
DE “ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK”: 
EEN STUKJE GESCHIEDENIS

INLEIDING

Op 11 april 1823 schreven de Gedeputeerde Staten van Utrecht aan de kerkmeesters van de 
Hervormde gemeente te Maartensdijk dat “de voordeelen en baten van die bestaande 
begraafplaatsen kunnen verblijven aan die Kerkerlijke besturen, welke geheel de onkosten van 
aanleg hebben gedragen, ook dan wanneer dezelve tot eene algemeene begraafplaats dienstbaar 
worden gehouden; in dit laatste geval echter onder de navolgende voorwaarden:
1. Dat ook andere gezindheden, zulks verkiezende, op dezelfde voorwaarden als diegenen welke tot 
het Hervormde Genootschap behooren, hunne lijken aldaar kunnen begraven ......... ”

I – EEN NIEUWE BEGRAAFPLAATS IN DE GEMEENTE MAARTENSDIJK

In 1995 wordt in Maartensdijk behoefte aan een algemeen-bijzonder kerkhof onderkend. Niet alleen in
de katholieke parochie Sint Maarten, maar ook bij de leden van de Ontmoetingskerk blijkt de vraag te 
leven. Dit wordt bij de gemeente Maartensdijk aan de orde gesteld, hetgeen leidt tot een aantal 
besprekingen. 

Allereerst wordt formeel overlegd met wethouder en gemeente-ambtenaren van de Gemeente 
Maartensdijk. Daarbij legt een ambtenaar van de gemeente reeds een schets voor: er is een stuk 
weiland ten westen van de Hersteld Hervormde Begraafplaats (B 3131, groot 2682 m2. Daar zou de 
gemeente mogelijkheden zien. Het idee spreekt aan, maar de toegang loopt via het Oostveensepad, 
en er is in de omgeving geen parkeergelegenheid. Er is ook geen mogelijkheid om dit perceel via de 
HH-begraafplaats te bereiken, want langs die zijde liggen graven met eeuwige grafrust.

Op 25 februari 2000 worden de volgende argumenten voor een algemeen-bijzondere begraafplaats in
Maartensdijk ingebracht in een gesprek met de Hr. van Ommeren, openbare werken, en Paul 
Vermeer, coördinator: 

a. In 1964-1967 is een katholieke kerk voorbereid en gebouwd in Maartensdijk, ten behoeve van 
de katholieke ingezetenen van Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek. 
Omdat het hier een relatief kleine gemeenschap betrof, bleek al spoedig dat een aantal voor de 
hand liggende voorzieningen, zoals een katholieke school niet bereikbaar waren. Dat gold ook 
voor de mogelijkheid van een eigen kerkhof.

b. Het dorp Maartensdijk beschikt wel over een begraafplaats. Deze behoort echter aan de 
Hervormde Kerk, en de beheerstichting van deze begraafplaats legt vanwege haar eigen 
uitgangspunten grote beperkingen op, indien niet-gemeenteleden op dit kerkhof begraven 
zouden willen worden. Dit moeten we respecteren.

c. Sinds 1967 zijn 126 parochianen overleden. Als gevolg van dit alles werden 125 mede-
parochianen  begraven op begraafplaatsen buiten Maartensdijk: in Utrecht, Hilversum, 
Loosdrecht, Maarssen en in De Bilt of Bilthoven. 

d. Begin 1995 werd één parochiane op eigen verzoek op dit Hervormde kerkhof begraven. De 
overledene werd in een stoet van ruim 200 mensen vanaf de katholieke kerk naar haar laatste 
rustplaats gedragen, maar tot verdriet van familie en ontsteltenis van mede-parochianen, 
konden er dus geen katholieke rituelen op het kerkhof plaatsvinden.

e. Sindsdien wordt er aangedrongen op het oprichten van een algemeen-bijzondere begraafplaats 
in Maartensdijk.  De Samen-op-Weg Kerk Maartensdijk - Hollandse Rading heeft zich om 
gelijksoortige redenen hierbij aangesloten. Sinds 2000 dringen we samen aan op realisering 
van een algemene begraafplaats.

f. Intussen is de vraag dringender geworden, omdat vanwege dreigend ruimtegebrek ook het 
katholieke kerkhof van de Onze Lieve Vrouwe parochie te Bilthoven gesloten is voor niet-leden 
van deze Bilthovense parochie (tenzij men er al grafrechten heeft).

g. De Hersteld Hervormde Gemeente heeft wel schriftelijk bevestigd dat zij bereid is om regelingen
te treffen inzake het perceel west 2, indien perceel west 1 door de gemeente zou worden 
overgedragen aan de Stichting in Oprichting Algemeen-bijzondere Begraafplaats Maartensdijk. 



