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ASBESTEMMING

WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR
Deze brochure geeft een beknopte weergave van de verschillende  

mogelijkheden ten aanzien van asbestemming. 

Op www.crematoriatwente.nl kunt u een deel van ons uitgebreide  

assortiment aan producten voor asbestemming bekijken. Ook vindt u 

daar de tarieven voor een verstrooiing en het bijplaatsen van de as op 

een gedenkplek bij Crematoria Twente. Neem voor actuele prijzen van 

overige producten en diensten contact met ons op. In een vrijblijvend 

gesprek nemen we graag samen alle mogelijkheden door.

CREMATORIA TWENTE B.V.
Afdeling Asbestemming

Telefoon (053) 475 60 50

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur - 17.00 uur 

POSTADRES
Usselerrietweg 40, 7546 PE  Enschede

Telefoon:  (053) 475 60 60

E-mail: info@crematoriatwente.nl  

Internet:  www.crematoriatwente.nl

BEZOEKADRESSEN
ALMELO Willem de Clercqstraat 95

BORNE Hosbekkeweg 2

ENSCHEDE Usselerrietweg 40

OLDENZAAL Schipleidelaan 57 

NIRVANA
In Enschede heeft Crematoria Twente een hindoeïstisch strooiveld,  

Nirvana. Dit strooiveld maakt het mogelijk volgens de Hindoe-rites as  

te verstrooien. Hindoes bewijzen hun overledenen de laatste eer  

volgens eeuwenoude tradities die voorschrijven dat de as wordt uit-

gestrooid boven stromend water, symbool van de oneindigheid. Het 

strooiveld Nirvana is kan door iedereen worden gebruikt om hun  

overledene de laatste eer te bewijzen.



AFSCHEID, HERINNERING, INSPIRATIE

WELKE 
MOGELIJKHEDEN 
ZIJN ER VOOR 
ASBESTEMMING? 

Cremeren en as bestemmen horen onlosmakelijk bij elkaar. Na de 

afscheidsplechtigheid van een dierbare is er eindelijk tijd om te  

rouwen, maar begint ook het nadenken over de bestemming van de 

as. Met deze brochure zetten we de verschillende mogelijkheden 

voor u op een rij. 

Er kan veel op het gebied van asbestemming: van het huren van een 

gedenkplek in één van onze gedenkparken, tot het verstrooien van de 

as tijdens een plechtigheid en/of het bewaren van een deel van de as 

in een persoonlijk sieraad. Waar u uiteindelijk ook voor kiest: wij bieden 

u de tijd om in alle rust na te denken over uw wens. Onze adviseurs 

bespreken graag de verschillende mogelijkheden en beantwoorden uw 

vragen graag. 

BEWAARTIJD
Na de crematie wordt de as van een overledene minimaal één maand 

bewaard door het crematorium. Dit is wettelijk zo bepaald. Wij bewaren  

de as van een overledene gedurende de voorgeschreven tijd in de  

algemene nis. Deze is niet toegankelijk voor publiek. In Enschede en  

Almelo kan de asbus ook in de openbare algemene nis geplaatst worden.  

Deze ruimte is dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur toegankelijk voor  

nabestaanden. 

De voorgeschreven duur van één maand is niet zonder reden: gedurende  

deze tijd kunnen de naaste familieleden beslissen welke bestemming 

zij aan de as van hun dierbare willen geven. Het is niet verplicht om 

binnen de wettelijke termijn al een keus te maken. Het kan zijn dat u de 

keuze nog wil uitstellen. Wij bewaren in dat geval de as tot maximaal 

zes maanden na de crematie in de algemene nis.

VLINDERBOOM VOOR HET OVERLEDEN KIND
Zowel in Enschede als in Almelo beschikt Crematoria Twente over een 

Vlinderhofje en een Vlinderboom. Op het Vlinderhofje kan de as van 

overleden en levenloos geboren kinderen worden verstrooid. Aan de 

bijbehorende Vlinderboom kan ter nagedachtenis aan een overleden 

kind een kleurige vlinder worden gehangen. Op de vlinder kan een 

naam, boodschap of afbeelding worden gelaserd. Hiermee hebben 

overleden kinderen een eigen plekje op onze gedenkparken.

NEEM DE TIJD, ER IS GEEN HAAST
Het is onze ervaring dat een half jaar voor de meeste mensen afdoende 

is om een weloverwogen besluit te nemen over de bestemming van de 

as van hun dierbare. Nabestaanden bieden we graag een vrijblijvend 

adviesgesprek aan. Samen helpen wij u bij het maken van de beste 

keuze. 

VERSTROOIEN VAN DE AS
Verstrooien van as kan op een van de strooivelden van Crematoria Twente  

in Enschede, Almelo of Borne. Dit kan in aanwezigheid van familie en 

vrienden, maar het is ook mogelijk om het verstrooien door ons te laten  

verzorgen, zonder dat u daar bij aanwezig bent. Op verzoek berichten 

wij u hier na afloop over. Bij een aantal strooivelden van Crematoria 

Twente bestaat de mogelijkheid om een gedenkteken te laten plaatsen. 

In Oldenzaal kunt u de as laten verstrooien op de naastgelegen begraaf-

plaats tegen de daar geldende tarieven.

VERSTROOIEN OP EEN ZELF GEKOZEN PLEK
Verstrooien van de as buiten het terrein van Crematoria Twente is  

natuurlijk ook mogelijk. Ook dan zijn wij u graag behulpzaam.  

Verstrooien van de as op een geliefde plek buiten ons terrein moet  

in elk geval zijn afgestemd met de eigenaar van de grond.

VERSTROOIEN OP ZEE
Het is ook mogelijk om de as te (laten) verstrooien op de Noordzee. 

Dit  kan per boot of vanuit een vliegtuig al dan niet in uw aanwezigheid.

Wij beantwoorden graag al uw vragen over het verstrooien van as  

bij het crematorium of op plaatsen buiten het crematorium. Neem  

hiervoor gerust contact met ons op.

 

AS BIJZETTEN
Veel nabestaanden hebben behoefte aan een plek waar zij hun dierbare  

in alle rust kunnen gedenken. Bij Crematoria Twente bestaan hiervoor 

verschillende mogelijkheden. De as kan in een urn worden bijgezet 

op een mooie plek in ons gedenkpark in Enschede, Almelo of Borne.  

Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het columbarium (ook wel urnenmuur  

genoemd), op de urnenwal, in de urnentuin of 

urnenvijver (alleen in Enschede). Wij informeren  

u graag over de verschillende mogelijkheden op 

de verschillende locaties.

 

MEE NAAR HUIS
Wordt ervoor gekozen om de as van een dierbare mee naar huis te 

nemen dan kan dat in de standaard metalen asbus die u meekrijgt 

van het crematorium, maar ook in een sierurn. Crematoria Twente  

beschikt over een grote collectie sierurnen en andere bewaarobjecten.  

Onze adviseurs laten u het ruime aanbod aan urnen, sieraden en  

asrelieken graag zien. Bel ons voor het maken van een afspraak op 

werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

Bent u niet in de gelegenheid de as van uw dierbare bij ons op te 

halen dan kunnen wij de as desgewenst ook thuis bezorgen.


