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Het overlijden van een dier-
bare is helaas iets waar wij 
allemaal vroeg of laat mee te 
maken krijgen. Verdriet over-
heerst op zo’n moment, maar 
er moeten ook veel dingen ge-
regeld worden. Wij hopen dat 
deze brochure u alle informa-
tie biedt om in een moeilijke 
tijd een weloverwogen keuze 
te maken.

In deze brochure vindt u informatie over 
begraven op onze begraafplaatsen in 
de gemeente Rotterdam. Waar moet 
u rekening mee houden, wat zijn de 
mogelijkheden en hoe zien de gemeen-
telijke begraafplaatsen eruit? 

Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard 
altijd contact met ons opnemen. De 
contactgegevens vindt u op pagina 17   
Informatie over onze tarieven vindt u in 
onze tarievenlijst op www.rotterdam.nl/
uitvaart.

Er is veel mogelijk op het gebied van 
begraven in Rotterdam op de gemeen-
telijke begraafplaatsen in Crooswijk, 
Hofwijk (tevens crematorium), Hoek van 
Holland, Pernis, Oudeland, Oud-Hoog-
vliet (uitsluitend voor bijzettingen), 
Rozenburg en de Zuiderbegraafplaats. 

Verscheidenheid
Er is veel mogelijk op het gebied van 
begraven in Rotterdam op de gemeen-
telijke begraafplaatsen in Crooswijk, 
Hofwijk (tevens crematorium), Hoek van 
Holland, Pernis, Oudeland, Oud-Hoog-
vliet (uitsluitend voor bijzettingen), 

Rozenburg en de Zuiderbegraafplaats. 
Elke begraafplaats heeft zijn unieke 
kenmerken en er is een grote verschei-
denheid aan graven: van een particulier 
graf of algemeen graf tot een urnengraf. 
Sommige graven zijn op de ene be-
graafplaats wel mogelijk en op een an-
dere niet. Meer informatie hierover vindt 
u in deze brochure. Rotterdam beschikt 
ook over een eigen crematorium en 
we bieden ook asbestemmingen aan. 
Meer informatie vindt u in de brochure 
‘Cremeren in Rotterdam’.

Persoonlijke wensen
Wij werken samen met uitvaartonder-
nemers. U kunt uw persoonlijke wensen 
en de mogelijkheden voor de plechtig-
heid met hen bespreken, maar uiteraard 
kunt u ook rechtstreeks contact met ons 
opnemen. Wij zorgen ervoor dat het 
afscheid op een persoonlijke manier 
gebeurt en bespreken uw voorkeuren. 
Zo zijn er allerlei mogelijkheden voor 
het afscheid, bijvoorbeeld met muziek 
of toespraken. Ook kunt u een voor-
keur voor de locatie van het graf op 
de begraafplaats aangeven als u deze 
komt bezichtigen. De begraafplaatsen 
beschikken over een aula, waar de af-
scheidsbijeenkomst kan plaatsvinden. 

Contact
In deze brochure vindt u ook praktische 
informatie over onze begraafplaatsen. 
Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact 
met ons opnemen. De  telefoonnum-
mers en bezoekadressen staan achterin 
deze brochure op pagina 17. 
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De Rotterdamse 
gemeentelijke 
begraafplaatsen

De gemeentelijke begraafplaatsen 
liggen verspreid over Rotterdam. 
Elke begraafplaats heeft zijn eigen 
sfeer en uitstraling. U kunt dus een 
begraafplaats kiezen die bij u en de 
overledene past. De begraafplaatsen 
kenmerken zich door veel bomen en 
groen. Veel bezoekers vinden dat het 
lijkt op een park, wat een prettige sfeer 
geeft.  

Begraafplaats Crooswijk

Begraafplaats Crooswijk werd in 1832 
gesticht en is daarmee de oudste 
gemeentelijke begraafplaats. Deze 
begraafplaats is niet alleen een 
begraafplaats, maar ook een mooi 
en goed onderhouden groen- en 
gedenkpark. Het in karakteristieke 
Engelse landschapsstijl aangelegde 
oostelijke gedeelte, in 1915 ontworpen 
door de land- en tuinarchitect Springer, 
zorgt voor een toegankelijke en vredige 
ambiance waar nabestaanden hun 
overleden dierbaren kunnen bezoeken. 