Aansluitend wordt door pastor de Wit op 25 februari 2000 de volgende aanvraag ingediend bij het 
College van Burgemeester en Wethouders van Maartensdijk

Overwegende
• dat er in de gemeente Maartensdijk van ouds een katholieke gemeenschap bestaat;
• dat deze gemeenschap sinds 1967 een eigen kerk in Maartensdijk heeft;
• dat ze sinds 1995 door het aartsbisdom Utrecht als officiële parochie is erkend;
• dat in de afgelopen 33 jaar 92 parochianen zijn overleden;
• dat deze overledenen een laatste rustplaats hebben gevonden in De Bilt, Bilthoven, Loosdrecht,

Hilversum, Utrecht of Maarssen, doch geen van allen is begraven in Maartensdijk;
• dat inderdaad de overtuiging heerst dat katholieken zich niet mogen laten begraven op het 

kerkhof  aan de Dierenriem van Maartensdijk;
• dat in de afgelopen maanden tot tweemaal toe pijnlijk ervaren werd, dat het feitelijk niet mogelijk

is om op dit kerkhof een begrafenis volgens eigen liturgische riten te verzorgen;
• dat door parochianen uit het dorp Maartensdijk de begraafplaats van Westbroek niet ervaren 

wordt als een geëigend kerkhof;

dringt ondergetekende,
• mede namens het R.K. Kerkbestuur van de parochie voornoemd,
• met ondersteuning vanwege de Samen-Op-Weg Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading, 

die bij begrafenissen op voornoemd kerkhof eveneens belemmeringen ervaren, zij het van 
minder stringente aard;

er bij uw College op aan om op korte termijn een adequate voorziening te treffen binnen de 
dorpsgrenzen van Maartensdijk, door een terrein aan te wijzen en in te richten waar de kerken en 
levensbeschouwelijke gemeenschappen binnen uw gemeente op een bij de eigen overtuiging en 
traditie passende wijze hun doden zullen kunnen begraven.

In eerste reactie meldt dhr Luttikhuizen namens de gemeente telefonisch:
• de zaak wordt ambtelijk voorbereid
• komt binnenkort aan de orde
• in het stuk wordt gesproken over een “katholiek kerkhof”.

Door pastor de Wit wordt op 31 augustus 2000 benadrukt dat het niet gaat om een katholiek kerkhof, 
maar om een algemeen kerkhof voor alle levensbeschouwingen:

• met vrijheid voor eigen (bijvoorbeeld katholieke) begrafenisrituelen
• met goede bereikbaarheid (loop-afstand van een (kerkelijk) centrum)
• indien bereikbaar binnen / afgescheiden van het huidige Hervormde Kerkhof.



II – VAN GEMEENTE MAARTENSDIJK NAAR GEMEENTE DE BILT

De samenvoeging van de gemeente Maartensdijk en de Gemeente De Bilt in 2001 leidt tot vertraging 
in de vervolgprocedure. Het verzoek om in Maartensdijk tot een snelle afronding te komen kan niet 
worden gehonoreerd. 

