
 
Stichting Bloeyendael                                    
 
Archimedeslaan 1, 3584 BA Utrecht 
 

__________________________________________________________________________ 
 

06-4500 5700            info@bloeyendael.nl           bloeyendael.nl 

NL74 INGB 0003 4466 50      KvK Utrecht 41184551 

 

 
 

Aan:     College van Burgemeester en Wethouders,  
p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving,  
Afdeling Vergunningen,   
Postbus 8406,  
3503 RK Utrecht.  
 

Onderwerp:    Zienswijze m.b.t. het ontwerpbesluit omgevingsvergunning t.b.v. het bouwen van een       
crematiefaciliteit bij een begraafplaats, Prinsesselaan 2 te Utrecht, HZ_WABO-18-
35604 

 
 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
 
Inleiding 
Het  bestuur van de Stichting Bloeyendael maakt bezwaar tegen bovengenoemd ontwerpbesluit en 
licht hieronder haar overwegingen toe. 
 
Stichting Bloeyendael is opgericht in 1990 en stelt zich ten doel het behoud van het groen in het 
noordelijk en oostelijk deel van de stad Utrecht, het tegengaan van aantasting van deze gebieden en 
het bevorderen van een goed beheer. Dit is toegespitst op het Park Bloeyendael, maar geldt ook voor 
omliggende groengebieden. In samenwerking met de dienst stadswerken (Wijkteam Oost) van de 
Gemeente Utrecht beheert de stichting het natuurpark Bloeyendael. 
 
Hoewel Stichting Bloeyendael het maatschappelijk belang erkent van crematoria, maakt zij bezwaar 
tegen de voorgenomen vestiging van een crematorium nabij Park Bloeyendael dat de bestemming 
‘Groen’ heeft, met dubbelbestemming voor ‘Ecologie’ en deels ook ’Cultuurhistorie’.  
 
Bezwaren 
Onze bezwaren hebben te maken met 2 gevolgen van de vestiging van het crematorium: 
1. emissies naar de buitenlucht, en   
2. obstakelvorming in een ecologische verbindingszone. 
 
Emissies 
De rand van het park ligt slechts 50 m. oostelijk van de voorgenomen vestiging van de crematie-
faciliteit, daarvan gescheiden door de Ridderschapsvaart en de Waterlinieweg. Bij de – overheer-
sende – (zuid)westelijke windrichting zal Bloeyendael te maken krijgen met de emissies. Ook voor 
nabijgelegen woningen en groengebieden zijn de emissies van belang.   
Door de verbrandingsprocessen in het crematorium komen schadelijke stoffen vrij die in de nabije 
omgeving tot schade aan gezondheid en aan natuur kunnen leiden. Om die reden zijn er lucht-
voorschriften van kracht voor ovens van crematoria, die vooral betrekking hebben op de uitstoot van 
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NOx, kwik en dioxines/furanen en ook cadmium, koper en chroom (dat in lichamen voorkomt). De 
uitstoot moet worden beperkt met filters en met zorgvuldige werkprotocollen, maar deze kunnen 
emissies niet geheel kunnen voorkomen. De stelling in de ruimtelijke onderbouwing van het project 
dat de warmte-/koudevoorziening van het crematorium emissieloos zal worden uitgevoerd is dan 
ook een utopie. Bij een correcte toepassing van de luchtvoorschriften zullen de emissies beperkt 
blijven, maar juist daar blijkt in de praktijk regelmatig iets mis te gaan door onvoldoende toezicht en 
onderhoud (bijvoorbeeld aan de filters). Er worden elders regelmatig incidenten gerapporteerd die 
tot ernstige emissies leiden. Het lastige van deze kritische emissies  is dat deze ongemerkt plaats-
vinden en vaak slechts bij toeval worden ontdekt nadat de uitstoot al lange tijd kan heeft 
plaatsgevonden. Gebrek aan regelmatige monitoring is hier vaak debet aan.  
 
Wij achten het daarom niet gewenst dat een crematieoven in gebruik wordt genomen die zo dicht bij 
ons natuurpark en bij woningen ligt, zeker niet bij een overheersende windrichting uit het westen. De 
twee huidige crematiefaciliteiten in de gemeente Utrecht (Daelwijck en Domstede) zijn in dat opzicht 
veel beter gesitueerd in gebieden met bedrijfsactiviteiten, die doorgaans minder kwetsbaar zijn voor 
schadelijke stoffen. 
 
Tenslotte wijzen wij op de toename van NOx uitstoot, niet alleen door de emissies van het cremato-
rium, maar ook door mogelijk toenemende verkeersbewegingen door bezoekers van crematie 
bijeenkomsten. NOx is schadelijk voor groengebieden zoals Bloeyendael, en ook voor de gezondheid 
van omwonenden. Extra uitstoot van NOx dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen in 
stedelijke gebieden die toch al te lijden hebben van een verhoogde uitstoot. De belasting voor de 
gezondheid en het milieu is in het park al relatief hoog door de nabijheid van de Waterlinieweg.  
 
Obstakelvorming in een ecologische verbindingszone. 
Park Bloeyendael en Begraafplaats St. Barbara zijn beide terreinen behorend tot de stedelijke 
groenstructuur, en herbergen een diversiteit aan flora en fauna. De overheid hecht terecht veel 
waarde aan ecologische verbindingszones tussen dit soort gebieden en heeft daar de afgelopen jaren 
op diverse plaatsen verbindingen voor aangelegd. Uiteraard is de Waterlinieweg een groot obstakel 
voor spreiding van dieren die zich over de grond begeven. De onderdoorgang met een leiplank langs 
het water van de Biltse Grift geeft slechts beperkte mogelijkheden. Voor waterfauna is de onder-
doorgang van de Biltse Grift een goede verbindingsmogelijkheid. Voor vogels en vleermuizen levert 
de Waterlinieweg een fors obstakel, er vallen daar regelmatig slachtoffers onder vogels.  
 
Stichting Bloeyendael vreest dat het crematorium zowel door het gebouw als door de rookpluim met 
warme uitstoot, voor vleermuizen en vogels een extra belemmering zal vormen voor verplaatsing 
van en naar nabijgelegen groengebieden. Het ‘groenstructuurplan’ van de gemeente Utrecht streeft 
naar verbetering van de kwaliteit van het stedelijke groenareaal, het realiseren van groene 
verbindingen naar de omringende landschappen en uitbreiding van het groenareaal in en om 
Utrecht.  
Anders dan de ruimtelijke onderbouwing van het project stelt, zijn wij van mening dat de inpassing 
van een crematorium een verslechtering van het groenareaal en de groene verbindingen betekent en 
dus niet past in het stedelijke groenstructuurplan. 
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Conclusie 
Samenvattend achten wij het ongewenst dat op Begraafplaats St. Barbara een crematorium wordt 
gebouwd en verzoeken wij u om het ontwerpbesluit in te trekken. 
  
Graag zien wij uw reactie op onze zienswijze tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Piet van Ommeren 
Voorzitter Stichting Bloeyendael 


