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Visiestuk van de omwonenden over de plannen voor begraafplaats Kovelswade 

 

Aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Utrecht 

 

21 november 2017 

 

INLEIDING 

De gemeente Utrecht heeft, blijkens de reeds met de betrokken begrafenisondernemers 

overeengekomen intentieverklaring,1 het voornemen om in te stemmen met de realisatie van een 

privaat crematorium op de rijksmonumentale begraafplaats Kovelswade. 

 

De omwonenden van de begraafplaats Kovelswade hebben zich verenigd in een bewonerscomité om 

gezamenlijk tot het onderhavige visiestuk te komen over de plannen voor de bouw van een 

crematorium op de begraafplaats en om deze visie middels dit stuk uitdrukkelijk onder de aandacht te 

brengen van de gemeente Utrecht. Het bewonerscomité is verbijsterd over het plan om een 

crematorium te realiseren midden in een woonwijk, aan de rand van de binnenstad van Utrecht, op een 

rijksmonumentale begraafplaats. Het bewonerscomité constateert dat een crematorium op Kovelswade 

niet haalbaar is en dat het college van B&W van Utrecht en de gemeenteraad Utrecht derhalve niet 

dient in te stemmen met het plan om een privaat crematorium te realiseren op Kovelswade en zal 

hierna de zwaarwegende bezwaren die tot dit standpunt leiden, nader toelichten. 

 

Voordat we overgaan tot de toelichting op de inhoudelijke bezwaren, wenst het bewonerscomité in te 

gaan op de procedure rondom de besluitvorming tot nu toe. De omwonenden voelen zich totaal 

overdonderd door het plan voor de bouw van een crematorium: door de wijze waarop het voornemen 

aan de omwonenden is gepresenteerd en door de enorme snelheid van het proces rondom de 

besluitvorming. In de zomervakantieperiode van dit jaar (slechts vier maanden geleden) zijn de 

omwonenden van begraafplaats Kovelswade (althans een kleine straal rondom de begraafplaats) 

middels een wijkbericht voor het eerst op de hoogte gebracht van het voornemen voor de bouw van 

een crematorium. Vervolgens vernemen we halverwege november dat de plannen al op 19 december 

a.s. naar het college van B&W gaan ter besluitvorming. Wij zijn van mening dat het enorm hoge tempo 

van het besluitvormingsproces maakt dat de visie van de omwonenden totaal onderbelicht dreigt te 

blijven. 

 

Ter uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek hebben twee informatiebijeenkomsten voor 

omwonenden en andere belanghebbenden plaatsgevonden in juli en november 2017. Op beide 

drukbezochte avonden hebben omwonenden een fors aantal vragen geformuleerd vanuit de zorgen en 

onduidelijkheden die er bij hen leven over het plan. Op die vragen zijn tot op heden geen antwoorden 

gegeven, ondanks herhaaldelijk aandringen op beantwoording. Er is daarom geen sprake van een 

                                                      
1 Blijkens intentieverklaring en besluit van 27 juni 2017, gepubliceerd in de openbare besluitenlijst College B&W van 
4 juli 2017. 
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gedegen inventarisatie van bezwaren en zorgen van omwonenden en we hebben derhalve geen 

vertrouwen in de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. 

 

Het bewonerscomité verzoekt de gemeente uitdrukkelijk om volledige beantwoording van alle vragen 

die zijn gesteld op de beide informatiebijeenkomsten en ook deze informatie mee te nemen in het 

haalbaarheidsonderzoek en te nemen besluit. 

 

Het bewonerscomité is bovendien zeer verbaasd over het feit dat er in september reeds verschillende 

graven op de begraafplaats zijn geruimd, waaronder graven op de beoogde locatie voor het 

crematorium. Wij hebben sterk de indruk dat er door de gemeente al voorwerk wordt verricht, voordat 

de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek bekend is, en voordat een besluit is genomen op de 

plannen. 

 

De gemeente dient een besluit zorgvuldig voor te bereiden en te nemen. Wij zijn van mening dat er 

geen sprake is van een zorgvuldige besluitvorming van de gemeente ten aanzien van de vraag of een 

crematorium zal worden gerealiseerd op begraafplaats Kovelswade. Er is geen, althans onvoldoende, 

onderzoek gedaan naar relevante feiten, zoals consequenties voor de omgeving op verschillende 

gebieden waaronder het milieu, de leefkwaliteit, de gevolgen voor het rijksmonument Kovelswade en 

de geldende bestemming, kortom: alle af te wegen belangen. 

 

In de voorbereiding van het te nemen besluit heeft de gemeente bovendien geen open en 

onbevooroordeelde (onpartijdige) houding aangenomen. Op voorhand – ruim voor afronding van het 

haalbaarheidsonderzoek – lijkt reeds een besluit te zijn genomen. De bouw van een crematorium wordt 

door de gemeente herhaaldelijk als oplossing voor de problemen in de exploitatie van de begraafplaats 

gepresenteerd, en dient derhalve een financieel belang van de gemeente.2 De gemeente verwijst naar 

de aanbeveling uit een verkennende business case uit februari 2017 (deze is niet gepubliceerd), die uit 

zou wijzen dat de bouw van een privaat crematorium op Kovelswade leidt tot verbetering van het 

financiële resultaat van de begraafplaats. De gemeente heeft de stelling dat een crematorium op 

begraafplaats Kovelswade leidt tot betere financiële resultaten van de begraafplaats niet nader 

onderbouwd en onduidelijk is dan ook waarop deze stelling is gebaseerd. 

 

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek brengt de gemeente naast de financiële belangen naar 

voren dat er sprake zou zijn van een behoefte bij de burgers van Utrecht aan een crematorium aan de 

oostkant van de stad. Onduidelijk is waaruit deze behoefte is gebleken. Er is geen onderzoek naar deze 

behoefte gedaan. 

