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Begraven of cremeren zijn geen onderwerpen die dagelijks ter sprake komen. Toch raakt iedereen, vroeg of 
laat, betrokken bij een begrafenis of crematie, of bij de voorbereidingen ervan. Mogelijk hebt u voor uzelf 
of uw familie bepaalde wensen over de laatste rustplaats. Als u deze wensen vastlegt, maakt u het regelen 
van een uitvaart voor anderen eenvoudiger. Zijn deze zaken niet van te voren vastgelegd, dan zullen 
nabestaanden moeten beslissen, hoe de uitvaart plaatsvindt. Dat is voor hen niet eenvoudig, zeker niet 
als zij daar plotseling mee worden geconfronteerd.

In deze brochure wordt in hoofdlijnen aangegeven wat de mogelijkheden zijn rond begraven. 
Ook cremeren is op Rhijnhof mogelijk. Voor meer informatie kunt U de website van het crematorium 
raadplegen (www.dela.nl/uitvaartlocaties/rhijnhof-leiden).

Rhijnhof

inleiding

http://www.dela.nl/uitvaartlocaties/rhijnhof-leiden
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Rhijnhof is van oorsprong een buitenplaats aan de Rijn. De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot de 
zeventiende eeuw. Honderd jaar geleden werd het landgoed aangekocht door de Hervormde Gemeente om 
er een Leidse begraafplaats te vestigen. Sinds 1991 is op Rhijnhof ook een crematorium gevestigd. 

het regelen van de uitvaart
Op Rhijnhof kan begraven en gecremeerd worden. Om de begrafenis of de crematie te laten verzorgen 
kunt u een uitvaartonderneming inschakelen. De uitvaartondernemer zorgt dan voor alles wat er geregeld 
moet worden. Hij zorgt voor de aangifte bij de Burgerlijke Stand, het verzenden van de kennisgeving, het 
plaatsen van een rouwadvertentie, het bespreken van de aularuimte voor een afscheidsbijeenkomst of een 
kerkelijke plechtigheid en voor het vervoer naar Rhijnhof. U kunt de uitvaart ook zelf regelen, maar het 
is wel aan te raden om u daarbij te laten adviseren door een uitvaartonderneming of uitvaartverzorger. 
Wanneer u dat wenst, kunt u ook bij het uitvaartcentrum op Rhijnhof terecht.

Een afscheidsbijeenkomst of een kerkelijke plechtigheid kan plaats vinden in de aula. U kunt de 
plechtigheid invullen, zoals u dat zelf wenst. Er is veel muziek beschikbaar op CD, maar u kunt ook 
kiezen voor de bespeling van piano of vleugel. In overleg kunt u de gebruikelijke tijdsduur van de 
plechtigheid en de condoleance verlengen. 

In overleg kan een afscheidsbijeenkomst ook buiten op het terrein van de begraafplaats worden 
gehouden met aansluitend een begrafenis of een crematie. Het terrein heeft een mooie plaats bij de 
grote vijver die daarvoor geschikt is.

over rhijnhof
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de aula’s
Rhijnhof heeft een ruime aula die plaats biedt aan 150 mensen. Een tweede aula biedt ruimte aan 
85 mensen. In het geval er meer mensen aanwezig zijn, is er de mogelijkheid om de plechtigheid via 
de beeldschermen in de ontvangstkamer of een condoleancekamer te volgen De huiskameraula heeft 
20 zitplaatsen.

De aula’s hebben een uitstekende beeld- en muziekinstallatie. De beeld- en/of muziekinformatie die u bij 
de plechtigheid wilt laten zien en/of horen, moet 24 uur voor de aanvang van de plechtigheid ingeleverd 
worden. Dat kan op diverse manieren en in alle bestandsformaten (dus ook in powerpoint en WMV). 
Online is een muziekboek te vinden op de website van DELA (www.dela.nl). U kunt ook kiezen voor 
de bespeling van de piano in de kleine aula of de vleugel in de grote aula. Voor slechthorenden is een 
ringleiding aanwezig. 

de condoleanceruimte 
Na de plechtigheid kunnen familieleden en belangstellenden elkaar ontmoeten in één van de  
koffiekamers. Medewerkers begeleiden en verzorgen de condoleance volgens de wens van de 
nabestaanden. Ten aanzien van de horeca is een standaard horeca concept beschikbaar. Daarnaast kan 
invulling gegeven worden aan alle persoonlijke wensen die de familie heeft.

over rhijnhof
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Rhijnhof is een sfeervolle begraafplaats, oorspronkelijk aangelegd als landschapspark met grote 
waterpartijen en monumentale bomen. Honderd jaar geleden werd het landgoed ingericht als 
begraafplaats voor Leiden. De sfeer van het oude landgoed bleef er bewaard door de statige oprijlaan, 
de oude bomen en struiken en de fraai gelegen vijver. Om ook in de toekomst voldoende ruimte te 
kunnen hebben voor begraven, is Rhijnhof de afgelopen jaren fors uitgebreid met het gebied van het 
volkstuincomplex Veldheim. Het laatste deel van de uitbreiding kwam in 2010 gereed. Dit nieuwe deel 
van de begraafplaats is bijzonder mooi vorm gegeven door de cirkelvormig aangelegde vijvers, paden en 
hagen. 