In mei 1940, na het bombardement, 
vonden circa duizend Rotterdamse 
burgers hun laatste rustplaats op 
begraafplaats Crooswijk. Sinds 
1996 staat deze begraafplaats op de 
Rijksmonumentenlijst. 

Op begraafplaats Crooswijk bevinden 
zich erehoven voor Nederlandse, 
Joodse en Duitse militairen die zijn 
gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog, 
voor burgerslachtoffers en voor 
gesneuvelde geallieerde militairen. 
Tevens treft u hier het Indië- en het 
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Korea-monument aan. 
Naast mogelijkheden voor algemene 
en eigen graven, is er ook een Rooms-
Katholiek gedeelte, een Islamitisch 
deel en een urnentuin. Ook kan een 
overledene bovengronds bijgezet 
worden in onze bovengrondse nissen. 

Er is ook de mogelijkheid om in intieme 
sfeer na de uitvaart samen te zijn in 
onze kleine condoleanceruimte bij de 
Oude Poort.

Begraafplaats en crematorium 
Hofwijk

De gemeentelijke begraafplaats Hofwijk 
is gelegen aan de Delftse Schie tussen 
Overschie en Delft. 
Op het terrein van Hofwijk is sinds 1977 
tevens een crematorium gevestigd. 
Hofwijk is in 1938 aangelegd als 
algemene begraafplaats voor de 
toenmalige gemeente Overschie naar 
een ontwerp van architect F. Theeuwis. 
In 2015 is de Witte Kapel vernieuwd. 
Het is nu een sfeervolle locatie om een 
volledig afscheid van uw overledene te 
houden.

Begraafplaats Hofwijk heeft naast een 
algemeen ook een Rooms-Katholiek 
gedeelte en een urnentuin. Tevens is er 
een erehof voor Nederlandse militairen 
die zijn gesneuveld in de Tweede 
Wereldoorlog. Ook kan een overledene 
bovengronds bijgezet worden in onze 
bovengrondse nissen. 

U kunt na het overlijden van uw dierbare 
gebruik maken van onze accommodatie 
tot aan de dag van de uitvaart. Gebruik 
van koeling voor opbaring van uw 
dierbare overledene is ook mogelijk om 
zo het rouwbezoek en afscheid op een 
plek te houden. De mogelijkheden voor 
een uitvaart op begraafplaats Hofwijk 
zijn ook beschikbaar bij een crematie.

Zuiderbegraafplaats

De Zuiderbegraafplaats werd op 
14 mei 1940 opengesteld en is de 
grootste gemeentelijke begraafplaats 
op de linker Maasoever. De aula op 
de Zuiderbegraafplaats is in 2015 
vernieuwd, ook de condoleanceruimte 
is uitgebreid. De mooi verzorgde 

RSO_MJ_Begraven&Cremeren_Begraven2015.indd   6 09-12-15   14:48



Begraven in Rotterdam   -   7   

paden en lanen doen denken aan een 
park. De begraafplaats heeft  een 
toegankelijke en vredige ambiance, 
waar nabestaanden een bezoek aan 
de graven van hun overleden dierbaren 
kunnen brengen. 

Er zijn vakken voor algemene en eigen 
graven, een Rooms-Katholiek vak, een 
Feyenoordvak en een urnentuinen. 
Ook is het mogelijk om een overledene 
bovengronds bij te zetten in onze 
bovengrondse nissen. 
De Zuiderbegraafplaats heeft veel 
mogelijkheden voor de multiculturele 
samenleving van de stad en regio. Zo 
is er een Islamitisch en een Chinees 
gedeelte. Ook zijn er gedeelten van de 
begraafplaats beschikbaar voor diverse 
stromingen; Pakistaanse Islamieten, 
Javaanse Westbidders, Soennieten en 
Ahmadiyya.

Begraafplaats Hoek van Holland

De gemeentelijke begraafplaats in Hoek 
van Holland is rustig gelegen aan de 
rand van een fraai bos- en duingebied.
In het aanwezige rouwcentrum kunt 

u met andere nabestaanden uw 
dierbare overledene herdenken in een 
vriendelijke, vredige ambiance. In dit 
rouwcentrum is ook opbaring van uw 
dierbare mogelijk. 

Op de begraafplaats vindt u een 
urnentuin met een columbarium en er 
zijn herdenkingsmonumenten in de 
vorm van tulpen en kastanjes waarin wij 
de as van uw dierbare kunnen plaatsen. 

