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Aanleiding
achtergrond en randvoorwaarden
In Nederland kent met naast Algemene 
begraafplaatsen ook Bijzondere Begraafplaatsen: 
begraafplaatsen waar mensen volgens een 
bepaalde religie, cultuur of overtuiging worden 
begraven. 

Mede door de omvang van de moslim-
gemeenschap in Nederland, is de behoefte aan 
Islamitisch begraven sterk groeiende. Waar een 
overledene vroeger nog vaak werd begraven in 
het land van herkomst, gebeurt dat tegenwoordig 
steeds vaker in Nederland. Omdat een steeds 
groter deel van de moslim-bevolking hier is 
geworteld, en minder binding heeft met het 
oorspronkelijke land van herkomst (vaak van de 
ouders). 

Wat onderscheidt het Islamitisch begraven van een 
algemene begraafplaats? 

Allereerst kent men bij het Islamitisch begraven een 
eeuwigdurende grafrust, hetgeen betekent dat de 
graven nooit zullen worden geruimd. 

De overledenen worden op hun rechterzijde 
begraven met het gezicht naar Mekka, hetgeen 
bepalend is voor de richting van de graven. 

De bovengrondse monumenten zijn zeer beperkt. 
Hier wordt uitgegaan van de mogelijkheid om 
boven het hoofd van de overledene een vlakke, 
eenvoudige steen te plaatsen. ‘Men is met niets 
gekomen, en men vertrekt met niets’. Dat heeft te 
maken met de overtuiging dat alle overledenen 
uiteindelijk gelijk zijn. Het beeld dat hierdoor 
ontstaat is er een van een natuurlijke begraaf-
plaats, met een natuurlijk ogende begroeiing, in 
plaats van verharde een begraafplaats met stenen 
monumenten.

Het aantal bezoekers bij de uitvaart zelf is beperkt, 
omdat de dienst en het afscheid in de moskee 
wordt gehouden. Er wordt uitgegaan van een 
benodigd aantal van 15-20 auto’s. 

Verder is het van belang te weten dat de 
initiatiefnemers waarde hechten aan de volgende 
uitgangspunten:

Een begraafplaats die het natuurlijke karakter van 
het landschap versterkt: Te denken valt aan natuur-
lijke (inheemse) soorten bomen, (berk, eik, dennen...) 
heide en kruidachtige gewassen. 

Een beperkte bebouwing met een sanitaire voor- 
ziening, wasruimte en opbergruimte is gewenst: 
Nabij de entree kan een uit natuurlijke materialen 
opgetrokken gebouwtje worden gerealiseerd, met 
een begroeid dak. Het bouwwerk wordt gecombi-
neerd met een afsluitbare poort. Het bestaande 
stalletje wordt afgebroken. 

Zo min mogelijk verharding: Alleen het slingerpad 
en de parkeerplaats worden voorzien van verhar-
ding of halfverharding, bij voorkeur infiltrerend.

Compensatie van de noodzakelijk te kappen bomen; 
Het bestaande bosje op het perceel  was zo slecht, 
dat het onlangs al is gerooid. Initiatiefnemers willen 
dit compenseren: In het terrein komen tenminste 
hetzelfde aantal bomen terug, met hoofdzakelijk 
inheemse soorten als eik, berk, den.

Op dit moment vinden in de regio Weert zo’n 20 
begravingen plaats in de moslimgemeenschap. De 
aanleg van een moslim-begraafplaats kan wellicht 
een (boven)regionale functie vervullen voor Zuid 
Nederland, waardoor het aantal begravingen kan 
oplopen tot misschien wel 100 of meer per jaar. 

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) is 
ca. 122,9 cm. De afstand tussen maaiveld en GHG 
dient minimaal 145 cm te zijn. Dit is een voorwaarde 
vanuit de Wet op de lijkbezorging. Voor begraven 
dient het perceel ongeveer 22 cm te worden opge-
hoogd. E.e.a. zal in de verdere projectvoorbereiding 
verder worden onderzocht, Ook zal hiervoor advies 
worden ingewonnen bij het Waterschap Limburg. 
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Islamitische begraafplaats
Bijgestelde verkennende schets
schaal 1: 500 (A3)
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Toelichting
Op het schetsontwerp
Het ontwerp laat zich eenvoudig lezen, en bestaat in 
principe uit: 
- Een sterke, dichtbegroeide rand van (inheemse) 
bomen en struiken, zoals onder andere berken, eiken, 
krentenboompje, vuilboom, bessen, vlier, egelantier...
- Het veld, waar de graven komen te liggen, bestaat uit 
een raster van graspaden, met daartussen met heide en 
kruidenvegetatie begroeide graven;
- Een aantal als ‘stuifduinen’ vormgegeven natuurlijk 
begroeide heuvels (heide, grassoorten, jeneverbes, vlieg-
den, bessen ...), die de ruimte op ooghoogte geleden, 
intiemer maken, en tegelijkertijd bijdragen aan het natuur-
lijke karakter van de begraafplaats; 
- De graven zelf kennen slechts een klein monument: een 
eenvoudige platte steen, die slechts een deel (hoofd) van 
het graf afdekt. De rest van het graf krijgt een extensieve 
gras- of heidevegetatie. 
 
