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Moerkapelle , dorp in het Groene Hart.
Stroomopwaarts van Rotterdam, gelegen aan de rivier de Rotte.

Landschapsarchitecten in de buitenruimte van begraafplaatsen
Sinds de oprichting in oktober 1983 heeft 			
zich ontwikkeld tot een onafhankelijk
multidisciplinair plan- en adviesbureau voor de inrichting van de openbare ruimte en het landelijk gebied.
In de afgelopen jaren heeft Hollandschap een ruime ervaring opgedaan met projecten ten aanzien van de
uitbreiding, de herinrichting en het ontwerpen van begraafplaatsen.
De werkzaamheden bestaan veelal uit inventariseren, analyseren en communiceren,
maar vooral uit het genereren van plannen waarbij de beleving van sfeer en emotie op de
begraafplaats het uitgangspunt zijn.
Het doel van deze presentatie is om naast het bestaande bureauprofiel, een impressie te geven
van een aantal verschillende projecten die ieder op zich een andere kant van de problematiek rond
begraafplaatsen belichten. Bij alle projecten staan de begrippen herdenken, beleven en realiseren
voorop.
Draagvlak is in de planvorming een belangrijk gegeven, om met betrokkenen te kunnen overleggen en de
gestelde eisen en randvoorwaarden voor de begraafplaats te onderzoeken. Ook andere omstandigheden,
zoals beleidsvorming, financiering, procedures etcetera, zijn van belang. Iedere keer wordt de grens
gezocht van dat wat haalbaar is.
Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe de sfeer van de begraafplaats benadrukt kan worden, waar
gedenkplekken kunnen worden gecreëerd, maar ook waar de grenzen liggen en welke alternatieven als
keuzemogelijkheid moeten worden aangedragen. Binnen de doelstelling kunnen vaak verbeteringen en
vernieuwingen worden bereikt. Een eigenwijze planaanpak is niet altijd de juiste.
Een realistische en snelle aanpak is wel wenselijk.
Veel opdrachten starten met de opmerking van de opdrachtgever: “Nabestaanden willen in alle rust
kunnen herdenken, hoe geven we dat vorm?”
Daarin ligt nu juist de uitdaging en het commitment voor Hollandschap.
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‘Een begraafplaats zou meer moeten zijn
dan een plaats waar alleen begraven wordt’

4

INHOUD
AMSTELVEEN
			Zorgvlied					 			6
BLESKENSGRAAF			Begraafplaats							8
BLOEMENDAAL				Algemene Begraafplaats			 		10
HAREN (Gr.)					De Scharlakenhof						12
HAZERSWOUDE				Algemene Begraafplaats					14
LISSE						St. Agatha Parochie						16
MAASDIJK					Begraafplaats							18
MONSTER					Begraafplaats							19
NAALDWIJK				Begraafplaats							20
NOORDWIJK				Uitbreiding Algemene begraafplaats		22
SCHAGEN					Algemene Begraafplaats					24
SCHERPENZEEL			Begraafplaats							26
‘S-GRAVENHAGE			Nieuw Eykenduinen						28
‘S-GRAVENZANDE			Algemene Begraafplaats					30
VOORBURG					Algemene Begraafplaats Parkweg		32
VOORBURG					Oosterbegraafplaats						34
WADDINXVEEN				Algemene Begraafplaats					36
KRANTENARTIKELEN												38
							
BEREIKBAARHEID		Buro Hollandschap							40

5

AMSTELVEEN
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Sinds de ingebruikname in 1870 is de
begraafplaats Zorgvlied een begrip bij de
Amsterdamse burgers. Door de mooie ligging
aan de Amstel o.m. de aanleg van J.D. Zocher
jr. en de rust die deze plaats uitstraalt valt
de begraafplaats zeer in de smaak bij de
Amsterdamse burgers.
De begraafplaats heeft een unieke sfeer en
uitstraling en dat wil de gemeente meer gaan
benadrukken. In maart 2004 heeft de gemeente
het bedrijfsplan van de afdeling begraafplaatsen
aangenomen. In dit plan zijn de toekomstige
ontwikkelingen voor Zorgvlied vastgelegd. De
zorg voor de in jaren opgebouwde allure van
Zorgvlied staat hierin centraal.
Aan Hollandschap is gevraagd om de entree
van de begraafplaats aan de eisen van deze
tijd aan te passen. Hoewel het terrein goed
toegankelijk moet zijn voor auto’s is met name
de beheersbaarheid en afsluitbaarheid voor
fietsers brommers en auto’s van belang.
Het ontwerp voorziet in het aanbrengen
van lagen groene afscheidingen, zodat
het kantoorgebouw meer van de openbare
weg gescheiden wordt. Ook dienst het
kantoorgebouw toegankelijk te zijn voor
invaliden. Hiervoor wordt een royaal en een
uitnodigend bordes voor de entree van het
gebouw gecreëerd. Het plan voorziet ook in
een kleine theeschenkerij met terras waar de
bezoekers iets kunnen drinken.
Het materiaalgebruik voor deze aanpassingen
dienen qua sfeer en uitstraling aan te sluiten op
de sfeer van de oude begraafplaats.

