Begraven in Haarlem
Gemeentelijke begraafplaatsen

Begraven in Haarlem
Begraven in Haarlem kan op drie gemeentelijke begraafplaatsen: het
monumentale begraafpark Kleverlaan aan de Kleverlaan, de katholieke
begraafplaats St. Jozef en de algemene begraafplaats Akendam, beiden
gelegen aan de Vergierdeweg. Elk van deze begraafplaatsen heeft zijn eigen
kenmerken en uitstraling. Deze brochure wil een indruk geven van de
sfeer op de begraafplaatsen en de mogelijkheden die de gemeente u kan
bieden bij begraven in Haarlem.
Stilstaan bij leven en dood
U krijgt met begraven te maken als een dierbare overlijdt, of u denkt
misschien na over uw eigen uitvaart. Om een uitvaart zo zorgvuldig
mogelijk te laten verlopen, maken de meeste mensen gebruik van de
diensten van een uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer maakt
afspraken voor een goede gang van zaken op de begraafplaats. Wilt u zelf
de zaken rond de begrafenis regelen dan kunt u daarover afspraken maken
met de administratie van de begraafplaatsen. De gegevens daarvoor vindt
u achterin deze brochure.

De schoonheid van het groen
Maar bovenal willen we u uitnodigen om eens
te komen kijken op onze begraafplaatsen.
Van begraafpark Kleverlaan is een ‘historische’
wandelroute verkrijgbaar bij de beheerder.
Ook op de andere begraafplaatsen kunt u vragen
naar een plattegrond. Laat u verrassen door de
schoonheid van het groen, de mooi onderhouden
paden, de bijzondere waterpartijen, de karakteristieke gebouwen en de rust.

Begraafpark Kleverlaan
Begraafpark Kleverlaan is de oudste begraafplaats van Haarlem (circa
1830) en misschien wel één van Haarlems best bewaarde geheimen.
Landschapsarchitect J.D. Zocher tekende voor het eerste ontwerp van dit
landschappelijke park ‘ten noorden van de Bolwerken’. Zochers zoon
L.P. Zocher en tuinarchitect L.A. Springer ontwierpen de uitbreidingen
van de begraafplaats. Een park met kronkelende paden, weelderig groen
en oeroude bomen, met vijvers en waterpartijen. Niet alleen een laatste
rustplaats, ook een plek om te wandelen en te verblijven.

Begraafpark Kleverlaan is
misschien wel één van Haarlems
best bewaarde geheimen

De Kleverlaan is een algemene begraafplaats. Hier vindt u grafstenen van
bekende Haarlemmers; het zijn inmiddels kleine monumenten, zoals
het graf van de zeven meisjes. Zij waren de kinderen van een aantal personeelsleden van drukkerij Johan Enschedé. De meisjes waren in 1943 op
weg naar pleeggezinnen op het platteland. Door een tragische vergissing
werd hun bus aangevallen door Engelse vliegtuigen.
Behalve dit monument vertellen ook de grafstenen van vader en zoon
Zocher, van schaatskampioen Jaap Eden, architect Outshoorn en schrijver
en schilder Jacobus van Looy hun eigen verhaal. De begraafplaats heeft een
algemeen, een joods, een katholiek en een kindergedeelte, zowel voor graven als voor urnen. Op het algemene deel en het kinderdeel worden nog
nieuwe graven uitgegeven, het katholieke en joodse deel zijn gesloten.
De Kleverlaan heeft verschillende kenmerkende gebouwen. Na de restauratie van het bekendste gebouw, het mausoleum, zijn ook de andere
gebouwen, het joodse huisje, de katholieke kapel en het steenhouwers-

huisje zo hersteld dat ze weer volledig in gebruik
zijn. Het mausoleum is een uniek gebouw voor
Nederland. Gemeentearchitect Jacques Leijh
ontwierp het neoclassicistische gebouw met het
vooruitspringende middendeel en de twee symmetrische vleugels. Het gebouw is opgetrokken
uit baksteen en daarna gepleisterd. In 1999 is het
gebouw gerestaureerd en werd het souterrain
ingericht als columbarium (ruimte met nissen
waarin urnen geplaatst kunnen worden).
Het middendeel van het mausoleum is in gebruik
als aula.
De ontvangst
Op begraafpark Kleverlaan is in het mausoleum
ruimte voor ontvangst. Op de joodse begraafplaats bevindt zich het Metaheerhuis, dat wordt
gebruikt voor begraafrituelen.
De neo-gotische kapel heeft na restauratie weer
de functie gekregen als gebedsruimte.

kop van een strak aangelegde, statige oprijlaan
met middengazon en vijver. Een ander kenmerk
van de begraafplaats is de harmonieuze inrichting
met veel groen. Er is een grote verscheidenheid
aan bomen, er staan er zeker achthonderd, er zijn
verschillende waterpartijen en prachtig aangelegde wandelpaden. Daartussen liggen de graven in
een overzichtelijk patroon. Er is ruimte voor alle
type graven en asbestemmingen.

