op de kapel vanuit het oude gedeelte 

De kapel heeft een souterrainverdieping, 
waaronder zich een kelder bevindt met 52 graven, 
plus één bouwlaag op een octagone plattegrond, 
ingangsportiek aan de westzijde. De kapel wordt 
gedekt door een achtzijdig tentdak met leien en 
nokkruis, het ingangsportiek door een zadeldak met 
leien . Het muurwerk is opgetrokken uit machinale 
steen afgewisseld met geglazuurde baksteen. 

In 1905 breekt er brand uit in de kapel, vermoedelijk 
door blikseminslag. De restauratie wordt door 
stadsbouwmeester Willem Sprenger uitgevoerd. 

Het interieur van de kapel 

1910-15 Tweede grote uitbreiding 

De tweede grote uitbreiding was naar ontwerp van 
landschapsarchitect Levien Gustave Rosseels. De 
uit Leuven afkomstige archifecture et horficulteur 
werd uitgenodigd om een ontwerp te maken voor de 
parkaanleg. Rosseel's vader Pierre Lévin had in het 
vierde kwart van de negentiende eeuw zijn sporen 
verdiend bij de aanleg van nieuwe stadsparken op 
de voormalige vestinggordels van onder andere 
Nijmegen en Maastricht. Bij deze projecten had de 
landschapsarchitect zijn eigen stijl kunnen 
ontwikkelen, een gardeneske landschapsstijl met 
fonteinen, rotsformaties en cascades. 

D E E L 2 0 N T W E R P - F U N ERA I ReE N T RUM M A A 5 TRI C H TAF S TUD EER PRO J E C T I WAN P 0 v S E - 1 7 JUL I 2 0 0 9 22 



06 A N A L Y 5 E 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
HlS TOR I E Ie Cimétiere Général 

" 

AL GEM EENE BEGRAAFPLAATS 
der 0 EMl: E NT E MAASTRICHT. 
VEllZAIllELPLAN. 
()iNt · 

Ir s 1I T 
\1 
I 

I, 
,( 

IJ 

I1 

p I 

I ,. I I ,'I 

" '1& /'.' ,.' 
1 

., ÎJ_ 11 1 
/ ~l" ~ , " !1 

STEENWEG VÜ TONGEREN NAAR MUSTRICItT. 

De tweede grote uitbreiding in 1910, naar ontwerp 
van L.Rosseels. 

De bestaande begraafplaats werd in het plan van 
Rosseels uitgebreid met 3 nieuwe ronde pleinen. 
Ook deze pleinen vormen telkens weer het midden 
van een assenkruis binnen een vierkant veld . Ook 
bij deze tweede uitbreiding werd weer een nieuwe 
poort gemaakt in dezelfde stijl als de oudere 
poorten. Aan deze uitbreiding dankt de Algemene 
Begraafplaats het parkachtige karakter. 

Poortingang 1910 

1914-1918 1e Wereldoorlog 

Naamloos monument voor Belgische oorlogs
slachtoffers . 

1920,1931 en 1940 

In de jaren twintig vond er nog een beperkte 
uitbreiding plaats achter de Joodse begraafplaats 
voor de graven van de socialisten, niet-religieuzen 
en andersdenkenden, 

Later worden er urnenvelden aangelegd, nadat 
crematie door wet en kerk erkend en gelijkgesteld 
werd met begraven. 

De Chinezen en moslims krijgen een plek nabij het 
socialistische deel. 

1940-45 2e Wereldoorlog 

In de ere-rotonde, waar het monument is voor de 
slachtoffers van Indonesië, zijn gesneuvelden uit de 
Tweede Wereldoorlog begraven . Er bevinden zich 
16 Nederlandse graven, waaronder de verzetsheld 
Gerard Fleischeuer. 

Op het Belgisch Erehof bevinden zich 43 Belgische 
graven. Deze soldaten sneuvelden allen in mei 
1940. Ernaast rusten 25 Britten, 13 Canadezen, 1 
Australiër en 1 Nieuw-Zeelander, meestal 
bemanningsleden van bommenwerpers. Deze 
erevelden worden door de gemeente Maastricht en 
de Oorlogsgravenstichting onderhouden. 

Het Belgische Erehof 
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De Gemenebestsoldaten waren bijna allemaal in 
dienst van de luchtmacht. 

Ook werd aan de Tongerseweg ten oosten van de 
kerkhofmuur een "Ehrenfriedhof' voor gesneuvelde 
Duitse soldaten aangelegd, waarnaast een kleine 
strook gereserveerd was voor de slachtoffers van 
de "Feindliches Heer". 

18 augustus 1944 Zwarte vrijdag 

Slechts drie weken voor de bevrijding, op vrijdag 18 
augustus 1944, vond het zwaarste bombardement 
in de oorlogsgeschiedenis van Maastricht plaats. 
Twaalf Amerikaanse bommenwerpers, type B 17, 
lieten twee ladingen bommen vallen. Hun doelwit 
was de spoorbrug. De geallieerden wilden zo de 
verbinding naar Aken afsnijden voor de Duitse 
troepen, die vanuit België op de vlucht waren. 
Helaas werd de spoorbrug nauwelijks getroffen en 
bleef ze intact. 

~ 

Het Albertiplein met op de achtergrond de boter
mijn na het zware bombardement. 

De meeste bommen vielen op twee dichtbevolkte 
woonbuurten, met verschrikkelijke gevolgen: 92 
Maastrichtse burgers en 17 Duitse soldaten werden 
gedood en er waren meer dan honderd gewonden. 
325 huizen werden getroffen waarvan er 29 totaal 
vernield en 26 onherstelbaar beschadigd werden. 
1550 mensen waren in een keer dakloos geworden . 
Twee volle dagen was men bezig de lijken onder het 
puin vandaan te halen , die uiteindelijk werden 
begraven op het kerkhof aan de Tongerseweg. 

1940-1950 Japanse bezetting voormalig 
Nederlands-Indië 

In één der ere-rotondes staat een herdenkings
monument voor Maastrichtse slachtoffers van de 
Japanse bezetting in Indonesië - voormalig 
Nederlands-Indië. De ontwerper is Jean Huismans. 

1956-58 

Uitbreiding naar ontwerp van stadsarchitect ir.F.C.J . 
Dingemans op een smalle strook ten westen van de 
begraafplaats en vooral ten noorden ervan. Deze 
uitbreiding uit 1956 is omzoomd met een hoge 
taxushaag. De Algemene Begraafplaats is dan 14 
hectaren groot, er liggen dan ongeveer 40.000 
Maastrichtenaren. 

1960 

De taxus-haag tussen het katholieke en 
protestantse gedeelte wordt rond 1960 gerooid . De 
oorspronkelijke positie is hier en daar aan de 
achtergebleven wortelstronken herkenbaar geble
ven. Op enkele plaatsen stonden tweeling raven van 
echtparen uit gemengde huwelijken, waarbij de 
katholieke graven sinds 1876 door de heg 
gescheiden waren van de protestantse graven. 
Verschillende van deze tweelinggraven zijn als 
identieke paren uitgevoerd en in vak D en E zijn er 
nog enkele bewaard gebleven. 
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1961 

Piet Satijn ontwerpt een nieuwe hoofdingang, 
portiersloge en sectieruimte voor de Algemene 
Begraafplaats aan de Javastraat. Voorheen was de 
hoofdingang aan de Tongerseweg . 

1970 

Er bestaat de mogelijkheid om een as-urn bij te 
zetten in een urnenveld. 

1983 

Ook Islamieten kunnen er worden begraven . 

Het zandstenen beeld van het Heilig Hart wordt 
enkele meters ten zuiden van de kerkhofkapel 
geplaatst. Het beeld uit 1919, naar een ontwerp van 
Michel Cuypers, stond tot 1983 op het Keizer 
Karelplein . 

1987 

Realisatie van het urnenveld, oftewel columbarium, 
in vak H, naar ontwerp van S. Radscheid. 

Heden 

De aanwezigheid van de vele zeldzame bomen, 
planten en een gevarieerd dierenleven maken van 
de begraafplaats een aantrekkelijk wandelgebied, 
dat bekend als een van de oudste parkachtige 
groengebieden in Nederland. 

De begraafplaats wordt vaak vergeleken met het 
Parijse Père La Chaise, door de aanwezigheid van 
de vele monumentale graven, vaak gesierd met 
werken van bekende Maastrichtse kunstenaars. 
Hier zijn burgemeesters, kunstenaars, politici, 
industriëlen, geestelijken, oorlogsslachtoffers en 
talloze andere Maastrichtenaren te vinden. 
Herinneringen uit vervlogen tijden. 

De graftekens op de Begraafplaats zijn in verschil
lende materialen uitgevoerd. De gewone kortlopen
de huurgraven uit de vierde Klasse droegen vroeger 
een eenvoudig houten kruis met de naam van de 
overledene en zijn geboorte- en sterfdatum. Deze 
houten kruizen stonden uitsluitend in het midden
vak van de grafvelden, terwijl de plaatsen langs de 
pleinen en de paden voor de grafkelders van 
koopgraven en langdurige huurgraven waren 
gereserveerd, de voornamere Klassen . 

Tegenwoordig wordt er voornamelijk gekozen voor 
(natuur)-stenen graftekens. Wanneer er gekozen 
wordt voor een ander materiaal, betreft het meestal 
een overleden kunstenaar of een Maastrichtse 
bekendheid . 
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STEDELIJK WEEFSEL 

Het plangebied wordt begrensd door bebouwing en 
3 verkeersintensieve wegen. De locatie ligt in een 
stedelijk binnen gebied en is voornamelijk omringd 
door woonvoorzieningen. De locatie is goed 
bereikbaar met het openbare vervoer en de auto. 