6

ZORGVLIED

Project code: AMV-1130
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BLESKENSGRAAF
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Alternatieven: 1.				

8

Alternatieven: 2.

BEGRAAFPLAATS

De begraafplaats van Bleskensgraaf (gemeente Graafstroom) is gesitueerd aan de rand van het
dorp. De uitbreidings-locatie ligt aan de oostzijde van de bestaande begraafplaats en heeft mooie
uitzichten over het dorp en het achterliggende polderlandschap.
Voor de inrichting van de uitbreiding heeft de gemeente Graafstroom een programma van eisen
opgesteld waarin de technische uitgangspunten worden behandeld. Belangrijke uitgangspunten
zijn de sfeer van het ontwerp, de maatvoering, de hoogteligging en de aanwezige molenbiotoop.

Project code: BLG-1293
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BLOEMENDAAL
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De Algemene Begraafplaats van
Bloemendaal heeft een karakteristieke sfeer,
die veel mensen aanspreekt.
Dit karakter wordt onder andere bepaald
door:
De ligging in het duingebied: de
begraafplaats is gelegen aan de rand van
de Kennemer Duinen. Er is geen ruimtelijke
scheiding. Op de begraafplaats zelf komt
het ‘duinkarakter’ tot uiting door middel van
beplanting en het sterke reliëf.
Het historische karakter: het oudste deel
van de begraafplaats stamt uit 1917. Het
historische karakter is duidelijk terug te

10

vinden in de ruimtelijke opzet. Vele historische
en monumentale grafmonumenten en de
bouwstijl van de aula bepalen de bijzondere
sfeer.
De beplantingsstructuur: de begraafplaats heeft
het karakter van een open plek in het dichte
duinstruweel.
De begraafplaats kent echter een aantal
problemen. Zo is de begraafplaats het
resultaat van een ontwikkeling in een viertal
uitbreidingsfases. Het verband tussen de
deelgebieden is niet altijd duidelijk. Iedere fase
heeft een andere ruimtelijke structuur met zich

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
meegebracht, waardoor de begraafplaats een
vrij onoverzichtelijke indruk maakt.
De meest recente uitbreidingen vinden we in de
zuidoost hoek van de begraafplaats. Er is hier
voor gekozen om het systeem van verschillende
grafvelden opnieuw te introduceren. Dit leidt tot
een duidelijk hiërarchisch padenstelsel waarbij,
alleen langs de secundaire en tertiaire paden,
graven te vinden zijn.
In het beleidsplan is voorgesteld om de opbouw
van het oorspronkelijk door Zocher ontworpen
deel als uitgangspunt te nemen. Dit houdt in
dat de verschillende uitbreidingen door middel
van een aantal kleinere ingrepen zodanig
worden geherstructureerd dat er een duidelijke
hoofdontsluiting ontstaat waarlangs een aantal
grafvelden is gegroepeerd. Op een dergelijke
wijze blijft de karakteristieke sfeer van de
begraafplaats behouden, terwijl er daarnaast
ruimtelijk en functioneel gezien een logische
structuur ontstaat.

Project code: BLD-0825
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HAREN (Gr.)
Aanleiding voor het opstellen van dit plan
is de beperkte capaciteit van de huidige
begraafplaats. De huidige functies van het
plangebied zijn te benoemen als: ecologisch
groengebied, extensief agrarisch gebied en
uitloopgebied voor nabij gelegen woningen.
Bij de ontwikkeling van het plan moest daarom
rekening gehouden worden met een groot
aantal ecologische- en landschappelijke
uitgangspunten, waaronder het versterken van
de ecologische potenties, handhaven van de
graslandzone rond het bestaande bosgebied en
gebruik van inheems plantmateriaal.

