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Woonplaats

Gemeente

Provincie

Hazerswoude-Dorp

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Provincialeweg 2, 2391 EZ Hazerswoude-Dorp
Complexomschrijving
Inleiding
Complex van de ALGEMENE BEGRAAFPLAATS, bestaande uit de AANLEG, de AULA, en twee BRUGGEN met
toegangshekken, waarvan de architectonische onderdelen als één geheel in 1935 zijn ontworpen in de stijl van de
Delftse School door de gemeentearchitect J. Dekker. In aansluiting op het ontwerp is gekozen voor een bij het
terrein passende beplanting met o.a. treurbomen en naald- en loofbomen die destijds veel in de belangstelling
stonden (o.a. metasequoia). Zowel het ontwerp, de objecten als de aanleg en de beplanting bevinden zich
grotendeels in oorspronkelijke staat.
De situering van de begraafplaats buiten de bebouwde kom hangt samen met een Koninklijk Besluit van 1827 en de
Begrafeniswet van 1869, die bepaalde dat niet langer in kerken mocht worden begraven en dat elke kern met meer
dan 1000 inwoners buiten de bebouwde kom een verhoogd aangelegde begraafplaats moest aanleggen.
N.B. De uitbreiding van de begraafplaats ten zuiden van de sloot is van ondergeschikt belang.
Omschrijving
Even buiten de bebouwde kom, ten zuiden van Hazerswoude-dorp gelegen symmetrisch opgezette, rechthoekige
begraafplaats met niveauverschillen. De lange zijde aan de oostzijde is gelegen aan de Gemeneweg. Het terrein, dat
rondom wordt omgeven door een smalle sloot, is vanaf de openbare weg op twee plaatsen toegankelijk door middel
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van een brug met toegangshek, die in beide gevallen naar een langgerekt voorplein, waarin het midden de aula
staat. In de middenas hiervan ligt een trap, die voer naar de verhoogde gelegen begraafplaats. De graven zijn
gegroepeerd langs de geometrische padenpatronen.
De graven zijn over het algemeen vrij eenvoudige grafzerken- en stenen, merendeels daterend van na 1945 en voor
de bescherming van ondergeschikt belang.
Waardering
De Algemene Begraafplaats is cultuurhistorisch van algemeen belang als uitdrukking van een ontwikkeling in het
begrafeniswezen uit de jaren '30 van de 20ste eeuw.
De Algemene Begraafplaats is architectuurhistorisch van algemeen belang als voorbeeld van een als een geheel
ontworpen begraafplaats in de stijl van de Delftse School uit de jaren '30 van de 20ste eeuw. Het complex is zeer
gaaf wat betreft de aanleg, objecten en beplanting.
De Algemene Begraafplaats heeft een ensemblewaarde vanwege de bijzondere ruimtelijke, stilistische en functionele
samenhang van de verschillende complexonderdelen.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
AANLEG van de Algemene Begraafplaats, in 1935 ontworpen in de stijl van de Delftse School door de
gemeentearchitect J. Dekker. Door de vrij strakke geometrisch aanleg vertoont de begraafplaats verwantschap met
de Nieuwe Architectonische tuinstijl.
Omschrijving
De begraafplaats is vanaf de openbare weg toegankelijk via twee bruggen die beide uitkomen op een begrind
voorplein, dat aan de westzijde wordt afgesloten door het met heesters beplante schuine talud van het
begraafgedeelte. Aan waterzijde (oost) bevindt zich een groenstrook met voornamelijk heesters. Naast de bruggen
staan monumentale boomgroepen met ondermeer rode treurbeuken. In het midden, tegenover de aula, leidt een uit
rode baksteen opgetrokken trap naar een klein rond plein, beplant met coniferen, met aan weerszijden een
rechthoekig begrensd, geometrisch padenpatroon met graven. In het verlengde van de trap, aan de andere zijde
van een in langsrichting over de begraafplaats lopend grindpad, wordt de middenas beëindigd door een half
ellipsvormig pad met enkele monumentale graven. Dit gedeelte wordt op de hoekpunten gemarkeerd door ginko
biloba's en rondom staat ook diverse metasequoia's. Een tweede toegang naar de begraafplaats (voor de rouwstoet)
gaat linksom via een door lindebomen geflankeerd flauw oplopende pad en komt uit bij voornoemd pad, dat in
langsrichting over de begraafplaats loopt. De verschillende segmenten worden van elkaar door heggetjes
gescheiden. De aanleg kenmerkt zich door een gevarieerde beplanting met diverse heesters, loofbomen, zoals
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treurberken en een rijke variëteit aan coniferen als taxus- en ceder-soorten.
Waardering
De aanleg van de Algemene Begraafplaats is cultuur- en architectuurhistorisch van algemeen belang als
karakteratistiek en gaaf voorbeeld van een begraafplaats in de Nieuwe Architectonische stijl uit de jaren '30 van de
20ste eeuw.
De begraafplaats is tevens van belang vanwege de gaafheid en de daarbij behorende beplanting, evenals de
samenhang met de bouwkundige onderdelen op het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Begraafplaats
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
AULA, op begraafplaats, uit 1935, ontworpen in de stijl van de Delftse School door de gemeentearchitect J. Dekker,
als onderdeel van de totale aanleg van de Algemene Begraafplaats.
Omschrijving
Aula van één bouwlaag op een vrijwel vierkant grondvlak, onder een zadeldak met zwart/rood genuanceerde nieuwe
Romaanse pannen, met de nokrichting in langsrichting van de begraafplaats (noord-zuid). Aan de zuidzijde bevindt
zich op een vierkant gemetselde voet een houten dakruiter met acht rondboogvormige openingen en een bazuin
blazende koperen engel als windvaan in top. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen (kruisverband) met
vlechtingen langs de kopgevels. Natuurstenen sierblokjes zijn toegepast in de rondbogen boven de vensters en de
deuren en langs de geveleinden van beide kopgevels. De oostelijke entree heeft rondom hardstenen blokken met in
een grote rechthoekige sluitsteen de tekst: "Die in Mij gelooft/ zal leven/ al ware hij ook gestorven". Een belangrijk
decoratief element zijn de smeedijzeren staaf- en sierankers tegen de gevels. De beide langsgevels worden
afgesloten door een houten bakgoot met gootklossen. Rechts van het midden bevindt zich een korfboogvormige
dubbele deur met smeedijzeren gehengen; links ervan een klein zwaar uitgevoerd venster met vierruits raam. De
beide kopgevels zijn symmetrisch opgezette tuitgevels met schouderstukken. De noordelijke tuitgevel heeft als
gevelbeëindiging een uitkragende pinakel en op de begane grond twee zwaar uitgevoerde kruiskozijnen met glas-inlood. Tegen de zuidelijke tuitgevel is een kleine uitbouw (berging) onder een zadeldak geplaatst. Deze heeft aan