Begraafplaats Pernis

Begraafplaats Pernis werd in 1914 
gesticht en is een kleine begraafplaats. 
In 1999 is een  monument opgericht 
voor vier in mei 1940 gesneuvelde 
inwoners van Pernis. De karakteristieke 
dorpssfeer zorgt voor een vredige 
omgeving.

U kunt afscheid nemen van 
uw dierbare overledene in het 
aanwezige rouwcentrum. Ook is 
het mogelijk uw overledene te laten 
opbaren tot het rouwbezoek en de 
afscheidsplechtigheid voor de uitvaart.
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Begraafplaats Oudeland

Begraafplaats Oudeland is een ingeto-
gen, rustige plek voor nabestaanden 
om de urnen en graven van hun over-
leden dierbaren te bezoeken. De 
begraafplaats werd in 1967 naast het 
Oudelandse park aangelegd en is 
daarmee de jongste en enige na-
oorlogse gemeentelijke begraafplaats 
van Rotterdam. De begraafplaats 
is  volledig omgeven door een singel 
en toegankelijk via een brug met 
toegangspoort. 

Op Oudeland staat een aula waar u een 
volledige afscheidsplechtigheid kunt 
houden. Er is een Rooms-Katholiek 
begraafdeel, een urnentuin, een 
columbarium en een strooiveld.

Begraafplaats Rozenburg

Begraafplaats Rozenburg ligt midden in 
Rozenburg vlakbij het Raadhuisplein. 
Deze begraafplaats is in 1868 
aangelegd. Sinds maart 2010 behoort 
Rozenburg tot de gemeente Rotterdam. 

Op deze begraafplaats is een aula 
aanwezig waar u een volledige 
plechtigheid kunt houden.
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Wij vinden het belangrijk dat u op 
een persoonlijke wijze afscheid kunt 
nemen van uw dierbare overledene. We 
houden hier zowel voor, als tijdens en 
na het afscheid rekening mee. Denkt u 
hierbij aan muziek  het opnemen van de 
afscheidsdienst op CD, condoleances 
na de uitvaart met gebruik van 
consumpties. Ook is het op sommige 
begraafplaatsen mogelijk om een 
presentatie tijdens de uitvaart af te laten 
spelen in de aula.

U kunt er ook voor kiezen om de 
overledene bij ons op te baren en het 
volledig afscheid op onze begraafplaats 
te houden. De accommodaties op 
begraafplaats Pernis, Hoek van 
Holland en Hofwijk hebben hier de 
mogelijkheden voor. Zo kunt u op 
begraafplaats Hofwijk in intieme sfeer 
gebruik maken van onze Witte Kapel 
voor rouwbezoek en de afscheidsdienst 
voor de begrafenis.

U kunt uw wensen met ons of uw 
uitvaartondernemer bespreken. 

Het 
afscheid
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Op de gemeentelijk begraafplaatsen 
kunt kiezen uit verschillende soorten 
graven: 

Particulier graf
Bij een particulier graf koopt u de 
rechten over een graf, in eerste 
instantie voor een periode van vijftien 
of dertig jaar. Die periode gaat in op de 
dag van aankoop. De tarieven lopen 
uiteen. Koopt u een graf voor meer 
personen, dan betaalt u een hoger 
bedrag. Voor een particulier kindergraf 
geldt een ander tarief.

Bij de aankoop van een particulier graf 
komen de kosten voor het begraven er 
nog bij.

Na afloop van de graftermijn kan de 
rechthebbende het graf voortzetten 
door te kiezen voor verlenging van 
periodes van vijf jaar tot maximaal 
twintig jaar.

Algemeen graf
Een algemeen graf is een graf voor 
vijftien jaar, welke eigendom van de 
gemeente blijft. In een algemeen graf 
worden drie overledenen (die geen 
familie zijn van elkaar) boven elkaar 
begraven. Wanneer u kiest voor een 
algemeen graf betaalt u het basistarief. 
 
U kunt er ook voor kiezen een eigen 
gedenktegel te laten plaatsen of een 
inscriptie in de gemeentetegel aan te 
laten brengen. U betaalt dan kosten 
voor het plaatsrecht en schoonhouden 
(meer informatie vindt u in deze 
brochure op pagina 14).

