
Stichting Crematoria en Begraafplaatsen
Zoom- en Zegestede

Over de mogelijkheden van asbestemming

Informatie voor

          nabestaanden



Urnenpark Crematorium Zoomstede
In de bossen van Bergen op Zoom op het terrein van crematorium 

Zoomstede ligt een prachtig urnenpark dat voorziet in veel 

mogelijkheden om uw dierbare te herdenken. Zo is er een mooie 

waterpartij aanwezig en zijn er enkele sfeervol terpen aangelegd. 

Het park straalt rust uit en biedt de gelegenheid om op gepaste 

wijze stil te staan bij uw dierbare(n).

Urnentuin
In het bosrijk gedeelte is het mogelijk om een urn (maximaal twee) 
in een keldertje in de grond te plaatsen. Het keldertje wordt 
afgedekt met een gedenkplaat van 50 x 55cm. 

Nissenmuur
De nissenmuur bestaat uit meerdere muren die allemaal twee of 
drie etages hoog zijn. Elke etage bevat nissen die plaats bieden 
aan maximaal twee urnen. De nissen worden na plaatsing van de 
urn afgedekt met een gedenkplaat met of zonder plateau. 

Columbarium
Het columbarium is vergelijkbaar met de nissenmuur. Echter, 
in het columbarium wordt de urn (weerbestendig) bijgezet in 
een open ruimte die wordt afgesloten met een transparante 
afdekplaat. Dit betekent dat de urn voor u zichtbaar blijft.

Paddenstoel / vlinder
In de urnentuin is ook een speciaal plekje, in de vorm van een 
vlinder en een paddenstoel, voor het plaatsen van urntjes voor 
kindjes. Onder de stippen van de vlinder of paddenstoel worden 
de urntjes geplaatst.

Urnenterp
Crematorium Zoomstede biedt de unieke mogelijkheid om in het
urnenpark een urn bij te zetten in een zogenaamde urnenterp
(verhoging in het landschap). In de terp kunnen, in een betonnen
keldertje, maximaal twee urnen worden bijgezet. Het keldertje
wordt afgesloten met een gedenkplaat.

Lelieblad
Aan de rand van de vijver liggen granieten leliebladen. 
Op het lelieblad kunnen maximaal twee granieten urnen worden 
geplaatst. Een prachtige plek om uw dierbare(n) te bezoeken.

Zuilentuin
In dit gedeelte van de tuin zijn urnenkeldertjes geplaatst met 
daarop een bijzonder monument i.p.v. een gedenkplaat. U kunt 
kiezen uit diverse vormen en materialen. 

Mogelijkheden om uw dierbare te herdenken
Na het afscheid van een dierbare is tijd nodig om het verlies een plek te geven. Veel nabestaanden hebben behoefte aan 
een manier om de overledene respectvol te herdenken. Hiervoor hebben wij diverse mogelijkheden. U treft ze aan in deze 
brochure. Daarnaast nodigen wij u uit om op locatie rond te lopen, zodat u zelf de sfeer kan proeven en persoonlijk kan 
ervaren welke keuze het beste bij u en uw dierbare overledene(n) past. Graag helpen wij u bij het maken van die keuze.

Urnenterp Zoomstede
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Urnenpark Crematorium Zegestede
Naast crematorium Zegestede is een prachtig urnenpark 

gerealiseerd, bestaande uit onder andere een vijver met een 

mooie fontein en een terp waarbij verschillende glaskunstwerken 

geplaatst zijn. In dit park vindt u de rust om uw dierbare(n) op 

gepaste wijze te gedenken.

Aluminium zuil
De zuil is gemaakt van gegoten aluminium. In de zuil zijn nissen 
gemaakt die plaats bieden aan twee urnen. De nissen
worden afgesloten met een gedenkplaat van natuursteen.

Basaltzuil
De basaltzuilen bevinden zich aan het begin van het urnenpark 
en gaan mooi op in de natuurlijke omgeving. In de staande 
basaltzuilen kunnen één of twee urnen worden geplaatst.

Leliebladen
Aan de rand van de vijver liggen granieten leliebladen. Op 
het lelieblad kunnen maximaal twee granieten urnen worden 
geplaatst. Een prachtige plek om uw dierbare(n) te bezoeken.

Keien plantsoen
Dit plantsoen bevat monumenten van kunststof in de vorm 
van een ronde kei met een geëtst en gepatineerd zinken blad. 
Hieronder bevindt zich een grafkeldertje met daarin plaats 
voor twee urnen. In het midden van dit plantsoen is een uniek 
monument geplaatst, een handgemaakte terrazzo zuil met daarop 
een Yin-Yang schaalelement. Ook in deze zuil is plaats voor de as 
van twee personen.

Urnenwal
In het urnenpark bestaat de mogelijkheid om de urn(en) te 
plaatsen in een speciale wal; de urn wordt geplaatst in een 
keldertje in de wal en wordt afgesloten met een staande 
gedenkplaat.

