
Mijn uitvaartwensen
Begraafplaats en gedenkpark Rhijnhof



Begraafplaats 
Rhijnhof 

Doodgaan hoort bij het leven. Hoe dan ook. 

Het overkomt ons allemaal: vroeg of laat. 

Vaak schuiven we de gedachte eraan van 

ons af, omdat het moeilijk is en ons treurig 

stemt. Toch is het goed om tijdens het leven 

al aan onze dood te denken. Of die van onze 

partner. Niet elke dag natuurlijk maar zo af 

en toe. En dan niet alleen er aan denken. 

Maar er ook over praten. Met onze partner 

het liefst. Of met kinderen en andere nabe-

staanden.

Praten over de dood. En dan vooral over de 

praktische kant ervan. Of we begraven of 

gecremeerd willen worden bijvoorbeeld.  

Of over wat er verder moet worden gere-

geld. Op tijd praten over de dood, geeft 

tijdens het leven rust en ruimte.

Wij helpen u daar graag bij. Met het lijstje 

van laatste wensen waardoor het praten 

over de dood misschien  makkelijker wordt. 

En door een overzicht van alle mogelijk-

heden die Rhijnhof biedt rond begraven 

of asbestemming, zodat u kunt kiezen wat 

het beste bij u past. In deze brochure kunt 

u aangeven wat uw wensen zijn. Dat geeft 

u rust en voor uw nabestaanden is het ook 

fijn als ze weten hoe u uw uitvaart het liefst 

geregeld wilt hebben. 

Rhijnhof is een prachtige begraafplaats. Van oorsprong 

is het een landschapspark dat hoorde bij het Huis te 

Rhijnhof (1715) aan de Rijn.  Ruim 100 jaar geleden 

werd het ingericht als begraafplaats voor Leiden.  

Gelukkig herinnert nog heel veel op Rhijnhof aan dat 

oude landschapspark. Zo is er nog steeds de oude  

oprijlaan, die naar het Huis te Rhijnhof leidt en staan  

er nog steeds veel mooie monumentale bomen en  

struiken rond de schitterend gelegen vijver.  

De afgelopen jaren is Rhijnhof uitgebreid met een 

nieuw gedeelte Veldheim. Dit nieuwe deel van de 

begraafplaats heeft zijn eigen sfeer met mooi cirkel-

vormige aangelegde vijvers, paden en hagen. Bij die 

uitbreiding en bij de herinrichting van het oude deel 

van Rhijnhof is niet alleen veel zorg besteed aan de 

landschappelijke aspecten van de begraafplaats, maar 

ook aan architectuur en kunst. Zo is Rhijnhof met zijn 

oppervlakte van bijna 12 hectare natuur ook een prach-

tig park voor de bewoners van Leiden, een plek waar je 

kunt genieten van de rust, het groen en de kunst. 

Begraven
Als algemene begraafplaats biedt Rhijnhof aan mensen 

van alle gezindten en culturen gelegenheid hun over-

ledenen te begraven. Zo is er een deel van de begraaf-

plaats katholiek gewijd en is er op het nieuwe Veldheim 

ruimte ingericht voor islamitische graven. Verder zijn er 

ook speciale plekken voor kindergraven.

Doodgaan hoort  
bij het leven

Introductie

Elk afscheid betekent  
de geboorte van  
een herinnering 
Salvador Dali 



Keuze van het graf
Er zijn algemene en particuliere graven.  

Bij particuliere graven zijn meerdere mogelijkheden.

Algemene graven
Een algemeen keldergraf wordt gehuurd voor een 

periode van 10 jaar. Deze periode kan niet worden 

verlengd. In een algemeen keldergraf worden  

3 personen begraven. 

Een algemeen zandgraf wordt alleen ter beschikking 

gesteld als de begrafenis zonder aanwezigheid van 

nabestaanden plaats vindt. 

Particuliere zand- en keldergraven
Een zandgraf is te huren voor 10, 20 of 30 jaar en  

biedt ruimte aan een, twee of drie overledenen.

Er zijn katholieke zandgraven op het oude gedeelte  

van Rhijnhof en keldergraven op Veldheim.  

Op het islamitisch gedeelte zijn zandgraven voor  

een of twee personen. Er zijn daar ook kindergraven.

Een keldergraf is te huren voor 20 of 30 jaar.  

Een keldergraf biedt ruimte aan een of meer  

overledenen. Er zijn keldergraven die per module  

worden uitgegeven en voor een, twee of drie  

personen. Daarnaast zijn er keldergraven waar  

maximaal 5 personen kunnen worden begraven. 