Landschapsarchitectuur op begraafplaatsen - versie 3
Het belangrijkste uitgangspunt voor het
ontwerp was het behoud van het huidige
afwisselende landschapsbeeld. De grootste
ingreep bestaat uit de aanleg van een drietal
grafheuvels. Hiermee behoudt het landschap
voor een groot deel zijn huidige vorm en
wordt tevens verwezen naar een historische
context, aangezien grafheuvels in deze regio
veelvuldig voorkwamen.
De grafheuvel is zo ingericht dat het
aangrenzende natuurgebied volledig open
blijft. Het zicht op Haren en de overige
grafheuvels is zo veel mogelijk afgeschermd.

Bureau Hollandschap maakte voor
de begraafplaats
een eenvoudig
ontwerp dat qua
maat aansluit op
het omringende
landschap.
Bron:
Blauwe kamer 5(‘98)
‘Nieuwsblad van het Noorden’
(10-6-’93)
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De heuvel vertoont een hoogteverloop van west
naar oost. Het hoogste punt in het westen wordt
het meest intensief gebruikt, hier liggen de
keldergraven. Richting het laagste punt wordt
steeds minder intensief begraven.
De grafheuvels bevinden zich op de overgang
tussen bos en weidegebied en vormen strakke,
intensief beheerde eilanden in een extensief
beheerd landschap. Op die manier ontstaat een
ecologische gradiënt van oost naar west, die
aan de oostzijde start als bosgebied en via de
ruige overgangszone en het extensief beheerde
weidegebied in het agrarisch gebied eindigt.

DE SCHARLAKENHOF

Project code: HRN-0253
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HAZERSWOUDE
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ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
Eén van de grootste problemen bij het
ontwerp van de uitbreiding was het feit dat er
slechts een geringe oppervlakte beschikbaar
was. Een groot deel van het terrein was
immers gereserveerd voor de grafruimten.
Daarnaast moest het karakter aansluiten
op het vrij formele karakter van de reeds
bestaande begraafplaats.
Er is gekozen voor een vrij eenvoudige
formele hoofdopzet, waarin de
ontsluitingsstructuur en de groenstructuur
met elkaar zijn gecombineerd. Op een
dergelijke wijze ontstaat een orthogonaal
stelsel van vier zogenaamde ‘zones’, die
allemaal een eigen functie en karakter
hebben.
De ingangszone vormt het entreegebied
van de gehele begraafplaats. De nieuwe
hoofdentree, de entree van de oude
begraafplaats en de nieuwe aula worden in
deze zone met elkaar verbonden.
De aula-zone is een van de belangrijkste
elementen in het nieuwe deel van de
begraafplaats. In de zone vindt de afwikkeling
plaats van het autoverkeer en vanaf hier
kunnen de verschillende grafvelden worden

Project code: HZW-0036

bereikt. Aan het eind van de aula-zone is
een urnenmuur geprojecteerd. De aula is zo
geplaatst dat vanaf de oude begraafplaats en
vanaf het nieuwe deel zichtlijnen op het gebouw
zijn gericht.
De singel-zone is parallel gelegen aan de
aula-zone. Dit alleen voor voetgangers
toegankelijke gebied is bedoeld
als een rustige plek zonder een directe relatie
met de begraafplaatsen.
De landschapszone verbindt de volgende
belangrijke structuurelementen van de nieuwe
opzet;
• de aula-zone
• de singel-zone
• de oude begraafplaats (door middel van een
zichtlijn op het einde van de landschapszone).
Daarnaast legt deze zone door middel van
een zichtlijn een relatie tussen het omringende
landschap en de begraafplaats.
De beschreven zones vormen samen de
‘openbare ruimte’ van de begraafplaats. Via
deze zones is het mogelijk van de oude naar
de nieuwe begraafplaats te lopen zonder
nadrukkelijk met de grafvelden in contact te
komen.
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LISSE
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ST.AGATHA PAROCHIE

Project code: LIS-0687
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MAASDIJK BEGRAAFPLAATS
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Project code: MSD-1252

MONSTER BEGRAAFPLAATS

Project code: MON-1339
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NAALDWIJK
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UITBREIDING BEGRAAFPLAATS

Bestaande situatie

Bestaande situatie

Project code: NLD-1178

Bestaande situatie
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NOORDWIJK