 

Het bewonerscomité is gelet op het voorgaande van mening dat de gemeente in de procedure en in de 

besluitvorming niet handelt conform algemene beginselen van behoorlijk bestuur en aldus in strijd 

handelt met o.m. het zorgvuldigheidsbeginsel, het fair play beginsel en de belangenafwegingsplicht. Het 

                                                      
2 Blijkens de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad d.d. 28 juni 2017 over de ontwikkelingen van de 
begraafplaats Kovelswade en p. 26-27 van de openbare besluitenlijst College B&W van 4 juli 2017. 
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besluit lijkt reeds genomen, terwijl er geen zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden waarbij 

ook andere belangen dan de gestelde maar niet onderbouwde verbetering van de financiële resultaten 

van de begraafplaats en een gestelde maar niet onderbouwde behoefte bij de burgers van Utrecht, zijn 

meegewogen. Graag willen wij alle belangen in dit stuk nader uiteenzetten, zodat de gemeente alsnog 

tot een zorgvuldige belangenafweging kan overgaan en zal besluiten geen crematorium toe te staan. 

 

Voorts is er geen oog voor alternatieve oplossingen voor het verbeteren van de financiële resultaten van 

Kovelswade, anders dan de bouw van een crematorium. Het bewonerscomité wenst te benadrukken dat 

de omwonenden van Kovelswade graag bereid zijn mee te denken over alternatieve mogelijkheden, niet 

zijnde een crematorium, om de begraafplaats geschikt te maken om te voldoen aan de eisen van de 21e 

eeuw, zodat de exploitatie van de begraafplaats verbetert. De gemeente heeft de omwonenden van 

Kovelswade echter nooit betrokken in de toekomstplannen van Kovelswade, heeft slechts oog voor het 

plan dat nu voorligt en probeert dat plan in sneltreinvaart door te voeren. Het bewonerscomité is tevens 

van mening dat de gemeente hier een ‘postzegelbenadering’ hanteert. Een oplossing waarbij elders een 

crematorium wordt gerealiseerd waarbij een deel van de opbrengsten worden ingezet voor het beheer 

en onderhoud van de begraafplaats Kovelswade, is een meer integrale en grootstedelijke benadering.  

 

Het bewonerscomité is tot slot van mening dat de hiervoor omschreven handelswijze van de gemeente 

niet te rijmen is met de aanbevelingen van de gemeenteraad aan het college van B&W in 2016.3 De 

aanbevelingen richten zich op het verbeteren van het Utrechts Planproces en de invoering van de 

aanstaande Omgevingswet. Enkele voorbeelden hiervan zijn het meenemen van de maatschappelijke 

waarde, streven naar een zo groot mogelijke transparantie en verwachtingsmanagement, werken aan 

een gezamenlijk planproces. De gemeenteraad draagt het college op in 2016 al ervaring op te doen met 

pilots en experimenten. Van al deze aanbevelingen zien wij niets terug in het proces rondom de 

toekomstplannen voor begraafplaats Kovelswade, integendeel. 

 

PETITIE 

Verder wil het bewonerscomité de gemeente wijzen op de petitie, waarin men zich kan uitspreken 

tegen de komst van een crematorium op Kovelswade en waarin de gemeente Utrecht wordt verzocht 

om af te zien van de bouw van een crematorium op Kovelswade. De petitie is op moment van schrijven 

van dit stuk al ruim 300 keer ondertekend. De petitie zal op korte termijn worden aangeboden aan de 

gemeente Utrecht. 

 

  

                                                      
3 De aanbevelingen staan in de “Motie Samen Stadmaken” van 30 juni 2016. 
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BEZWAREN TEGEN DE BOUW VAN EEN CREMATORIUM 

In dit onderdeel gaan we in op de negatieve gevolgen op verschillende gebieden van een eventueel 

besluit om de bouw van een crematorium op de begraafplaats Kovelswade toe te staan. Het gaat daarbij 

o.i. om zwaarwegende belangen waar niet aan kan worden voorbij gegaan. Het bewonerscomité gaat bij 

de cijfers uit van een “klein” crematorium, met ongeveer 600 crematies per jaar. De schade zal echter 

op de verschillende gebieden naar verwachting nog groter zijn, indien er in de toekomst uitbreiding zal 

volgen in capaciteit van het crematorium. De Projectleider van het haalbaarheidsonderzoek heeft 

nadrukkelijk aangegeven niet te kunnen garanderen dat het crematorium in de toekomst niet in 

capaciteit en omvang zal uitbreiden. De hierna geschetst negatieve gevolgen zullen dus naar 

verwachting nog groter zijn dan al het geval met een “klein” crematorium.  

 

Hierna lichten we de bezwaren per onderdeel nader toe, zodat deze alsnog kunnen worden 

meegewogen en waaruit blijkt dat de bouw van een crematorium op begraafplaats Kovelswade niet 

haalbaar is. 

 

De bezwaren zien op de volgende gebieden: 

1. Nieuwe bebouwing en verbouwing van de aula op rijksmonument Kovelswade leidt tot 

onomkeerbare schade. 

2. De huidige bestemming van Kovelswade is in strijd met de bestemming crematorium en de 

bestemmingen wonen en lijkverbranding gaan niet samen. 

3. De gevolgen voor de leefkwaliteit voor de omwonenden van begraafplaats Kovelswade gelet op 

de grote hoeveelheid crematies per jaar: 

a. De gevolgen voor de luchtkwaliteit in de wijk. 

b. De toename van verkeersdrukte in de wijk. 

c. Strijd met het coalitieakkoord “Utrecht Gezonde Stad” en coalitieprogramma “Utrecht 

maken we samen”. 

d. Afname van woongenot en gevolgen voor de waarde van de woningen. 

4. Vraagtekens bij de gestelde behoefte aan een crematorium in Utrecht Oost. 

 

Ad 1 Nieuwe bebouwing en verbouwing op Kovelwaarde leidt tot onomkeerbare schade. 

Begraafplaats Kovelswade is van groot cultuurhistorisch belang. Het is een Gesammtkunstwerk.4 Bij 

binnenkomst op de begraafplaats werken alle elementen (zowel architectonisch als tuin-historisch) 

samen om de bezoeker onder te dompelen in “het karakter van ernst en rust”, dat door stadsarchitect 

J.F. Nieuwenhuis bij het ontwerp in 1901 werd beoogd. De stijl waarin de begraafplaats is opgetrokken is 

die van het neoclassicisme. Deze stroming was een tegenbeweging op de frivole Franse Rococo. 