We hebben voor verschillende 
stromingen grafsoorten op een apart 
grafvak: Rooms Katholiek, Ahmadiyya, 
Chinees, Islamitische, Javaans, 
Pakistaans en Soennitisch. Dit zijn 
particuliere en algemene graven.

De soorten 
graven
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Kindergraf
Op onze begraafplaatsen zijn er 
speciaal vakken voor kindergraven, een 
kindergraf biedt plaats aan een kind van 
0 tot 1 jaar en van 1 tot 12 jaar. 

Keldergraf
Op de Zuiderbegraafplaats zijn enkele 
gemetselde keldergraven aanwezig. 
Het is ook mogelijk om in een nieuw 
aangekocht particulier graf een 
betonnen kelder te laten plaatsen. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de beheerder van de 
betreffende begraafplaats. 

Bovengrondse nis
U kunt kiezen voor bijzetting in 
een bovengrondse nis op de 
begraafplaats Crooswijk, Hofwijk 
en Zuiderbegraafplaats. Deze 
bovengrondse nis koopt u aan voor 
een eerste periode van dertig jaar. 
De sluitplaat van de nis is in het 
aankoopbedrag opgenomen, de 

Begraafplaats Crooswijk
Begraafplaats Hofwijk
Begraafplaats Hoek van Holland
Zuiderbegraafplaats
Begraafplaats Oudeland
Begraafplaats Pernis
Begraafplaats Rozenburg
Begraafplaats Oud-Hoogvliet  
(uitsluitend voor bijzettingen in bestaande graven)

Begraafplaats Oud-Pernis  
(gesloten begraafplaats)
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inscriptie van de sluitplaat niet.  
Na afloop van de eerste termijn kan 
de rechthebbende het recht op de 
bovengrondse nis voortzetten door 
te kiezen voor een verlenging met 
periodes van vijf jaar met een maximum 
van twintig jaar. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de beheerders van de 
begraafplaatsen.

Columbarium
Op onze begraafplaatsen kunt u 
kiezen voor het bijzetten van de urn 
in een in het columbarium.  Een 
columbarium is een urnenmuur op de 
begraafplaats. Elke nis biedt plaats aan 
twee asbussen, deze worden voor een 
periode van vijf jaar bijgezet. Na afloop 
van de termijn kan de rechthebbende de 
nis in het columbarium voortzetten door 
te kiezen voor verlenging met periodes 
van vijf jaar tot maximaal twintig jaar. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de beheerders van de begraafplaatsen.

Tabel: grafsoorten voor verschillende stromingen

X

X
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Urnengraven
Het is mogelijk om de urn van uw 
dierbare bij te zetten in een urnengraf. 
Dit kan ondergronds of bovengronds. 
Hiervoor zijn vakken ingericht op de 
begraafplaatsen. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de beheerders van de 
begraafplaatsen.

Herdenkingsmonument urn
Het is mogelijk een herdenkings-
monument te huren in de vorm van 
een tulp, vergeet-mij-niet, kastanje 
of voetbal. In deze monumenten kunt 
u de asbus bijzetten. Zo heeft u een 
gedenkplek om naar toe te gaan 
om uw dierbare te herdenken. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij de 
beheerders van de begraafplaatsen.

Feyenoordvak
Op de Zuiderbegraafplaats is 
een speciaal Feyenoord vak met 
algemene en particuliere graven. 
Ook is het mogelijk een urn in een 
columbarium of urnengraf bij te zetten. 
Deze grafsoorten zijn hetzelfde als 
hierboven is beschreven. Er is ook een 
strooiweide, voor het verstrooien van de 
as van uw dierbare. Het gras van deze 
weide komt uit de Kuip.
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Na de begrafenis kunt u op het graf 
een gedenkteken laten plaatsen. Er 
veel keuze in gedenktekens. Wij laten 
u graag een aantal voorbeelden zien of 
brengen u in contact met specialisten. 
Er zijn richtlijnen waar gedenktekens 
aan moeten voldoen. Meer informatie 
vindt u in de ‘Richtlijn gedenktekens’ op 
www.rotterdam.nl/uitvaart.

Voor het plaatsen van een gedenkteken 
op een particulier graf dient u 
een schriftelijke aanvraag in bij 
de beheerder van de betreffende 
begraafplaats of crematorium. De 
aanvraag moet alle relevante gegevens 
bevatten en een schets met de maten 
en een duidelijk herkenbare vormgeving 
van het monument. 