Als algemene begraafplaats biedt Rhijnhof aan mensen van alle gezindten en culturen gelegenheid 
om hun overledenen te begraven. Een deel van de begraafplaats is katholiek gewijd. Op het nieuwe 
Veldheim is een gedeelte ingericht voor islamitische graven. 
De begraafplaats heeft een reglement, waarin de openingstijden staan en alle regels voor het begraven, 
plaatsen van gedenktekens en grafbeplantingen. Dit reglement kunt u opvragen bij de administratie of 
downloaden via de website.

algemeen
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kantoor 
Het kantoor van Rhijnhof bevindt zich in het poortgebouw. Voor inlichtingen kunt u daar terecht op 
werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. 

park en natuur
Rhijnhof heeft de afgelopen jaren veel werk gestoken in de verfraaiing van het park. Dat ziet u terug 
in de diversiteit aan planten, bomen en dieren op de begraafplaats. 

rouwsteiger 
Sinds 1998 beschikt Rhijnhof over een rouwsteiger. Bent u geïnteresseerd in bijzonder rouwvervoer 
met een persoonlijke invulling dan is een uitvaart per boot over de Oude Rijn een stijlvol alternatief.

openingstijden begraafplaats 
Het park van de begraafplaats is geopend:

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 17.00 uur.
Op zaterdag, zondag en erkende feestdagen van 11.00 uur tot en met 17.00 uur.

bereikbaarheid 
Met het openbaar vervoer is begraafplaats Rhijnhof bereikbaar met bus 43. Deze bus vertrekt vanaf het 
Centraal Station van de NS. De rit duurt ongeveer 12 minuten. De bus stopt vlak voor de begraafplaats. 
De “Laan te Rhijnhof” is gelegen aan de Haagse Schouwweg.

grafwijzer en website 
Bent u op zoek naar een overledene die op Rhijnhof is begraven of bijgezet en wilt u precies weten waar 
de overledene ligt, dan kunt u via de Grafwijzer bij het kantoor van de begraafplaats of thuis via de 
website van Rhijnhof (www.rhijnhof.nl) een plattegrond uitdraaien met de route naar het graf of naar 
de urnenmuur.

begrafenissen
Begrafenissen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur 
en op zaterdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur (zaterdagstarief). 
Bij uitzondering kan er ook op zondag begraven worden. 

algemeenalgemeen
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Er zijn algemene en particuliere graven. Bij particuliere graven zijn meerdere mogelijkheden.

algemene keldergraven 
Een algemeen keldergraf wordt gehuurd voor een periode van 10 jaar. Dit is de wettelijke 
grafrusttermijn. Deze periode kan niet worden verlengd. In een algemeen keldergraf worden drie 
personen begraven. Vooraf is vanzelfsprekend niet te bepalen welke mensen bij elkaar worden begraven.

Het is van belang dat u zich vooraf goed realiseert, wat de keuze voor een algemeen graf betekent. Na de 
huurtermijn van 10 jaar worden de algemene keldergraven geruimd. De nabestaanden, van wie het adres bij 
Rhijnhof bekend is, krijgen hierover ruim van tevoren bericht. De ruiming wordt ook aangekondigd op het 
publicatiebord, de website van Rhijnhof, lokale kranten en bij de grafvakken van de te ruimen graven. Tegen 
betaling van het geldende tarief is het mogelijk de stoffelijke resten te laten herbegraven in een algemeen 
keldergraf of  in een eigen graf. U kunt er ook voor kiezen de stoffelijke resten te laten cremeren. 

De mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens en grafbeplanting zijn bij een algemeen keldergraf 
beperkt. Voor meer informatie kunt u terecht bij het kantoor van de begraafplaats of onze website.

algemene zandgraven
Dit zijn graven die alleen beschikbaar gesteld worden als de begrafenis zonder aanwezigheid van 
nabestaanden plaats vindt. Monumenten zijn op deze graven niet toegestaan.

keuze van het graf
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particuliere zand- en keldergraven 
Op een particulier graf zijn er ruimere mogelijkheden om gedenktekens en grafbeplantingen te plaatsen 
dan bij een algemeen graf.

zandgraven 
Deze graven zijn te huren voor een periode van 10, 20 of 30 jaar. Een eigen zandgraf of familiegraf biedt 
ruimte aan een, twee of drie overledenen. 

Bij de zandgraven zijn er nog speciale mogelijkheden: 

Katholieke graven
Op het oude gedeelte van Rhijnhof is een apart gedeelte met zandgraven katholiek gewijd. Bij 
begrafenissen in algemene keldergraven op Veldheim kunnen de graven per keer worden gewijd.

Islamitische graven
Het islamitisch gedeelte van de begraafplaats is zo ingericht, dat de graven richting Mekka zijn 
georiënteerd. De begrafenis kan plaats vinden volgens de islamitische traditie. 