Harmonie en een zuivere vormentaal waren van groot belang voor de architecten van het 

neoclassicisme. In deze stijl dus geen landschappelijke tuinen, rozenperkjes en fonteinen, maar sobere 

strakke lijnen en monumentale gebouwen. Verschillende elementen op de begraafplaats zijn door de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (hierna: RCE) aangemerkt als Rijksmonumenten. De aula, de ingang 

                                                      
4 Albers, L.H., ‘Begraafplaats Kovelswade. Historie en beplanting,’   Albers   Adviezen   Historische   Parken, Utrecht 
september 2012, p. 35. 
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met de twee toegangshekken en het ronde voorplein en het park zelf zijn de elementen uit het 

oorspronkelijke ontwerp die nu een beschermde status genieten. Ook wordt door de RCE de 

ensemblewaarde, oftewel de samenhang tussen al deze elementen, als van groot belang aangemerkt. 

Wat zijn de gevolgen van de geplande ingrepen (uitbouw aula, vergroten van het aantal parkeerplaatsen 

op het voorplein en de bouw van het crematorium) voor dit monument? Wij zijn van mening dat met de 

geplande ingrepen de cultuurhistorische waarde van het Gesammtkunstwerk Kovelswade ernstig wordt 

aangetast.  

 

Zichtas 

Het oorspronkelijk ontwerp van de begraafplaats Kovelswade heeft een heldere indeling, waarvan het 

bijzonder is dat deze tot vandaag de dag bewaard is gebleven. De plattegrond is opgebouwd uit:  het  

entreeplein,  de  eerste,  westelijke  cirkel  met  lanen,  het  centrale   lindenkruis   en   de   oostelijke   

boomcirkel   met   lanen. In de monumentenomschrijving van de RCE wordt vooral het belang van de 

structuur van de begraafplaats, als een van de eerste geometrische ontwerpen in Nederland, benadrukt. 

De hoofdzichtas (van de aula door het centrale lindenkruis naar de westkant van de begraafplaats) was 

voor het ontwerp belangrijk. Hij is iets verhoogd aangelegd en bestond oorspronkelijk uit paden langs 

een brede baan van gras.  

 

Voor de bouw van het crematorium zijn tot nu toe twee opties genoemd. Plaatsen van het losstaande 

gebouw van 100m2 aan het einde van de hoofdzichtas, of op een locatie buiten de hoofdstructuur. Het 

plaatsen van een crematorium als zwaartepunt aan de andere zijde van de hoofdas lijkt in eerste 

instantie aan te sluiten bij de symmetrie van het ontwerp. Er moet hierbij echter in het achterhoofd 

worden gehouden dat dit een ingrijpende aanpassing is in het ontwerp. Het ontwerp van  

J.F. Nieuwenhuis is van oorsprong een één-polig ontwerp, met als zwaartepunt de monumentale aula. 

Door de plaatsing van het crematorium wordt er in het ontwerp een nieuwe pool gecreëerd, die nooit 

deel heeft uitgemaakt van het oorspronkelijke ontwerp. Het crematorium vervuilt de hoofdzichtas 

vanuit de aula en brengt daarmee disbalans in de structuur. J.F. Nieuwenhuis heeft er destijds niet voor 

gekozen het einde van de hoofdzichtas te benadrukken door de plaatsing van bijvoorbeeld een obelisk. 

Het doet daarom afbreuk aan zijn ontwerp (en dus de structuur, expliciet genoemd door RCE in 

monumentomschrijving als origineel element) om het crematorium op die locatie als structureel 

element in het ontwerp op te nemen.    

 

Het plaatsen van het crematorium op andere plaatsen in de plattegrond brengt vergelijkbare bezwaren 

met zich mee. Zie hiervoor ook de kaart monumentwaarde uit het rapport “Kovelswade. Historie en 

Beplanting”. Vrijwel de gehele begraafplaats is aangemerkt als van hoge monumentale waarde. 

Plaatsing van een crematorium zorgt voor een extra aantrekkingspunt die de symmetrie van het 

oorspronkelijk ontwerp te niet doet. Uitzondering hierop is de werkschuur in de zuidhoek van de 

begraafplaats. Aangezien hier al bebouwing is geplaatst en de locatie buiten de structuur valt zou dit 

een optionele locatie voor het crematorium kunnen zijn. Deze voldoet echter niet aan de eis om 

tenminste 100 meter afstand te bewaren tot de dichtstbijzijnde bebouwing (afstand circa 50 meter).5  

                                                      
5 Conform VNG-document, “Bedrijven en milieuzonering 2009”. 
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Fig. 1 Monumentwaarden Kovelswade – Albers 2013 

  

Voorplein 

Al in 1901 hield de gemeente Utrecht rekening met de belangen van haar inwoners. Het werd toen niet 

wenselijk geacht om te dicht bij bebouwing te begraven en men besloot: 

 

“De tusschen het afsluithek en den Koningsweg gelegen grond als plantsoen aan te leggen en te 

doorsnijden met twee cirkelvormige oprijlanen en eenige symmetrisch aangelegde voetpaden.”6 

 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een voorplein waar de bezoeker, na het doorgaan van het eerste 

monumentale ingangshek als het ware wordt omarmd. Aan de buitenrand van het plein staat een cirkel 

lindes en in de binnenrand van de cirkel is er structuurbeplanting aangebracht in de vorm van taxus en 

rododendrons. Het centrum van het plein bestaat uit gras en grind, passend bij het neoclassicistische 

ontwerp.7 Op de informatiebijeenkomst van 8 november jl. is in een schets dit monumentale voorplein 

volledig ingericht als parkeerplaats. Tussen de lindes aan de buitenzijde van het voorplein waren 

parkeerplaatsen ingetekend. Ook de structuurbeplanting aan de binnenring sneuvelde op deze schets 

voor parkeerruimte. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke ingreep in dit monument onverteerbaar 

is. Het voorplein maakt immers deel uit van de monumentale structuur van het park Kovelswade. Een 

verdichting van auto’s doet afbreuk aan de entree van het park. Het benutten van “loze ruimte” voor 

parkeren lijkt een aantrekkelijke oplossing, maar hiermee wordt er volledig voorbijgegaan aan de 

