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Ten noorden van Arnhem, tegen de bossen van
de Waterberg, ligt Begraafplaats & Crematorium
Moscowa. Deze monumentale begraafplaats
werd in 1876 geopend en groeide door de
eeuwen heen tot een park van ruim dertig
hectare. Sinds 1974 is er ook een crematorium.
Gedenkpark Moscowa biedt veel mogelijkheden voor
asbestemming. Er zijn unieke columbaria en urnentuinen,
urnengraven en strooivelden, verspreid gelegen over het
prachtige park. Voor andere bestemmingen van de as biedt
Moscowa urnen en sieraden in alle vormen en materialen.
Na de crematie maakt u de beslissing wat er met de as
van uw dierbare gebeurt. Door u zo goed mogelijk te
informeren over de vele mogelijkheden, wil Moscowa
u daar graag in adviseren.
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Uw keuze ten aanzien van de
asbestemming vinden wij erg
belangrijk. Een goede keuze
kunt u pas maken als u alle
opties kent. Om u in dat proces
te begeleiden heeft Moscowa
de afdeling Informatie & Nazorg.
De deskundige medewerkers
kunnen u alles vertellen over de vele
mogelijkheden van asbestemming.
Heeft u vragen, of wilt u meer
informatie? Neemt u dan gerust
contact met ons op. Wij zijn van
maandag t/m vrijdag bereikbaar
van 9.00 tot 16.00 uur.

Informatie
& Nazorg
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Wij kunnen u dan telefonisch te
woord staan of een afspraak maken.
Om uw beeld compleet te maken is er
een toonzaal ingericht, waar u urnen,
sieraden en voorbeelden van verschillende gedenktekens kunt bekijken.
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Na een crematie kunt u verschillende bestemmingen geven aan
de as. Om u te helpen de goede keuze te maken, krijgt u een
bij wet vastgelegde bedenkperiode van een maand. In die tijd
bewaren wij de as en kunt u de mogelijkheden onderzoeken.
Zoals gezegd helpen we u daar graag bij, u heeft waarschijnlijk
al genoeg aan het hoofd.

Asbestemming
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Moscowa geeft u tot enkele maanden
na de crematiedatum de gelegenheid
een invulling te geven aan de bestemming van de as. Heeft u meer tijd nodig?
Neemt u dan contact met ons op
zodat wij u kunnen informeren over
de mogelijkheden. U kunt een bestemming aan de as geven waar een gedenkplek bij hoort; een plek om naar terug
te keren.

URNENTUIN

MOSCOWA-URN

URNENGRAF

De piramidevormige urn is uniek
in Nederland en is net zo kleurrijk
als de bijzondere glas-in-loodramen
van de aula. De Moscowa-urn kunt
u vanaf 3 jaar huren. Verlengen is
altijd mogelijk.

Moscowa heeft een bijzondere
urnentuin. Hier staan kunstzinnige
urnen en monumenten van diverse
kunstenaars. Daardoor krijgt de
urnentuin het karakter van een
kunst- of beeldentuin. U kunt een
urnenmonument bezoeken en uw geliefde er gedenken temidden van
de uitbundige natuur.

Als gedenkplek biedt een urnengraf
hetzelfde als een traditioneel graf;
u kunt het altijd bezoeken en verzorgen
en familieleden en vrienden hebben
evenzo een gedenkplek. In het urnengraf is ruimte voor meerdere urnen.
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Een urn of urnengraf kunt u voor
verschillende periodes huren waarbij
verlengen alijd mogelijk is. Een
urnengraf kan tussen ‘gewone’ graven
liggen,waardoor de gevoelswaarde
van het graf als gedenkplek hetzelfde
karakter heeft.
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Op een urnengraf kan, net als op een
gewoon graf, een persoonlijk monument worden geplaatst. Om de uitstraling van het park te waarborgen zijn
voor het plaatsen van monumenten
bepalingen opgesteld. Onze medewerkers kunnen u hierover informeren.
Op Moscowa kunt u verschillende
materialen en mogelijkheden bekijken.