Beeldbepalend voor Akendam
is de aula, geïnspireerd op
Bornholmse rondkerken

Begraafplaats Akendam
De Noorderbegraafplaats Akendam is in de jaren dertig van de vorige eeuw
aangelegd. Indertijd was deze begraafplaats nodig om de Kleverlaan te
ontlasten. Later veranderde de naam in Begraafplaats Akendam, naar de
voormalige hofstede Akendam. Zowel Akendam als St. Jozef zijn landelijk
gelegen; die ruimtelijkheid geeft beide begraafplaatsen hun eigen
specifieke sfeer.
De markante aula (1936), in traditionalistische stijl ontworpen door
architect G. Friedhoff, is beeldbepalend voor Akendam. Friedhoff had zich
laten inspireren door Bornholmse rondkerken, een Scandinavisch bouwtype uit de twaalfde eeuw. De aula (sinds 1999 rijksmonument) ligt op de

Ontvangst
Begraafplaats Akendam heeft behalve een aula
ook een familieruimte. Ook in de koffiekamer van
het naastgelegen crematorium is ruimte voor een
ontvangst.
Op Akendam is een algemeen deel en een islamitisch deel. Het islamitische deel is tot stand
gekomen in overleg met de islamitische raad.
Hier wordt volgens de regels van de islam
begraven. Er is een gebedstafel, gelegenheid voor
voetenwassing en de overledenen worden met het
gezicht naar de Ka’aba in Mekka begraven.
Zowel het algemene deel als het islamitische deel
heeft een eigen veld voor kinderen.
Ook is er op de begraafplaats een strooiveld en
een urnentuin.

Begraafplaats St. Jozef
Begraafplaats St.Jozef is de rooms-katholieke begraafplaats gelegen aan
de Vergierdeweg in Haarlem-Noord. St. Jozef is in 1958 aangelegd omdat
begraafplaats St. Barbara aan de Rijksstraatweg, geen ruimte meer had
voor uitbreiding. St. Jozef heeft een parkachtige uitstraling en is sober
en overzichtelijk ingericht.

St. Jozef heeft een parkachtige
uitstraling en is sober en
overzichtelijk ingericht

Aan het eind van de oprijlaan staat een kapel uit 1959, gebouwd in de
stijl van de Bossche School. Kenmerkend zijn de hoge ramen, het boogvormige voorportaal met zuilenrij en gebruik van beton, baksteen en
hout. De ruimte is sfeervol, licht en intiem. De bomenstructuur, de
strakke hagen en de weidse grasvelden rondom de graven bepalen het
beeld van St. Jozef. Vanaf het nieuw aangelegde strooiveld zijn er prachtige doorkijkjes naar de naastgelegen weilanden van het oude Schooten.
Op de begraafplaats is ruimte voor eigen graven (met kleine of grote
grafmonumenten), algemene graven, urnen- en kindergraven.

Ontvangst
Op St. Jozef is ruimte voor een uitvaartdienstdienst in de kapel. In de
koffiekamers van het crematorium, aan de overzijde van de Vergierdeweg,
is gelegenheid tot condoleren.
Er is een nieuw glooiend strooiveld aangelegd en er is een urnentuin.

praktische info
Begraaftijden
Begraven en bijzetten of verstrooien van as kan op maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Op aanvraag kan ook zaterdag worden
begraven.

Begraafpark Kleverlaan
Kleverlaan 7
Openbaar vervoer: buslijn 3 en 5
Vanaf Haarlem station NS 5 minuten.

Bezoektijden
Begraafpark Kleverlaan is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Ook het mausoleum en het columbarium in het souterrain zijn dan
toegankelijk.

Begraafplaats Akendam
Vergierdeweg 273
Openbaar vervoer: buslijn 4
Vanaf station NS 20 min.

De begraafplaatsen Akendam en St. Jozef zijn dagelijks geopend van
10.00 tot 16.00 uur (‘s zomers tot 21.00 uur).
Kinderen jonger dan veertien jaar hebben alleen onder begeleiding van
volwassenen toegang tot de begraafplaatsen.

Begraafplaats St. Jozef
Vergierdeweg 456
Openbaar vervoer: buslijn 4
Vanaf station NS 20 min.

Voor meer informatie en tarieven over de begraafplaatsen kunt u terecht
bij de administratie begraafplaatsen, Vergierdeweg 271, tel. 023 513 3070.

Gemeente Haarlem
tel. 023 511 5151
of kijk op www.haarlem.nl > begraafplaatsen
e-mail: begraafplaatsen@haarlem.nl

U kunt op begraafpark Kleverlaan een historische wandelroute maken
of een rondleiding vragen. U kunt daarvoor terecht bij de beheerder van
begraafpark Kleverlaan. Bezoekers van begraafpark Kleverlaan kunnen
via de informatiezuil bij de ingang eenvoudig en snel opzoeken waar
hun dierbaren begraven liggen. Met een druk op de knop kan de route
worden geprint.
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