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Kwaliteit na leven

Begraafplaats & Crematorium Westerveld is onderdeel van de 

Facultatieve. Vanaf de oprichting in 1874 zet de Facultatieve 

zich in voor een waardig afscheid naar eigen wens. Vrijheid in 

keuze tussen begraven en cremeren speelt in de geschiedenis 

van de Facultatieve een belangrijke rol. Westerveld is het eerste 

crematorium van Nederland (1913) en werd dan ook door de 

Facultatieve gebouwd. Die vrijheid in keuze geldt als onze 

blauwdruk. Dat is al zo vanaf het begin en dat is het nog steeds. 

In Nederland beheert de Facultatieve verschillende crematoria, 

begraafplaatsen en rouwcentra. Maar ook buiten Nederland 

maken meerdere crematoria deel uit van de Facultatieve.
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Afscheid volgens 
  je eigen waarden
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In heuvelachtig duingebied, in 

Driehuis aan de rand van Velsen, 

strekt zich bijna 150 jaar aan 

cultuurhistorie uit. Destijds werd in 

de schone zeelucht, ver buiten ‘de 

onhygiënische hoofdstad’, in 1888 

begraafplaats Westerveld gesticht. 

Daarmee is het een van de oudste 

particuliere begraafplaatsen 

van Nederland.
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Al vanaf het begin kent Westerveld een 

vrijzinnig karakter. Het was een aantal 

welgestelde Amsterdammers dat eind 

negentiende eeuw verlangde naar een 

eigen rustplaats. In de jaren die volgden, 

speelden vooral architecten Zocher en

Dudok grensverleggend met het 

omliggende duinlandschap. Pentekeningen 

veranderden in rijksmonumenten.

Pioniers in
duinlandschap
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Het art-decomonument van architect Marius 

Poel is een zorgvuldig uit baksteen opgetrokken 

evolutie. Hoog op een duintop, uittorenend 

boven zowel landschap als tijd, is dit het eerste 

crematorium van Nederland. En dat was in 1913 

behoorlijk vooruitstrevend in een tijd dat er in 

Nederland uitsluitend werd begraven en cremeren 

wettelijk niet was toegestaan.

Monument voor
de eeuwigheid
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Een wandeling over Westerveld is als een reis door de 

geschiedenis. Markante wetenschappers, schrijvers, 

musici, kunstenaars en politici vonden hier hun laatste 

rustplaats. Denk bijvoorbeeld aan vliegtuigbouwer 

Anthony Fokker, schrijver Multatuli, feministe van het 

eerste uur Aletta Jacobs en de invloedrijke architect 

Hendrik Petrus Berlage.

Het verhaal
van de tijd
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Hoe begin je met 
  afscheid nemen?
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Bij een overlijden komt in korte tijd 

veel kijken. Hoe en op welke manier 

het laatste afscheid eruitziet, is

heel persoonlijk. Van een intieme 

begrafenis in kleine kring tot een

crematie voor velen.

Ook zijn er tal van mogelijkheden in 

gedenkmonumenten, sierurnen en 

laatste bestemmingen van as. Samen 

met u doen wij er alles aan om de 

meest uiteenlopende wensen in 

dierbare herinneringen te vertalen.

Steeds weer staat daarbij 

keuzevrijheid voorop.
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Scan de QR-code en creëer
uw wensenlijst
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Bij een overlijden komt in korte tijd veel kijken.

Denk bijvoorbeeld aan de locatie, muziek en de keuze tussen 

begraven of cremeren. Een bezoek aan Westerveld leidt 

vaak al tot diepgaande gesprekken en veel inspiratie. Voor 

nabestaanden is het fijn als zij weten wat uw uitvaartwensen 

zijn. Bij Westerveld kunt u hiervoor een online wensenlijst 

invullen en deze vastleggen, opslaan en/of delen.

Afscheid volgens 
eigen wensen

2 1



2 2



De keuze tussen cremeren of begraven 

is misschien wel de eerste die u maakt. 

Beide vormen van afscheid nemen zijn op 

Westerveld volledig naar eigen wens in te 

vullen. Dit kan in kleine kring, midden in de 

natuur of met veel belangstellenden tegelijk 

in een van de monumentale ruimtes.

