Antwoord op vragen over asbestemming
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Herinneringen
De leegte na een overlijden is niet op te vullen. Wat er
overblijft is een herinnering aan hoe de overledene in het
leven stond. De behoefte aan gedenken is groot en omdat
er zoveel mogelijkheden zijn om je dierbare te herinneren,
willen wij je met deze brochure op weg helpen om een
juiste keuze voor de asbestemming te maken.
Kies je voor een langdurige herinnering op een begraaf
plaats, een mooi sieraad wat je bij je draagt of denk je
aan een verstrooiing? Omdat je maar één keer definitief
afscheid neemt, helpen we graag met het maken van de
juiste keuze.

Voor vragen of persoonlijk advies,
neem gerust contact met ons op.
Bel: 076 - 52 194 53 of stuur een
mail naar info@zuylen.nl.
Een afspraak maken om al onze
urnen en sieraden te bekijken
kan ook altijd.
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Na de crematie
De duur van een crematie is ongeveer twee uur.
Na de crematie zijn wij wettelijk verplicht om de as
minimaal een maand te bewaren. Dit geeft nabestaanden
de gelegenheid om na te denken over de bestemming
van de as. We bewaren de as in een speciale ruimte
in ons crematorium.

Zuylen is aangesloten bij GreenLeave. Deze stichting
bevordert de duurzame uitvaart. De as bieden wij daarom
standaard aan in een 100% biologisch afbreekbare urn.
Tegen meerprijs kun je ook voor een metalen asbus
kiezen. Kies je voor een asverstrooiing op een andere
plek dan Zuylen? Dan kun je de as in een strooikoker
laten doen. Afbeeldingen hiervan vind je verderop
in deze brochure.

Dicht bij de afscheidsplaats zijn twee
schommelbanken geplaatst. Je kunt hier
zachtjes deinen en stilletjes wegmijmeren.

100% biologisch afbreekbare urn

4

5

Vormen van
asbestemming

De urnenloofgang biedt prachtige
plekken om een urn te begraven.

Vormen van Asbestemming
Na de crematie zijn er drie mogelijkheden
om de as te bestemmen:
• Je kunt de urn een mooie plek geven op een
begraafplaats. Hiervoor zijn mooie ondergrondse
en bovengrondse mogelijkheden.
• Kiezen voor een bijzondere urn of een mooi sieraad
waarin we een gedeelte van de as verwerken, is een
andere optie
• Verstrooiing van de as op het strooiveld van
Zuylen of een andere mooie plek.
Zuylen beheert 11 begraafplaatsen in de regio.
Op de volgende pagina’s lees je over de verschillende
mogelijkheden die Begraafpark Zuylen biedt.

Asbestemming op Begraafpark Zuylen
Op Begraafpark Zuylen voel je een diepe rust. Als je door
de poort wandelt, besef je meteen wat de groene gedenk
plaats betekent. Je vindt er traditionele oude en nieuwe
graven, maar ook steeds meer plekken waar de as van een
dierbare een mooie bestemming heeft gekregen.
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Urnenloofgang
De urnenloofgang is uniek in zijn
soort. Direct wanneer je Begraafpark
Zuylen oploopt via de ingang aan de
Tuinzigtlaan zie je op weg naar het
crematorium aan de linkerkant onze
fraaie urnenloofgang. Deze loofgang
is voorzien van een stalen constructie
waarboven zich een prachtig blader
dak heeft gevormd. Op deze mooie
locatie kun je voor tenminste tien jaar
een urn laten begraven. Daarna
kan dit worden verlengd.

Urnentuin
In de urnentuin wordt een
geschikte asbus in een keldertje
in de grond geplaatst. Dit keldertje
wordt afgesloten met een deksel.
Hier bovenop wordt een steen gelegd
die je zelf kunt bestellen bij een
steenhouwerij naar keuze. Voor de
vorm, materiaalsoort en afmeting
van de steen kunnen per plaats af
wijkende regels gelden. De minimale
huurtermijn is tien jaar en steeds
te verlengen.
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Van Gogh-tuin
In juli 2021 is de Van Gogh-tuin
officieel geopend. Omdat het een
van de zonnigste plekken op het
begraafpark is, ontstond al snel het
idee van een zuidelijke, kleurrijke
tuin. In deze regio denk je dan al snel
aan Vincent van Gogh. Met prachtige
muurschilderingen is het een plek
geworden waar de zon altijd schijnt,
zelfs als het regent. In de tuin staan
zonnebloemen waarin je de as
van je dierbare kunt plaatsen.