Zuilenpark
Diverse zuilen van rvs en van cortenstaal met hier bovenop een 
kunstwerk. U kunt kiezen uit een tulp, roos. margriet of vlinder. 
In dit kunstwerk passen twee urnen en aan de voorzijde van de zuil 
komt een rvs-plaatje met de naam van uw dierbare(n).
De zuilen staan op een prachtige plaats in de urnentuin met zicht 
op de vijver. 

Ring van Licht
Op een prominente plek in het urnenpark ligt een terp met daarop 
een bijzonder glasmonument. In dit symbolische kunstwerk, 
dat de naam Ring van Licht heeft gekregen, zijn 45 afzonderlijke 
keldergrafjes gecreëerd. Elk grafje biedt plaats aan twee urnen. 
Deze worden afgesloten met cortenstalen platen, voorzien van een 
glazen gedenkplaat. De mooie ligging naast de vijver versterkt de 
sereniteit en symboliek van dit door Bart Valkenburg vervaardigde 
kunstwerk. 

“De glazen panelen wijzen met de punt omhoog als eerbetoon aan 
het licht. De in het glas versmolten ringen beelden verbondenheid 
en eeuwigheid uit. De ruimte tussen de panelen duidt op 
toegankelijkheid, terwijl de naar binnen gerichte plaatsing ervan 
staat voor reflectie en bezinning.” Bart Valkenburg

Urnentuin Zoomstede

Lelieblad Zoomstede

Zuilentuin Zoomstede

Urnenmuur Zoomstede
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Gekleurde ringen van verbondenheid
Het glasmonument wordt gecompleteerd door vijf houten zuilen 
die de 'Ring van Licht' gedeeltelijk omarmen. Iedere zuil biedt 
plaats aan maximaal twee urnen en wordt opgesierd met een 
uniek glazen kunstwerk in de stijl van het gehele monument.

Mogelijkheden voor verstrooien
Ten aanzien van het verstrooien van as zijn er verschillende 

mogelijkheden. Een aantal opties hebben wij voor u beschreven.

Familie strooiveld
Een asverstrooiing op het terrein van SCB Zoom en Zegestede 
vindt plaats op het familiestrooiveld.
In onderling overleg bepalen we de datum en het tijdstip 
waarop de verstrooiing van de as plaats zal vinden. Een van onze 
medewerk(st)ers zal zorgdragen voor de verstrooiing van de as, 
maar uiteraard mag u dit zelf ook doen. Wilt u er liever niet bij 
zijn, is dat ook mogelijk. U wordt dan (indien gewenst) schriftelijk 
geïnformeerd over de dag en het tijdstip waarop de verstrooiing 
heeft plaatsgevonden.

Kinderstrooiveld / vlindertuin
Voor het verstrooien van de as van een overleden kind(je) zijn er
diverse mogelijkheden. Wij bespreken dit graag persoonlijk met u.

Eigen plaatsje
U kunt op twee manieren kiezen voor een 'eigen plaatsje’. 
Als u as wilt verstrooien in de urnentuin, maar toch een vorm 
wenst om uw dierbare te gedenken, bestaat de mogelijkheid om 
een gedenkplaatje de laten plaatsen.
Ook is het mogelijk om bij Crematorium Zegestede te kiezen
voor een Basaltnaamplaatje naast het strooiveld.

Aluminium zuil Zegestede

Leliebladen Zegestede

Basaltzuilen Zegestede

Basaltnaamplaatje Zegestede
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Verstrooien op een eigen, dierbare plek (buiten het terrein van het 
crematorium) kan uiteraard ook. 
Dit kan op het land, maar ook op het water zijn. Belangrijk is wel 
dat u een schriftelijke toestemmingsverklaring van de eigenaar 
van de grond/het water heeft.

Ballonverstrooiing
De ballon (bestaande uit natuurlatex) wordt gevuld met een 
aanzienlijk deel van de as en met helium. Als het de wens is 
dat alle as door middel van een ballon de vrijheid krijgt, zal er 
vanwege het totale gewicht twee ballonnen worden gebruikt. 
Na het loslaten van de ballon zal deze vredig gaan stijgen. De 
aanwezigen kunnen de ballon in alle rust 5 tot 30 minuten volgen. 
Op een hoogte van 20 tot 25 kilometer wordt de druk op de ballon 
zo groot dat deze knapt en zo wordt de as verstrooid over de vier 
windstreken.

Verstrooien op zee (per schip of per vliegtuig)
Het is mogelijk om de as van uw dierbare te (laten) verstrooien 
op zee. Verstrooien op zee kan per schip of per vliegtuig vanuit 
verschillende locaties. U kunt hierbij wel of niet aanwezig zijn. 
Wanneer u er zelf niet bij bent, ontvangt u, indien gewenst, 
achteraf schriftelijk bericht wanneer de verstrooiing heeft 
plaatsgevonden. 

