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In	 �0��	 overleed	 plots	 Bert	 Grol,	 ereburger	 van	 stadsdeel	
Zuidoost.	 Zijn	 afscheid	 vond	 in	 het	 bijzijn	 van	 vele	 Zuid-
oostenaren	 plaats	 op	 begraafplaats	 en	 crematorium	 West-
gaarde	 in	 Amsterdam	 Osdorp.	 In	 zijn	 geliefde	 stadsdeel	
Zuidoost	met	80.000	 inwoners	was	daar	geen	mogelijkheid	
toe,	 want	 Amsterdam	 Zuidoost	 heeft	 geen	 begraafplaats.

Tijdens	het	afscheid	verbaasden	de	samenstellers	van	deze	
visie	 zich	 over	 dit	 feit.	 Ter	 plekke	 werd	 het	 idee	 geboren
voor	het	Wereldbegraafpark.	Agenda’s	werden	getrokken	voor	
een	afspraak	waarop	diverse	vervolgafspraken	volgden.	De	
hier	 voorliggende	 visie	 voor	 het	 Wereldbegraafpark	 is	 de	
resultante	van	deze	bijeenkomsten.	Bijeenkomsten	waar	met	
overtuiging	 het	 idee	 voor	 een	 Wereldbegraafpark	 is	 ont-	
wikkeld	en	vorm	heeft	gekregen.

Deze visie voor het Wereldbegraafpark is een initiatief van 
de volgende personen:

Arno Gorissen,		 	 	 directeur	citymarketing	Amsterdam	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zuidoost	-	www.zuidoost.nl
Daan ter Avest,		 	 	 architect	-	www.masarchitectuur.nl
Evert van Voskuilen,		 stedenbouwkundige	Amsterdam	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zuidoost	-	v.voskuilen@gmail.com
Peter Dautzenberg,		 architect	-	www.peterdautzenberg.nl
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Het idee

In	 stadsdeel	 Zuidoost	 met	 zijn	 80.000	 inwoners	 uit	 vele	 landen	 en	 culturen	 worden	
dagelijks	kinderen	geboren,	er	wordt	geleerd,	gewerkt,	gewoond,	geleefd	en	er	sterven	
mensen.	Hoe	bijzonder	zou	het	zijn	als	er	een	gezamenlijke	plek	gecreëerd	wordt	waar	
al	die	culturen,	religies	en	rituelen	bij	elkaar	komen	op	een	laatste	rustplaats.

Het	 Wereldbegraafpark	 heeft	 de	 contouren	 van	 de	 wereldkaart	 met	 zijn	 continenten
en	 oceanen	 (waterstructuren).	 Overledenen	 worden	 in	 hun	 eigen	 continent	 in	 hun
‘eigen	 land’	 begraven	 in	 de	 sfeer	 van	 de	 eigen	 cultuur	 en	 rituelen.	 De	 Ghanezen	 in
Afrika,	de	Surinamers	in	Zuid-Amerika	en	de	Europeanen	in	Europa.

Een	hoeveelheid	aarde	uit	ieder	herkomstland	zal	verstrooid	worden	zodat	overledenen	
symbolisch	in	hun	‘geboortegrond’	begraven	zullen	worden.	De	continenten	en	landen	
zullen	voor	zover	mogelijk	voorzien	worden	van	inheemse	bloemen,	struiken	en	bomen.

Het	Wereldbegraafpark	is	meer	dan	een	lokale	begraafplaats.	De	grote	verscheidenheid	
waarop	binnen	de	verschillende	culturen	wordt	omgegaan	met	de	dood	zal	ook	buiten	
Zuidoost	en	Amsterdam	veel	mensen	aanspreken.	Niet	alleen	als	voorbeeld	voor	de	ei-
gen	begrafenis	of	crematie	en	rituelen,	maar	ook	om	als	bezoeker	kennis	te	nemen	van	
dit	met	bijzondere	vormen	en	vegetatie	ingerichte		park.

Veel	 begraafplaatsen	 in	 binnen-	 en	 buitenland	 hebben	 een	 grote	 aantrekkings-
kracht	 op	 bezoekers.	 Het	 Père-Lachaise	 in	 Parijs	 of	 een	 relatief	 kleine	 begraafplaats
als	 Recoleta	 in	 Buenos	 Aires.	 	 Het	 Wereldbegraafpark	 is	 nadrukkelijk	 geen	 attractie,
maar	moet	wel	uitnodigen	tot	een	bezoek.

Haalbaarheid

De	ontwikkeling	van	het	Wereldbegraafpark	met	zijn	 internationale	uitstraling	zou	uit-
stekend	passen	als	bijzonder	project	binnen	de	plannen	voor	de	Floriade	�0��,	omdat:	

	 -		 het	Wereldbegraafpark	een	urbane	groenvoorziening	is;	
 -		 er	binnen	veel	begrafenisrituelen	bloemen	en	planten	een	grote	rol	spelen;
	 -		 het	Wereldbegraafpark	een	internationaal	en	innovatief	karakter	heeft;
	 -		 er	een	beroep	wordt	gedaan	op	bijdragen	uit	andere	landen	om	tijdens	de	Flori-
	 	 ade	te	adviseren	en	participeren	m.b.t.	vegetatie	en	aanvoer	van	symbolische	
	 	 aarde	uit	de	diverse	herkomstlanden;
	 -		 een	Floriade	een	uitstekende	opmaat	is	voor	een	blijvend	Wereldbegraafpark	in		
	 	 Amsterdam	Zuidoost.