9

Op Moscowa zijn zowel op het rooms-katholieke
als op het algemene deel columbaria waar urnen
in nissen kunnen worden gezet. U bepaalt zelf welke
omgeving het beste bij uw dierbare overledene of
bij uzelf past. Door de eigen keuze voor een sierurn
wordt het geheel een persoonlijke gedenkplek.

Columbaria
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Verstrooien kan op verschillende
manieren. Hoe en waar de
verstrooiing ook plaatsvindt,
altijd kan er een gedenkteken
achterblijven, zoals een naamplaatje op een monument, een
plaquette of een ornament.
Zo heeft u in ieder geval een
plekje om naar terug te keren.

VLINDERMONUMENT
Het overlijden van een ongeboren
kindje is een ingrijpende gebeurtenis.
Op Moscowa is een uniek vlindermonument. Rondom deze ‘rots’

Op Moscowa zijn prachtige strooivelden. Als nabestaande kunt u uiteraard
bij een verstrooiing aanwezig zijn.
Onze medewerkers kunnen de as
verstrooien, maar u kunt het ook
zelf doen. En u kunt ervoor kiezen
om een deel van de as niet te laten
verstrooien, maar te laten verwerken
in een sieraad of te bewaren in een
kleine urn voor thuis.

Verstrooien

Over andere mogelijkheden, zoals
verstrooiing uit een vliegtuig of vanaf
een schip informeren wij u graag.
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kunnen ouders de as van hun
ongeboren kindje (laten) verstrooien.
Als tastbare herinnering kunnen de
ouders op de rots een vlinder plaatsen.

URNEN EN SIERADEN
Bijzonder is het bewaren van (een deel
van de) as in een urn of in een speciaal
daarvoor gemaakt sieraad of medaillon.
Zo heeft u een blijvende en tastbare
herinnering: een sieraad kunt u dragen,
een urn kunt u – behalve op het gedenkpark – thuis een plekje geven.

Asbus, biologisch afbreekbare urn en ashouder

Zowel in urnen als in sieraden zijn er
heel veel mogelijkheden. Voor thuis
zijn er ook speciale urnen. Bij onze
afdeling Informatie & Nazorg kunt u
de mogelijkheden bekijken.

MEE NAAR HUIS
Kiest u ervoor om de as van uw
dierbare mee te nemen naar huis, dan
kan dat in een standaard (afgesloten)
asbus. Deze is geschikt voor bijvoorbeeld bijzetting in een urnengraf. Een
andere mogelijkheid is een biologisch
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afbreekbare urn, voor bijzetting in
de aarde. Daarnaast hebben wij een
duurzame ashouder beschikbaar, die
gemakkelijk te openen is. De ashouder
is geschikt om vanuit te verstrooien,
maar is ook biologisch afbreekbaar.

OPENINGSTIJDEN KANTOOR
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN TERREIN, DAGELIJKS
november t/m februari: 8.30 - 17.00 uur
maart t/m mei: 8.30 - 19.00 uur
juni t/m augustus: 8.30 - 21.00 uur
september t/m oktober: 8.30 - 19.00 uur

THEEHUIS MOSCOWA

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
MOSCOWA
Waterbergseweg 18
6815 AP Arnhem
T 026 - 445 63 47
E info@moscowa.nl
www.moscowa.nl
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

dagelijks: 10.00 - 16.00 uur

ROUTEBESCHRIJVING
Per openbaar vervoer
Vanaf het NS-station Arnhem:
• buslijn 91 of 231 (streekbus) richting Apeldoorn, halte Moscowa uitstappen
• buslijn 8 (stadsbus) richting Presikhaaf, halte Alteveer uitstappen
Per auto
Moscowa is gelegen in Arnhem Noord dichtbij het Openluchtmuseum.
Volgt u de borden hiernaartoe, dan wordt Begraafplaats & Crematorium Moscowa
vanzelf aangegeven.

Begraafplaats & Crematorium
Moscowa maakt deel uit van
‘de Facultatieve Groep’.
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Begraafplaats & Crematorium Moscowa

'de Facultatieve Groep'