Een eigen herdenkboom
Na het afscheid van een dierbare hebben veel mensen behoefte
aan een vaste plek waar ze troost ervaren. 
Boomkwekerij J. van Aken en ZN B.V. biedt een veelgevraagde 
oplossing waarmee de as van uw dierbare symbolisch voortleeft 
in een eigen herdenkboom. Een prachtige boom die jarenlang op 
een betekenisvolle locatie naar keuze met u meegroeit. 
Voor meer informatie kunt u kijken op: www. herdenkboom.nl 
of contact opnemen met het kantoor van Boomkwekerij 
J. van Aken in Oudenbosch telefoonnummer:  0165-313134.

Zuilenpark Zegestede

Urnenwal Zegestede

Gekleurde ringen van verbondenheid Zegestede

Keienplantsoen Zegestede

Ring van Licht Zegestede
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Er zijn hangers, medaillons, ringen en armbanden verkrijgbaar in 
allerlei designs en materialen.

Glasblaaswerk
U kunt een klein gedeelte van de as van uw dierbare in een 
kunstvoorwerp (reliek) van massief glas laten versmelten. Door 
de combinatie van kleuren, lijnenspel en symboliek kunnen uw 
gevoelens en persoonlijke wensen vertaald worden naar een 
uniek gedenkteken. De restjes as in het reliek nemen een zichtbaar 
bruisend effect aan en zijn niet als as herkenbaar.

Kunst
Ook op een kunstzinnige manier kunt u uitdrukking geven aan de
herinnering van uw dierbare. U kunt ervoor kiezen om (een deel 
van) de as te laten verwerken in een kunstvoorwerp.

Bewaring van de as thuis
U kunt de as natuurlijk ook thuis bewaren. 

Hiervoor zijn diverse opties waaruit u een keuze kunt maken.

(Sier)urnen
(Sier)urnen zijn verkrijgbaar in een grote variëiteit: keramische 
urnen, urnen van marmer, glas of graniet, klassiek vormgegeven 
urnen, of juist niet. Urnen die biologisch afbreekbaar zijn. Het 
aanbod is groot en divers. Kijk voor onze urnen en sieraden op onze 
digitale brochure https://gedenkartikelen.zoomenzegestede.nl. 
Staat uw keuze er niet tussen, dan kunt u bij ons nog vele andere 
urnen bekijken of de informatie doorsturen van de urn die u zelf 
heeft gevonden.

Sieraden
Veel mensen hebben de behoefte om (een deel) van de as van hun 
dierbare bij zich te dragen in de vorm van een sieraad. 

Urnen

Sierurn

Olielampje

Glasreliek
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Herinneringsboek
Het Herinneringsboek waarin de namen, geboorte- en 

overlijdensdatum van uw overleden dierbare op overlijdensdatum 

worden opgenomen is niet zozeer een vorm van asbestemming, 

maar het is een bijzondere en waardige manier om uw dierbare in 

herinnering te houden.

De teksten en afbeeldingen worden door een kalligraaf in 
Engeland met de hand vervaardigd, waarna deze gegevens een 
plaats krijgen in het boek. Het boek heeft, zowel bij crematorium 
Zoomstede als Zegestede, een vaste plaats bij de afdeling 
asbestemming en wordt in een speciaal hiervoor ontworpen 
kabinet tentoongesteld. Wanneer u op het bijgevoegde 
invulformulier aangeeft de basisgegevens van de overledene in 
het boek te willen laten verwerken, wordt dit kosteloos gedaan. 
Tevens kunt u ervoor kiezen om de tekst uit te laten breiden of er 
een afbeelding bij te laten plaatsen.

Voor meer informatie en foto's over de mogelijkheden 
van de asbestemming kijkt u op onze website:

www.zoomenzegestede.nl
https://gedenkartikelen.zoomenzegestede.nl
of neem contact op met de afdeling asbestemming:
Op werkdagen vanaf 9.00 uur tot 12.30 uur

0164 - 74 54 22 of asbestemming@scbzz.nl

Ashanger

Sierurn

Urnen

Knuffelkei

Het herinneringsboek is van maandag tot en met vrijdag te 
bezoeken tussen 9.30 uur en 13.00 uur. Wilt u het boek op een 
ander tijdstip bezoeken, met uitzondering van zon- en feestdagen, 
dan kunt u hiervoor contact opnemen met de 
afdeling Asbestemming.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie behoefte om de 
mogelijkheden nader door te nemen, neem dan gerust contact 
met ons op. Wij helpen u graag.
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Stichting Crematoria 
en Begraafplaatsen 
Zoom- en Zegestede

Crematorium Zoomstede
Mastendreef 5
4623 RE  Bergen op Zoom
 
Crematorium Zegestede
Rucphensebaan 93A
4706 PH  Roosendaal
                                           
Afdeling Asbestemming
Telefoonnummer: 0164 - 74 54 22 
(op werkdagen vanaf 9.00 uur tot 12.30 uur)
E-mail: asbestemming@scbzz.nl 
Website: www.zoomenzegestede.nl

Maart 2021 - SCB Zoom- en Zegestede