De meeste wegen van het stedelijk weefsel lopen 
dood op de begraafplaats. 
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TOEGANG EN BEGRENZING 

Er zijn 8 toegangen, waarvan twee voor openbaar 
gebruik; de ingang aan Tongerseweg 292 en aan de 
Javastraat. Er is een toegang aan de westkant voor 
de Joodse Begraafplaats en er is zelfs nog een 
toegang vanuit de woning aan de linkerzijde van het 
hoofdgebouw. De andere ingangen en vooral die 
aan de westzijde, worden gebruikt voor transport. 

grens tussen leven en dood 
afbakening insluiting 
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ASSEN 

Het orthogonale grid van het originele grondplan, 
gebaseerd op de georganiseerde chaos van de 
Britse landschapsstijl, is bij alle uitbreidingen 
gehandhaafd . 

Er zijn vier hoofdassen, die belangrijk zijn voor de 
oriëntatie . 

orthogonale structuur als grid 
overzicht zichtlijnen 
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GROEN 

GROENSTRUCTUUR 

De groenstructuur volgt in het oude gedeelte het 
chaotische patroon, terwijl in het nieuwe gedeelte 
het orthogonaal grid wordt aangehouden. 

De begraafplaats wordt afgebakend door hoge 
naaldbomen bij het nieuwere gedeelte, bij het oude 
gedeelte zijn het zowel naald- als loofbomen, die de 
grens van de muur benadrukken. 

De naaldbomen volgen het orthogonale grid, terwijl 
de loofbomen in het oude gedeelte de ruimtes 
invullen. In het nieuwe gedeelte volgen ook de 
loofbomen het grid. 

De vegetatie verschilt per uitbreiding. In het 
nieuwere gedeelte is er gekozen voor lichtere 
kleuren en kleinere formaten bomen . 

1910 DE TWEEDE GROTE UITBREIDING 

De landschapsarchitect Rosseels schonk veel 
aandacht aan de beplanting van het kerkhof. De 
hoofdassen achter de toegangspoorten werden met 
rode beuken beplant. Het midden van de nieuwe 
ronde erepleinen werden beplant met een Sequoia 
Dendron, een soort reuzeconifeer uit Californië. Op 
de kruisingen van de paden werden vanwege de 
rouwsymboliek treurbomen geplaatst: zoals 
treurwilgen, treuressen, treurberken en een 
zeldzame honingboom in treurvorm. Langs de 
meeste paden staan cypressen, die traditioneel op 
alle kerkhoven staan. 

1956 DE DERDE GROTE UITBREIDING 

Deze uitbreiding is omzoomd met een hoge taxus
haag. 

Landschap 
Landschappelijk en dendrologisch wordt de 
bestaande begraafplaats gedomineerd door 
elementen die het karakter van het oord van de 
dood benadrukken; in de nieuwe opzet wordt 
gestreefd naar een psyche die de continuïteit van 
levenscycli en generaties onderstreept. De 
atmosfeer die gezocht wordt is die van 'opgewekt
heid' hetgeen onder meer bewerkt wordt door de 
accentuering van licht (openheid) en het gebruik 
van bomen en planten die refereren aan het rurale 
en de cycli van de seizoenen (vrucht- / fruitbomen). 
In het beeld van de architectuur zijn referenties aan 
het rurale karakter aanwezig. 
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SYMBOLIEK 

De klimopplant, de laurier en olijftakken zijn 
groenblijvende planten en verwijzen naar het 
eeuwige leven. Klimop, bloemen en bloemen
kransen staat voor de trouw van nabestaanden. 

De taxus blijft altijd groen, staat symbool voor 
onvergankelijkheid, maar ook van rouwen dood. In 

de Griekse mythologie groeit deze 'boom des 
doods', langs de naar de onderwereld. 

De cypres is een rouwboom . De rouwsymboliek 
wordt in verband gebracht met een Griekse sage, 
waarin de jongeling Cyparissus een tam hert - een 
geschenk van de god Apollo - gedood had. Hij 
smeekte de goden om eeuwig te mogen treuren, 
waarop die hem in een Cypres veranderden. 

De treurwilg is de boom van verdriet. De hangende 
takken symboliseren de tranenstroom. Bij de oude 
Germanen is de treurwilg het symbool van de dood. 
In de onderwereld - de Hela - huizen de doods
goden in wilgenbossen rond de rivier Gjöll. 

De Sequoia Dendron, in de burgemeestersrotonde, 
is de grootste boom van Maastricht. Van deze 
mammoetboom zijn exemplaren bekend van 140 
meter hoogte met een ouderdom van 6000 jaar. 
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STAD DER DODEN 

De stad van de doden [necropolis] wordt analoog STAD DER LEVENDEN 
ontworpen aan de stad der levenden. De begraaf
plaats wordt afgebakend van de 'levende stad', 
waarna de verschillende groeperingen worden 
gescheiden en daarna de graven nog eens 
afzonderlijk. Iets vergelijkbaars is te zien in 
moderne steden zoals Manhattan en Barcelona. Er 
wordt gebruik gemaakt van een grid, om structuur 
aan te brengen en chaos te vermijden. Het grid 
maakt de begraafplaats opener en brengt hiërarchie 
aan. 

Zoals eerder vermeld moet de Begraafplaats een 
duidelijke structuur herbergen, zodat de bezoekers 
zich goed kunnen oriënteren en zich alleen maar 
hoeven bezig te houden met hun emoties, die 
genoegvanhunkunnenve~en. 

De Algemene Begraafplaats is een stad der doden, 
die bewandeld wordt door de levenden, die in co
ëxistentie leven met de doden. 

De Begraafplaats moet het gevoel geven dat het 
een fysiek permanente plek is, die beschutting en 
bescherming biedt. Een plek voor bezinning, om je 
terug te trekken Het is een nieuwe woonplek voor de 
doden, die in zijn uitvoering verbonden is met de 
plekken waar we wonen of gewoond hebben. 

Het graf of de urn moet een eigen plek zijn of 
worden, die met ons meeleeft en onze eigen 
persoonlijkheid resoneert. Hierdoor wordt er ook 
een natuurlijk en wenselijk variatie gecreëerd. 

STAD DER DODEN 
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EEN EIGEN PLEK 

Eén van de belangrijkste basisbehoeften van de 
mens, is het hebben van een eigen plek. Een eigen 
plek biedt ons veel meer dan beschutting en 
bescherming. 

Beschutting en bescherming 

Ons leven lang blijven we verbonden met de 
plekken waar we wonen of gewoond hebben. 

Eeuwige verbondenheid 

We laten zien wie we zijn door onze ruimtes aan te 
passen, maar plekken leven ook met ons mee en 
resoneren onze persoonlijkheid . 

Laten zien wat we doen en wie we zijn 
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EEN EIGEN PLEK 

In de hedendaagse tijd kent ons fysiek 2 eigen 
plekken: een permanente en tijdelijke plek. 

Die 2 plekken bakenen een ruimte af waarbinnen 
we ons bewegen, voor zover dat dan mogelijk is in 
een auto. Ze resoneren onze persoonlijkheid, zijn 
maakbaar/modificeerbaar en we geven het een 
karakter. Het huis of een auto kan gezien worden als 
een uitvergrote persoonlijkheid, zoals men zichzelf 
ziet of wilt zien. Het kan ook een vriend(in) zijn, 
mannen geven hun auto soms een vrouwennaam. 
De inrichting en zelfs de buitenkant van een huis en 
auto zegt veel over hun eigenaars. 

Door die 2 plekken aan te kleden, willen we bewust 
of onbewust laten zien wie we zijn. Daarentegen is 
het meestal niet mogelijk om toegang te krijgen tot 
het huis of auto, voor buitenstaanders. Dit heeft niet 
alleen te maken met diefstal, maar meer met de 
behoefte van de eigenaar van het hebben van een 
eigen plek, waar hij ofzij zich terug kan trekken. 

Als onze fysieke tijd om is, als men dood is, verruilt 
ons fysiek de permanente en tijdelijke plekken in 
voor 1 permanente plek. Als je je laat cremeren en 
daarna uitstrooien, daarbij in een rivier terechtkomt, 
is dit natuurlijk een andere zaak. 

In het algemeen is die definitieve plek vooral van 
belang voor de nabestaanden, mensen die een 
bepaalde band hebben met de overledene. Zij 
hebben behoefte aan iets tastbaars en de gedachte 
dat ze de overledene' bezoeken'. 

De permante plek waar wij op doelen is 'ergens op 
deAlgemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te 
Maastricht' . Op die plek bevinden zich talloze 
permante plekken van mensen uit het verleden en 
zullen er nieuwe gecreëerd moeten worden voor 
mensen uit de toekomst. Deze plekken worden 
gehuurd bij een beheerder, in deze situatie is dat 
uiteindelijk de Gemeente Maastricht. 

STAD DER LEVENDEN 

permanente plek 
huis 

tijdelijke plek 
auto 

Deze definitieve plek laat ook vaak zien wie we zien 
en resoneert onze persoonlijkheid . Dit kan middels 
een tekst op een grafsteen, kruis of ander symbool 
zijn, het kan middels de vormgeving van het graf zijn 
of door bloemen/tekeningen van nabestaanden. 
Het kan ook zjjn dat niet zozeer de persoon als 
individu wordt benadrukt, maar meer als onderdeel 
van een groep zoals moslims, joden of christenen. 