Islamitische graven zijn particuliere zandgraven voor één of twee personen. Het grafrecht voor deze 
graven wordt uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar. Een gedeelte van het islamitisch gedeelte is bestemd 
voor kindergraven.  

Kindergraven 
Voor overleden kinderen tot 12 jaar heeft Rhijnhof verschillende plaatsen met particuliere kindergraven. 
Hiervoor geldt in hoofdlijnen hetzelfde als voor een particulier (familie) graf. Een kind kan ook in een 
particulier graf voor volwassenen worden begraven.

keldergraven
Een keldergraf kunt u huren voor een periode van 20 of 30 jaar. Een keldergraf biedt ruimte aan 1 of 
meer overledenen. In een keldergraf kunt u ook een asbus of sierurn laten begraven of bijzetten.

Er zijn 3 soorten keldergraven: 

Keldergraven die per module worden uitgegeven. 
Deze graven zijn voor 1, 2 of 3 personen te huren.

Standaard keldergraven waar maximaal 5 personen kunnen worden begraven. 
Deze keldergraven worden op volgorde uitgegeven.

Rotonde cirkelgraven op het oude deel van de begraafplaats. 
Op het oude deel van de begraafplaats worden keldergraven (rotonde cirkelgraven) uitgegeven 
voor 3 personen en voor 6 personen. De rotonde keldergraven in de middencirkel zijn exclusieve 
gravendie in overleg worden uitgegeven. 

particuliere gravenkeuze van het graf
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grafrecht verlengen
Voor particuliere zand- en keldergraven is het grafrecht steeds met een periode van 10 of 20 jaar te 
verlengen. Zo kan een particulier keldergraf voor lange tijd blijven bestaan. Een familie- of particulier 
graf wordt geen eigendom. 

Het particuliere graf komt op naam van een rechthebbende. Deze bepaalt wie er in dit graf bijgezet 
wordt en beslist ook over verlenging van het grafrecht. Als de rechthebbende overlijdt, moet er binnen 
een jaar een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. Als zich geen nieuwe rechthebbende aanmeldt 
bij Rhijnhof, of als de grafrechten niet worden verlengd, dan vervalt het familiegraf 10 jaar na de laatste 
bijzetting aan de begraafplaats. 

Op het familie- of particuliere graf zijn er ruimere mogelijkheden om gedenktekens en grafbeplantingen 
te plaatsen dan bij een algemeen keldergraf. Voor alle graven op Rhijnhof worden onderhoudskosten in 
rekening gebracht.

particuliere graven
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grafmonumenten 
Grafmonumenten houden de herinnering aan dierbaren levend. De behoefte om een eigen identiteit 
aan de laatste rustplaats van de overledene te geven is de laatste jaren sterk gegroeid. Voor het plaatsen 
van een gedenkteken is een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de administratie van de 
begraafplaats. U kunt dit ook rechtstreeks regelen via een steenhouwer. Het reglement geeft aan wat er 
mogelijk is.

onderhoud 
Medewerkers van Rhijnhof zorgen voor het dagelijks onderhoud van de begraafplaats, de graven en de 
grafbeplanting. Het gaat daarbij vooral om het onderhoud van de grafbeplanting, het schoonhouden van 
het gedenkteken. Verwaarloosde, niet blijvende beplantingen en verwelkte losse bloemen, planten of 
kransen worden verwijderd. Voor het onderhoud van park en graf betaalt u jaarlijks een vergoeding.

gedenktekens
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sterretjesveld 
De as van onvoldragen levenloos geboren baby’s kan worden bijgezet in een herdenkingsveldje 
dat het sterretjesveld wordt genoemd. Op dit veldje staat een natuurstenen herdenkingsmonument: 
er zijn diverse natuurstenen sterren geplaatst waarop u een bloemetje kunt neerleggen. In het ernaast 
gelegen glasmonument kan een naamplaatje worden geplaatst.

gedenkmuur
Het is mogelijk een naamplaatje van uw dierbare overledene te bestellen voor de gedenkmuur. 
Deze naamplaatjes worden voor een periode van 10 jaar uitgegeven. Voor de gedenkmuur staat 
de “bloementafel”. Bezoekers kunnen er een bloemetje achterlaten.

Met deze brochure informeren wij u over de verschillende mogelijkheden die Rhijnhof biedt 
voor begraven. Hebt u nog vragen of specifieke wensen, dan kunt u altijd contact opnemen voor 
overleg of informatie. De medewerkers van Rhijnhof staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur. U kunt telefonisch contact opnemen voor vragen of een afspraak maken.

Begraafplaats Rhijnhof
Laan te Rhijnhof 4 | 2332 HZ Leiden www.rhijnhof.nl
Telefoon: 071 532 06 09 (keuzetoets 2)  www.facebook.com/begraafplaatsrhijnhof 
E-mail: info@rhijnhof.nl www.instagram.com/begraafplaats_rhijnhof ui
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