                                                      
6 Voordracht 21 nov. 1902. Albers, L.H., ‘Begraafplaats Kovelswade. Historie en beplanting,’   Albers   Adviezen   
Historische   Parken, Utrecht september 2012, p. 27 
7 De moderne rozenperken zijn, na het historisch onderzoek door Lucia Albers, verwijderd en vervangen door gras. 
“Begraafplaats Kovelswade Beheerplan en maatregelen”, Utrecht 2013, afb. 12.  
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harmonie en zuivere vormentaal van het neoclassicistische ontwerp van architect Nieuwenhuis. Het 

transformeren van een Rijksmonument in een parkeerplaats lijkt ons niet in overeenstemming met het 

gemeentelijke monumentenbeleid.  

 

Aula 

Tijdens de bewonersinformatieavond is een schets getoond van een ellipsvormige uitbouw van 250m2. 

Op basis van deze schets is het voor ons onmogelijk in te schatten welke gevolgen de uitbouw voor het 

monument hebben.  

 

Conclusie 

De cultuurhistorische waarde van begraafplaats Kovelswade is onomstreden. Het is bijzonder dat een 

ensemble als Kovelswade de tand des tijds heeft doorstaan. Zowel het gebouw als het park genieten de 

hoogste monumentale bescherming. De voorgestelde aanpassingen doen inbreuk op het 

oorspronkelijke ontwerp, gaan voorbij aan de aard van ernst en rust van begraafplaats Kovelswade. 

Daarnaast is een ingreep op een van de losse elementen van grote invloed op de waarde van het 

Gesammtkunstwerk, het ensemble. Het voorgenomen plaatsen van het crematorium en de daarbij 

behorende aanpassingen zijn daarom op begraafplaats Kovelswade niet mogelijk. 

 

Het bewonerscomité constateert dat de bouw van een crematorium niet te rijmen is met het hoofddoel 

van het beheerplan, naar aanleiding van de cultuurhistorische waardestelling voor het rijksmonument 

Kovelswade (zeer recent: in 2013), namelijk: 

 

“Behoud en waar mogelijk herstel van de historische vormgeving van de begraafplaats Kovelswade. De 

historie continueren middels het beheer.”8 

 

Waarbij de gemeente de volgende uitgangspunten en wensen voor het rijksmonument Kovelswade 

heeft uitgesproken om het hoofddoel te bereiken: 

1. De begraafplaats blijft functioneren voor begrafenissen.  

2. Het islamitische deel is logisch en mooi verbonden met de rest van de begraafplaats. 

3. De oriëntatie verbeteren.  

4. De begraafplaats wordt minder donker/somber.  

5. Het is duidelijk wat de verschillende beheervakken en eenheden zijn.  

6. Kostenbesparende maatregelen worden voorgesteld, voor zover deze niet strijdig zijn  

met het hoofddoel en de bovenstaande uitgangspunten. 

 

De bouw van een crematorium is hiermee in strijd. 

 

Ad 2 Strijd met bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan voor de wijk Utrecht Oost is glashelder over de bestemming van de begraafplaats 

Kovelswade: “Ter plaatse van de aanduiding "begraafplaats" zijn de gronden uitsluitend bestemd voor 

                                                      
8 Albers Adviezen Historische Parken Utrecht, “Begraafplaats Kovelswade. Beheerplan en maatregelen.”, p. 17.   
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een begraafplaats.” Onze aandacht voor het onderdeel bestemmingsplan is alleen maar toegenomen 

door de toelichting van de gemeente op de informatiebijeenkomst van 8 november 2017. Daarin werd 

gesteld dat er een check was gedaan bij de afdeling vergunningen van de gemeente Utrecht met de 

uitkomst dat het plan voor de bouw van een crematorium op Kovelswade binnen het bestemmingsplan 

zal passen. Het gemak van beantwoorden en het antwoord zelf maakte een niet geheel 

onbevooroordeelde indruk. Het bewonerscomité weigert dan ook te accepteren dat het huidige 

bestemmingsplan voor Utrecht Oost in overeenstemming is met de functie crematorium. Te beginnen 

met de vrij duidelijke tekst uit het bestemmingsplan: de gronden zijn alleen bestemd voor een 

begraafplaats.9 Een crematorium heeft niets te maken met de functie van een begraafplaats, waar 

lichamen ter aarde worden besteld, maar heeft als functie lijkverbranding. 

 

Verder wordt in het bestemmingsplan als uitgangspunt genoemd:10 

“De bijzondere groen- en waterstructuur in dit deelgebied (Kromme Rijn) moet worden gekoesterd. 

Vanwege de gaafheid van de bebouwing en de samenhang van de verschillende reeksen, zullen er geen 

uitbreidingsmogelijkheden in de hoogte worden geboden, met uitzondering van de woningen gelegen 

aan de Kovelaarstraat.” 

 

Verder wordt het volgende beleid geformuleerd ten aanzien van milieuhinder bedrijvigheid (onder 3.2.): 

“Toetsingskader Normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van 

bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

- ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

- rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Beleid 

Er wordt naar gestreefd om in de stad wonen en werken op een goede manier te laten samengaan. 

Beide functies zijn zeer belangrijk voor Utrecht, maar voorkomen moet worden dat milieuhinder 

van bedrijven een negatieve invloed heeft op de woonomgeving. Het streven is om werkfuncties 

in de woonomgeving te integreren om daarmee de levendigheid in de woonwijken te 

vergroten. Deze werkfuncties mogen alleen geen overlast veroorzaken. Dus bedrijven die (te veel) geur 

of geluidshinder veroorzaken, overlast geven of andere risico's voor de gezondheid en 

veiligheid met zich meebrengen, moeten ruimtelijk worden gescheiden van gevoelige bestemmingen 

als wonen. Dit wordt bereikt door milieuzonering. In bijlage 1 van de regels is de Utrechtse bedrijvenlijst 

opgenomen. Deze lijst laat zien welke bedrijven tot welke milieucategorie behoren en in een bepaald 

gebied van dit bestemmingsplan toelaatbaar zijn.”  