Topografische kaart 1860

De kenmerkende ommuurde vierkante basisvorm van de begraafplaats is niet herkenbaar,
maar was in 1860 al wel aangelegd. Hoewel het
Dompad recht op de begraafplaats afloopt is de
hoofdontsluiting via de Oude Zeeweg.
Indicatie begraafplaats locatie

22
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UITBREIDING BEGRAAFPLAATS

Stijlrand Duingebied
Dompad

Bestaand
(opp. ca. 1,6 ha)

Waterleiding

Vlakte Bollenvelden

Een aantal uitgangspunten voor het ontwerp:
1. Bij een verdere uitbreiding is het zaak de nieuwe grafvelden een
eigen karakter te geven, met verschillende karakters en sferen voor
de uitbreidingen.
2. Voor het duingedeelte houdt dat in, dat van het reliëf gebruik gemaakt
zal worden.
3. De begraafplaats moet wel een ruimtelijke eenheid vormen.
4. Rekening houden met het Dompad bij het ontwerp van uitbreidingen
voor de begraaf plaats is een onderdeel van de ontwerp opgave.
5. De verschillende uitbreidingen zullen helder ontsloten worden.
6. Een ontwerp zal een bijdrage moeten leveren aan de locale ecologie
en duurzaam zijn.
Project code: NWK-1179
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SCHAGEN
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ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

De begraafplaats aan de Hoep in Schagen
bestaat uit een nieuw en een oud gedeelte. Het
oude gedeelte dateert uit ca. 1874 en heeft een
sobere, eenvoudige inrichting. Het nieuwe deel
is veel later in gebruik genomen en bestaat uit
een katholiek en een algemeen gedeelte. De
begraafplaats kampt met urgente problemen die
om een oplossing vragen. Zo is 15 jaar geleden
om praktische redenen besloten geen nieuwe
graven meer uit te geven in het oude gedeelte.
Het aantal beschikbare graven in het nieuwe
deel bedraagt nog ongeveer 30.
Er zijn 3 modellen voor de herinrichting
uitgewerkt:
Renovatie van de bestaande begraafplaats:
dit is van belang omdat veel inwoners van
Project code: SGN-0461

Schagen een emotionele band met de
begraafplaats hebben. De ruimtelijke indeling
zal echter moeten worden aangepast om te
voldoen aan de huidige wetgeving.
Uitbreiding: hierin wordt aanvullend op
het bestaande een strook met 39 nieuwe
graven opgenomen aan de westzijde van de
begraafplaats, die bereikbaar is vanaf een
nieuw graspad. Ten behoeve van deze nieuwe
graven zal wel een deel van de bestaande
begraafplaats geruimd moeten worden.
Renovatie en uitbreiding van de begraafplaats:
een combinatie van de eerder genoemde
modellen. Dit levert 263 nieuwe graven op,
voldoende voor ca. 26 jaar.

25

SCHERPENZEEL
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BEGRAAFPLAATS

N

Volkstuinen
Bestaande
begraafplaats

Model 1
UItbreidingslocatie

Model 2

De begraafplaats Lambalgen ligt net buiten de
bebouwde kom van de plaats Scherpenzeel
binnen de gemeente Scherpenzeel aan
de Nieuwstraat 105. De gemeente heeft
Hollandschap gevraagd een ontwerp te maken
voor de uitbreiding van de begraafplaats in
relatie tot het project ‘Villa’s Lambalgen’.
De uitbreidingslocatie van de begraafplaats ligt
ten zuid-oosten van de huidige begraafplaats.
Op dit moment bevat deze locatie nog stallen
van de veehouderij. Deze stallen worden met
behulp van de Ruimte voor Ruimte-regeling
geamoveerd.