STAD DER DODEN 

permanente plek permanente plek 
doodskist asurn 

~;rc.-~ ·~·F~J·. : .. ..-~. ~.T-;;~ 
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. -. ", Il-,'.~."r ~ 
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07 GEDACHTEN 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
AFBAKENING 

REFERENTIE 

AFSTUDEERPROJECT 
Rem Koolhaas 'Exodus' 

"Een collectieve ruimte die paradoxaal genoeg door 
vrijheid gekenmerkt wordt", Holger Liebs, 
kunsthistoricus. 

Een "ommuurde" ingesloten stad der doden in een 
stad der levenden. Er is geen sprake van een goed 
en slecht gedeelte, zoals bij Koolhaas, maar van 
een deel voor de levenden en de doden. 
Overeenkomstig is er wel verplaatsing van 
levenden naar doden, zoals van het slecht naar het 
goede gedeelte. 

De muren bakenen het gebied af en beschermen de 
begraafplaats om zijn integriteit te behouden en om 
"besmetting" van de drukke, uitbreidende stad te 
voorkomen. 

• 
• • 

• 
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08 0 N T W E R P U I TBR E I DIN G 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
AFBAKENING 

Juist in deze tijd waar de meeste grenzen letterlijk 
en figuurlijk verdwijnen, is het goed om grenzen te 
creëren. Het fysieke ervaren van een grens helpt 
mee aan de beleving en heeft een heldere werking 
naar de bezoeker toe. Als levende betreedt je het rijk 
der doden. 

De begraafplaats is uniek als oase van rust en is 
sterk als fysiek afgesloten/verborgen deel. 
Behouden van dramatiek en mystiek. Openheid 
over de dood moet plaats vinden in de dialoog 
tussen mensen, ontmoetingen en niet de context. 
De begraafplaats moet een plek zijn voor bezinning, 
om je terug te trekken. Een forum, zoals in 
Romeinse tijd [Forum Romanum], waar politiek als 
onderwerp plaats moet maken voor de dood. 

Afbakening van de Algemene Begraafplaats 
bepaalt ook een zekere eindigheid en geeft zo op 
een subtiele manier aan, waarwe staan in het leven. 
De schoonheid der vergankelijkheid, verborgen, 
achter een omheining, maar evenzo toegankelijk. 

ruimtelijke interpretatie van het publieke 
afgebakende stad insluiting 

definiëring van grenzen 
oase van rust exclusieve zone 

Er zal altijd een grens tussen leven en dood moeten 
zijn, want het is gewoon een wereld van verschil en 
zou arrogant zijn om dat te ontkennen door juist die 
grenzen weg te halen. Het mystieke moet behouden 
worden, alles wordt tegenwoordig maar ontdaan 
van het metafysische door alles te rationaliseren. 
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08 0 N T W E R P U I TBR E I DIN G 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
AFBAKENING 

De begraafplaats als intermediair: het verbindend 
element tussen de dood en het leven. De 
begrenzing van de begraafplaats moet een 
duidelijke overgang zijn tussen de stad der 
levenden, de buitenwereld en de stad der doden, de 
binnenwereld. Een fysiek afgesloten, verborgen 
deel, om ook het gevoel van dramatiek en mystiek te 
behouden. Binnen die gesloten wereld is er de 
gelegenheid tot openheid over de dood, want die 
moet juist plaats vinden in de dialoog tussen 
mensen, ontmoetingen. Binnen die definitie van de 
grenzen, vindt er een ruimtelijke interpretatie van 
het publieke plaats. 

De afbakening van de Begraafplaats, verwijst ook 
naar de geschiedenis van de stad Maastricht als 
vestingstad. De structuur hiervan is nog steeds te 
herkennen en geeft de stad haar karakter. 

Afbakening: Vesting Maastricht anno 1659 

Nieuwe hoofdingang 
bezoekers en personeel 

Nieuwe groen
begrenzing aan 
de Noord- en 
Westzijde 

Vanuit 
openbaa 
groen 
toegang 
tot 
begraafplaats 

aan- en afvoer 
werkzaam heden 
begraafplaats 

Uitbreiding loods 

Doortrekken assen 

Afbakenen gebied 
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08 0 N T W E R P U I TBR E I DIN G 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
FUNERAIR CENTRUM AAN ASSEN 

Het funerair centrum huisvest zowel intieme ruimtes 
voor afscheid, als gemeenschappelijke ruimtes 
waar ontmoetingen plaatsvinden. Het funerair 
centrum moet het vermogen bezitten om op een 
bepaalde plek, meerdere culturen en religies samen 
te brengen die op zich onverenigbaar zijn en vraagt 
om architectuur die per definitie niet eenduidig is. 

Fase 1&2 
Het gebouw wordt gekoppeld aan de kruising van 2 
assen. De meest uitgesproken as, is die wat de 
Begraafplaats als het ware deelt in een oud en 
nieuw gedeelte. Op het einde van deze as wordt een 
kapel gesitueerd als zijnde een plek voor 
reflectie/bezinning. De andere as, vanaf de kapel 
van Johannes Kayser, wordt als het ware 
opgewaardeerd zoals de 3 parallel-lopende assen. 
Deze as zorgt voor een duidelijke oriëntatie en leidt 
de bezoekers naar de andere, dan christelijke, 
graven en naar het oudste gedeelte van de 
Begraafplaats. 

Fase 3&4 
Het Funerair Centrum wordt gesitueerd binnen een 
nieuw te realiseren "kamer" en schuift in noord
westelijke op om ruimte te creëren tussen het 
gebouwen de graven. Het water begeleidt de 
bezoekers en staat, evenals de poortgebouwen, 
symbool voor de overgang van de wereld van 
levenden naar die van de doden. Analoog hieraan 
wordt de afbakening aangepast, zodat het gebouw 
uit 3 delen zal gaan bestaan: leven, tussengebied 
endood. 3 

2 

4 
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08 0 N T W E R P U I TBR E I DIN G 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
HERKENNING 

Momenten afbakenen 

Noord 

West 

De contouren van 
stad verduidelijken Zuid 

Oost 

Creëren van herkenningspunten/oriëntatiepunten, 
versterken aanwezige kruisingen/rotondes. 

Strategische punten 
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08 0 N T W E R P U I TBR E I DIN G 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
HERKENNING 

De bezoekers hebben behoefte aan helderheid, 
moeten zich makkelijk kunnen oriënteren. 

Noord 

West 

I Reflectie punt 1: overgang leven naar dood 
11 Reflectie punt 2: kruispunt leven en dood 
111 Reflectie punt 3: kapel voor bezinning 
F Funerair centrum 
P Parkeren 

HERKENNINGSPUNTEN 
rotondes en assen 
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09 PROGRAMMA VAN EISEN 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

FUNCTIONELE OPZET 

Crematiebehoefte 

Er is geconcludeerd dat, uitgaande van het 
beschreven verzorgingsgebied dat is gecentreerd 
in Maastricht, een crematiebehoefte bestaat van 
698. Deze behoefte zal binnen 40 jaar stijgen tot 
1.096 crematies. Deze behoefte is groot genoeg om 
een kleinschalig crematorium in de regio te situeren . 

Uitbreiding 

De uitbreiding betreft een totaalaanbod van 
begraven en cremeren met daarin meegenomen 
nieuwe voorzieningen ten behoeve van het 
overlijden, afscheid nemen, begraven of cremeren. 
Ook wordt er gedacht aan een nieuw urnenveld , 
urnenmuur, verstrooiingsveld en kindergrafveld . Dit 
dient aangevuld te worden met bedrijfsoppervlakte 
en overdekte faciliteiten . Deze faciliteiten moeten 
integraal deel uitmaken van het ontwerp en de 
totaalvisie/strategie. Tevens wordt er gedacht aan 
een conversie naar 'park' en niet in de laatste plaats 
de mogelijkheid van de exploitatie van een separate 
horecavoorziening. Gevraagd wordt naar een 
integrale benadering van de uitbreiding en het 
bestaande, monumentale areaal. De inrichting van 
de buitenruimte direct rond de nieuw te realiseren 
gebouwen dient geïntegreerd te worden met de 
inrichting van de begraafplaats. 

Het funerair centrum moet een coherent systeem 
worden van gebouwen met separate functies. Het 
funerair centrum dient zodanig te zijn ingericht dat 

de bezoekers en de feitelijke dienstverlening van 
elkaar gescheiden worden. Voor de bezoekers is 
een ruim uitzicht gewenst omwille van het contact 
met buiten. Gewenst is dus een open en licht 
gebouw, voornaam en sacraal van opzet, niet 
ernstig of sober. Ook dienen de gebouwen zo 
multifunctioneel mogelijk te worden ingericht, vrij 
van symboliek. 

De inrichting van de buitenruimte direct rond de 
nieuw te realiseren gebouwen dient geïntegreerd te 
worden met de inrichting van de begraafplaats. 

Gebouw 

Funerair centrum 4575 m
2 

(inclusief verkeers
ruimtes en atrium metwaterpartiD in twee lagen: 
portalen en voorruimtes, crematoriumgedeelte. 
aula.genealogisch archief. expositieruimte. 
personeelsruimtes 
Het funerair centrum voegt zich naast de as, waarop 
de kapel ligt. Het centrum ligt zodoende ook kortbij 
de andere, dan christenlijke, begraafplekken. Het 
orthogonale basisplan van de Algemene Begraaf
plaats blijft bewaard, zoals de gemeente wenst. 

