Asbestemming
Schoterhof

Asbestemming: uw persoonlijke keuze

Bijzetting van de as:

Na een crematie krijgt u als nabestaande de vraag

U kunt de as bijzetten:

voorgelegd wat u met de as van uw overleden dierbare

In de urnenmuur: De urnenmuur biedt uitkomst

wilt doen. Wij bieden hiervoor vele mogelijkheden,

als uw voorkeur uitgaat naar een van de nissen als

zodat u een asbestemming kunt kiezen die bij u past.

herdenkingsplaats. U kunt de (sier)urn bijzetten in de

Zo kunt u uw dierbare op een mooie, persoonlijke

urnenmuur.

manier gedenken. Na de crematie wordt de as minimaal
één maand bewaard in de algemene nis van ons

In de urnentuin: De urnentuin biedt uitkomst als

crematorium. Hierna kunt u als nabestaande de as een

uw voorkeur uitgaat naar een graf als herdenkings-

definitieve, persoonlijke bestemming geven. Tot het

plaats. U kunt de (sier)urn bovengronds bijzetten of

moment van de definitieve asbestemming blijft de as in

laten begraven onder een liggende of staande steen

de algemene nis van ons crematorium.

of een urnament. Hierop kunt u een inscriptie of
gedenkplaat laten aanbrengen.

U heeft een half jaar de tijd om een weloverwogen
besluit te nemen over de definitieve asbestemming. U

In het kinderhofje: In ons gedenkpark is een deel

kunt kiezen uit twee opties: bijzetting of (gedeeltelijke)

van het terrein speciaal ingericht als kinderhofje. Op

verstrooiing van de as. Binnen die twee opties heeft

deze bijzondere plek kan de as van een kind worden

u dan nog vele mogelijkheden. Wij hebben ze hier

bijgezet.

voor u op een rij gezet. Heeft u vragen over de asbestemming, dan kunt u die natuurlijk altijd met

Thuis: Speciaal voor bijzetting thuis zijn er mini-urnen,

ons bespreken. U kunt ons bellen om een afspraak

waarin u een deel van de as kunt bewaren. U kunt

te maken voor een persoonlijk adviesgesprek.

ook kiezen voor grotere sierurnen. Er is een grote
keus in uitvoering, kleur en materiaal.
In zee: U kunt de as van de overledene ook bijzetten in de Noordzee. De as wordt dan in een zouturn
vanaf een schip te water gelaten. De urn lost na
verloop van tijd op in het zeewater.

Verstrooiing van de as:

Op of boven zee: Verstrooiing op de Noordzee

Bij een (gedeeltelijke) verstrooiing van de as, kunt u

vindt plaats vanaf een schip of vanuit een vliegtuig.

kiezen uit twee mogelijkheden; verstrooiing op land

U kunt kiezen uit een collectieve of een individuele

en verstrooiing op of boven zee. Als nabestaande

verstrooiing. Alleen bij een individuele verstrooiing

bepaalt u zelf of u bij de verstrooiing aanwezig wilt

mogen nabestaanden aanwezig zijn.

zijn. U kunt ook, als u dat wilt, de as zelf verstrooien.
Wij brengen u graag in contact met organisaties die
U kunt de as verstrooien:

dit kunnen verzorgen. Indien gewenst kan er een

Op land: De as mag verstrooid worden op het

korte ceremonie plaatsvinden, waarna de as onder

verstrooiterrein van ons crematorium. U kunt ook

begeleiding van een medewerker samen met u

zelf een plek kiezen, buiten Crematorium Schoterhof.

wordt verstrooid. Tijdens een collectieve verstrooiing

U moet dan wel rekening houden met gemeentelijke

verstrooit onze crematoriummedewerker de as van

regels. Ook dient de eigenaar en gebruiker van de

meerdere personen, afzonderlijk van elkaar. Dit gebeurt

grond toestemming te verlenen.

op respectvolle wijze. Hier zijn geen nabestaanden
bij aanwezig. Vaak is asverstrooiing ook mogelijk

Op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen: De as

op grote meren of rivieren. Voor nadere informatie

kan ook verstrooid worden op Nationaal Verstrooi-

kunt u terecht bij de medewerkers van Crematorium

terrein Delhuyzen bij Arnhem. U kunt, onder

Schoterhof.

begeleiding, de as in de bossen of op de uitgestrekte
heidevelden verstrooien, of dit door een van onze

Nagedachtenisvormen: Ook als u heeft gekozen

medewerkers laten doen.

voor verstrooiing, kunt u een deel van de as
achterhouden om bijvoorbeeld in een mini-urn of

Per ballon: Bij een ballonverstrooiing symboliseert

assieraad te bewaren. Wij beschikken over een

de stijgende en met as gevulde heliumballon de reis

grote collectie sierurnen, sieraden, glasobjecten

van de ziel. Ballonverstrooiing kan vanaf elke denk-

en gedenkplaatjes. Voor meer informatie verwijzen

bare en gewenste plek. Bij mooi weer is de ballon zes

wij u naar onze brochure Nagedachtenisvormen.

tot acht minuten te volgen. Op twintig kilometer
hoogte knapt de ballon door de toenemende druk en
wordt de as verstrooid.

Persoonlijk advies?
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen
van deze brochure meer informatie wilt hebben
over de verschillende asbestemmingsmogelijkheden.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met een van
onze medewerkers. Zij nemen graag de tijd om uw
vragen te beantwoorden en u te adviseren in deze
belangrijke keuze.

Adresgegevens
Crematorium Schoterhof
Rotstergaastweg 45
8452 LA Heerenveen-Nieuweschoot
T 0513 633 088
E cre.schoterhof@yarden.nl
F 0513 632 906
yarden.nl

Als u gebruik maakt van onze faciliteiten, zijn de
Algemene voorwaarden en de Servicegids van toepassing.