Op 15 november 2003 wendt de Sint Maartensparochie, mede namens de Samen Op Weg Kerk en 
Fa Tap, zich tot B & W van De Bilt, in de persoon van Mevrouw J. Slok:

Zoals u bekend is, speelt al een aantal jaren een vraag rond de begrafenismogelijkheden ter plaatse. 
In het dorp Maartensdijk is slechts één kerkhof aanwezig. Dit is in eigendom en beheer bij de 
Hervormde Kerk Maartensdijk, die aan begrafenissen haar eigen voorwaarden stelt, met het gevolg 
dat een ter aarde bestelling met katholieke riten er niet mogelijk is. Van de ruim 110 katholieken die 
sinds 1967 hier zijn overleden is er slechts één op dit kerkhof begraven; alle anderen liggen in 
omliggende plaatsen: Utrecht, Maarssen, IJsselstein, Loosdrecht, Hilversum, Bilthoven en De Bilt. Er 
bestaat een groot verlangen om ook in het dorp Maartensdijk begraven te kunnen worden.

In de voormalige gemeente Maartensdijk zijn reeds enkele mogelijkheden onderzocht. Het gaat niet 
om een uitgebreid nieuw kerkhof, en zeker niet om een katholiek kerkhof. Het is ons in gesprek met U
duidelijk geworden, dat de gevonden locatie zich niet leent voor een gemeentelijk algemeen kerkhof, 
nog afgezien van de consequenties die dit zou hebben voor toelating, tarieven etc..

Onlangs heeft er een prettig onderhoud plaatsgevonden tussen enerzijds de heren Tap en Temming, 
beiden van de Uitvaartverzorging Tap, en anderzijds de Samen Op Weg Gemeente Maartensdijk-
Hollandsche Rading, in de persoon van Dominee René Alkema en dhr Dick de Korte, alsook de R.K. 
Parochie Sint Maarten in de persoon van pastor Gerard de Wit en Vice-Voorzitter Johan van Stralen.

Uit dit overleg zijn enkele strategische punten voortgekomen, die wij u hierbij voorleggen:

1. De beide voornoemde kerkgemeenschappen willen de juridische eigendom op zich nemen voor 
een algemeen bijzonder kerkhof

2. Dit houdt in dat zij een gezamenlijke stichting resp. commissie zullen oprichten die beslist over 
toelating op dit kerkhof

3. De firma Tap is bereid, om op basis van wettelijk en gemeentelijk vereiste voorwaarden een plan 
van inrichting en beheer te maken en dit ook personeel in te vullen

4. Wij doen een beroep op de gemeente De Bilt om de betreffende grond om niet in bruikleen te 
geven, en materiele medewerking te verlenen voor de inrichting als kerkhof

5. Wij vragen U tevens om, voorzover nodig, het bestemmingsplan aan te passen.

Op 22 november 2003 krijgt dit schrijven een vervolg:

In aansluiting op ons eerdere schrijven en ten vervolge op het telefonisch onderhoud met wethouder 
Slok willen wij graag nadere toelichting geven op strategisch punt 4 van voornoemde brief, “Wij doen 
een beroep op de gemeente De Bilt om de betreffende grond om niet in bruikleen te geven, en 
materiële medewerking te verlenen voor de inrichting als kerkhof”.

In het overleg met u en de firma Tap is reeds duidelijk geworden, dat het betreffende stuk grond niet 
groot genoeg is om er een geheel open beleid ten aanzien van begraven te voeren. Voor uw 
gemeente betekent het dat het niet gelijkgesteld kan worden met de andere gemeentelijke 
begraafplaatsen, ook al gaat het ons om een algemene (en niet, zoals in uw ambtelijke bevestiging 
van ontvangst vermeld werd, katholieke) begraafplaats. Voor de firma Tap betekent dit, dat deze 
eveneens geen onbeperkt aanbod tot begraven kan doen. Er moet een instantie tussen geplaatst 
worden, die een zodanig beleid voert dat het kerkhof gedurende een overzienbaar aantal jaren goede
dienst kan doen. Daartoe is gedacht aan een commissie of stichting, uitgaande van beide 
aanvragende kerkgenootschappen.
Deze beide kerkgenootschappen, de R.K. parochie Sint Maarten, met 600 kerkleden, en de Samen 
op Weg Gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading met plm 900 kerkleden zijn echter niet in staat, 



zelf de financiële lasten van een kerkhof te dragen. Reeds in eerder overleg is daarom gesproken 
over een vorm van juridisch eigendom, waarbij de materiële eigendomsrechten elders blijven. 