Model 3
Project code: SPZ-1352
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‘S GRAVENHAGE
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NIEUW EYKENDUINEN
In 2000 kreeg Hollandschap de opdracht een plan
te maken voor de herinrichting en uitbreiding van
begraafplaats Nieuw Eykenduinen in ‘s Gravenhage.
De begraafplaats is één van de oudste en grootste
binnen de gemeente. Veroudering en achterstallig
onderhoud maakten nieuwe plannen noodzakelijk.
Het Masterplan is opgebouwd uit vier delen:
Het terrein: hierbij gaat het om de ontwikkelingen en
de herinrichting van de omgeving rond de gebouwen,
het parkeren op het terrein, etc. De landschapsvorm
(de beleving en kwaliteit van de begraafplaats) is
hierbij van groot belang, omdat dit het beeld is dat de
bezoekers van de begraafplaats krijgen.
Gebieden rondom het terrein: dit deel van het plan
is bedoeld om in overleg met de gemeente tot een
goede integratie van het openbaar gebied met de
randen van de begraafplaats te komen.
Indeling van de grafvelden: er wordt inzichtelijk
gemaakt wat de toekomstige capaciteit is.
Daarnaast biedt het de mogelijkheid een nieuw
patroon c.q. layout voor de begraafplaats te creëren.
Op die manier kan een langetermijnvisie gemaakt
worden voor wat betreft de inrichting van de
begraafplaats.
Groenbeheerplan: het beheerplan beschrijft het
benodigde onderhoud van de begraafplaats, inclusief
beheerkaarten, hoeveelheden en onderhoudsbestek.
Op basis hiervan kan men een contract aangaan met
een aannemer die voorziet in het onderhoud.

Project code: DHG-0841
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‘S-GRAVENZANDE
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ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
De algemene begraafplaats in ’s-Gravenzande
dateert uit 1873. Men vindt er een kleinschalig
historisch deel en uitbreidingen met een
rechtlijnige structuur. De begraafplaats heeft
een zeer open karakter door het ontbreken van
structuurbepalende beplanting.
Een van de belangrijkste uitgangspunten bij
het ontwerp was de wens om de bestaande
begraafplaats en de nieuwe uitbreiding samen te
voegen tot een functioneel en visueel geheel.
Door de Zuidelijke ingang om te vormen tot
hoofdentree komt deze centraal tussen het
nieuwe en het oude deel te liggen.
De uitbreiding wordt vervolgens tot hetzelfde
niveau opgehoogd als de bestaande
begraafplaats en de watergang tussen beide
delen wordt gedempt. Hierdoor worden beide
delen zowel in visueel als in functioneel opzicht
met elkaar verbonden.
Een onderdeel van de hoofdstructuur is de
vijverreeks die op de overgang tussen het
oude en het nieuwe gedeelte ligt. Het geheel
krijgt hierdoor een parkachtige uitstraling. De
begraafplaats zou op deze manier onderdeel
kunnen worden van een doorgaande
wandelroute.
De karakteristieke heuvel, het laatste restant van
de 17e eeuwse buitenplaats ‘Vreedelust’ wordt
ingericht als as-verstrooiingsplaats. Hiertoe
wordt op de heuvel een klein pleintje aangelegd
dat door middel van een spiraalvormig pad kan
worden bereikt. De heuvel krijgt hiermee een
duidelijke functie en gaat zo deel uitmaken van
de begraafplaats.
Project code: SGZ-0493
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VOORBURG
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De algemene begraafplaats Parkweg in
Voorburg bevond zich in 1994 in een min of
meer sluimerende staat. Op de oude, gesloten
begraafplaats werd nog slecht enkele keren per
jaar begraven. Van een belangrijk deel van de
graven was afstand gedaan door de eigenaren.
Om een kaal aanzicht te voorkomen waren de
graven echter niet verwijderd. De begraafplaats
heeft, ondanks het achterstallig onderhoud, toch
een zeker aanzien.
Het ontwerpvoorstel bevat een aantal
aanbevelingen die de kwaliteit van de
begraafplaats verbeteren. Het uitgangspunt
is dat de uitgifte van graven weer mogelijk
wordt gemaakt, waarbij aangesloten is op de
aanwezige karakteristieken en gestreefd wordt
naar een optimaal behoud van waardevolle
gedenktekens en grafstenen.

Herinneren
en Herdenken...

32

De entree van de begraafplaats wordt gevormd
door een voorplein met een poortgebouw.
Om de entree meer allure te geven wordt het
uitzicht vrijgemaakt . Hoge beplanting wordt
verwijderd en vervangen door afschermende
hagen.
De nadrukkelijk aanwezige liggers van de
pergola belemmerden de ruimtelijke beleving
van en naar de begraafplaats. Na verwijdering
van de liggers en behoud van de zuilen
komt er, wanneer de zuilen begroeid zijn met
klimplanten, een fraaie accentuering van de
centrale as tot stand.
Ter verdere visuele versterking van de centrale
as kan het begin en het eind gemarkeerd
worden met een monument of kunstobject.