 

Van groot belang vinden wij verder de functie die de begraafplaats Kovelswade in onze wijk vervult en 

refereren hierbij aan de volgende tekst aan het bestemmingsplan:  

                                                      
9 Bestemmingsplan Oudwijk, Kromme Rijn e.o., 5.4, p. 63. 
10 Bestemmingsplan Oudwijk, Kromme Rijn e.o., 5.4, p. 25. 
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“Binnen het plangebied is een aantal belangrijke groenstructuren aanwezig. Deze manifesteren zich 

zowel in verbindende lijnen als grote vlekken. Deze groenstructuren komen voor een deel voort uit het 

landschap dat vroeger op deze plek aanwezig was voordat het is bebouwd. Daarnaast is een aantal 

groenstructuren aangelegd bij de realisatie van de woningbouw.11   

 

Belangrijke structurerende waterlopen en groene gebieden zijn:  

  -  Kromme Rijn;   

  -  Minstroom;   

  -  Stadsbuitengracht en de singels;   

  -  begraafplaats aan de Koningsweg;   

  -  de bermen langs de Oosterspoorbaan.  

Deze elementen zijn bijzondere en waardevolle plekken in dit deel van Utrecht. Ondanks buiten het 

plangebied gelegen, is ook het Wilhelminapark een belangrijk groengebied voor Oudwijk.” 

 

Ons inziens past een crematorium niet in deze aanduiding en functie van het bestemmingsplan. 

Begraafplaats Kovelswade neemt een bijzondere en waardevolle plek in in onze wijk en is voor de 

omwonenden een plek van rust en groen. Veel mensen gebruiken deze prachtige groene ruimte voor 

een wandeling, bezinning of om tot rust te komen. Zeker de helft van de aanwezigen bij de 

informatiebijeenkomst heeft aangegeven regelmatig hiervan gebruik te maken.  

 

Deze bijkomende aanduiding en functie als bijzondere en waardevolle plek zal geheel komen te 

vervallen bij de komst van een crematorium. Hoe goed de filters ook zijn, je loopt niet een rondje met je 

baby voor een rustgevende wandeling als er een lijk verbrand wordt. De locatie gaat op slot voor de wijk 

en transformeert van een waardevolle plek naar een no-go area. 

 

De functies wonen en lijkverbranding (crematorium) zijn functies die naar hun aard van elkaar 

gescheiden dienen te worden. De Raad van State oordeelde dat de gemeenteraad van Boxmeer zich 

terecht op dit standpunt heeft gesteld bij de vraag of het bestemmingsplan diende te worden aangepast 

ten behoeve van de vestiging van een crematorium in een woonwijk.12 De gemeenteraad van Boxmeer 

heeft de wijziging van het bestemmingsplan geweigerd op de grond dat de functie van een crematorium 

niet samengaat met de functie wonen. 

 

Tot slot zullen door de bouw van een crematorium op Kovelswade en de daarbij horende aanpassing van 

de aula diverse bomen verdwijnen, hetgeen ook niet past bij het streven naar behoud van de bijzondere 

groenstructuur zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 

 

De bouw van een crematorium is gelet op bovenstaande punten in strijd met het bestemmingsplan. 

 

                                                      
11 Bestemmingsplan Oudwijk, Kromme Rijn e.o., 2.2.4 p.15. 
12 Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ruimtelijke ordeningskamer) d.d. 7 
augustus 2013, zaaknummer: 201302176/1/R3. 
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Ad 3 Gevolgen voor de leefkwaliteit in Utrecht Oost 

 

Ad 3a. en b. De gevolgen voor de luchtkwaliteit en de toename van de verkeersdrukte 

Het betreft hier de gevolgen van enerzijds de uitstoot van het crematorium en anderzijds de effecten 

van de te verwachten verkeerstoename. De gemeente Utrecht is op de informatiebijeenkomst van  

8 november 2017 letterlijk zeer luchtig over de milieuaspecten van de bouw van een crematorium. Een 

moderne verbrandingsoven maakt gebruik van allerlei filters en de toename van het verkeer is 

procentueel verwaarloosbaar. Triomfantelijk verwijst de gemeente naar de metingen voor fijnstof 

(PM10) en stikstofdioxiode (NO2) volgens het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

Hieruit blijkt dat de concentraties van zowel PM10 als NO2 in de stad Utrecht bijna overal beneden de 

Europese grenswaarden van 40 µg per m³ blijven. Niet vermeld wordt echter dat de concentraties op 

alle doorgaande wegen dicht bij die grenswaarden liggen, namelijk op iets minder dan 35 µg per m³.  In 

het uitvoeringsprogramma “Gezonde lucht voor Utrecht” uit 2013 worden door de gemeente de 

rekenkamers van de vier grote steden geciteerd, die ervoor pleiten om met een bandbreedte te werken, 

waarbij de gemeenten ernaar zouden moeten streven om ruim onder de grenswaarden te blijven of te 

komen. Die streefcijfers zijn - met iets minder dan 35 µg per m³ - nog lang niet behaald.  

 

Bovendien zijn de concentraties Elementair Koolstof (CE ofwel roet) langs de doorgaande wegen nog 

steeds zorgelijk. Er is geen grenswaarde voor CE, omdat er geen “veilige” roetconcentratie  bestaat. 

“Doordat roet voornamelijk bestaat uit ultrafijne stofdeeltjes en daardoor via de bloedvaten relatief 

gemakkelijk diep in het lichaam terecht kan komen kan het behalve in de luchtwegen ook op andere 

plaatsen in het lichaam schade aanrichten.”13 

 

De wijk waarbinnen begraafplaats Kovelswade ligt is van alle kanten ingesloten door doorgaande wegen. 