Een aantal familiekamers (opbaarkamers), waar de 
aanwezigen (ca. 60/2= 30) kunnen zitten om 
afscheid te nemen van de overledene zijn gewenst. 
Het gebouw kent verschillende gebruiken: zowel 
participanten van een begrafenis/crematie, als 
bezoekers van het kerkhof en mensen die het 
genealogisch archief en een expositie bezoeken . 

Het gebouw is niet alleen toegankelijk tijdens de 
openingstijden van de begraafplaats. De familie
kamers zijn 24/7 open en ook de openbare 
faciliteiten als het archief, de verkoop en expositie 
kennen langere openingstijden vanwege het 
publieke karakter. Het uitvaartcentrum is opgevat 
als onderdeel van de omkadering en orthogonale 
opzet van de Algemene Begraafplaats. 

Aula (begane grond) 
De aula heeft voldoende zit- en staanplaatsen, 
relatief 90 en 100.ln Nederland zijn er gemiddeld 60 
familieleden en belangstellenden per crematie 
(cijfers DELA). Vanuit de aula is er zicht op een 
waterpartij en het openbare park. Het sacrale 
karakter van deze ruimte wordt verkregen door de 
verticaliteit en de ruime lichttoetreding . 

Crematorium 
Het crematorium is gelegen in de souterrain, waar 
de technische ruimtes gesitueerd zijn . De voor
ruimte van de crematieovens is ook toegankelijk 
voor bezoekers, zoals hindoes. Er is een was ruimte 
in de nabijheid, waar de bezoekers zich kunnen 
reinigen alvorens de plechtigheid bij te wonen. 

Verkoop en spreekkamer (in het souterrain) 
Beide ruimtes hebben een welkome uitstraling. Bij 
de verkoopruimte worden urnen, aspot jes, voor
beelden van kisten etc . gepresenteerd . De 
spreekkamer is snel toegankelijk via de entree van 
de begane grond, via een trap oflift , en is gekoppeld 
aan de kantoorruimtes voor het personeel. 
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09 PROGRAMMA VAN EISEN 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
FUNCTIONELE OPZET 

Genealogisch archief en studiezaal (in het souter
rain) 
In het archief kan men terecht voor informatie over 
voorouders, geschiedenis van de Algemene 
Begraafplaats en over allerlei zaken betreffende 
funeraire thema's. De belangrijkste bronnen voor 
genealogisch onderzoek zijn de doop-, trouw-, 
begraaf- en lidmatenregisters. In de studiezaal kan 
men op het gemak alles bestuderen en eventueel 
lenen, kopen ofkopiëren . 

Horeca uitgifte en koffiekamers (begane grond) 
Het horeca-gedeelte verwijst naar het refrigerium, 
een oud-Romeins gebruik. Een ritueel waarbij er 
een 'herdenkingsmaaltijd' op de begraafplaats werd 
genuttigd. Deze maaltijden werden op de dag van 
de begrafenis, negen dagen later en daarna jaarlijks 
gehouden. Het is te gebruiken bij bezoek aan de 
Begraafplaats of louter als grand café. Bij de 
koffiekamers kan er gecondoleerd, ontmoet, 
gegeten en gedronken worden, staand of zittend. 

Personeelsruimten 
De kantoortuin voor het personeel biedt flexplek
ken, maar ook een algemene overlegruimte en 
archief. Verder zijn er bergingen en technische 
ruimtes , zoals de ovenruimte en cremulator. 

De verzorgingsruimte, met koeling, voor over
ledenen is tevens toegankelijk en te gebruiken door 
nabestaanden of door een speciale aflegvereniging 
zoals de Gran Sisa. Zo wordt er optimaal tegemoet 
gekomen aan de wensen van de nabestaanden. 

Vervolgens zijn er nog kleedruimtes, toiletten en een 
kantine voor het personeel. 

Expositieruimte 
In de kelder zijn er permanente en tijdelijke 
exposities/tentoonstellingen die refereren aan 
funeraire thema's . 

Parkeren 
De parkeervoorziening is gelegen aan de zijde van 
de Planetenhof. De groene zone langs de Planeten
hof met bomenrij blijft gehandhaafd . Vanaf de 
parkeerplaats is worden de bezoekers door de 
waterpartij en stenen muur begeleidt naar de 
voorruimte van het funerair centrum. 

Zoals eerder aangegeven, ligt het aantal 
familieleden en belangstellenden per crematie 
gemiddeld op 60 personen. Deze 60 personen zijn 
verdeeld over 40 auto's. De parkeervoorziening 
bestaat uit een BO-tal parkeerplaatsen , zodat er 
rekening kan worden gehouden met overlappende 
diensten, het personeel en bezoekers die voor het 
archief of een expositie komen. Het tijdstip van 
crematies valt nooit samen met de ochtend- of 
avondspits . 

Waterpartij 
Het water heeft een belangrijke functie qua routing 
en symboliek. Als bezoekers het funerair centrum 
betreden worden ze als het ware begeleidt door het 
water. Het water daalt de trappen af, waar men de 
wereld der doden betreedt. Het water heeft een 

rustgevend effect en staat symbool voor het leven. 
Qua symboliek vervangt het water als het ware de 
poortgebouwen. Deze hebben sinds vanouds een 
functie om een overgang te creëren tussen leven en 
dood. 

Kapel 
De kapel aan het einde van de as, die de 
Begraafplaats deelt in een oud en nieuw gedeelte, 
in een parkachtige omgeving . Hier kan men zich 
terugtrekken en bezinnen over het hier en nu, het 
leven en de dood. De kapel bestaat uit steen en 
hout, respectievelijk een dood en levend materiaal 
en refereert ook meteen aan het funerair centrum. 

Woonwagenkamp 
Er wordt uitgegaan dat het woonwagenkamp ver
plaatst kan worden naar een geschiktere locatie. De 
woonwagenkampen in Maastricht zijn nu nog 
versnipperd en hebben de status een soort van 
soevereine staatjes te zijn. De verplaatsing van het 
woonwagenkamp zou het mogelijk maken de 
configuratie van het park in haar eigenlijke zin af te 
ronden. 
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09 PROGRAMMA VAN EIS E N 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

SCHEMA RUIMTES BEZOEKERS 

Ruimtes Bezoekers Netto m' EisenlWensen 

POl1alen 75+25 - 100 Toegankelijkheid. openheid. welkom zijn. 

Voorruimte be!angstellenden I Binnen 250 
Oe overgang ven de ontvangst naer de eigenlijke plechtigheid is ruimtelijk gemaakt. Men gaat over van de ena sfeer in de andere. Een I Buiten 225 secrale ruimte ma lichtinval. een ruimte die rust geeft voor en na de plechtigheid. Licnt en transparant. zicht op de natuur. 

Familie ontvangst 25 Een ruimte de een welkome en rustgevende sfeer uitademt 

Chapels en famiHekamers (4x) 4 x 14 + 4 x 22 - 144 

OnwetruimIe 4.5 De mogelijkheid lot 24 uur per dag bezoek. Een sfeer die zorgt voor een~lhuis· gevoel. Persoonlijke kJeine dingen als fatm, desnoods een 
schilderij of een ander persoon~jk iets moel er neergezet kunnen worden. Moel als het ware de huiskamer van de overledene en de 

Mortuarum 80 nabestaande(n) kunnan worden. 

Toiletten I Dames en heren 23+23 - 46 

I Mindervaliden 10 Cenlraal gelegel'\ 

Wa:;ruimte 28 

Genealogisch archief Archief 236 

Studiezaal 100 

Leestafel 70 Rustige bibliotheeksfeer. 

Expositie (kelder) 250 Permanente en lijdelijke exposities/tentoonstellingen de referenties hebben met het 'funeraire' thema. 

Verkoop 50 Sfeer van welkom zjjn, presentatie van umen, aspot jes, ringen, armbanden en mooaillons. 

Garderobe I lockers 37 

Aula met rondgang 370 Via een overgangszone komen nabestaanden, belangstellenden en de overledene samen in een rumte waar het herdenken en afscheid 
nemen plaats vindt naar wens en invulling van de nabestaande(n). Dit laatste kornlot uitdrukking in de architecluur en de inrichting van de 

100 (staan) + gO (zil) ruimte. het geluid. het licht , hel kJimaal. etc. De Lilvaartdienst moe11huis gevolgd kunnen worden via internet. 

Invoer ovens 50 Een ruimte waar een groep bij het crematieproces aanwez;g kan zijn. Aangezien bij veel plechtigheden htsr het definitieve 

afscheid plaatsvindt. dient er extra aandacht aan de ruimte gegeven te worden. Daglichtloetreding. Geen technische maar 
een humane en naluur1 ijke ruimte. 

Horeca· uitgifte I Uitgifte 220 Verwijzing naar hel refrigenum naar oud-Romeins gebruik. Een ruimte waar kan worden gecondo5eerd, ontmoet. gegeten en gedronken, 
m81 kan samen zijn, Slaand, zjttend, etc. Een sfeer van wEmlle en deruÎmte is flexibel indeelbaar. Projediemogelijkheid. Flexibele 

I Koffiekamers (2x) 190 ver1ichlingsmogelijkheden. Te gebruiken bij bezoek aan begraafplaats of louter als gand café. 

SpreekkametS (2x) 45 Bespreken van zaken omlrent uitvaart 

VerkeersruÎmte 800 

Wà8fpartij 2x 100-200 Waer staat symbool VQO( het leven en het een rustgevend effect . 

PafKft'OO tooK VOO( personeolJ au lhJtO'8 x 2Sm' ~ LOOO 

IWcmt nog "", _Md) U~l'J<:'" \,I' liUlA fyrllfafl ~n'n .. n moet i:t1J10vt!Î n t/-

Subtotaal 3525 

Inrichting 

Voorhal . 