Een plek voor 
elke wens
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Een crematie op 
Westerveld

Op Westerveld is ruimte voor elke vorm van afscheid. 

Zowel voor, tijdens als na de plechtigheid zijn er vele 

mogelijkheden om uw eigen wensen vorm te geven.

Elke ruimte op Westerveld kent een eigen sfeer. De urn

kan een mooi plekje krijgen in de natuur, of worden 

bijgezet in een columbarium of urnengraf. Ook kan de 

as worden uitgestrooid over een van onze strooivelden. 

Wanneer gewenst is het eveneens mogelijk om de as 

uit te strooien boven zee, mee te nemen naar huis of te 

laten verwerken in een mooi sieraad.
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Columbaria 

Op Westerveld bevinden zich verschillende 

columbaria met elk een eigen stijl en sfeer, passend 

bij de tijd waarin ze werden ontworpen. Columbaria 

bevatten nissen waarin urnen geplaatst kunnen 

worden. Open, of gesloten met een sluitplaat.
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Gedenkmonumenten

Een persoonlijk gedenkmonument vormt een blijvende 

herinnering aan een dierbare. Op Westerveld bevinden zich 

de meest uiteenlopende ontwerpen, gemaakt van steen, 

metaal, hout of glas. Sommige zijn klassiek en bescheiden, 

andere juist modern en artistiek. Hier is bijna alles mogelijk.
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Verstrooien 

As uitstrooien van een dierbare is heel persoonlijk.

Op Westerveld is dat mogelijk op een van de strooivelden. 

Ook kan de as in een urn een plekje krijgen in een van onze 

urnentuinen of worden bijgezet in een familiegraf.

Andere mooie laatste bestemmingen in de natuur zijn de 

zee, de duinen en het bos.
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De urnentuin

Op Westerveld liggen verschillende 

urnenvelden met elk een eigen identiteit. 

Zo zijn er moderne, klassieke en 

monumentale tuinen. De urnen staan hier 

langs de paden, vrij in het landschap of 

worden bijgeplaatst in monumenten.
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De graven in gedenkpark Westerveld liggen 

midden in de natuur. Beschermd door 

oude eiken vormen zij samen onderdeel 

van de eeuwigheid. U kunt de plek van de 

laatste rustplaats zelf uitkiezen en een 

plechtigheid is volledig naar eigen wens 

in te vullen. Elke ruimte op Westerveld 

kent een eigen sfeer. Daarnaast biedt 

Westerveld de zeldzame mogelijkheid een 

eigen familiemausoleum te laten bouwen.

Een begrafenis
op Westerveld
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Een plek voor altijd

Als een van de nog maar weinige begraafplaatsen 

in Nederland kunt u op Westerveld kiezen voor een 

familiegraf voor altijd. U kiest zelf een mooi plekje 

in de natuur voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Een familiegraf, met ruimte voor drie naasten, is 

naar eigen wens in te vullen.
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Mausoleum

Op Westerveld is het mogelijk om een mausoleum te laten 

bouwen voor de eeuwigheid. En dat is een zeldzaamheid in 

Nederland. Verspreid over het park bevinden zich tientallen 

prachtige mausolea. Sommige monumentaal en ingebouwd in de 

heuvels, andere juist vrijstaand en modern. In deze bovengrondse 

grafkelders is ruimte voor een of meerdere kisten en urnen.
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Voor de dag van het afscheid zijn er op 

Westerveld vele mogelijkheden voor 

de ontvangst van de naaste familie 

en haar gasten. Zowel voor, tijdens als 

na de plechtigheid. Hoe u dit invult is 

afhankelijk van uw persoonlijke wensen. 

Voor het afscheid komt de naaste 

familie samen in de familiekamer waar 

onze medewerkers u ontvangen. 

Een persoonlijk 
moment
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Voor aanvang van de plechtigheid nodigt uw 

uitvaartverzorger of een van onze medewerkers u uit om 

naar de ruimte te gaan waar de plechtigheid plaatsvindt. 

Deze ruimte bevindt zich op een plek in ons gedenkpark.