Het grasveld wordt in de tijd steeds verder ingevuld, tot 
het veld uiteindelijk alleen een stelsel van 1,5 meter brede 
graspaden vormt. 
In het veld is ruimte voor los aangebrachte bomen, hoofd-
zakelijk bestaande eiken (langs het pad), dennen (op de 
‘duinen’, en berken ‘in het veld’.
 
Door de weide slingert een pad vanaf de parkeerplaats 
tot aan de achteruitgang. Het pad doet dienst als hoofd-
ontsluiting. Het pad is 3 meter breed en wordt door 
bezoekers gebruikt om de verschillende grafvelden te 
bereiken. Het wordt ook als onderhoudspad gebruikt. De 
achterpoort kan tevens voor onderhoudsvoertuigen dienst 
doen. Dit pad zal, als enige van de paden, verhard wor-
den. Over de materialisatie zullen we in een volgende fase 
voorstellen ontwikkelen. 

De overige paden en paadjes zijn graspaden. Mogelijk 
moet hier grondverbetering (drainage) worden toegepast, 
om de paden droog te houden.
 
Parkeren gebeurt bij de hoofdingang. Er is ruimte voor 20 
parkeerplaatsen, met een infiltrerende verharding (grind 
of grasbeton...). 
Een poortgebouw, met sanitaire voorzieningen en opslag-
ruimte vormt de overgang tussen de parkeerplaats en de 
begraafplaats. Het gebouw wordt uit natuurlijke 
materialen opgetrokken en eventueel voorzien van een 
vegetatiedak. 

Entreegebied
rijbaan en parkeren 
(waterdoorlatende 
grasverharding)

20 parkeerplaatsenTotaal maximaal
ca 1650 - 1800 
graven.

Voldoende dichte 
randbeplanting 
rondom. (inheems)

Slingerend hoofd-
pad, 3 m breed. 

Poort: Tweede 
(onderhouds-) ingang

‘Stuifduinen’ met 
inheemse vegetatie, 
(heide, dennen, jenever-
bes...)

Hoofdruimte: 
Graspaden en inheemse 
bomen (berk, den); 
Graven begroeid met 
kruidenvegetatie / heide 
/ grasland.

Poortgebouw met 
sanitaire voorzieningen 
en opbergruimte. 
Vegetatiedak.

schaal 1: 1000 (A3)
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Ruimte voor groei
Ontwikkeling

ca. 500 graven

Daarbij is het moeilijk in te schatten hoeveel begra-
vingen er uiteindelijk per jaar zullen plaatsvinden, en 
in welk tempo deze groei plaatsvindt. 

Het ligt voor de hand om te beginnen met begraven 
vanaf de zijde van de parkeerplaats. 

Volgens deze schetsen is de capaciteit van de 
begraafplaats ongeveer 1500 graven, inclusief 
‘duinen met heide en bomen’. 

We zijn uitgegaan van een graf van 1,0 x 2,0 meter, 
met 50 cm ruimte tussen de graven, en een strook 
van 1,5 meter als looppad tussen de rijen graven. 
Wanneer we de tussenruimte kleiner maken, of de 
paden smaller, passen er uiteraard meer graven in. 

Deze plaatjes geven een beeld van de invulling van 
de begraafplaats in de loop der tijd. Het huidige 
aantal Islamitische begravingen in Weert is ca 20 
per jaar. Dat aantal zal ongetwijfeld na enkele jaren 
oplopen als gevolg van demografische aspecten, en 
vanwege de (boven-) regionale functie die deze 
begraafplaats vervult. 

ca. 1000 graven ca. 1500 graven Mocht de noodzaak tot begraven ná 1500 begra-
vingen zo groot zijn, dan bestaat de mogelijkheid om 
enkele duinen af te graven en het aantal graven uit 
te breiden tot bv 1650 of 1800. Het is de vraag of dat 
tegen die tijd noodzakelijk en wenselijk is, of dat er 
dan andere alternatieven voorhanden zijn.
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Referentiebeelden

Eenvoudige graven met eenvoudige monumenten.
Eenvoudige graspaden.

Inspiratie voor de natuurlijke vegetatie met 
heide, grassen, berken, dennen en eiken...
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Referentiebeelden

Entreegebouw in natuurlijke materialen: Hout, glas, begroeide 
daken...

Entreegebouw gecombineerd met 
berging en met afsluitbare poort.