Gemakkelijke banken, ptanlen, beetje 
loungeachlig, 

Vaste koelplaat. lage kast met audio 
opslelplek, stoelen, banken, planten, 
bijlellafe/. kapstok , projectiewand. 

Tafels, kasten, computers en 
internetverbinding. Gemald<elijke banken 
en sloelen. 

Banken , bijzettafel , presentatiek.ast . 

Gardetoberekken, parapluhouders 

Projectiewanden, stoelen/banken, 
kalafaJkwagen, katheder. 
kaarsenstandaard, kruis , 
bfoemenplateraus. 

Projectiewanden, banken, 

bijZeUafeis. 

ProJectiewanden. sc.huifvanden, tafels. 
stoeten, statafels, ~anlen , verrijdbare 
condoleranceregistet""S. 

Tafels, stoelen , planten 

Water ovar de trappen. 

P8fj(lIfuvà~t(un atlJei.lakand mei stru1c"at' 
... u bon • .., 
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09 PROGRAMMA VAN EIS E N 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

SCHEMA RUIMTES PERSONEEL 

Ruimten Personeel Netto m" EisenlWensen Inrichting 

Kantoor Kantoortuin 175 Bureaustoel, bureau, vergadertafel, stoelen, kast. 

Archief 12 Flexpl ekken en overlegruimte 

Kantine personeel I chauffeurs 22 Tafels, stoelen, keuken. 

Keuken (incl. berging) 25 + 10 - 35 Professionele keuken, kunnen hier behalve koffie met cake en broodjes ook 
onder meer alcoholische dranken en diverse koude of wanme gerechten 
gebruikt worden. 

Berging 1 en 2 (kelder) 24 + 3 - 27 

Verzorging + koeling 52 + 22 - 74 Ook toegankelijk en te gebruiken door nabestaande(n) Koeling gekoppeld 
aan verzorgingsruimte. 

Opslag kisten 45 

Techniek 1 en 2 (kelder) 25 + 56- 91 

Kleedruimte Dames en heren 28+28-56 Zitbanken, lockers. 

Toiletten (incl. mindervalide toilet) 12 

Ovenruimte, cremulator + filtertechniek 71 Een ruimte liggend aan de gevel, vanwege plofluik in de gevel. Schoorstenen 
onzichtbaar. 

Aan - en afvoer (overledenen) 25 

Verkeersruimte (dienstgangen) 405 

Subtotaal 1050 

TOTAAL 4575 
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10 ROU TIN G 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

ROUWRITUELEN 

Het rouwproces binnen de verschillende religies en 
culturen ontwikkelt zich op een vergelijkbare wijze. 
De dood wordt gezien als een een tussengebied en 
de verrichte handelingen, de route naar, na en van 
de dood verlopen op nagenoeg identieke wijze. De 
invulling, de manier waarop deze éénzelfde route 
wordt doorlopen en ervaren, verschilt echter voor de 
verschillende gebruikersgroepen. 

Het funerair centrum zal zodanig ontworpen moeten 
worden, zodat de drie stadia van het rouwproces: 
voor, tijdens en na de uitvaart, op een zo'n 
natuurlijke wijze kunnen verlopen voor de 
bezoekers. De bezoekers worden vanaf de parkeer
plaats begeleidt door het water. Het water staat, 
evenals de poortgebouwen op de oudere gedeelten 
van de Algemene Begraafplaats, symbool voor de 
overgang van de wereld van levenden naar die van 
de doden. De stenen muur, zorgt voor een harde 
scheiding tussen leven en dood. De overgang van 
leven naar dood verloopt in het Funerair Centrum 
zelf subtieler, door het creëren van een tussen
gebied, waar het afscheid plaats vindt. 

De nadruk van het funerair centrum moet worden 
gelegd op de bezoeker. Als alles goed verloopt, zijn 
ze ervan overtuigd dat de ziel van de dode tevreden 
kan voortleven in het hiernamaals of dat de God(en) 
gunstig worden gestemd. Er moet een gepaste 
sfeer worden gecreëerd, waarbij zijn of haar 
belevenis centraal staat en aspecten als helderheid 
en zorgvuldigheid van belang zijn en nagestreefd 
dienen te worden. 

leven 

afscheid 
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UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

SCHEMA 
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10 ROU TIN G 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

CIRCULATIE 

UITVAARTCENTRUM 
TRADITIONELE ROUTING· EENRICHTINGSVERKEER 

De routing circuleert rond het toileUgarderobe blok. 

hoofdentree 

FUNERAIR CENTRUM 
ROUTING NIEUWE STIJL· TWEERICHTINGSVERKEER 

De routing circuleert binnen een centrale ruimte . 

tree 
bezoekers 
familiekamers 

begraven 
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10 ROUTING 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
CIRCULATIE GEBRUIKERSGROEPEN 

UITVAARTCENTRUM - TRADITIONELE ROUTING 

FUNERAIR CENTRUM - ROUTING NIEUWE STIJL 
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Andrea 

Palladio 

., 
ORT H 0 G 0 N ALE, 
SYMMETRISCHE 
PLATTEGROND 
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WATERTRAP 
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12 ONTWERP FUNERAIR CENTRUM 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

ARCHITECTUUR 

De architectuur van het oude gedeelte van de 
begraafplaats is hoofdzakelijk neoclassicistisch, 
met zowel neogotische als empirische 
elementen. 

Het oude poortgebouw, de hoofdingang, is een van 
de oudste funeraire gebouwen in Zuid-Nederland. 
Het is in eenvoudige neoclassicistische stijl 
opgetrokken , met in de poort dubbele deuren die 
van een empire-omlijsting zijn voorzien . Aan de ene 
kant van de doorgang was de woning van de 
d aan de andere kant de ro nA/w' :;on,PI 

De bisschopskapel, is binnen de Algemene 
Begraafplaats, het meest in het oog springende 
gebouw. Het ligt binnen de eerste grote rotonde, 
gezien vanaf de oude ingang, en versterkt het 
orthogonale grondvlak door zijn aanwezigheid. 
Deze bakstenen neogotische kapel uit 1886, van 
Johan Kayser, is gesitueerd op een achthoekige 
plattegrond en rijkelijk gedecoreerd . 

De Begraafplaats telt verder nog een lijkenhuis en 
twee grafkapellen op het oude gedeelte. 

De architectuur van het nieuwe gedeelte is 
geïnspireerd op het oude gedeelte, maar meer 
eigentijdser, gevarieerder. Het groen onttrekt zich 
hiervan het orthogonale grid . 

Onderdeel van de uitbreiding van 1956-58, was een 
nieuwe toegang aan de Javastraat. Het 
modernistische bakstenen gebouw heeft een 
portiersloge, wachtruimte en toiletten en is 
ontworpen door Piet Satijn circa 1962. 

De loods op het nieuwe gedeelte is volgens 
dezelfde stijl gebouwd, maar zonder decoratie en 
redelijk onopvallend geplaatst tussen het groen. 
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UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
ARCHITECTUUR 

Het funerair centrum huisvest zowel intieme ruimtes 
voor afscheid, als gemeenschappelijke ruimtes 
waar ontmoetingen plaatsvinden. Het funerair 
centrum moet het vermogen bezitten om op een 
bepaalde plek, meerdere culturen en religies samen 
te brengen die op zich onverenigbaar zijn en vraagt 
om architectuur die per definitie niet eenduidig is, 
omdat er geen onverschillig naast elkaar bestaan 
van culturen meer mogelijk is . 

Het funerair centrum wordt gekoppeld aan de 
kruising van 2 assen, ondergeschikt aan het 
oorspronkelijke orthogonale grid . Gericht op de 
assen, gaat het gebouw een dialoog aan met zijn 
omgeving en zorgt tevens voor een duidelijke 
oriëntatie . 

Ook de waterpartijen en parkeerplaatsen worden 
gesitueerd binnen het orthogonale grid. Het water 
begeleidt de bezoekers en staat, evenals de 
poortgebouwen, symbool voor de overgang van de 
wereld van levenden naar die van de doden. De 
waterpartijen vervangen dus als het ware de 
poortgebouwen en staan voor een meer eigentijdse 
benadering ten aanzien van de dood . 

Het rouwproces binnen de verschillende religies en 
culturen ontwikkelt zich op een vergelijkbare wijze, 
met de dood als tussengebied . Echter, de manier 
waarop deze route wordt doorlopen en ervaren , 
verschilt voor de verschillende gebruikersgroepen. 

Het ontwerp van het funerair centrum bestaat 
derhalve uit 3 delen, representatief voor de 3 stadia : 
leven, afscheid (tussengebied) en dood . Het 
zwevende dak verbindt deze 3 delen . Waar er 
buiten het gebouw een harde stenen grens is tussen 
leven en dood, vervaagt deze grens in het gebouw. 
Door het creëren van een tussengebied, verloopt de 
overgang van leven naar dood subtieler. 

:---------------1 • 
: leven : ' 
"~ • .! :.. • ..: :. • ..:!. -:..-.! -:,. • .: :. • ..:!. -.!.:.;.. 

~;;;;;;p::::;;~---------------
: ': afscheid 

:===-=!-- ,t. ,~~s"! ~~eh~e~! i=,';.~!~~~~~ 

;··L~·~~~~~~~~~~~t 

Voor de muur, als harde scheiding, is gekozen voor 
het materiaal steen . Steen is een dood materiaal. 
Dit in tegenstelling tot het materiaal hout, een 
levend materiaal, wat toegepast wordt voor het 
tussengebied, daar waar het afscheid plaatsvindt. 