Gezamenlijk wandelt u daar naartoe. Deze korte 

wandeling door het park wordt vaak ervaren als uniek en 

een persoonlijk moment van bezinning voorafgaand aan 

de plechtigheid. Voor personen die slecht ter been zijn, 

zorgen wij voor vervoer.

Moment van 
bezinning
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Ruimte om afscheid 
  te nemen
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Het moment van afscheid 

vindt plaats in een van onze 

sfeervolle ruimtes. Op Westerveld 

hebben de monumentale zalen, 

rouwkamers, ontvangstruimtes en 

afscheidssuites elk een eigen sfeer. 

Zo varieert het interieur van intiem 

en modern tot art-deco en klassiek. 

Sommige ruimtes lenen zich goed 

voor een intiem afscheid, andere 

juist voor een laatste eerbetoon met 

veel belangstellenden.

4 1



4 2



Villa Westerveld

In de dagen voor de uitvaart kan de 

overledene op Westerveld verblijven 

en kan afscheid worden genomen. 

Westerveld beschikt hiervoor onder 

andere over een intieme rouwsuite 

in Villa Westerveld, waar de familie 

afscheid kan nemen op het moment 

dat zij dat wil.
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Marius Poelzaal

De Marius Poelzaal (uit 1913) is in art-decostijl 

ingericht en biedt aan ongeveer zestig personen 

een zitplaats. Het is mogelijk persoonlijke muziek 

te laten horen, foto’s en/of video te laten zien 

of een eigen instrument te bespelen. In de 

ruimte is zowel professionele apparatuur als 

een vleugel aanwezig. Ook kunnen beeld- en 

geluidsopnamen worden gemaakt.

4 4



Dudokzaal

Deze monumentale ruimte 

uit 1937 – gebouwd door de 

bekende architect Dudok – is 

met 170 zitplaatsen de grootste 

van Westerveld. Net als overal 

op Westerveld kan ook hier de 

ceremonie volledig naar eigen 

wensen worden ingevuld. 
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Hazelaar

In de Hazelaar is plek voor ongeveer 165 

personen. Deze lichte ruimte is vanwege de 

mooie centrale ligging zeer geschikt voor een 

begrafenisceremonie. Voorafgaand aan de dienst 

kan de familie samenkomen in de aangrenzende 

familiekamer. De begrafenis is volledig naar eigen 

wensen in te vullen.
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Magnolia

In de Magnolia kan in kleine kring een 

volwaardige en intieme ceremonie 

plaatsvinden. Daarbij is plek voor 25 

personen. Ook bevindt zich in de Magnolia 

een aparte rouwkamer waar de familie 

voorafgaand aan de uitvaart afscheid kan 

nemen van hun dierbare. 
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Aula’s in de buitenlucht

Een afscheid kan op Westerveld ook 

plaatsvinden in de buitenlucht. Verscholen 

tussen bomen en midden in het groen ligt 

buitenaula Torenduin. En op een open veld 

vlak bij de vijver ligt buitenaula Vijverpark.
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Een persoonlijke noot

In overleg met uw uitvaartverzorger is er tijdens de 

plechtigheid ruimte voor een of meerdere sprekers.

Elke toespraak kan worden begeleid met muziek, foto’s en 

video. Ook bij het graf kan voor audioapparatuur worden 

gezorgd. Voor, tijdens of na het afscheid is het mogelijk 

persoonlijke muziek te laten horen of live een instrument 

te bespelen. Op Westerveld is professionele apparatuur 

aanwezig. Daarnaast beschikken meerdere ruimtes over 

een vleugel. 
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Na het afscheid is het mogelijk samen te 

komen in een van de sfeervolle ruimtes in het 

horecapaviljoen van Westerveld. Hier schenken 

wij koffie, thee en een goed glas wijn. Daarnaast is 

ook culinair van alles mogelijk op Westerveld.

Van uitgebreide borrelhapjes tot een compleet 

buffet. We denken graag met u mee over een 

passend samenzijn ná het afscheid.