Columbarium
Het columbarium, ook wel
urnenmuur genoemd, bevindt
zich in onze prachtige nieuwe
Van Gogh-tuin op het begraafpark,
naast het crematorium. De minimale
huurtermijn van een plaats in het
columbarium of in de tuin is vijf jaar.
Deze periode kan steeds verlengd
worden.
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Bovengronds begraven
Begraafpark Zuylen beschikt
ook over de mogelijkheid om
urnen bovengronds te begraven.
In een afgesloten ruimte worden ze
geplaatst in een aarden wal. Tijdens
de aanleg hebben we gekozen voor
een organische vorm: een met groen
begroeide grafheuvel. Esthetiek
vinden wij belangrijk. En het moet
prettig voelen om hier rond te
wandelen. De minimale huurtermijn
is tien jaar en steeds te verlengen.

Urnamenten
Wanneer je op het begraafpark
in de buurt van onze strooivelden
wandelt, trekken de urnamenten
meteen je aandacht. Deze prachtige
kunstwerken geven met hun speciale
vorm een heel eigen gezicht aan de
omgeving. Ze vormen samen een
indrukwekkend bloemenveld.
De bloemen zijn geplaatst op
zuilen van keramiek. In deze zuilen
van verschillende afmetingen is
plaats voor twee of drie asbussen.
Bijzettingen kunnen spoedig plaats
vinden en we voorzien de bloem
van een naamplaatje. De minimale
huurtermijn is vijf jaar en steeds
te verlengen.
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Herdenkingsboom
Op Begraafpark Zuylen zie je als je geluk hebt roodborst
jes kwetteren, eekhoorntjes rondrennen en hoor je zelfs
de roep van een specht. Je kunt samen met onze beheer
der een mooie plek uitzoeken om een boom te planten
ter herinnering aan je dierbare. Het verstrooien van de as
tijdens het planten van de boom bestaat ook tot de moge
lijkheden. De boom blijft voor altijd op ons begraafpark
staan en wij zorgen voor het onderhoud. Je huurt het stuk
je grond waar de boom wordt geplaatst voor minimaal tien
jaar en is hierna te verlengen. Hier kun je een bescheiden
persoonlijk gedenkteken plaatsen in overleg met onze
beheerder. Maatvoering: 50 cm bij 50 cm bij 50 cm.

NAC-veld
Op ons begraafpark hebben we in
2020 een mooie herkenbare plek
gecreëerd waar trouwe supporters
van NAC weer kunnen samenkomen.
Op dit speciale stuk begraafplaats is
plaats voor zo’n zestig trouwe fans.
Je kunt er niet alleen worden
begraven, maar het is ook mogelijk
om je as in een speciaal kunstwerk,
natuurlijk in de vorm van een bal,
te bestemmen.
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Een sieraad of een
sierurn voor thuis

N

atuurlijk kun je er ook voor kiezen om de as van
je dierbare thuis te bewaren. Standaard bieden
wij de as aan in een 100% biologisch afbreekbare
urn (zie pagina 4). Je kunt ook kiezen voor een sierurn.
Verderop in de brochure staan diverse soorten. Daarnaast
hebben we een grote collectie sieraden waarin we een
kleine hoeveelheid as kunnen doen. Hiermee draag je je
liefdevolle herinnering altijd dicht bij je. Wil je een urn
of sieraad in het echt zien? Bel of mail gerust voor een
afspraak om onze collectie te bekijken.

Armbanden
Deze armband is gemaakt van echt
leder en voorzien van een zilversluiting.
Hierin kunnen we een beetje as verwerken.
De armbanden zijn verkrijgbaar in vier
verschillende maten. We helpen je graag
met de juiste maat.