Leven en dood worden gekarakteriseerd door 
neutraal aardkleurig stucwerk. Het deel wat 
symbool staat voor het leven conformeert zich, naar 
het openbare park en de stad. Het deel wat staat 
voor de dood voegt zich naar de begraafplaats. 

De nadruk van het funerair centrum moet worden 
gelegd op de bezoeker. Als alles goed verloopt, zijn 
ze ervan overtuigd dat de ziel van de dode tevreden 
kan voortleven in het hiernamaals of dat de God(en) 
gunstig worden gestemd. Er moet een gepaste 
sfeer worden gecreëerd, waarbij zijn of haar 
belevenis centraal staat en aspecten als helderheid 
en zorgvuldigheid van belang zijn en nagestreefd 
dienen te worden . 
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12 ONTWERP FUNERAIR CENTRUM 

UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 
RUIMTELIJKE ORGANISATIE 

De ingang naar de parkeerplaats van het funerair 
centrum is gesitueerd aan het Planetenhof, op de 
hoofdas die leidt naar de kapel van Kayser. Vanuit 
de rotonde bereikt men de parkeerplaats. De 
bezoekers worden hiervandaan, door het water en 
de stenen muur, begeleidt naar het funerair 
centrum. Het personeel volgt dezelfde route. 

Daar waar het personeel via een trap of lift naar het 
souterrain gaat, naar de kantoortuin, betreden de 
bezoekers de sacrale voorruimte. Deze open, 
verticale ruimte wordt begrensd door een houten 
vegetatiedak, gedragen door houten kolommen. 
Het transparante karakter van dit tussengebied, 
waar het afscheid plaats vindt, maakt een dialoog 
mogelijk tussen de verschillende gebruikers
groepen. Openheid van rituelen, tot een zekere 
hoogte, zorgt voor een beter begrip tussen 
verschillende culturen en religies. Via deze ruimte 
betreedt men de aula, waar het afscheid plaats
vindt. 

Nadat men afscheid heeft genomen kan men 
dezelfde weg terug volgen en via een opening in de 
stenen muur naar de Begraafplaats gaan. Wordt de 
overledene gecremeerd, dan kan men middels de 
trappen in de voorruimte naar het souterrain gaan, 
om aldaar de crematie bij te wonen. 

Als men het graf of de urn heeft bezocht, kan men 
teruggaan naar het funerair centrum om iets te 
drinken en/of te eten. Het horeca-gedeelte bevindt 
in het noordelijke deel van het gebouw, wat symbool 

staat voor het leven. Dit gedeelte bestaat uit de 
horeca-uitgifte en de koffiekamers en opent zich 
naar de stad. Men is weer in de wereld der 
levenden. In deze ruimten kan er contact plaats
vinden tussen verschillende gebruikersgroepen, in 
een meer ongedwongen sfeer. 

De lijkwagens bereiken het gebouwdeel wat 
symbool staat voor de dood (zuid-westelijke zijde) 
via de hoofdas die ontsloten wordt aan de 
Javastraat. De kist wordt hier gebracht naar het 
mortuarium, waar tevens de familiekamers zijn. 
Deze zijn continu te bezoeken. 

tNoord 

Via het mortuarium kan de kist naar de aula worden 
gebracht of via een lift naar het souterrain. In het 
souterrain is de was- en koelruimte, die grenzen aan 
de ovenruimte. 

Het funerair centrum biedt tevens de gelegenheid 
om het genealogisch archief te bestuderen, een 
expositie te bezoeken of om een geschikte kist uit te 
zoeken in de verkoopruimte. Deze ruimtes bevind
en zich in het souterrain en zijn van buiten te 
bereiken via de trap, waar men begeleidt door het 
water het souterrain betreedt. Ook deze bezoekers 
hebben uiteraard toegang tot het horeca-gedeelte. 
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UITBREIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TONGERSEWEG 

GEBRUIK RELIGIES EN CULTUREN 

Begrafenisritueel 

Christenen, mensen zonder gezindte, Antillianen, 
Surinaamse Creolen, kleine groepen boeddhisten 
en hindoes 

In het christelijk geloof bestaat de mogelijkheid om 
zowel begraven als gecremeerd te worden . Het 
opbaren en afleggen, oftewel het wachten en 
voorbereiden op het afscheid zijn andere kenmerk
en de handelingen binnen het christelijke geloof. 
De Antillianen en Surinaamse Creolen kennen 
alleen het begraven, volgens de rooms-katholieke 
gebruiken . De Surinaamse Creolen kennen daaren
tegen ook een cyclisch wereldbeeld. Ook vindt de 
lijkbewassing en kleding plaats door een speciale 
aflegvereniging: Gran Sisa. 

Bij de Hindoes worden kinderen , Hindoestanen en 
leden van bepaalde ascetenorden begraven en 
wordt tijdens de plechtigheid het hoofd van de 
overledene, in een open kist, naar het noorden 
gericht. Sommige Boeddhisten laten zich ook 
begraven, de kist wordt hier echter gesloten als 
iedereen het lichaam heeft gezien . 

In tegenstelling tot de islamieten en joden, zijn de 
begrafenisrituelen van deze gebruikersgroepen 
uitgebreider, er wordt meer tijd voor uitgetrokken. 
Deze gebruikersgroepen kennen bepaalde rust
momenten tijdens het afscheidsritueel. 

De familie betreedt het funerair centrum begeleidt 
door het water. Ze komen binnen in een open, 
sacrale ruimte , de voorruimte. Hier kunnen zich ook 
de belangstellenden verzamelen , dit kan echter ook 
in de buiten voorruimte, aan de andere kant van de 
muur. Op deze plek worden ook bloemen en andere 
grafstukken verzameld. 

De familie kan kleding en kostbaarheden kwijt in de 
garderobe en eventueel wachten in de ontvangst
kamer. De familie kan daarna via een zijdeur de aula 
betreden, waar de belangstellenden mogelijk al 
plaats hebben genomen. In de aula, die onderdeel 
uit maakt van de funeraire hal, hangt een verheven 
sfeer, dankzij de oriëntatie en het licht- en 
materiaalgebruik. De verticale constructie bestaat 
uit houten balken en kolommen, wat een open 
ruimte creëert, terwijl het hout een gevoel van 
warmte oproept. 

Vanuit de aula heeft men zicht op de waterpartij , die 
begrensd wordt door de stenen muur en het 
openbare park. Een verwijzing naar het leven, 
waarvan men afscheid neemt. 

Naar gelang de religie of cultuur, wordt de aula 
aangepast middels symboliek, attributen etc. Ook is 
het mogelijk de aula naar persoonlijke wensen in te 
richten en bestaat ook de mogelijkheid om de 
plechtigheid digitaal op te nemen. Verre familie kan 
de plechtigheid eventueel live volgen via internet. 

De kist wordt via de dienstingang binnengebracht, 
door de een zijdeur van de aula . Ook is het mogelijk 
dat de kist zich al bevindt in het funerair centrum. 

Dan wordt de kist uit de koelruimte in het souterrain, 
getransporteerd naar een ruimte naast de aula. De 
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GEBRUIK RELIGIES EN CULTUREN 

voorganger, die zich kan omkleden in de kleed
kamers van het personeel, vervolgt dezelfde weg 
als de kist. 

Na afloop van de plechtigheid wordt de kist, onder 
leiding van de funeraire begeleider, door de familie/ 
kistdragers meteen gedragen naar het grafveld. 
Men loopt via een opening in de stenen muur de 
aula uit en men betreedt de Begraafplaats. 

Na de begrafenisceremonie gaat de familie, 
gevolgd door de belangstellenden, via de hoofdas 
terug naar het funerair centrum. De hoofdas begint 
bij de kapel van Kayser en eindigt bij de ingang naar 
de parkeerplaats. 

Via een opening in de stenen muur, betreedt men 
weer de wereld der levenden. Men heeft dan de 

keuze om te vertrekken of gebruik te maken van het 
horeca-gedeelte. De familie kan een koffiekamer 
betrekken en kiezen uit een ruim assortiment aan 
eten en drinken. De menukaart kan van tevoren 
worden samengesteld. 

Bij vertrek haalt men de kleding en eventuele 
kostbaarheden op uit de garderobe en verlaat men 
het funerair centrum via het portaal. Begeleidt door 
het water loopt men naar de parkeerplaats en 
verlaat men de Algemene Begraafplaats. 

Begrafenisritueel 

Islamieten enjoden 

Volgens de islamitische en joodse wetten, wordt 
alleen het begraven toegestaan . Liberale joden 
kunnen zich laten cremeren, maar dit is in principe 
verboden . De Islamieten en Joden gaan er van uit 
dat, Allah respectievelijk de Messias zal oordelen 
over hun leven. Ze gaan naar de hemel of hel. Dat 
hangt er van af hoe je geleefd hebt. De doden zullen 
op de laatste dag opstaan uit de dood, daarom 
worden ze dus niet gecremeerd. 

Zowel in de islam, als binnen het jodendom is het 
verplicht zo snel mogelijk begraven te worden, 
omdat men in principe binnen 24 uur begraven dient 
te worden. Het wachten past niet in het schema van 
het begrafenisritueel. Het begraven binnen deze 

termijn is echter door de reistijd dan wel door de 
Nederlandse wet echter vrijwel onmogelijk. In 
Nederland geldt namelijk: 'Begraving of verbranding 
geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden 
en uiterlijk op de vijfde dag na die van het overlijden' . 
Hier kan dan wel weer ontheffing voor worden 
aangevraagd, zodra de dood door een arts is 
vastgesteld . 