Samen herinneringen
delen
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Scan de QR-code en creëer
uw blijvende herinnering
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Westerveld biedt u de mogelijkheid om een unieke, blijvende online 

herinnering te maken. Wij bieden u een eigen website die u naar wens kunt 

samenstellen. Technische kennis is niet nodig. Volg simpelweg de vragen 

en voeg eigen tekst, foto’s, video, muziek en meer toe. Op elk gewenst 

moment kunt u het resultaat bekijken. Door te kiezen voor publiceren 

maakt u de blijvende herinnering via een eigen link ook online zichtbaar 

voor anderen.

Maak een blijvende 
herinnering

5 5



5 6



Op Westerveld doen de natuur en de 

seizoenen al sinds eind negentiende eeuw 

hun werk. Veel graven en urnengraven 

zijn natuurlijk beplant met zowel vaste 

planten als seizoensplanten. U bent vrij 

een graf zelf in te richten, maar u kunt 

dit en het onderhoud ook overlaten aan 

een van onze hoveniers. Wij verzorgen de 

graven, gedenktekens en monumenten met 

vakmanschap en toewijding.

Een kleurrijke 
plek
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Of u nu kiest voor een begrafenis of een crematie, op 

Westerveld heeft u altijd de mogelijkheid om uw eigen 

keuzes te maken en uw laatste rustplek zelf vorm

te geven. Van uw voorkeur voor een bescheiden graf 

tot de wens van een familiegraf, een plaats in ons 

monumentale columbarium of een persoonlijk juweel, 

de mogelijkheden zijn eindeloos. Onze medewerkers 

adviseren u graag bij het maken van uw keuze.

Een waardige 
bestemming
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Een persoonlijke
herinnering

Na een crematie wordt de as een maand door

Westerveld bewaard, dat is wettelijk zo 

vastgelegd. In deze periode heeft u de tijd om 

na te denken over de bestemming van de as. 

De as van een dierbare kan worden bewaard in 

bijvoorbeeld een urn, in een kunstwerk of in

een mooi sieraad. Laat u inspireren in onze 

uitgebreide gedenkboetiek op

www.bc-westerveld.nl en ontdek wat de 

mogelijkheden zijn.

Scan de QR-code en bekijk 
de online gedenkboetiek
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We zijn u graag 
van dienst

Speciaal om al uw vragen te beantwoorden, is er de 

afdeling Advies & Zorg. Onze medewerkers kunnen u met 

veel inlevingsvermogen alles vertellen over begraven en 

cremeren en over wat er daarna mogelijk is op het gebied 

van monumenten en asbestemming. Ook is Advies & Zorg 

er voor u als u in het gedenkpark bijvoorbeeld een plekje 

wilt uitzoeken. Heeft u een vraag of wilt u misschien een 

rondleiding over Westerveld? Neem contact met ons op, 

bel 0255 - 51 48 43 of mail naar info@bc-westerveld.nl. 

We vertellen u graag meer over alle mogelijkheden.
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Leg uw wensen vast 

Voor nabestaanden is het fijn als zij weten wat uw 

uitvaartwensen zijn. Bij Westerveld kunt u hiervoor 

online een wensenlijst invullen en deze vastleggen, 

opslaan en/of delen.

Maak een blijvende herinnering 

Westerveld biedt u de mogelijkheid om een unieke, 

blijvende online herinnering te maken. Compleet met 

video, foto’s, verhalen, muziek en meer.

Vind een uitvaartverzorger 

De uitvaartverzorger begeleidt u naar het afscheid 

en neemt veel praktische zaken uit handen. Via 

onze website vindt u op basis van uw postcode een 

uitvaartverzorger bij u in de buurt.

Wat kost een uitvaart? 

Bekijk de mogelijkheden en bijbehorende kosten van 

een uitvaart op www.bc-westerveld.nl.

Scan de QR-code en 
bereken een afscheid

Scan de QR-code en vind 
uw uitvaartverzorger

Scan de QR-code en creëer 
uw blijvende herinnering

Scan de QR-code en creëer 
uw wensenlijst
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Begraafplaats & Crematorium Westerveld

Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis 

Postbus 45, 1970 AA IJmuiden

0255 - 51 48 43

info@bc-westerveld.nl

www.bc-westerveld.nl
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