In het eerder overleg is binnen deze optiek reeds gedacht aan een blijvend eigendom bij de 
gemeente, die het perceel tegen een symbolische of beperkte huur beschikbaar stelt aan de te 
ontwikkelen commissie of stichting. Met firma Tap kan een regeling getroffen worden inzake het 
voorbereiden van graven en het algemeen onderhoud van het terrein. Het terrein zal echter moeten 
beantwoorden aan alle eisen die wettelijk en/of gemeentelijk aan kerkhoven gesteld worden. Firma 
Tap heeft aangegeven dat zij wil meewerken aan het inrichten conform deze eisen, maar niet in staat 
is zelf de kosten van eerste inrichting te dragen. Vandaar het beroep op uw gemeente, zoals gedaan 
in ons eerste schrijven, om hierin te helpen voorzien.

In november 2004 besluit de gemeente De Bilt om in beginsel medewerking te verlenen aan de 
realisering van een algemene begraafplaats “mits deze nadrukkelijk bedoeld is voor de inwoners van 
de kern Maartensdijk en deze algemeen toegankelijk is”.

16 december 2004: de formele aanvraag

De Stichting Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk i.o. verzoekt uw college medewerking 
te verlenen aan de realisatie van een algemeen bijzondere begraafplaats in de kern Maartensdijk op 
de gronden ten oosten van de bestaande begraafplaats, kadastraal bekend als Gemeente De Bilt, 
sectie B, nummer 3131 in eigendom van de gemeente De Bilt.

Het bestuur van de Stichting Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk i.o. bestaat uit de 
volgende personen: Namens de R.K. Parochie (Sint Maarten):  de heren Pastor G.W.M. de Wit en 
J.M van Stralen. Namens de Protestante Gemeente i.w. Maartensdijk/Hollandsche Rading: de heren 
G.J.M. Boorsma en D. de Korte. Op verzoek van beide kerkgenootschappen hebben de heren F. H. 
Tap en F.G.A. Temming ook zitting in voornoemde Stichting i.o.

Zoals de heer Van Stralen van de burgemeester heeft vernomen hebt u de bereidheid uitgesproken 
medewerking te verlenen aan een artikel 19 procedure teneinde de bestemming groenvoorziening, 
water en agrarisch productiegebied II, te wijzigen in begraafplaats.

Tevens verzoekt de Stichting i.o. het perceel grond groot 2682 m2 van u te kopen tegen een (zo 
mogelijk) symbolisch bedrag. De Stichting i.o. zal in haar Statuten opnemen dat de Stichting geen 
winstoogmerk heeft. Het verzoek tot medewerking aan de realisatie wordt uitsluitend vanuit ideële 
motieven gedaan.

Er bestaat bij de bevolking van de voormalige gemeente Maartensdijk behoefte op eigen wijze 
begraven te kunnen worden dan wel eventueel na de crematie de urn van de overledene op de 
begraafplaats bij te zetten. Dit is om moverende redenen van de Kerkenraad van de Hersteld 
Hervormde Gemeente van Maartensdijk niet mogelijk op de N.H. Begraafplaats in Maartensdijk.

Vertegenwoordigers van de Stichting i.o. hebben reeds  enige tijd geleden gesprekken gevoerd met 
enkele leden van de Kerkenraad van voornoemde Hervormde Gemeente.  Destijds had de 
Kerkenraad geen bezwaar tegen de realisatie van een begraafplaats o de grond grenzend ten oosten
van de huidige begraafplaats.
Op korte termijn worden de plannen met de Kerkenraad van voornoemde Hervormde Gemeente 
nogmaals besproken. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Tevens verzoekt de Stichting i.o. u toestemming volgens artikel 53 van de Wet op de Lijkbezorging 
op dit perceel grond een begraafplaats te kunnen realiseren.

 De Stichting zal geen financiële bijdrage van de gemeente De Bilt vragen. 