Op al deze wegen, zoals Venuslaan, Rubenslaan en Stadionlaan, de Koningsweg zelf en de 

Waterlinieweg, zijn hoge concentraties met meer dan 1 µg per m³ roet te vinden. Al deze wegen kennen 

dagen en uren waarop de concentraties nog veel hoger zijn. Op de Waterlinieweg en tot ver voor de 

opritten daarheen, staat het verkeer dagelijks vast. Dit alles is nog versterkt doordat er in 2017 in het 

hoofdkwartier van de Landmacht, de Kromhoutkazerne, 1300 werkplekken bij zijn gekomen. Ook de 

voetbalwedstrijden zorgen voor extra milieubelasting op piekmomenten. De concentraties 

milieuvervuilende stoffen zijn op de doorgaande wegen in onze wijk zo hoog dat er langs deze wegen 

geen scholen gebouwd zouden mogen worden, maar in onze wijk liggen vrijwel tegenover Kovelswade 

kinderdagverblijf Vriendjes, langs de Venuslaan het Kromme Rijn College en langs de Waterlinieweg de 

Kranenburgerschool.  

 

In dat kader is het merkwaardig dat de gemeente de te verwachten toename van het verkeer rond 

Kovelswade bagatelliseert. De Inspectierichtlijn Lijkbezorging uit 1999 gaat uit van gemiddeld 60 

bezoekers in 40 auto’s. Dat zijn bij maximaal 3 crematies per dag 3 x 40 x 2 (heen en terug) = maximaal 

240 autobewegingen per dag. De gemeente geeft aan dat dit, afgezet tegen de 14.000 auto’s die al per 

                                                      
13 Roetmemo-Roetkaart gemeente Utrecht 2014. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
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dag over de Koningsweg rijden, een te verwaarlozen toename is.14  Men zegt eigenlijk: als er al zoveel 

verkeer is, maakt dat beetje erbij ook niet meer uit. Volgens die logica zou de toename steeds geringer 

worden naarmate er meer verkeer op de Koningsweg komt. De gemeente zou ten behoeve van de 

gezondheid van haar bewoners andersom behoren te denken. Men zou ermee bezig moeten zijn om het 

verkeer op de doorgaande wegen rond Kovelswade terug te dringen en niet om maatregelen te nemen 

die het verkeer, al is het maar in relatief geringe mate, doet toenemen. Opvallend is dat een andere 

afdeling van de gemeente in dezelfde buurt, onder andere op de Koningsweg, dit jaar 

verkeersremmende maatregelen heeft gerealiseerd d.m.v. een 30 km. zone met verkeersdrempels. 

Gemeentelijke afdelingen lijken welhaast een tegengesteld beleid te voeren. 

 

Vervolgens is er nog de uitstoot van de verbrandingsoven zelf. Zelfs de allermodernste en duurste oven, 

zoals de DFW 6000 met ‘warme invoer’ en nageschakelde filterinstallatie, stoot ondanks alle filters nog 

steeds fijnstof uit. Het is trouwens de vraag of een dergelijke geavanceerde oven wel zou worden 

aangeschaft voor wat een kleinschalig crematorium genoemd wordt. De VNG publicatie Bedrijven en 

Milieuzonering geeft voor crematoria een vereiste afstand van minimaal 100 meter tot de bewoning. De 

gemeente omarmt deze ondergrens maar al te graag. De verbrandingsoven staat op voldoende afstand! 

Maar een crematorium hoort niet in een woonwijk te staan, zeker niet als deze woonwijk al geplaagd 

wordt door een veelheid aan verkeer. Door een moderne oven wordt nog steeds zo’n 25 gram fijnstof 

per crematie uitgestoten, waarin zich o.a. cadmium, arseen, lood en zink bevinden. Dat is 25 miljoen µg 

per crematie. Vergelijk dit met de grenswaarde van 40 µg per m³ die dus tot in de verre omtrek van de 

oven zal worden overschreden. De uitstoot van het crematorium is per jaar (bij 800 crematies x 25 

gram) 20 kilo ofwel 20.000.000.000 µg (20 miljard microgram). Een letterlijk niet weg te wuiven 

hoeveelheid. In dit kader moeten ook de kassen van Tuincentrum Koningsdal worden genoemd die zich 

direct naast Kovelswade, onder de dominante Zuidwestelijke windrichting bevinden. Bij goed weer staan 

de ramen aan de bovenzijde open. Koningsdal heeft zich voor veel bewoners uit de omgeving, met al het 

groen, een restaurant en met een kleine kinderboerderij, ontwikkeld tot een recreatieplek.  

 

Kortom, de gemeente doet voorkomen alsof er geen vuiltje aan de lucht is, maar de komst van een 

crematorium naar een woonwijk, waar gewoond wordt en waar naar school wordt gegaan, waar 

gerecreëerd wordt en waar zich een belangrijk tuincentrum bevindt, heeft hoe dan ook gevolgen voor 

het milieu en de gezondheid van bewoners en bezoekers. Dat mag niet gebagatelliseerd worden. 

Een klein crematorium verzorgt 3 crematies per dag, dus tot 600 crematies per jaar.15 Het gemiddelde 

bezoek aan een plechtigheid is 60 personen met 30 auto’s. De CROW parkeernorm gaat uit van 30,1 

parkeerplaatsen per plechtigheid.16 In de plannen die in eerste instantie naar de bewoners zijn 

gecommuniceerd, worden op het terrein maximaal 18 parkeerplaatsen gerealiseerd. Inmiddels wordt er 

gesproken over 65 parkeerplaatsen op het terrein. Het is het bewonerscomité onduidelijk hoeveel 

                                                      
14 Onduidelijk is overigens waarop de gemeente dit cijfer baseert. Er zal een nieuwe verkeerstelling moeten 
plaatsvinden om reële cijfers te hebben, na de gedane aanpassingen bij de invoering van de 30 km zone in de wijk in 
de zomer van 2017. 
15 Blijkens de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad d.d. 28 juni 2017 over de ontwikkelingen van de 
begraafplaats Kovelswade. 
16 CROW-publicatie 317. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
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parkeerplaatsen er nu werkelijk zouden worden gerealiseerd. Per plechtigheid zal de parkeerdruk op de 

Koningsweg en omgeving in ieder geval toenemen. 