BEGRAAFPLAATS PARKWEG

Project code: VRB-0453
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VOORBURG
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OOSTERBEGRAAFPLAATS
Op de Oosterbegraafplaats in Voorburg
was nog slechts een klein aantal graven
beschikbaar. Dit maakte een uitbreiding
met voldoende ruimte voor de lange termijn
gewenst. Er is gezocht naar een oplossing met
een goede aansluiting tussen het nieuwe en
het oude gedeelte, waarbij een licht verschil in
sfeer en karakter de ruimtelijke eenheid niet zou
verstoren.
Voor het creëren van een heldere ruimtelijke
structuur is op logische wijze doorgeborduurd
op de bestaande padenstructuur. De
hoofdstructuur in het nieuwe deel bestaat uit
een carré of pleinvorm met twee zijpaden als
ontsluiting voor de rest van het gebied.
Dwars door het uitbreidingsgebied gaat een
waterloop die in het plan opgenomen is als
centrale water-/groenstructuur met het karakter

van een beekvallei. Aan weerszijden
langs de beek zijn informele wandelpaden
opgenomen. De carré is met twee bruggen
over de waterloop doorgezet en verbindt de
twee delen van de begraafplaats met elkaar.
De carré wordt aan de buitenkant begeleidt
door laanbeplanting waardoor deze
herkenbaar is vanuit het hele gebied.
Binnen de carré zijn twee kleine heuvels
met beplanting opgenomen als bijzondere
elementen.
Aan de zuidzijde wordt de begraafplaats
ruimtelijk beëindigd door een hogere rand
met graven. De gehele begraafplaats
wordt omsloten met hogere beplanting,
waardoor het zicht op de achterzijde van de
aangrenzende woningen en dergelijke wordt
afgeschermd.

‘Begraafplaatsen zijn landschappelijk
gezien vaak de mooiste parken’

Project code: VRB-0645

35

WADDINXVEEN
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De begraafplaats van Waddinxveen voldoet niet aan de wensen en
verwachtingen van de bevolking. Een strakke en systematische opzet
biedt een onpersoonlijk en onoverzichtelijk beeld. De beleving is weinig
afwisselend; er is geen duidelijk verschil tussen bij- en hoofdzaken.
Daarnaast past de huidige geïsoleerde ligging van de begraafplaats
niet binnen de nu geldende opvattingen over begraven, waarbij de
dood wordt gezien als onderdeel van het leven.
Centraal thema voor de inrichting van de begraafplaats is beleving.
Deze wordt in sterke mate bepaald door de wijze waarop verschillende
ruimtes op elkaar aansluiten en ingevuld worden. De overgang tussen
de entree van de begraafplaats en het deel waar de graven zich
bevinden verdient hierbij speciale aandacht. Er is daarom gekozen
voor een nieuwe ruimtelijke hoofdstructuur, waarbij de entree en de
grafvelden door middel van een nieuw te graven singel van elkaar
worden gescheiden. Voor de beleving van de begraafplaats is deze
singel een essentieel onderdeel, omdat de brug over het water ook in
symbolische zin ‘een brug slaat’ tussen leven en dood. De zone waarin
de brug is gelegen vormt een aparte ruimtelijke eenheid en is het
zogenaamde ‘overgangsgebied’.
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ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

Project code: WDV-0368
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KRANTENARTIKELEN
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KRANTENARTIKELEN
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HOE TE BEREIKEN
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A 12 Den Haag - Utrecht

Exit 9 “Zevenhuizen / Moerkapelle / Wadidinxveen”

A 20 Rotterdam - Utrecht
Exit 17 “Nieuwerkerk a/d IJssel”

A 4 Amsterdam - Den Haag
A12 Den Haag - Utrecht Exit 9

Exit 9

Public transportation
See internet www.9292ov.nl
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CONTACTGEGEVENS
					
					
ing. P. van Loon
landschapsarchitect BNT
Moerdijkstraat 23
2751 BE Moerkapelle
The Netherlands
tel. 		
fax. 		
e-mail:

+31 79-5931819
+31 79-5932498
mail@eurolandscape.com
www.eurolandscape.com
from Schiphol to Moerkapelle

from Zestienhoven to Moerkapelle

Moerdijkstraat 23
2751 BE Moerkapelle
Nederland
tel. 		
fax. 		
e-mail:

079-5931819
079-5932498
mail@hollandschap.nl
www.hollandschap.nl

Office

Bus 177, Zoetermeer - Gouda
Bus 383, The Hague - Krimpen aan den IJssel

For more comany profiles visit our website under the
heading downloads (www.eurolandscape.com).

MOERKAPELLE
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