De ontsluiting zal via de bestaande begraafplaats worden gerealiseerd, dan wel aan de westzijde van
de bestaande begraafplaats. Hierover is nogmaals overleg met de Hersteld Hervormde Gemeente 



van Maartensdijk. Van de bestaande openbare parkeervoorziening kan immers gebruik worden 
gemaakt. In het reeds gevoerde overleg met voornoemde Kerkenraad is de gezamenlijke aanleg van 
een aantal parkeerplaatsen voor mindervalide tevens ter sprake gebracht. Een gezamenlijk verzoek 
zal nog worden ingediend. 
De Stichting zal in de Statuten opnemen dat op de algemeen bijzondere begraafplaats Maartensdijk 
inwoners van de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk kunnen worden begraven. 
Inwoners van de overige kernen van de gemeente De Bilt kunnen eventueel ook worden begraven. 
De Stichting zal dit in een reglement nader bepalen. Dit om te voorkomen dat de begraafplaats in de 
toekomst te weinig capaciteit heeft.

Uiteraard zal de begraafplaats aan de richtlijnen en voorwaarden voldoen op basis van de Wet 
Lijkbezorging en de richtlijnen van de Inspectie Milieuhygiëne.
  
De omwonenden worden geïnformeerd alvorens een en ander in de publiciteit komt. De 
communicatie wil de Stichting zelf verzorgen, na overleg met uw college.

Samenvattend verzoekt de Stichting i.o. uw college:

• in principe medewerking te verlenen aan de wijziging van het bestemmingsplan;
• in principe medewerking te verlenen tot de verkoop van het betreffende perceel aan de 

Stichting; 

De Stichting is zich ervan bewust dat dit verzoek nog enige tijd zal vergen alvorens de plannen 
kunnen worden gerealiseerd. Immers ook de gemeenteraad zal medewerking moeten verlenen.

Zodra een positief bericht van uw College is ontvangen, wordt notaris F. van Beek verzocht Statuten 
voor de Stichting op te stellen. Tevens zal ook een reglement voor het beheer van de begraafplaats 
worden vastgesteld. 

Op 15 maart 2005 richtte de Stichting i.o. zich opnieuw tot het College van B & W.

In aansluiting op de brief van 16 december 2004 verzoekt de Stichting Algemeen Bijzondere 
Begraafplaats Maartensdijk i.o. u thans medewerking te verlenen aan het realiseren van een 
algemeen bijzondere begraafplaats in de kern Maartensdijk op gronden ten westen van de 
begraafplaats, kadastraal bekend als Gemeente De Bilt, sectie B nummer 3249 in eigendom van de 
Gemeente De Bilt.

Tevens verzoekt de Stichting i.o. het perceel grond groot  2380 m2 van u te kunnen kopen tegen een 
(zo mogelijk) symbolisch bedrag. Zoals reeds gemeld zal in de Statuten worden opgenomen dat de 
Stichting geen winstoogmerk heeft.  

Na overleg met de Hersteld Hervormde Gemeente te Maartensdijk zijn beide partijen van mening dat 
het wenselijk is dat de begraafplaats ten westen van de huidige begraafplaats wordt gerealiseerd.
Tevens zal voornoemde Hervormde Gemeente aan uw College vragen van het perceel grond, 
kadastraal bekend Gemeente De Bilt, sectie B nummer 3248 de bestemming te wijzigen in 
begraafplaats.

Beide partijen vragen uw College tevens in principe de bereidheid uit te spreken dat mocht 
onverhoopt blijken dat beide begraafplaatsen onvoldoende ruimte bieden, ook de grond ten oosten 
van de begraafplaats, kadastraal bekend als Gemeente De Bilt, sectie B nummer 3131 te bestemmen
als begraafplaats.
Deze eventuele uitbreiding zal niet eerder dan in 2020 noodzakelijk zijn.

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk of uw College op grond van de brief van 16 december 2004 
en ons gewijzigde verzoek van heden in principe medewerking wil verlenen aan de realisatie van een
begraafplaats door de Stichting i.o., ten westen van de huidige begraafplaats.



