Begraaf- en
gedenkparken
Maassluis

Maassluis heeft twee gemeentelijke begraafplaatsen, waar u op een persoonlijke en
waardige wijze afscheid kunt nemen en/of uw
dierbare een laatste rust- of gedenkplaats kunt
geven. Beiden vormen samen de Begraaf- en
gedenkparken Maassluis.
Sinds 1888 beheert de gemeente de Algemene begraafplaats
inclusief aula aan de Willem de Zwijgerstraat 36. In 2015 is
de Nieuwe begraafplaats aan de Hooge Zeedijk 100 in gebruik
genomen. Medio 2016 volgt op deze begraafplaats een aula
voor afscheidsplechtigheden, waarin tevens Crematorium
De Dijk gevestigd wordt.

Nieuwe begraafplaats
Naast de begraaf- en gedenkparkfunctie onderscheidt de nieuwe begraafplaats zich door haar ligging en ontwerp. De ligging aan de rand van de
stad met uitzicht over de Nieuwe Waterweg maakt de locatie uniek.
Er is gekozen voor een zogeheten craquelé-ontwerp met een natuurgerichte
en natuurbeheerde invulling aan dit bijzondere gebied. Door aangebrachte
hoogteverschillen kunt u uit de wind wandelen en zitten op bankjes.
En door een ruimtelijke opdeling in grafvelden zult u het ook als minder
intensief en massaal ervaren.

Artist impression van de aula - Buro Stad en Land b.v.

Crematorium De Dijk
Medio 2016 biedt Crematorium De Dijk u in de aula de gelegenheid voor
een waardige crematieplechtigheid, waarbij persoonlijke aandacht een vanzelfsprekendheid is. Samen met uw uitvaartondernemer stemt u uw wensen
voor de uitvaart, het afscheid, een urnengedenkplaats en asbestemming af
op onze mogelijkheden. Wij nemen uw zorgen graag uit handen.

Graven, asbestemmingen
en gedenken
Bij een overlijden kunt u kiezen tussen
begraven en cremeren. Dit is wellicht een
lastige keuze. De medewerkers van de
begraafplaatsen helpen u graag.
Op de Begraaf- en gedenkparken Maassluis
heeft u diverse mogelijkheden, zoals:
•
Algemene graven
•
Particuliere (kinder)graven
•
Urnenmuren
•
Urnengraven
•
Asverstrooiingsvelden
•
Gedenkplaatsen, gedenkheester
en gedenkboom

Meer informatie
Informatie over tarieven vindt u op www.maassluis.nl/begraaf-gedenkparken
Wilt u geadviseerd worden over de uitvaartmogelijkheden? Wilt u op uw
gemak een kijkje nemen, de rustgevende omgeving ervaren of een rondleiding krijgen? Neemt u dan contact op met onze medewerkers.
We helpen u graag!

Begraaf- en gedenkparken Maassluis
Telefoonnummer:
E-mail:
Website:

(010) 59 19 914
begraafplaats@maassluis.nl
www.maassluis.nl/begraaf-gedenkparken

Bezoekadres:

Algemene begraafplaats
Willem de Zwijgerstraat 36
3143 LR Maassluis

Bezoekadres:

Nieuwe begraafplaats
Hooge Zeedijk 100
3143 LT Maassluis

Crematorium De Dijk
Telefoonnummer:
E-mail:
Website:

06 - 14 27 58 67
info@crematoriumdedijk.nl
www.crematoriumdedijk.nl

Bezoekadres:

Hooge Zeedijk 100
3143 LT Maassluis