Voordat de overledene in de kist wordt gelegd, 
wordt deze ritueel gereinigd door een persoon van 
hetzelfde geslacht. Na de reiniging worden de 
Islamieten op hun rechterzijde in de kist gelegd, 
daarna wordt de kist naar de aula gebracht. 

De familie en belangstellenden betreden, begeleidt 
door het water, het funerair centrum. Men wordt 
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vanuit het portaal, via de voorruimte, meteen 
doorverwezen naar de aula. 

Voor de islamieten bestaat de mogelijkheid om de 
begrafenisplechtigheid buiten plaats te laten 
vinden, aan het water, in het verlengde van de aula. 
Een islamitische afscheidsceremonie staat open 
voor iedereen. Het openbare karakter van de 
plechtigheid wordt extra benadrukt, doordat de 
buitenruimte grenst aan het openbare park. 

Bij de islamieten wordt, vaak onder begeleiding van 
een imam, een ritueel dodengebed uitgevoerd. Het 
laatste gebed moet worden gedaan met het gezicht 
in de richting naar Mekka, richting de muur, het 
zuidoosten. Vervolgens lopen de mannen, langs de 
kist voor een laatste afscheid. Voor de vrouwen 

vindt er meestal een aparte mogelijkheid tot 
afscheid plaats. 

Bij de joden wordt er symbolisch voor de ver
bondenheid met Israël, wat aarde uit Israël 
uitgestrooid over de overledene. De uitvaart start 
met een rouwdienst waarbij het verdriet niet te zien 
is, omdat het vertoon hiervan in het openbaar 
verboden is. Bijwoning van de dienst wordt als een 
religieuze plicht gezien. De dienst wordt geken
merkt door soberheid en strikte rituelen. 

Na het afscheid vertrekt de familie en belang
stellenden met de kist via een opening in de muur, 
op weg naar het grafveld. Na enkele gebeden, 
wordt de kist in het graf gehesen en wordt het graf 
dichtgegooid. 

Het begraven gebeurt in een eeuwigdurend graf, 
want men gelooft in een lineair wereldbeeld. Joden 
worden begraven met het hoofd naar het westen en 
de voeten naar het oosten. Zodoende is het gezicht 
gericht naar het Oosten, naar de stad Jeruzalem. 
De islamieten worden begraven richting Mekka. Op 
een Joodse begraafplaats, mag er geen beplanting 
aanwezig zijn, want dit onttrekt sappen aan de 
bodem. Dit is ook de reden dat men vaak 
kiezelsteentjes vindt op graven i.p.v. bloemen, een 
teken dat het graf met een bezoek werd vereerd. 

Bij terugkomst wordt door iedereen de handen 
gewassen, omdat deze door de bijwoning aan de 
begrafenis ritueel onrein zijn geworden. De joden 

en islamieten maken doorgaans geen gebruik van 
het horeca-gedeelte om te condoleren. Deze 
gebeur-tenis vindt plaats op het grafveld. Mocht 
men toch gebruik willen maken van de 
koffiekamers, dan is dat geen enkel probleem. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om hier de volgende dagen 
mensen te ontvangen. Onder de bezoekers zijn 
altijd mensen die van ver moeten komen en daarom 
de begrafenis niet kunnen bijwonen. l\Ja het 
condoleren, vertrekt men weer via het water naar de 
parkeerplaats. 
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Crematieritueel 

Christenen, mensen zonder gezindte, hindoes, 
boeddhisten en kleine groepen liberale joden 

In het algemeen geloven mensen die zich laten 
cremeren, dat men wordt geboren, leeft, sterft en 
wordt herboren en gereïncarneerd in een nieuw 
lichaam dat al dan niet menselijk is. Dit geldt zeker 
voor de hindoes en boeddhisten, die geloven dat het 
leven een ononderbroken voortgaand proces is. 

De familieleden van hindoes en boeddhisten zorgen 
voor het wassen en afleggen van de overledene, dit 
is mogelijk in de verzorgingsruimte van het funerair 
centrum. Boeddhisten mogen hun overledenen na 
het overlijden niet aanraken . Om de geest uit het 

lichaam te laten ontsnappen, moet men het 
minstens 8 uur laten liggen. 

Gedurende het rouwbezoek staat de kist open en 
worden er toespraken gedaan . Tot slot lopen de 
aanwezigen langs de kist als afscheid. Bij de 
boeddhisten wordt er op verre familie zo lang 
mogelijk gewacht, voordat de kist dichtgaat. Ook is 
het van belang dat er voor en na het overlijden, het 
liefst zoveel mogelijk boeddhistische monniken 
worden uitgenodigd . 

Op de dag van de crematie wordt de hindoefamilie 
bezocht door de Pandit, om te helpen met de 
voorbereidingen van de plechtigheden. Reinheid 
voor deelname is belangrijk . Bij de boeddhisten 
speelt er meestal een orkest op de dag van 
crematie. Er wordt alle moeite gedaan, om het 
verdriet, eenzaamheid en angst voor geesten te 
verdrijven door muziek en het samenzijn. 

Nadat men het funerair centrum betreedt, gaat men 
via de voorruimte door naar de aula. De familie kan 
de kist vanaf de parkeerplaats of de ingang aan de 
Javastraat zelf naar de aula dragen. Het kan ook zijn 
dat de kist zich al bevindt in de aula. Afhankelijk van 
de religie worden er teksten gelezen, mantra's 
gereciteerd, gezongen en uiteindelijk afscheid 
genomen. De sfeer verschilt ook per religie, deze 
kan zowel somber als uitgelaten zijn. Sommigen 
zien de dood als een nieuw begin. De hindoes en 
boeddhisten hebben wellicht een voorkeur voor een 
buitendienst, dit is natuurlijk mogelijk. Voor de 

hindoes is het van belang dat de kist zo wordt 
neergezet, dat het hoofd van de overledene naar 
het noorden is gericht. 

Na de plechtigheid gaat de kist de aula uit en wordt 
via een lift getransporteerd naar het souterrain. Van 
hieruit wordt de kist gebracht naar de invoerruimte, 
waar de familie zich al heeft verzameld. Wil de 
familie de kist zelf dragen naar de invoerruimte, dan 
is dit geen probleem, het is echter niet aan te raden, 
omdat men dan de kist via de trappen moet dragen. 

Bij de hindoes wordt de deur een stukje opengezet. 
De Pandit zegt mantra's op en leest teksten voor, 
waarna de offeraar op de knop drukt en de kist in de 
oven verdwijnt. De boeddhisten lezen hun over
ledene instructies voor uit het Tibetaanse doden-
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boek, zodat deze het juiste inzicht wordt gegeven. 
Als men niet tot een specifieke religie behoort, kan 
men in tegenstelling tot de vaak strikte rituelen, juist 
kiezen voor een meer persoonlijk afscheid. Nadat 
de kist in de oven is verdwenen, begeeft de familie 
zich naar het horeca-gedeelte of naar buiten. De as 
wordt in de tussentijd verzameld en in een urn 
bewaard. De urn wordt daarna aan de familie 
overhandigd. 

De familie kan de urn plaatsen in de urnenwand, 
aan de stenen muur, of eventueel bij een urnenveld 
op het ouder gedeelte van de Begraafplaats. Ook 
heeft men de mogelijkheid om de as ergens anders 
uit te strooien, over aarde, lucht of stromend water. 
Hindoes strooien de as bij voorkeur uit over 
stromend water, er is echter geen rivier of beek 
aanwezig op de Algemene Begraafplaats. Het is 
natuurlijk mogelijk om een kunstmatige rivier aan te 
leggen zoals gedaan is bij het Crematorium 
Enschede. Dit zou echter afbreuk doen aan het 
oorspronkelijke karakter van de Begraafplaats. Men 
moet de authenticiteit van het ritueel beschermen, 
dat anders teniet zou worden gedaan door een 
artificiële ingreep. 

Na het laatste afscheid kan men de familie 
condoleren in de koffiekamers en genieten van een 
ruim assortiment aan eten en drinken. Na het 
samenzijn vertrekt men, begeleidt door het water, 
naar de parkeerplaats, op weg naar het dagelijkse 
leven. 
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ii BIJ LAG E N 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

LOCATIES CREMATORIA VERZORGINGSGEBIED 

Als een van de grotere steden van Nederland, 
beschikt Maastricht nog niet over een crematorium. 

Crematorium Eigenaar Afstand tot crematies crematies 
centrum 

Maastricht 
(km.) 2006 2007 

Geleen DELA 203 2.189 2.058 
Heerlen Yarden 269 2.637 2 .213 
Kerkrade Monuta 295 8 567 
Eijsden Particulier 12,4 nvt geopend 

TOTAAL 
crematies 4.834 4.838 

De dichtstbijzijnste crematoria zijn het Crematorium 
Nedermaas in Geleen, Yarden Crematorium 
Heerlen, Crematorium Schifferheide in Kerkrade en 
Crematorium Wal pot in Eijsden. 

Concurrentie 

Het plan in Maastricht mag geen concurrentie 
veroorzaken met omliggende gelijkwaardige 
voorzieningen in Geleen, Heerlen, Kerkrade en 
Eijsden. Dit in verband met het mogelijke ontstaan 
van een situatie van onrendabele bedrijfsvoering 
van een van de voorzieningen. 

BEPALING VERZORGINGSGEBIED 

Uitgaande van een verzorgingsgebied met een 

straal van ca . 15 km vanaf de Tongelreseweg komt 
DELA tot het verzorgingsgebied, wat op de 
afbeelding binnen de rode cirkel ligt. 