Op 13 december 2005 besluit de gemeente De Bilt om “medewerking te willen verlenen aan het 
realiseren van een algemene begraafplaats”. Op 29 mei 2006 bericht zij dat er een 
bestemmingswijziging wordt voorbereid die zal worden meegenomen “in de eerste wijziging van het 
bestemmingsplan Maartensdijk Dorp 1996". Maar “de totale procedure .... bedraagt 3 à 4 jaar”, zo 
deelt de gemeente mee. Bovendien “wordt de verkoop van de gronden ... tegen marktwaarde (38.91 
euro) als uitgangspunt genomen”. De gemeente beseft dat dit eigenlijk geen optie is, en komt daar 
later op terug.

In 2005 gaat mevrouw Jeane Slok-Keijzer het bestuur van de stichting i.o. ondersteunen en adviseren
in de verdere ontwikkeling van het project. Zij wordt een grote steun en gids in het land van regels en 
loketten.

Op 23 februari 2006 wordt de eerste hand gelegd aan een eigen reglement voor de nieuw te 
ontwikkelen begraafplaats. 

In een korte notitie van 19 maart 2006 worden door de gemeente de Bilt richtlijnen en 
randvoorwaarden gegeven. Er blijkt een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk die zeker een half 
jaar zal vergen, en vervolgens zal worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Tevens 
moet onderzoek worden gedaan naar grondwaterniveau en drainage van het perceel, en een plan 
gemaakt worden voor de indeling en omheining van het perceel.. 

Op 18 april 2006 passeert de akte van oprichting van de stichting bij notariskantoor Houwink van 
Beek te de Bilt. De ondertekenaars zijn: de heer Gerardus Wilhelmus Maria de Wit, de heer Johannes
Maria van Stralen, de heer Geert Jacobus Michaël Boorsma, de heer Dirk de Korte en de heer 
Frederik Hendrik Tap.

Op 29 mei 2006 bericht de Gemeente dat de provincie Utrecht geen bezwaar heeft tegen een 
bestemmingsplanwijziging en dat deze wordt meegenomen in de eerste wijziging van het 
bestemmingsplan “Maartensdijk dorp 1996". De totale proceduretijd zal 3 tot 4 jaar bedragen. Wel 
wijst de Gemeente erop dat het gedeelte kadastraal bekend als sectie B nummer 3248 reeds een 
begraafplaats bestemming heeft. Dit stuk behoort tot de Hersteld Hervormde kerk.

Op 6 februari 2007 dringt het stichtingsbestuur er bij de gemeente op aan om snel alle procedures op 
te starten, maar allereerst terug te komen op de grondprijs per m2, daar dit voor de stichting 
onhaalbaar is. 

Dit verzoek wordt herhaald op 25 maart 2007, en wordt formeel gevraagd om aan perceel 3249 de 
bestemming begraafplaats te verlenen.

Op 26 augustus 2007 legt de Stichting een alternatief voorstel voor de financiering van de 
begraafplaats voor aan de Gemeente de Bilt. 

Op 12 december 2007 bericht de juridisch adviseur van het aartsbisdom dat gezien de opzet van de 
stichting er geen sprake zal zijn van bisschoppelijke bemoeienis.

Op 28 juni 2007 wordt in het taxatierapport van Hol & Molenbeek Utrecht, opgesteld in opdracht van 
de gemeente de Bilt, voor het perceel een marktwaarde vastgesteld van 94.000 euro. Er wordt een 
uitgebreide prognose meegezonden, die echter weinig realistisch lijkt. Op 20 april 2008 concludeert 
de stichting dat er uitgaande van deze taxatie rekening gehouden moet worden met een bedrag van 
grondaankoop+inrichting van 139.000 euro. Dit is onhaalbaar: er zijn geen fondsen, en op een 
begraafplaats is geen hypotheek of normale bank-lening mogelijk.

Op 9 juni 2008 dreigt een heel ander soort complicatie; er schijnt een advies te zijn om een stuk van 
10 x 10 m van het door ons beoogde terrein te reserveren voor een antennemast. Moet worden 
nagezocht. Op 18 juli vernemen we dat het gaat om een mast voor KPN en Politie. Er zal door de 
gemeente informatie gevraagd worden bij KPN.