Naast	 de	 politieke	 wenselijkheid	 en	 locatietechnische	 eisen	 zal	 in	 samenwerking	
met	commerciële	marktpartijen	uit	de	uitvaartbranche	onderzocht	moeten	worden	of	
een	 commerciële	 exploitatie	 van	 het	 Wereldbegraafpark	 haalbaar	 is.	 Hierbij	 dient	
nadrukkelijk	 vermeld	 te	 worden	 dat	 het	 hier	 geen	 reguliere	 begraafplaats	 betreft.	
De	 markt	 voor	 een	 multicultureel	 Wereldbegraafpark	 is	 groter	 dan	 Zuidoost	 en	 zal
ook	bewoners	van	Amsterdam,	de	regio	en	Nederland	aanspreken.
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Wereldreligies

Schematische weergave wereldreligies Water als verbindende structuur tussen de verschillende eilanden
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Visie ontwikkeling: water als drager van het concept
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Visie ontwikkeling

Als	uitgangspunt	voor	de	visie	ontwikkeling	zijn	de	verschillende	hoofdstromin-
gen	binnen	de	wereldreligies	geanalyseerd	en	geprojecteerd	op	de	wereldkaart	
(kaart ‘Wereldreligies’).	Daaruit	blijkt	dat	het	christendom	als	een	soort	buitenschil	
om	de	andere	religies	ligt	(kaart ‘Schematische weergave wereldreligies).	Als	op	
de	wereldkaart	ook	de	oceanen	en	verbindende	waterstructuren	(Suez-	En	Pana-
makanaal)	worden	geprojecteerd,	ontstaan	er	diverse	eilanden	(kaart ‘Water als 
verbindende structuur tussen de verschillende eilanden).	

Voor	het	concept	van	het	Wereldbegraafpark	worden	eilanden	voor	de	wereldreli-
gies	gecreëerd,	welke	onderling	met	water	worden	verbonden.	Deze	waterstruc-
turen	worden	gerealiseerd	in	de	vorm	van	blauwe	bloemen	of	waterpartijen (kaart 
‘Visie ontwikkeling’).	

Voor	de	ingang	van	de	Wereldbegraafplaats	wordt	er	gekozen	voor	de	Kreeftkeer-
kring,	omdat	hier	de	optimale	doorsnede	van	de	wereldreligies	wordt	weergegeven.	
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In	bovenstaande	kaart	 is	het	 concept	Floriade	 terrein	�0��	
weergegeven	in	Amsterdam	Zuidoost.	

Om	de	toekomstige	omvang	van	het	Wereldbegraafpark	te	
bepalen,	is	aan	de	hand	van	het	aantal	inwoners	in	Zuidoost	
(80.000)	 gezocht	 naar	 een	 representatieve	 begraafplaats	
elders	in	Amsterdam.	

De	begraafplaats	Sint	Barbara	(Spaarndammerbuurt)	voldoet	
het	 beste	 aan	 deze	 eis	 en	 wordt	 als	 referentiegrootte	 ge-
bruikt,	welke	��	hectare	is.

?
Zoeklocatie	Wereldbegraafpark	in	
Amsterdam	Zuidoost.

Als	referentiegrootte	geldt	begraaf-
plaats	Sint	Barbara	(Spaarndammerbuurt),	
ter	grootte	van	��	hectare.	
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Buenos	Aires	(Argentinië)
Cementerio	de	la	Recoleta
5,5	ha

Amsterdam	
Begraafplaats	Buitenveldert
6,5	ha

Amsterdam	
Noorderbegraafplaats
�	ha

Amsterdam	
Sint	Barbara
��	ha

Venetie	(Italië)
San	Michele
��,5	ha

Rotterdam	
Zuiderbegraafplaats	
�0	ha

Den	Haag	
Oud	Eik	en	Duinen
��	ha

Amsterdam	
Nieuwe	Oosterbegraafplaats
�4	ha

Parijs	(Frankrijk)
Père	Lachaise
4�	ha
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Verschillende	 culturen	 ontmoeten	 elkaar	 op	 het	 Wereld-
begraafpark.

Water	 is	 de	 drager	 van	 het	 concept:	 uitgevoerd	 in	 water-
structuren,	vijvers	en	blauwe	bloemen.	
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MAS	architectuur
Rotterdam

Goudsesingel	�0,	�0��	KA
Postbus	�6,	�000	AB

0�0	4��	68	56,	fax	0�0	4�4	��	5�
rotterdam@masarchitectuur.nl

www.masarchitectuur.nl

Deze	visie	voor	het	Wereldbegraafpark	is	een	initiatief	van	de	volgende	personen:

Arno Gorissen,		 	 	 directeur	citymarketing	Amsterdam	Zuidoost	-	www.zuidoost.nl
Daan ter Avest,			 	 architect	-	www.masarchitectuur.nl
Evert van Voskuilen,		 stedenbouwkundige	Amsterdam	Zuidoost	-	v.voskuilen@gmail.com
Peter Dautzenberg,		 architect	-	www.peterdautzenberg.nl