Heeft u wensen voor een gedenkteken, 
bespreek deze dan met de beheerder 
van de begraafplaats. De beheerder 
toetst uw aanvraag op basis van 
de beheersverordening van onze 
begraafplaatsen. 

Op de algemene graven van onze 
begraafplaatsen is het alleen mogelijk 
om een gedenktegel te laten plaatsen. 
U mag een inscriptie aanbrengen nadat 
een vergunning is verleend.

Gedenktekens 
en  
grafbedekking
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De gemeenteraad stelt de regels 
voor onze begraafplaatsen op en legt 
deze vast in de ‘Beheersverordening 
Begraafplaatsen’. In deze verordening 
staan onder andere de afmetingen en 
informatie over het materiaal waar de 
gedenkstenen aan moeten voldoen. 

Kosten schoonhouden 
Voor het plaatsen van een gedenksteen 
is eenmalig plaatsrecht verschuldigd 
en jaarlijks betaalt u voor het 
schoonhouden van het gedenkteken 
en onderhoud begraafplaats. Het 
jaarlijks schoonhouden en onderhoud 
kunt u ook voor de resterende periode 
afkopen. U kunt dit aangeven op de 
aanvraag voor het plaatsen van een 
gedenkteken. 
Heeft u gekozen voor de jaarlijkse 
betaling dan kunt u later alsnog 
de resterende termijn afkopen. U 
kunt hierover contact opnemen met 
het administratiekantoor van de 
begraafplaatsen. 

Tarieven en 
afspraken
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Algemeen
Een begraafplaats is een plek waar 
u, samen met andere nabestaanden, 
komt om uw dierbare overledene 
te herdenken. Het is dan ook heel 
belangrijk dat deze herdenkplaats er 
netjes en verzorgd uitziet. Wij zorgen er 
daarom voor dat we de begraafplaatsen 
goed onderhouden. De paden zijn 
netjes en de graven goed bereikbaar, 
het groen en de beplanting worden 
gesnoeid en verzorgd. Om deze 
werkzaamheden uit te kunnen voeren, 
hebben de begraafplaatsen inkomsten 
nodig. De gemeente ontvangt 
deze inkomsten met een jaarlijkse 
aanslag voor onderhoudskosten. Alle 
nabestaanden betalen deze kosten.  
De gemeenteraad stelt deze tarieven 
(leges) elk jaar opnieuw vast.

Bloemen en beplanting
Voor alle graven gelden regels voor 
de bloemen en beplanting. Op een 
particulier graf kunt u potplanten 
plaatsen of eenjarige gewassen planten. 
Dit is niet toegestaan op een algemeen 
graf. Bloemen kunt u los of in een vaas 

bij het graf neerzetten of neerleggen. 
Om vaste planten te plaatsen, is 
schriftelijke toestemming van de 
beheerder van de begraafplaats nodig. 
Soms zijn de beplanting, bloemen, 
vazen of andere tijdelijke gedenktekens 
op een graf verwaarloosd. Ze kunnen 
ook storend zijn voor naastgelegen 
graven of het algemene beeld van de 
begraafplaats zelf. De begraafplaats 
kan deze dan verwijderen. De 
begraafplaats ruimt ook losse bloemen 
en kransen op als ze verwelkt zijn en 
snoeit te hoge beplantingen. 
Linten, bloemstukken en dergelijke 
bewaren we tot zes weken na de 
plechtigheid, als de rechthebbende dit 
aanvraagt bij de beheerder.

Verlengen grafrechten
Wilt u iemand begraven of bijzetten in 
een eigen graf, dan is de uitgiftetermijn 
van belang. Loopt deze uitgiftetermijn 
binnen de wettelijke grafrusttermijn 
af, dan moet u deze uitgifte termijn 
verlengen. Deze verlenging wordt 
aangevraagd door de rechthebbende of, 
indien deze is overleden, door degene 

Het beheer van
bestaande
graven
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die in de uitvaart voorziet. In het laatste 
geval wordt de aanvrager van de 
verlenging automatisch rechthebbende 
tot het uitsluitende recht van de 
grafrechten.

