
 

INFORMATIE STROOIVELD EN DE SCHEG CREMATORIUM BORNE 

 

Strooiveld Borne: ‘t Dreteler 

Het strooiveld (’t Dreteler) in Borne bestaat uit de hele weide aan de voorzijde (of links) van de sloot. 

Voor de haag, die in een halve cirkel is geplaatst, bestaat de mogelijkheid om op een wat beschuttere 

plek te verstrooien met familie, op de weide erachter mag zowel met als zonder familie verstrooid 

worden. De weide zal 2 keer per jaar gemaaid worden, het maaisel zal op ons terrein gecomposteerd 

en weer gebruikt worden. Op de weide worden maaipaden aangelegd zodat ook op de weide 

verstrooid kan worden. De maaipaden worden 1 x per 2 weken gemaaid en zullen elk half jaar anders 

over de weide lopen. De omliggende bloemenperken, die bestaan uit een vlindermengsel worden 

niet gemaaid.  

Bij de urnenmuur ’t Hollink bestaat de mogelijkheid om op de betonnen muurtjes een roestvrijstalen 

herinneringsplaatje te plaatsen.  

 

Plattegrond strooiveld en de Scheg crematorium Borne 

 
 

 

 



De Scheg:  ’t Oosterik en ‘t Hollink 

De speciaal ontworpen urnenmuur, de Scheg, van het crematorium in Borne loopt in S-vorm door het 

kampenlandschap. De urn kan in de Scheg geplaatst worden in een dichte urnennis (’t Oosterik) of in 

een open urnennis (’t Hollink).  

 

 

 
Impressie urnenmuur ‘t Hollink 

 
Impressie urnenmuur ‘t Oosterik 

 

Om het landelijke karakter te behouden gelden er voor het strooiveld en de scheg regels met 

betrekking tot het neerleggen van bloemen en objecten. Deze regels vindt u bijgevoegd.  

Mocht u vragen hebben of wilt u meer informatie over de mogelijkheden in Borne neemt u dan 

contact met ons op. De afdeling asbestemming is op werkdagen te bereiken van 8.30-17.00 uur via: 

 (053) 475 60 50 

Met vriendelijke groet, 

 

Afdeling asbestemming 

Crematoria Twente 

 

 

 



Regels m.b.t. het verstrooien op het strooiveld en het plaatsen van een urn in de scheg 

 

Strooiveld ’t Dreteler: 

o Verstrooien kan op het gehele strooiveld in Borne, nabestaanden mogen zelf een plek 

uitzoeken.  

o Er mag niet in of achter de sloot of op de wal verstrooid worden 

o Verstrooien gebeurt op 1.5 meter van het verharde pad en van de sloot af. (bij  de gemaaide 

paden, de wal, de haag en de bloemenperken is het wel toegestaan om er vlak voor of net in 

te verstrooien).     

o Aan de rand van het strooiveld mogen snijbloemen en herinneringskaarsjes worden 

geplaatst. 

o Op het strooiveld mogen geen bloemen of andere objecten gelegd worden, ook niet tijdens 

de verstrooiing.  

o 1 keer per week worden de uitgebloeide bloemen en opgebrande kaarsen worden geruimd.  

o Om het landelijke karakter te behouden mogen er geen vaste planten, bloembakken, 

windlichten of andere herdenkingsobjecten geplaatst worden. Deze objecten worden 

geruimd en worden 3 maanden bewaard in Enschede waar nabestaanden de objecten 

eventueel kunnen afhalen.  

Dichte urnen nis, ’t Oosterik : 

o Een plekje in de dichte nis wordt gehuurd inclusief afdeksteen en roestvrijstalen naamplaatje  

o Op of onder de nis mogen geen objecten/bloemen/kaarsjes worden geplaatst  

o 1 keer per week worden geplaatste objecten opgeruimd door hoveniers   

Open urnen nis ‘t Hollink: 

o Een plekje in de open nis wordt gehuurd inclusief roestvrijstalen omranding en naamplaatje 

o In de nis kan de zelfgekozen urn worden geplaatst 

o De nis is verder naar eigen inzicht in te vullen 

o Op of onder de nis mogen geen objecten/bloemen/kaarsjes worden geplaatst  

o 1 keer per week worden geplaatste objecten opgeruimd door hoveniers   