Medaillons (eventueel met collier)

Asbedels

Ringen

In deze medaillon zit een discrete opening

In de bedel, die losgedraaid kan worden,

Ook in een ring kan een kleine hoeveelheid

met een schroefje als sluiting, waarin een

is een kleine ruimte voor as. Wij adviseren

as worden verwerkt. Bij sommige modellen

kleine hoeveelheid as van de overledene

om de asbedel te laten solderen door een

gaat er een kleine hoeveelheid as aan de

kan worden bewaard. De medaillons dienen

juwelier. De bedel kun je gemakkelijk aan een

binnenkant van de ring waarna er een klein

gesoldeerd te worden en zijn verkrijgbaar

eigen collier of armband dragen. Verderop in

laagje zilver of goud overheen gaat. Er zijn

in 14 karaat goud en in zilver. Zo draag je de

de brochure vind je verschillende modellen.

ook ringen waar de as onder het steentje of

herinnering aan je dierbare op een discrete

in een holle ruimte in de ring wordt verwerkt.

manier dicht bij je. Op pagina 20 vind je

Een vingerafdruk op een ring is bij bepaalde

onze collectie.

modellen ook mogelijk. Op pagina 21 vind je
meer modellen.
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Asdoosjes

Biologische urn

Standaard urn

Keramieken urn

Deze kleine tinnen doosjes zijn geschikt

Wij overhandigen de as van de overledene in

Voor een meerprijs kun je de as ook in een

Keramiek is een veelgebruikte materiaalsoort

om een kleine hoeveelheid as in te bewaren.

een 100% biologisch afbreekbare urn. Mocht

metalen asbus laten doen. Je kunt kiezen

om urnen mee te vervaardigen. De urnen

Hiermee kun je aan meerdere dierbaren

je die in de grond willen plaatsen, dan geef je

voor een blauwe of rode variant.

worden bedekt met verschillende kleuren

van de overledene een aandenken geven.

de urn als het ware terug aan de natuur.

emaille. Dit resulteert in een prachtige,

De doosjes zijn verkrijgbaar in verschillende

kleurrijke urnenlijn. Op pagina 22 staat

afmetingen en motieven. De beschikbare

ons complete assortiment.

modellen staan op pagina 21.
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Messing urnen

Marmeren urn

Messing urnen zijn er in verschillende

Geen enkele urn is hetzelfde als je voor

kleuren en mooie decoraties. Deze sierurnen

een marmeren urn kiest. Er zijn verschillen

worden vaak gekozen om de as te bewaren

in kleurschakeringen. Ook de kristalstructuur

op een gedenkplek thuis. Verschillende

en de aders, die zo typisch zijn voor marmer,

modellen zijn ook te verkrijgen in een mini

verschillen per product. We hebben

variant. Dit om de as mogelijk te verdelen.

een donkere en lichte variant in twee

Op pagina 22 vind je meerdere modellen.

verschillende formaten (pagina 23).
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Verstrooien
Urn van roestvrijstaal

Urn van kunstenaar Geert Kunen

Glazen urn

Urnen van roestvrijstaal hebben een

Keramist Geert Kunen maakt elke urn

As kun je op een prachtige manier

moderne en abstracte uitstraling. Je kunt

met de hand. Door de unieke details en

versmelten in een reliek van massief glas.

de urnen zowel buiten als binnen plaatsen.

doordachte symboliek worden zijn creaties

De asresten zijn zichtbaar als bruisende

De modellen hebben een bijzondere en

niet direct herkend als urn, maar als kunst-

lichtpunten. Het hele proces bij glaskunst is

symbolische vorm. Op pagina 23 vind je

object. Op pagina 23 zie je enkele creaties.

ambachtelijk handwerk. Daarom verschillen

meerdere modellen.

V

erstrooien van de as is een definitieve keuze.
Er blijft hierna niets tastbaars over. Kies je er
bewust voor om as te verstrooien, dan kan
dat op verschillende manieren en op diverse locaties.
Zuylen heeft speciale strooivelden waarop dit kan.
Er is ook de mogelijkheid om de as te verstrooien in een
bestaand graf, de Chaamse bossen, in zee of te verstrooien
vanuit een vliegtuig.

voorbeeld strooikoker

de objecten onderling van kleur en grootte.
De glazen objecten vind je op pagina 23.
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Gedenken,
ontmoeten,
mijmeren en
herinneren.

O

p ons begraafpark vind je enkele speciaal
ingerichte gedenkplekken voor iedereen die
een dierbare heeft verloren en graag een
moment bewust wil herinneren.