De Koningsweg en aangrenzende straten zijn juist in de zomer van 2017 30 km gebied geworden om de 

verkeersdruk te doen afnemen en de verkeersveiligheid te doen toenemen. De extra toestroom van 90 

(vaak langzaam rijdende) auto’s per dag, zal betekenen dat er regelmatig files zullen staan. De 

Koningsweg zou dag in dag uit worden gedomineerd door rouwstoeten en veranderen in een 

rouwstraat. 

Het bewonerscomité wenst ook nog stil te staan bij de zeer schadelijke gevolgen van het uitstrooien van 

de as op Kovelswade. Het uitstrooien van as is toegestaan op de Utrechtse begraafplaatsen en er moet 

rekening mee gehouden worden dat daarvan zeer veel gebruik gemaakt zal worden. Gelet op de 

capaciteit van het crematorium zou ook het uitstrooien van de as substantiële schade aanbrengen aan 

de luchtkwaliteit in de wijk, het gaat immers om niet te verwaarlozen hoeveelheden as. 

 

Ad 3c Strijd met het coalitieakkoord “Utrecht Gezonde Stad” en coalitieprogramma “Utrecht maken 

we samen”. 

Bovenstaande zorgen over de gevolgen van de bouw van een crematorium op Kovelswade voor de 

leefkwaliteit van de bewoners staan haaks op één van de drie pijlers van het coalitieakkoord “Utrecht 

Gezonde Stad”, waarin de gemeente aangeeft: “De gemeente Utrecht wil voor haar bewoners en 

bezoekers een schonere stad met gezondere lucht”. 

De gemeente Utrecht zegt op haar site het volgende over het coalitieakkoord: 

“Utrecht wil een stad zijn met gezonde en veerkrachtige inwoners. Daarom is 'Bouwen aan een gezonde 
toekomst' een van de speerpunten uit het coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’.  

De onderstaande punten dragen allemaal bij aan gezonde inwoners én een gezonde stad: 

• Mee kunnen doen 
• Een gezond en sociaal netwerk hebben 
• In een gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving wonen 
• Gezond kunnen opgroeien 
• Een gezonde leefstijl hebben 
• Een gevoel van veiligheid hebben 
• Kunnen bewegen en ontmoeten 
• Gezond ondernemen 

Als gemeente leveren we hieraan een bijdrage door gezondheid centraal te stellen in al ons beleid. 
Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de effecten die fysieke, sociale en economische vraagstukken hebben 
op de gezondheid van de inwoners.”  

De gemeente belooft gezondheid centraal te stellen in al het gemeentelijk beleid en heeft deze belofte 

vastgelegd in het coalitieakkoord. Het bewonerscomité vraagt zich af hoe deze toezegging zich verhoudt 

met het voorgenomen besluit om de realisatie van een crematorium in een woonwijk toe te staan, nota 
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bene in een wijk die al te maken heeft met een hoge verkeersdruk en matige luchtkwaliteit. De 

gemeente handelt daarmee in strijd met het coalitieakkoord.  

In het coalitieprogramma “Utrecht maken we samen”, van 25 april 2014 is nog het volgende bepaald: 

“Het college geeft de gemeentelijke organisatie de ruimte en het vertrouwen om haar potentieel te laten 

zien, met als doel: de Utrechter centraal stellen. Het college benoemt geen specifieke doel- groepen in 

haar portefeuilles, maar acht zich daar in totaliteit voor verantwoordelijk. Het college inspireert met 

voorbeeldgedrag en verbindt. De collegeleden inspireren vooral door zichzelf te zijn, kwetsbaar, 

transparant en bescheiden. Dit leidt tot een bestuurscultuur die gericht is op:  

• het verbinden van burgers, ondernemers en organisaties;  

• externe oriëntatie; 

• vertrouwen, openheid, tolerantie en creativiteit; 

• oplossingen vanuit visie op de toekomst. 

 

Wij maken plannen in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Voordat plannen 

worden gemaakt, verkennen we eerst of ze nodig zijn, of er draagvlak voor is en wat de ideeen̈ erover 

zijn in de stad. De gemeente kan niet meer vanzelfsprekend alles voor de bewoners regelen  

en financieren, omdat de gemeente minder geld tot haar beschikking heeft. Bovendien willen wij dat 

mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat veel mensen zelf ook niets liever willen, klonk 

nadrukkelijk door bij de stadsgesprekken. We zoeken in onze aanpak naar andere en nieuwe vormen van 

samenwerking en participatie.” 

 

Ook van deze uitgangspunten zien we niets terug in het besluitvormingsproces tot nu toe en het 

voorgenomen besluit. Waar wij als omwonenden centraal zouden moeten staan, voelen wij ons op een 

zijspoor gezet. 

 

Ad 3d. Afname woongenot en gevolgen voor de waarde van de woningen. 

Voor de omwonenden van de begraafplaats zal door de komst van het voorgenomen crematorium het 

woongenot substantieel afnemen. De intensiteit van het gebruik zal leiden tot geluidsoverlast als gevolg 

van aankomende en vertrekkende auto’s en personen die zich op het voorplein verzamelen. Daarbij 

fungeert het voorplein als een klankkast waardoor het geluid tegen de achtergevels van de woningen 

resoneert. Tevens zal de uitbouw van de kapel dusdanig dicht tegen een aantal woningen aan de 

Kovelaarstraat komen te staan dat afname van woongenot zal plaatsvinden. Dit zal het woongenot en 

daarmee de kwaliteit van de leefomgeving verminderen. Daarnaast zal bovenstaande en het feit dat er 

überhaupt een crematorium in de directe omgeving staat, een negatief effect hebben op de waarde van 

de woningen. We houden ons dan ook het recht voor om op enig moment een claim i.h.k.v. planschade 

in te dienen. 
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Fig. 2 Impact voorgenomen bebouwing op de woonomgeving 

 

Ad 4 Vraagtekens bij de behoefte aan een crematorium. 