Een aantal gemeenten zijn binnen dit verzorgings
gebied gelegen. De percentages geven bij 
benadering aan welk aandeel van het inwoner
aantal gericht zal zijn op het crematorium te 
Maastricht onder invloed van verzorgingsgebieden 
van andere crematoria . Deze percentages heeft 
DELA gebaseerd op de ligging van de woonkernen 
per gemeente en hun oriëntatie op de crematoria . 
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1. Eijsden 
2. Maastricht 

3. Margraten 
4. Meerssen 
5. Valkenburg aan 

de Geul 

(25%: invloed Eijsden) 
(100%: invloed op 
Geleen) 
(50%: invloed Eijsden) 
(50%: invloed op Geleen) 

(75%: invloed Geleen, 
Heerlen) 

BEPALING CREMATIEBEHOEFTE 

Inwoners verzorgingsgebied 

Op basis van de gemeenten (en hun aandeel) 
binnen dit verzorgingsgebied zal bepaald worden 
wat de crematiebehoefte is. Om de behoefte aan 
een crematorium te berekenen zijn alle 
inwoneraantallen weergegeven van de gemeenten 
binnen het verzorgingsgebied. 

Gemeente Inwoneraantal Aandeel in Totaal 

2008 verzorgingsgebied inwoners 
Verz. 

gebied 

Eijsden 11.483 25 % 2.871 

Maastricht 118.022 100 % 118.022 

MarÇJraten 13.542 50 % 6.771 

Meersen 19.756 50 % 9.878 

Valkenburg 17.1 01 75 % 12.826 

aan de 
Geul 

Totaal: 179.904 150.368 

Binnen het verzorgingsgebied is een inwoneraantal 
van 150.368 personen aanwezig waarvan 
aannemelijk is dat, indien zij zouden kiezen voor 
crematie als vorm van lijkbezorging, op het 
crematorium van Maastricht gericht zijn. 

Prognose bevolkingsgroei 

We nemen aan dat het voorgaand berekende aantal 
inwoners onderhevig zal zijn aan de landelijke 
stijging van het inwoneraantal. Er zal nu inzicht 
worden gegeven in de te verwachten bevolkings
groei tot en met het jaar 2050. De navolgende 
bevolkingsprognose is gebaseerd op gegevens 
over de nationale bevolking van het CBS. 

Aantal 
personen 
gericht op 

het 
Bevolkingsomvang Groei index crematorium 

Jaar Nederland (CBS) Maastricht 
2008 16.353.976 100 150.368 

2010 16.432.518 100,48 151 .090 

2015 16.595.400 101.48 152.588 

2020 16.747.887 102,41 153.990 

2025 16.882.464 103.23 155.227 

2030 16.975.872 103,80 156.086 

2035 17.005.390 103.98 156.357 

2040 16.963.080 103,72 155.968 

2045 16.879.512 103,21 155.200 

2050 16.797.096 102,71 154.442 

Voor de berekening is uitgegaan dat de landelijke 
trend ook zal gelden voor de regio Maastricht. De 
nationale bevolking zal in 2050 gestegen zijn met 

2,71% ten opzichte van 2007, nadat de bevolking 
zelfs met 4% zal stijgen in 2035. Een stijging van 
2,71 % binnen de in het verzorgingsgebied 
bepaalde groep inwoners betekent een toename 
van het aantal bewoners van 150.368 in 2008 tot 
154.442 in 2050. Een toename van 4.074 personen. 

Sterfteprog nose 

S.volklngs- Sterft.promillage Aantal personen Overiedenen I omvang Nederland gerlchl op het Verzorglng.-
Overledenen In Nederland (overledenen/be- cremalorlum Gebied I Ja.r Nederland yolklngaomvang) Ma .. trlcht 

2008 139.288 16.353.918 8511 150.388 1.281 

2010 143.032 16.432.518 8,704 151.090 1.315 

2015 152.486 18.595.400 9, 188 152.588 1.402 

2020 162.77 1 16 .747 .867 9,719 153.990 1.4911 

2025 175 .331 16.882.464 10385 155.227 1.812 

2030 190.111 16.975.872 11199 156.086 1.746 

2035 204 .783 17.005.390 12 .041 156.351 1.883 

2040 215.Q12 16.963.080 12675 155.968 1.977 1 

2045 219.075 16.879.512 12.979 155.200 2.014 

2050 218.858 16.797.096 13 ,030 154.442 2.012 

Het landelijke sterftepromillage bedraagt in 2008 
8,517%0. Het toepassen van dit promillage op de 
inwoners van het verzorgingsgebied betekent dat in 
2008 1.281 personen komen te overlijden. Om de 
sterfteprognose te bepalen voor de toekomst zal de 
sterfteprognose van het CBS worden toegepast op 
het promillage (zie tabel , het verwachte aantal 
overledenen/ verwachte bevolkingsomvang). Er is 
te zien dat het sterftepromillage door de vergrijzing 
zal stijgen (zie tabel). Het aantal personen dat komt 
te overlijden zal oplopen tot 2.012 in 2050. Een 
toename van 731 personen, bijna 60 %! 
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Crematiecijfer 

Het landelijke crematiecijfer is ongeveer 54,48% 
(bron: Cijfers verstrekt door Landelijke vereniging 
Crematoria (LVC) 2007). In Engeland en 
Scandinavië (met uitzondering van Finland) is het 
crematiecijfer zelfs ca. 70%. De verwachting is dat 
het crematiecijfer in Nederland ook zal stijgen, 
voorzichtigheidshalve heeft DELA hier een indicatie 
van 60% voor genomen. In de berekening van het 
crematiecijfer voor het servicegebied van een op te 
richten crematorium te Maastricht gaan we uit van 
de landelijke percentages. In navolgende tabel is de 
sterfteprognose gekoppeld aan het crematiecijfer 
binnen het verzorgingsgebied . 

Inwoner· Overledenen Crematie: Crematie: 

aantal verzorgings 54,48% 60% 
verzorglngs gebied 

Jaar ~ebied 

2008 150.368 1.281 698 769 
2010 151 .090 1.315 716 789 
2015 152.588 1.402 764 841 
2020 153.990 1.497 816 898 
2025 155.227 1.612 878 967 
2030 156.086 1.748 952 1.049 

2035 156.357 1.883 1.026 1.130 
2040 155.968 1.977 1.077 1.186 

2045 155.200 2.014 1.097 1.208 
2050 154.442 2.012 1.096 1.207 

Uit de tabel blijkt dat in de huidige situatie een 
behoefte bestaat aan 698 crematies binnen het 
beschreven verzorgingsgebied. Dit cijfer zal stijgen 
tot 1.096 in 2050. Zoals eerder vermeld is stijging 

van het crematiecijfer is aannemelijk, om de 
gevolgen hiervan inzichtelijk te maken is in de tabel 
eveneens de 60%-situatie opgenomen. Hiermee 
wordt duidelijk welke invloed de stijging van het 
crematiecijfer kan hebben op de behoefte. 

Conclusie haalbaarheidsonderzoek 

Geconcludeerd wordt dat, uitgaande van het 
beschreven verzorgingsgebied dat is gecentreerd 
in Maastricht, een crematiebehoefte bestaat van 
698. Deze behoefte zal binnen 40 jaar stijgen tot 
1.096 crematies. Geconcludeerd wordt dat deze 
behoefte groot genoeg is om een kleinschalig 
crematorium in de regio te situeren. 

Momenteel vinden alle crematies vanuit de regio 
Maastricht plaats in Eijsden en Geleen. Vestiging 
van een crematorium in Maastricht zal daarom 
invloed uitoefenen op de behoefte aan crematies in 
de crematoria aldaar. Het crematorium Eijsden 
voldoet momenteel nog aan het criterium 
'kleinschalig' gezien het aantal te verwachten 
crematies op jaarbasis (cijfers DELA). 

Effect op exploitatie crematorium "Nedermaas" 
te Geleen 

De oprichting van een crematorium nabij 
begraafplaats Tongelreseweg zal op diverse punten 
invloed uitoefenen op de exploitatie van het DELA 
crematorium "Nedermaas" te Geleen. Een direct 

effect is het feit dat er een afname in crematie
aantallen zal plaatsvinden. 

Het crematorium Geleen zal zijn regionale functie 
gaan verliezen door toename van het aantal 
crematoria in de regio. Afname van de aantallen 
crematies zal gevolgen hebben voor de 
operationele gang van zaken. Een ander effect is de 
afname van het aantal asbestemmingen dat via 
Geleen is verzorgd. Hierbij is te denken aan 
verstrooiing van asbussen op strooivelden en 
bijzetting van asbussen in (bestaande) 
urnengraven/kelders. Dit betekent een afname van 
de baten. 

De voorspelde groei rechtvaardigt echter de 
vestiging van een kleinschalig crematorium in de 
regio Maastricht. DELAzal gezien zijn positie hierin 
een defensieve strategie moeten voeren. Zelf 
investeren in een nieuw crematorium zal 
kanabaliseren op de eigen vestiging van DELA in 
Geleen. Niet investeren geeft een concurrent direct 
de gelegenheid zijn positie in deze regio te 
versterken met ook een kanabaliserend effect op 
aantallen en rendementen in Geleen. 

Hierbij moet wel gesteld worden dat de aanleg van 
een crematorium in Maastricht zal zorgen voor een 
aanzuigende werking. Het verzorgingsgebied van 
de combinatie crematorium Maastricht versus 
Geleen zal nieuwe initiatieven direct ontmoedigen 
in verband met de financiele haalbaarheid van 
toetreders. 
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