Marius Boender
Kunstenaar Marius Boender ontwierp het werk
‘Tijdsequentie’ op ons begraafpark. Door ieder jaar
aan deze spiraal een boompje van één jaar toe te
voegen, is hij er in geslaagd om zowel het voort
schrijden van de tijd als het steeds weer ontstaan
van nieuw leven in een zich steeds ontwikkelend
groen werk vorm te geven. Een gedenkwaardige
plek om de as van je dierbare te verstrooien.

Slotjeshek
Midden op ons begraafpark, tussen de bomenlanen,
vind je ons slotjeshek. Voel je vrij om jouw dierbare te
herdenken door je eigen slotje hier vast te maken.

Glasmonument
Wanneer je kiest voor verstrooiing maar toch graag
een vaste herdenkingsplaats wenst, overweeg dan een
gedenkplaatje van glas te reserveren op een van de
glasmonumenten op het strooiveld van de begraafplaats.
De gegevens van je dierbare worden gegraveerd in een
glasplaatje waarbij je kunt kiezen uit diverse kleuren. De
huurtermijn bedraagt drie jaar en is te verlengen met een
zelfde periode van drie jaar.
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Troostvlinder
Op onze kinderbegraafplaats is een
prachtige kleurrijke vlinder geplaatst.
De vlinder brengt herinneringen
liefdevol in beeld doordat ouders
er kleine vlindertjes aan kunnen
hangen. De huurtermijn van een
glazen vlindertje bedraagt drie jaar en
is te verlengen met eenzelfde periode
van drie jaar.

Kandelaar
Bij de ingang aan de Haagweg waar
eerder een kleine kapel stond hebben
we een prachtige kandelaar geplaatst.
Oude grafstenen zijn als plavuizen
gebruikt. Wanneer je hier een kaarsje
brandt kun je je gedachten de vrije loop
laten gaan en je dierbare herinneren.
De slotjes voor het slotjeshek en
de kaarsen voor de kandelaar zijn
verkrijgbaar bij Bloemisterij Koolen
op de parkeerplaats van onze ingang
aan de Tuinzigtlaan.
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Asbedels

Index
Armbanden

TW 3003

TW 3005

TW 3002

TW 3013

Ringen
FPU 601

FPU 604

FPU 606

Medaillions (eventueel met collier)

ah045

ah013

ah032

ah033

TW 528

TW 571

TW 762

TW 545

TW 544

AM RO 33/8

TW 816

TW 546

ah040

Tinnen asdoosjes
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TW 348

TW 298

TW 335

TW 306

TW 375

TW 364

TW 368

TW 234

TW 230

TW 338

: TW 373

TW 366

Hart: BW 4004

Rond: BW 4008

Hart vlinder: BW 4003

Vierkant: BW 4007

Doosje roosje: BW 4014

Ovaal: BW 4013
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Biologische urn

Standaard urn

Marmeren urn

542110

542310

Urn van roestvrijstaal

SU 2981 / SU 2981K

Voorbeeld strooikoker

Kubus

SU 6783 / SU 6783K

Piramide

Keramieke urn

Bloemknop groot /
Bloemknop klein

Glazen urn

KU 051L / KU 051S / KU 051K

KU 002 / KU 002S / KU 002M

KU 016 / KU 016M
KR Hart

KU 301 / KU 301K

FPU 012S / FPU 012

KR regenboog

KR Rhea

KR waxine

KR Flora

U-23 Blue

U01-GG

KR levensboom

FPU 009S / FPU 009
GU 302 K

Urn van kunstenaar Geert Kunen

KU 004 / KU 004S / KU 004M

KU 516 / KU 516M / KU 516S / KU 516K

KU 512 / KU 512M / KU 512S / KU 512K

Messing urn

UGK 014 B
1042 vlinder messing
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A 572

UGK 065

UGK 039

UGK 063 BT

HUH 005
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“Herinnering
is een vorm
van ontmoeting.”

In deze brochure staan veel mogelijkheden,
misschien zelfs wel teveel om een weloverwogen
keuze te maken. Dat snappen wij. Neem daarom
gerust contact op voor vragen of het maken van een
afspraak om onze volledige collectie sieraden en
urnen te zien.

Kahlil Gibran

Bel 076 - 52 194 53 of stuur een mail naar info@zuylen.nl.
De openingstijden van ons informatiecentrum zijn
van maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Tuinzigtlaan 11 4813 XH Breda | 076-521 9453 | info@zuylen.nl | www.zuylen.nl