Zoals in de inleiding al benoemd is het voor het bewonerscomité volkomen onduidelijk waaruit de door 

de gemeente gestelde behoefte aan een crematorium aan de oostkant van Utrecht is gebleken. Er is 

geen onderzoek door de gemeente verricht waaruit deze behoefte bij burgers is gebleken. 

 

Bovendien is al sinds de jaren ’80 sprake van een overcapaciteit aan crematoria in Nederland. Uit zeer 

recent onderzoek (2016) blijkt dat bijna de helft van de uitvaartondernemers in Nederland van mening is 

dat er teveel nieuwe crematoria worden gebouwd.17 Er is geen reden om te denken dat deze zorgen 

binnen de branche niet gelden voor een stad als Utrecht. 

 

Uit de huidige capaciteit aan crematoria in Utrecht en directe omgeving, blijkt ook dat er sprake is van 

ruim voldoende capaciteit. In Utrecht en directe omgeving bevinden zich vier crematoria. Crematorium 

Daelwijck (Yarden) is het oudste crematorium van Utrecht. In 2016 nam DELA het nieuwe crematorium 

Domstede in gebruik aan de Proostwetering (in Utrecht Leidsche Rijn). Crematorium en uitvaartcentrum 

Noorderveld (Monuta) is gelegen in Nieuwegein. En crematorium Den en Rust (DELA) is gevestigd in 

Bilthoven. Er heeft door de komst van Domstede recent (2016) een forse uitbreiding in capaciteit van 

crematoria in Utrecht plaatsgevonden. Alleen al crematorium Domstede kan voorzien in meer dan 1000 

crematies per jaar, terwijl de prognosecijfers van de behoefte aan crematies zoals gepresenteerd tijdens 

de informatiebijeenkomst in juli voor 2020 op ruim 1300 crematies ligt en daar per 5 jaar ongeveer 200 

crematies bijkomen.18 De genoemde crematoria kunnen ruimschoots in deze behoefte aan crematies 

voorzien. 

 

                                                      
17 UitvaartBranchemonitor, “Ondernemen en groei in de uitvaartbranche”, nummer 3, november 2016. 
18 Utrecht Monitor, CBS 2012. 
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Ook blijkt uit niets dat er behoefte zou zijn aan een crematorium aan de oostkant van de stad. Bij een 

crematieplechtigheid is de plek van cremeren immers van ondergeschikt belang. Anders dan bij een 

begrafenis, is er bij een crematie geen sprake van een graf, waar nabestaanden naartoe gaan in de jaren 

na het afscheid. De keuze voor een uitvaart in een bepaald deel van de stad ligt voor de hand bij een 

begrafenis, immers het graf bevindt zich dan op een plek waar de overledene bij leven een belangrijke 

binding mee had. Bij een crematie zullen andere criteria, zoals een goede bereikbaarheid door directe 

ligging aan een provinciale weg of rijksweg, een grotere rol spelen. Een goede bereikbaarheid ligt 

daarom bij crematies veel meer voor de hand als doorslaggevend argument, veel meer dan de situering 

in de stad. 

 

Het bewonerscomité twijfelt sterk aan de stelling van de gemeente dat er sprake zou zijn van een 

behoefte aan een extra crematorium in Utrecht, en bovendien aan de behoefte aan een crematorium 

specifiek aan de oostzijde van de stad. Te meer nu ook bij Begraafplaats St. Barbara, gelegen aan de 

Prinsesselaan, het voornemen heeft een crematorium te realiseren. Het bewonerscomité heeft de 

stellige indruk dat de gemeente niet zorgvuldig over behoefte en capaciteit van crematoria in Utrecht 

heeft nagedacht. 

 

CONCLUSIE 

Gelet op al het vorenstaande constateert het bewonerscomité dat het voorgenomen besluit van de 

gemeente Utrecht tot het toestaan van de bouw van een crematorium op begraafplaats Kovelswade 

zodanig nadelige gevolgen heeft, dat deze gevolgen onevenredig zwaarder zijn dan het algemeen 

gediende doel met het besluit, en dat de gemeente derhalve in strijd met het evenredigheidsbeginsel 

zou handelen, indien het crematorium inderdaad mag worden gevestigd op begraafplaats Kovelswade. 

 

De onevenredig zware gevolgen treffen niet alleen de direct omwonenden (luchtkwaliteit, verkeer, 

gezondheid, kwijtraken van mooi groengebied, planschade) maar ook alle burgers van Utrecht (geen 

duurzame stad en de onherstelbare schade aan een rijksmonument) en door de onomkeerbare schade 

aan het rijksmonument treft het uiteindelijk ook het rijk. 

 

Het algemeen gediende doel dat daar tegenover staat is een verwachte, maar niet onderbouwde, 

betere exploitatie van de begraafplaats en een niet aangetoonde behoefte aan een crematorium. De 

schadelijke effecten zijn onevenredig zwaar, afgezet tegen deze behoeften. 

 

Het bewonerscomité constateert dat een crematorium op Kovelswade niet haalbaar is en dat de 

gemeente derhalve niet dient in te stemmen met het plan om een privaat crematorium te realiseren op 

Kovelswade. 
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VERZOEK 

 

Mocht de gemeente op grond van het voorliggende visiestuk nog niet tot het besluit komen geen 

crematorium te laten realiseren op Kovelswade, verzoekt het bewonerscomité alle genoemde bezwaren 

in het onderhavige visiestuk alsnog mee te laten nemen in het haalbaarheidsonderzoek en mee te laten 

wegen in het te nemen besluit en verzoekt  de afronding van het haalbaarheidsonderzoek en het te 

nemen besluit door het college in ieder geval op te schorten totdat ons bewonerscomité kennis heeft 

kunnen nemen op alle verzochte aanvullende informatie, deze heeft kunnen duiden en zo nodig een 

aanvulling op het visiestuk heeft kunnen schrijven.  

 

Het bewonerscomité verzoekt de gemeente Utrecht – gelet op al het vorenstaande – de realisatie van 

een crematorium op de rijksmonumentale begraafplaats Kovelswade nu en in de toekomst niet toe te 

staan. 
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