Op 19 juni 2008 vraagt afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente 17 stukken op ter 
voorbereiding van een advies aan de gemeenteraad. Dit varieert van plattegrond en parkeervragen 
tot administratie en informatie aan omwonenden.
 
op 23 februari wordt door de gemeente de Bilt een zgn “verzoekenkaart” opgemaakt waarin op schaal
de beoogde begraafplaats in haar omgeving wordt gesitueerd.

Op 25 november 2009 vernemen we dat een deel van de Hersteld Hervormde begraafplaats aan de 
Dierenriem is overgedragen aan een nieuwgevormde Hervomde Kerk-PKN. Omdat dit gedeelte 
aansluit bij de nieuw te stichten Algemeen Bijzondere Begraafplaats begint er overleg om de 
inrichting en ontsluiting van beide begraafplaatsen samen aan te pakken.

Belangrijk punt van overleg is de vestiging van urnengraven en een urnenmuur op de begraafplaats, 
daar crematie niet aansluit bij de benadering van de Hervormde gemeente.

Op 15 januari 2010 presenteert Hol & Molenbeek een herziene taxatie, die van een veel lagere 
marktwaarde uitgaat en uitkomt op 10.000 euro. De oppervlakteberekening wijkt af; misschien is 
hierin tevens het perceel B 3280 (van de Hersteld Hervormde Begraafplaats) meegerekend.

Op 23 april 2010 komt de vraag op wie de kosten moet dragen van verwijdering van een laag van ca 
25 cm gravel dat het gehele perceel bedekt: is dit de verkoper (de gemeente) of de koper (de 
Stichting)? De verkoper moet immers een zgn schoongrondverklaring afgeven.
Bij nadere informatie blijkt deze gravel afkomstig te zijn van het pad van de NH kerk naar het kerkhof. 
Bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de zestiger jaren is dit pad afgegraven.

Op 19 april 2011 wordt in het gemeentehuis de koopovereenkomst getekend, waarbij tevens het 
verwijderen van de gravel wordt geregeld. 

Op 27 februari 2012 wordt de officiële aanvrage om toestemming op grond van de Wet op de 
lijkbezorging bij de gemeente ingediend. Deze wordt op 23 maart 2012 formeel verleend.



III – DE BEGRAAFPLAATS WORDT IN GEBRUIK GENOMEN

Op 6 juli 2012 houdt de voorzitter van de stichting bij gelegenheid van de opening van de Algemeen 
Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk een toespraak, waarin hij o.a. benadrukt:

1. Twee kerkgemeenschappen namen rond 1996 het voortouw, maar met de uitdrukkelijke bedoeling 
om te komen tot een project dat voor alle inwoners van de gemeente Maartensdijk, ongeacht 
levensovertuiging open zou staan.

2. Op instigatie van mevrouw Jeanne Slok kreeg de stichting vanaf het begin medewerking van Tap 
Uitvaartzorg  Bilthoven, en zo kreeg ze in de heer Guus Temming een belangrijk adviseur en 
steun.

 
3. We willen hier graag het werk van de heer Dick de Korte als bestuurslid honoreren, die als 

penningmeester vijf jaar aan de opzet heeft meegewerkt. We hebben hem daarom graag 
uitgenodigd om aan het begin van deze bijeenkomst het naambord te onthullen. Deze plek zal 
voortaan de naam dragen van “Algemene Begraafplaats Maartensdijk”.

4. De stichting zelf heet niet zonder reden “Algemeen Bijzonder”. Ze is “Bijzonder”, omdat het bestuur
de begraafplaats conform haar oorsprong en reglement reserveert voor de inwoners van de 
voormalige gemeente Maartensdijk. Ze is “Algemeen” omdat zij voor hen open zal staan ongeacht 
levensbeschouwing.

5. In deze opzet kan het bestuur ook voor mensen die door hun voorgeschiedenis met deze plaats 
verbonden waren, toestemming geven om op deze plek een laatste rustplaats te verkrijgen.

6. Begraafplaatsen maken zichtbaar dat levenden en overledenen in liefde en zorg met elkaar 
verbonden blijven. Een plaats als deze markeert het leven, niet alleen het levenseinde. Het biedt 
de rust die wij onze geliefden ten afscheid toewensen. En voor velen is het ook symbool voor de 
hoop die er blijft leven in een mensenhart. Dat willen en kunnen wij het beste beleven als de 
begraafplaats deel uitmaakt van de eigen samenleving.