Voor kinderen tot 12 jaar zijn er kindergraven op  

verschillende plaatsen. Voor het begraven van  

onvoldragen baby’s die levenloos geboren worden, 

is een speciaal grafveldje beschikbaar.

Asbestemmingen
Er is op de begraafplaats een crematorium gevestigd. 

Rhijnhof biedt de mogelijkheid om op verschillende 

bijzondere plekken in het park as te verstrooien. Urnen 

kunnen worden bijgezet in een van de urnenmuren, op 

een urnenveld of in een urnengraf. De as van onvoldra-

gen baby’s, die levenloos geboren worden kan worden 

bijgezet in een herdenkingsveldje dat het Sterretjesveld 

wordt genoemd. 

Afscheidsplechtigheid
Een afscheidsbijeenkomst of een kerkelijke bijeenkomst 

kan plaats vinden in een van de aula’s in het crematori-

um. Er is ook een huiskameraula die plaats biedt aan 20 

personen. In overleg kan een afscheidsdienst ook buiten 

op het terrein van de begraafplaats worden gehouden 

met aansluitend een begrafenis of een crematie.

Contact
Als u nog vragen heeft of speciale wensen,  

kunt u altijd contact met ons opnemen:

• van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 

• telefoon: 071 5320609 (keuzetoets 2)    

• e-mail: info@rhijnhof.nl

              

Volg ons

      facebook.com/begraafplaatsrhijnhof

      instagram.com/begraafplaats_rhijnhof

Mijn uitvaartwensen

• Ik wil worden begraven   Ja  Nee

• Ik wil worden gecremeerd  Ja  Nee

• Mijn wens t.a.v. de kist:   eenvoudig    milieuvriendelijk 

  massief   geen kist maar lijkwade 

• Mijn wens t.a.v. het graf:   algemeen graf  particulier zandgraf 

  particulier keldergraf

• Mijn wens t.a.v. de asbestemming:   uitstrooien op Rhijnhof  urnengraf 

  bijzetting in urnenmuur   uitstrooien op zee 

  anders, namelijk;

• Ik heb een lijst gemaakt van mensen die op de hoogte moeten worden  

  gebracht na mijn overlijden. Deze lijst ligt:

• Ik wil een besloten plechtigheid met alleen de naaste familie 

  Ja  Nee

• Ik wil graag een plechtigheid met belangstellende genodigden 

  Ja   Nee

f

Naam:                                       Geboortedatum 
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Handtekening   Plaats                                              Datum

• Ik heb een donorcodicil.  

  Ja  Nee

• Ik heb een testament laten opstellen. 

  Ja  Nee

• Ik heb nog aanvulende wensen:

• De plechtigheid moet plaats vinden in 

 kerk         Naam van kerk

 aula op Rhijnhof    familiekamer op Rhijnhof 

 bij uitvaartondernemer   op de buitenaula op Rhijnhof

• Ik wil een grafsteen en ik weet welke tekst hierop moet komen te staan

  Ja  Nee

Tekst op grafsteen:

• Ik vind het belangrijk dat mensen na de uitvaart een drankje en een hapje krijgen.

  Ja  Nee

• Ik zou het waarderen als mensen spreken op mijn uitvaart.

  Ja    Nee

• Ik zou het mooi vinden als mijn (klein)kinderen iets speciaals doen tijdens de uitvaart

  Ja  Nee

• Ik vind een (aantal) tekst(en) erg mooi. Ik zou het mooi vinden als deze teksten  

worden voorgelezen en/of terugkomen in het drukwerk.  

  Ja  Nee

Deze teksten heb ik verzameld en deze liggen: 

• Ik wil (speciale) bloemen bij de uitvaart.   

  Ja    Nee

Voorkeur bloemen

• Op mijn afscheid  mogen er foto’s van mij worden getoond. 

  Ja    Nee

• Ik wil (live)muziek tijdens de uitvaart.    

  Ja     Nee

Mijn muziek wensen:



Weinig Leidenaren weten het, maar Rhijnhof is niet 

alleen de grootste begraafplaats van Leiden, maar 

ook een prachtig park van 12 hectare natuur. Winter, 

lente, zomer of herfst: elk jaargetijde is het er mooi.

Komt u eens langs en maak een wandeling langs de 

diverse bijzondere bomen of langs de kunstwerken, 

die op Rhijnhof staan. Afsluitend kunt u in ons  

theehuis Veldheim een kopje koffie of thee drinken.

Begraafplaats en gedenkpark Rhijnhof
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