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Sinds het begin van deze eeuw geniet het oudste gedeelte van de gemeentelijke 

begraafplaats Essenhof bescherming als rijksmonument. Bij het betreden van de 

huidige hoofdingang springt het in 1988 door EGM architecten ontworpen 

aulacomplex, annex crematorium, direct in het oog. Een gebouw met ronde vormen, 

witte gevelbekleding en smalle, rechthoekige vensters. Om te kunnen blijven voldoen 

aan wet- en regelgeving en aan kwaliteitseisen, is voor de gemeentelijke 

begraafplaatsen en crematorium Essenhof renovatie en nieuwbouw nodig. 

Het crematorium in het hoofdgebouw gaat volledig op de schop om te kunnen voldoen 

aan hedendaagse richtlijnen en voorschriften voor crematoria. Essenhof is komend jaar 

het toneel van diverse verbouwingen, onderdeel van het masterplan dat er onder 

andere voor moet zorgen dat de begraafplaats voldoet aan alle wettelijke milieueisen. 

Naast het huidige gebouw was er behoefte aan een nieuw duurzaam publiekskantoor. 

Het bestaande gebouw zal voornamelijk intern worden gerenoveerd en uitgebreid met 

een nieuw crematorium. Ofwel een nieuwe jas, voor een ‘oude dame’. 
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Nabij de ingang van de begraafplaats is een nieuw 
publiekskantoor in de vorm van een ‘plectrum’ gereali-
seerd. Hier kunnen bezoekers terecht voor informatie, 
grafuitgifte, asbestemmingen en administratieve zaken. 
Over de oprijlaan, begeleidt door een loper van asfalt, 
passeert men de nieuw ontworpen toegangspoort en 
komt als vanzelf bij de entree van het nieuwe kantoor uit. 
Het grote uitkragende dak nodigt uit en markeert het 
domein van het gebouw. Het grote dak zweeft boven het 
asfalt en biedt bescherming aan de functies die hier 
onder gebracht zijn. Het zorgt er tevens voor dat het 
gebouw meer is dan alleen maar gebouw. Het sluit zich 
aan bij de rustige omgeving en maakt daar nadrukkelijk 
deel van uit, eist haar rol als publiekskantoor op. Haar 
specifieke vorm maakt het gebouw uniek en sluit 
eigentijds aan bij de monumentale achtergrond van de 
begraafplaats. Natuurlijk gevelmateriaal met een fijn ritme 
geven het gebouw haar eigen schaal en uitstraling in de 
omgeving. Abstracte detaillering levert een beeld zonder 
overbodige franje en schept rust. Eenmaal in het gebouw 
overheersen licht en ruimte, zachte tinten en rust. Men 
wordt ontvangen bij de receptie, neemt even plaats op de 

bank of in een spreekkamer en wordt verder geholpen. 
Het gebouw biedt plaats aan diverse kantoorruimtes, een 
vergaderruimte, spreekkamers, toiletten en een archief. 

Het gehele gebouw staat in teken van duurzaamheid 
zonder de realiteit uit het oog te verliezen. vanuit de 
opdrachtgever werden voornamelijk hoge eisen gesteld 
aan de warmteweerstand van de gevel, de vloer en het 
dak en de exploitatie van het geheel. EGM architecten 
heeft er vanuit haar eigen duurzaamheidsambities een 
extra dimensie aan toegevoegd en gestreefd naar het 
hoogst mogelijke gehalte van duurzaamheid binnen de 
gegeven kaders als budget, planning en technische 
mogelijkheden. De realisatie en het gebruik van een 
gebouw leveren een bepaalde mate aan belasting van het 
milieu. Energiegebruik is hierin verreweg de grootste 
aandeelhouder. Om energieverlies zoveel mogelijk te 
beperken zijn de vloer, gevels en het dak zo ontworpen 
en gematerialiseerd dat er een rc van 5,0 is gerealiseerd. 
Daarnaast wordt restwarmte uit het crematorium gebruikt 
om aan de energievraag te voldoen. Er hoeft dus geen 
extra energie opgewekt te worden om het gebouw te 





verwarmen. De algemene verlichting in ruimtes is laag en 
wordt geregeld door aanwezigheidsdetectie en daglicht-
schakeling, aangevuld met individueel bedienbare 
bureauverlichting. in de vertrekken wordt gekoeld door 
middel van straling. Door de gestucte plafonds lopen 
dunne buisjes die gevuld zijn met water. Door hier kouder 
water door te laten stromen wordt er gekoeld. ventilatie 
gebeurt mechanisch door middel van lucht via de vloer in 
te brengen bij de werkplekken en af te zuigen via de hal. 
in de materialisering is gestreefd naar duurzame keuzes 
op basis van minimale milieubelasting. Zo is op het dak 
mossedum toegepast als hemelwaterbuffer. De liggers in 
het dak zijn Finn-joist liggers die een dunne flens hebben, 
deels van gerecycled materiaal zijn en weinig warmte 
door laten. Een groot isolatiepakket dat hier tussenin is 
aangebracht, zorgt voor een hoge isolatiewaarde van het 
dak. De gevel is afgewerkt met blanke houten latten van 

Accoya, duurzaam behandeld hout dat nooit meer rot 
vanwege een specifieke behandeling met azijn. verder 
zijn in de gevel alleen materialen gebruikt die geen of 
nauwelijks onderhoud behoeven. 
Met betrekking tot waterbesparing zijn een aantal 
eenvoudige ingrepen gedaan als waterbesparende 
toiletten en sensoren op de kranen. Met relatief eenvou-
dige, nauwelijks kostenverhogende, ingrepen is een hoog 
duurzaam niveau bereikt. Het gebouw heeft een energie-
label B berekent op basis van de laatste Greencalc-me-
thodiek.

Aan het monumentale karakter van de begraafplaats met 
haar oude aula, haar toegangspoort, het witte aulage-
bouw en haar natuurlijke schoonheid, is met dit gebouw 
een nieuwe dimensie toegevoegd. Een monument voor 
de toekomst.
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