7. Voor de stichting was vanaf het begin duidelijk dat er ook openheid diende te zijn voor mensen die 
kiezen voor crematie. Daarom zullen er ook een urnenmuur en urnengraven worden gecreëerd. 
Het bestuur volgt daarmee de landelijke ontwikkeling waarin rond 60% van onze bevolking in deze 
tijd een voorkeur heeft voor crematie.

8. Afscheid nemen is een belangrijk, vaak zeer emotioneel gebeuren. Kerken en 
levensbeschouwingen willen dit afscheid vaak met eigen rituelen begeleiden. Deze begraafplaats 
staat hiervoor open. Er worden echter geen speciale secties of afdelingen gecreëerd.

9. Het stichtingsbestuur heeft zich op deze wijze ten doel gesteld, om voor de gemeenschappen die 
tot de oude gemeente Maartensdijk behoren, een plek te stichten die aan brede verwachtingen 
beantwoordt. Het wil open ruimte bieden om, in welke vorm ook, in afscheid en herinnering 
verbonden te blijven met hen die hun lief waren.

10. De stichting rekent op een goede exploitatie, en hoopt tegelijkertijd op langdurige bruikbaarheid 
van deze begraafplaats. Toch spreken wij ook de wens uit dat het ritme van begraving en  
urnenplaatsing niet te hoog wordt: wij gunnen alle inwoners van onze dorpen graag een gezond 
leven voordat het einde eenmaal zal komen en beroep gedaan moet worden op voorzieningen 
zoals deze.

Aansluitend wordt de heer Jan Slok verzocht om in het midden van de begraafplaats een gedenkplaat
te onthullen, waarmee we de gedachtenis aan Jeanne Slok-Keijzer willen vasthouden.



Op 13 juni 2012 kan de Vierklank melden “”Algemene Begraafplaats Maartensdijk bijna een feit”, en 
op 11 juli kan ze vervolgens de officiële ingebruikname ervan melden. 

Op foto’s van de opening staan de belangstellenden deels in de open ruimte te luisteren. Onder hen 
de heer Ben Woorts, leunend op een stok, en de heer Dirk de Korte, zittend in een rolstoel. Wie kon 
toen vermoeden dat zij tot de eersten zouden behoren die op deze plek hun laatste rustplaats zouden
vinden? Op 14 juli trokken honderden mensen mee in de stoet die als eerste de heer Woorts hier ten 
grave leidde.



IV – Vervolg

Op de begraafplaats worden de beloofde urnenplaatsen ingericht: een urnenmuur met 28 nissen, en 
een urnenveld met 30 urnengraven, elk groot 60 x 60 cm.

Op vrijdag 26 april 2013 trok de heer van Stralen naar het gemeentehuis om een parochiane van de 
Sint Maartenskerk naar de “Lintjesregen 2013" te loodsen, om daar tot de ontdekking te komen dat 
hijzelf eveneens tot de decorandi behoorde, onder andere vanwege zijn niet aflatende inzet voor deze
begraafplaats.

V – VAN DRIE NAAR TWEE BEGRAAFPLAATSEN

Op 13 februari 2014 besluit de Hervormde Gemeente Maartensdijk in een schrijven tot samenvoeging
van het haar toekomende deel van de Hersteld Hervormde Begraafplaats met de nieuwe Algemene 
Begraafplaats. Benadrukt wordt dat indien noodzakelijk er ook ruimte moet zijn voor graven met 
blijvende grafrust. De Stichting besluit zijnerzijds om het gedeelte dat direct grenst aan de 
begraafplaats van de HHG als laatste in gebruik te nemen.

Op 27 oktober 2014 passeert bij notaris Mr Arend Dangremond de akte waarbij de 
vertegenwoordigers van de Hervomde Gemeente Maartensdijk en het College van Kerkvoogden van 
de Hersteld Hervormde Gemeente te Maartensdijk overdragen aan de Stichting. 