Onze administratie stuurt drie maanden 
voor afloop van grafrechttermijn een 
verlengingsvoorstel aan de huidige 
rechthebbende. Verlenging van 
een particulier graf is mogelijk voor 
de periode van vijf, tien, vijftien of 
twintig jaar. Mocht de rechthebbende 
overleden zijn dan sturen wij een 
verzoek aan de nabestaanden of 
plaatsen wij een bordje bij het graf 
met het verzoek of de nabestaanden 
zich wil melden bij de balie van de 
begraafplaats.

Opzeggen graf
Graven worden voor een bepaalde 
termijn gehuurd van de gemeente 
Rotterdam. De begraafplaats kan de 
grafbedekking na het verstrijken van de 
termijn, indien geen verlenging plaats 
vindt, verwijderen.
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Contactinformatie
De Rotterdamse gemeentelijke 
begraafplaatsen hebben een gemeen-
schappelijke administratie, waar u 
informatie kunt krijgen over de 
mogelijkheden die de begraafplaatsen 
te bieden hebben:

Administratiekantoor 
Kerkhoflaan 1
3034 TA Rotterdam
Telefoon: 010 - 489 34 34 of email  
info@begraafplaatsen.rotterdam.nl

Adressen gemeentelijke 
begraafplaatsen Rotterdam:

Begraafplaats Crooswijk
Kerkhoflaan 1
3034 TA Rotterdam
Telefoon: 010 - 489 85 40
Fax: 010 - 489 85 45
begraafplaatscrooswijk@rotterdam.nl

Begraafplaats en crematorium 
Rotterdam Hofwijk
Delftweg 230
3046 ND Rotterdam
Telefoon: 010 - 489 85 70
Fax: 010 - 489 85 75
info@crematorium.rotterdam.nl
regiehofwijk@rotterdam.nl

Zuiderbegraafplaats
Slinge 50
3084 EB Rotterdam
Telefoon: 010 - 489 85 60
Fax: 010 – 489 85 65
zuiderbegraafplaats@rotterdam.nl

Begraafplaats Hoek van Holland
Kerkhofweg 6
3151 TN Hoek van Holland
Telefoon: 010 - 489 85 40
Fax: 010 - 489 85 45
begraafplaatscrooswijk@rotterdam.nl

Begraafplaats Pernis
Ring 548
3195 XT Rotterdam-Pernis
Telefoon: 010 - 489 85 60
Fax: 010 – 489 85 65
zuiderbegraafplaats@rotterdam.nl

Begraafplaats Oudeland
Oudelandseweg 211
3194 XA Rotterdam-Hoogvliet
Telefoon: 010 - 489 85 60
Fax: 010 – 489 85 65
zuiderbegraafplaats@rotterdam.nl

Begraafplaats Rozenburg
Molenweg 40
3181 AT Rozenburg
Telefoon: 010 - 489 85 60
Fax: 010 – 489 85 65
zuiderbegraafplaats@rotterdam.nl

Contact
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  Rotterdam.nl/uitvaart

  @Uitvaart_010

Openingstijden begraafplaatsen: 
Van maandag tot en met zaterdag: 
08.00 – 16.00 uur
Op zon- en feestdagen: 
10.00 – 16.00 uur

Openingstijden balie begraafplaatsen, 
crematorium en administratiekantoor: 
Van maandag tot en met vrijdag: 
09.00 – 13.00 uur

Asbestemmingsruimte crematorium 
Rotterdam Hofwijk:
Van maandag tot en met vrijdag:
9.00 – 16.00 uur

Persoonlijke gegevens
Een rechthebbende van een grafruimte 
dient er voor te zorgen dat zijn/haar 
adres bij de gemeente bekend is. Bij 
het overlijden van de rechthebbende 
dient de erfgenaam of de familie dit 
binnen zes maanden schriftelijk door 
te geven aan de administratie van de 
begraafplaats.
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Colofon
Redactie, vormgeving en  
productiebegeleiding:  
Dienstencentrum 
Communicatie Gemeente 
Rotterdam
Drukwerk: Veenman+

Aan de inhoud van deze folder kunt u 
geen rechten ontlenen.
Januari 2016

RSO_MJ_Begraven&Cremeren_Begraven2015.indd   19 09-12-15   14:49



20  -  Begraven in Rotterdam

RSO_MJ_Begraven&Cremeren_Begraven2015.indd   20 09-12-15   14:49


