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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

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
MOSCOWA

GEDENKCOLLECTIE

TARIEVEN
Het ophalen of verstrooien van de as met
of zonder nabestaanden is bij het crema
tietarief inbegrepen.
U vindt alle tarieven op onze website.
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Per auto
Moscowa is gelegen in Arnhem Noord dichtbij het Openluchtmuseum.
Volgt u de borden hiernaartoe, dan wordt Begraafplaats & Crematorium Moscowa
vanzelf aangegeven.

Waterbergseweg 18
6815 AP Arnhem
T o26 - 445 63 47
E info@moscowa.nl
www.moscowa.nl
Facebook “f ” Logo

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

Begraafplaats & Crematorium Moscowa

'de Facultatieve Groep'

03/20

Moscowa heeft een online gedenk
collectie. Hier vindt u diverse urnen en
sieraden van verschillende edelmetalen
waar een klein deel van de as in wordt
verwerkt. We bieden ook prachtige
glasobjecten waar de as door een glas
blazer in geblazen wordt.

Bekijk onze volledige collectie via:
www.moscowa.gedenkcollectie.nl
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ROUTEBESCHRIJVING
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BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
MOSCOWA

Ten noorden van Arnhem, tegen de bossen van de Waterberg, ligt
Begraafplaats & Crematorium Moscowa. Het natuurrijke gedenkpark
is een unieke plek om te gedenken en herdenken.
Deze brochure informeert u over de
verschillende mogelijkheden voor de
bestemming van de as. Bekijk onze
website voor meer informatie en
zichtbare voorbeelden: www.moscowa.nl.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken, dan helpen de medewerkers
van onze afdeling Info & Nazorg u graag.

DE ASBESTEMMING
Na een crematie kunt u verschillende
bestemmingen aan de as geven. U heeft
de gelegenheid om hierover een goede
beslissing te nemen; de wet schrijft voor
dat as van een overledene pas een maand
ná de crematie vrijgegeven mag worden.
U kunt na deze periode invulling geven
aan de bestemming. We lichten u graag
voor over de vele mogelijkheden.

GEDENKEN OP MOSCOWA

MOSCOWA-URN

Moscowa heeft een bijzondere urnentuin.
Hier staan kunstzinnige urnen in alle
vormen en kleuren en monumenten van
diverse kunstenaars.

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 voor een periode
huren. Verlengen is altijd mogelijk.

U kunt een urnenmonument bezoeken
en uw geliefde gedenken te midden
van de uitbundige natuur. Een urn of
urnengraf biedt nabestaanden, maar ook
familie en vrienden, een plek om naar
terug te keren en te herdenken.

COLUMBARIA
In het gedenkpark van Moscowa zijn
verschillende columbaria (urnenmuren),
elk met een eigen stijl en sfeer. In een
columbarium staan de urnen in nissen.

VERSTROOIEN

VLINDERMONUMENT

Wanneer u kiest voor verstrooien dan
kan dat op Moscowa in aanwezigheid
van nabestaanden. Zij worden ontvangen
door een medewerker van onze afdeling
Info & Nazorg.

Rondom deze ‘rots’ kunnen ouders de
as van hun ongeboren kindje (laten) ver
strooien. Als tastbare herinnering kunnen
de ouders op de rots een vlinder plaatsen.

Verstrooien is een afsluiting van een
ceremonieel geheel waar goed over
nagedacht moet worden. Indien u
twijfels heeft dan kan het verstrooien
ook in een later stadium plaatsvinden,
wanneer u daar aan toe bent.

Kiest u ervoor om de as van uw dierbare
op te halen, dan kan dat in een ashouder
ter verstrooiing, of in een (afgesloten)
asbus. Een andere mogelijkheid is een
biologisch afbreekbare urn. U kunt er
ook voor kiezen om een mooie sierurn
uit te kiezen waar de as of een gedeelte
van de as in kan.

OPHALEN VAN DE AS

Asbus, ashouder en biologisch afbreekbare urn.

