
toBe toBe

Over de ovenruimte van een crematorium doen veel spookverhalen 
de ronde. Dit zijn (gelukkig) slechts broodjeaapverhalen. 

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede 
is opgericht in de jaren negentig. Inmiddels beschikken ze over 
twee crematoria: één in Roosendaal en één in Bergen op Zoom. 
Jaarlijks worden er op beide vestigingen 180.000 gasten ontvan-
gen. Ze onderscheiden zich van andere crematoria door steeds 
opnieuw goed te luisteren naar de wensen en behoeften van 
nabestaanden en het daarop aanpassen van faciliteiten en dienst-
verlening. 

Persoonlijke benadering
We spreken Patrick van den Berg, operationeel manager bij SCB 
Zoom- en Zegestede. Hij vertelt: “Ik zie een duidelijk verschil met 
een aantal jaar geleden en nu. Vroeger schreef de uitvaartonder-
nemer precies voor hoe een uitvaart eruit moest zien. Veel vari-
atie was er niet. Tegenwoordig zijn mensen zich veel meer bewust 
van de mogelijkheden, ze weten beter wat ze willen. Een goed 
voorbeeld van een verandering is de rol van kinderen tijdens een 
uitvaart. Vroeger werden (jonge) kinderen vrijwel altijd thuis 
gelaten. Vandaag de dag hebben ze vaak een belangrijke rol tij-
dens de uitvaart. Ze steken bijvoorbeeld kaarsen aan, beschilde-
ren samen de kist, lezen gedichtjes voor of blazen bellen tijdens 
de plechtigheid. Ook al zijn mensen beter geïnformeerd, we blij-
ven kiezen voor een persoonlijke benadering. In een gesprek gaan 
we op zoek naar de wensen en behoeften en dan zorgen we dat
we daar iets in kunnen betekenen, het is echt maatwerk. We heb-
ben in de loop der jaren veel aandacht besteed aan meegaan met 
de tijd. Inmiddels bieden we dan ook een breed scala aan faci-
liteiten. Zo hebben we diverse koffiekamers, sommige klein en 
intiem, andere geschikt voor grote groepen mensen. Zoomstede 
beschikt over een van de grootste aula’s van Nederland. Maar we 
hebben ook ruimtes voor kleine groepen. Zo kunnen we families 
voorzien in vrijwel al hun wensen. Onze service houdt overigens 
niet op bij de uitvaart. We gaan met de nabestaanden op zoek 
naar een passende asbestemming. Die nazorg is ook een zeer 
belangrijk onderdeel van ons werk.” 

De ovenruimte:  
feiten en fabels
Ondanks de alsmaar stijgende populariteit van cremeren, is de 
ovenruimte van een crematorium voor veel mensen omgeven 
met mysterie. Er doen dan ook heel wat spookverhalen de ronde. 
Zo zou de identiteit van mensen verwisseld kunnen worden na 
crematie en zouden er meerdere mensen tegelijk kunnen worden 
ingevoerd in de oven. Patrick zegt: “Dat zijn gelukkig broodjeaap-
verhalen. Het is onmogelijk om de as van twee personen te ver-
wisselen. Aan iedere kist wordt namelijk een vuurvast identiteits-
steentje bevestigd met een uniek en onuitwisbaar nummer. Dit 
steentje gaat altijd mee de oven in en blijft ook na crematie bij de 
as. Zo kan er nooit verwisseling van personen ontstaan. Ook kun-
nen er onmogelijk meerdere kisten tegelijk worden ingevoerd, 
dat laat de ruimte in de oven niet eens toe. Het invoeren van de 
kist gaat via een volledig geautomatiseerd systeem. De familie 
mag altijd kiezen om bij het invoeren van de kist aanwezig te zijn 
als ze dat op prijs stellen. Onze ovenruimtes zijn zo ingericht dat 
mensen ook hier waardig afscheid kunnen nemen.” 

Asbestemming
Vroeger had je twee opties: je kon de as laten verstrooien of bij-
zetten. Tegenwoordig zijn er talloze manieren om de as te bewa-
ren of te verstrooien. Families die de as niet willen verstrooien of 
bewaren op de begraafplaats, kunnen bij de medewerkers terecht 
voor persoonlijk advies. Zo wordt er een passende bestemming 
voor de as gezocht. Patrick vertelt: “We zien tegenwoordig een 
veel grotere variatie in asbestemming dan vroeger. Het is in 
Nederland wettelijk trouwens zo geregeld dat de asbus met de as 
van de overledene gedurende een maand bewaard moet blijven 
op het crematorium. Veel mensen weten dit niet. Dit gebeurt in 
wat de Algemene Nis heet, een afgesloten ruimte die niet toe-
gankelijk is voor publiek. Dat betekent dat je na de uitvaart dus 
best een lange periode moet wachten tot de as mee mag. Wij 
bieden bij Crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom daarom 
de mogelijkheid om de urn in deze tijd te bewaren in een glazen 
buitencolumbarium. De laatste jaren zien we dat mensen steeds 
meer behoefte hebben aan een eigen plekje om te bezoeken. De 
urnentuinen, -muren en -terpen zijn hier zeer geschikt voor. Op 
en rond de gedenktegel heb je de mogelijkheid tot het plaatsen 
van attributen of het aanleggen van een eigen tuintje. Andere 
mensen kiezen er voor om een beetje as te verwerken in een 
sieraad of kunstobject. Welke wensen een familie ook heeft, we 
zorgen er altijd voor dat deze uitgevoerd worden. Ook als wij de 
optie niet zelf bieden, denk aan verstrooiing boven zee of per bal-
lon. In zo’n geval regelen we dat voor de nabestaanden via een 
andere aanbieder.”

Cremeren is een nog relatief jong fenomeen. Pas in 1955 werd het voor de wet gelijk-
gesteld aan begraven. De populariteit groeide snel en explosief. In 2003 werden er voor 
het eerst zelfs meer mensen gecremeerd dan begraven. Cremeren blijft terrein winnen 

en daarmee neemt ook het aantal crematoria in Nederland sterk toe. Dat betekent meer 
concurrentie voor bestaande crematoria. Je onderscheiden is meer dan ooit van belang.
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Horeca
Johan Boer werkte jarenlang in diverse restaurants. Een paar 
jaar geleden maakte hij de overstap naar de uitvaartbran-
che. Hij weet als geen ander hoe belangrijk goede service 
is, vooral tijdens een afscheid. ”Er wordt vaak negatief aan-
gekeken tegen de catering bij een uitvaart. Mensen gaan 
ervan uit dat het alleen maar koffie en cake is, maar het is 
zoveel meer dan dat. Wij bieden arrangementen van hoge 
kwaliteit aan. Inspelen op de wensen van de gasten, dat is 
waar het om draait. Een gezelschap kan uit vijftig mensen 
bestaan, maar ze kunnen ook met tweehonderd perso-
nen zijn. Dat vergt schakelen en dynamiek. Op het laatste 
moment veranderen mensen soms van gedachten. Dan wil-
len ze toch graag een borrel of een wijntje, dat kan allemaal. 
Tijdens een uitvaart wil je mensen ontzorgen, ze hebben op 
dat moment al genoeg aan hun hoofd. Ik vind dat je duide-
lijk moet zijn over wat je te bieden hebt. We hebben daarom 
arrangementen met vaste prijzen. Zo weet je van tevoren 
altijd waar je aan toe bent.”

De aula van crematorium Zegestede in Roosendaal kijkt uit op een vijver met
een kunstwerk van opstijgende zwanen. De zwanen staan symbool voor kracht, 

verzet en overgave.
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