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 14 oktober 2019

Pagina: 5 / 10

langszijde een klein vierkant venster en in de oostelijke kopgevel een klein rond venster. Een deur bevindt zich in de
westelijke kopgevel.
Het inwendige van de zich nog vrijwel in oorspronkelijke staat bevindende aula, overdekt met een balkenzoldering,
is bestemd als rouwkamer. Tegen de westmuur bevindt zich een op hardstenen consoles rustende, hooggeplaatste
schoorsteenboezem. De vloer is belegd met zwarte en gele tegels. De houten banken zijn eveneens in stijl.
Waardering
De aula is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang als een eenvoudig, doch representatief en gaaf
voorbeeld van een aula uit de jaren '30 van de 20ste eeuw in de stijl van de Delftse School.
De aula is van belang vanwege de ensemblewaarde als ruimtelijk, stilistisch en functioneel onderdeel van de
begraafplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Begraafplaatsaula
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Vaste BRUG met toegangshek uit 1935, ontworpen door de gemeentearchitect J. Dekker, als onderdeel van de
Algemene Begraafplaats. Deze aan het zuideinde gelegen brug, geeft, evenals als de aan het noordeinde gelegen
identieke brug, toegang tot de als één geheel ontworpen begraafplaats.
Omschrijving
Een uit rode baksteen (kruisverband) opgetrokken vaste brug, geslagen over een de begraafplaats begrenzend
slootje, voorzien van een duiker. De zijwanden die recht op de sloot zijn geplaatst lopen in de gesloten borstwering
van de brug over. De borstwering neemt vanaf de straatzijde (en daar voorzien van voluutvormig metselwerk) naar
de pijlers van het toegangshek in hoogte toe en per zijde van de brug neigen ze in een vloeiende beweging naar
elkaar. De rechthoekig gemetselde hekpijlers, zijn voorzien van natuurstenen kussenvormige dekplaten. Tussen de
pijlers een smeedijzeren dubbel toegangshek met pieken en regels met accoladevormige beëindiging. Aan de zijden
van de sloot bezitten de pijlers krulvormige smeedijzeren wangen.
Waardering
De brug met toegangshek is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch van belang als een eenvoudig, doch
representatief en gaaf voorbeeld van een gemetselde brug met smeedijzeren toegangshek uit de jaren '30 van de
20ste eeuw. Van ensemblewaarde als ruimtelijk, stilistisch en functioneel onderdeel van begraafplaats.
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Brug(C)

Voetgangersbrug

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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Inleiding
Vaste BRUG met toegangshek, uit 1935, ontworpen door de gemeentearchitect J. Dekker, als onderdeel van de
Algemene Begraafplaats. Deze aan het noordeinde gelegen brug, geeft, evenals de aan het zuideinde gelegen,
identiek brug, toegang tot de als één geheel ontworpen begraafplaats.
Omschrijving
Een uit rode baksteen (kruisverband) opgetrokken vaste brug, geslagen over een, de begraafplaats begrenzend
slootje, voorzien van een duiker. De zijwande die recht op de sloot zijn gepl,aatst lopen in de gesloten borstwering
van de brug over. De borstwering neemt vanf de straatzijde (en daar voorzien van voluutvormig mewtselwerk) naar
de pijklers van het toegangshek in hoogte toe en neigen per zijde van de brug in een vloeiende beweging naar
elkaar. De rechthoekig gemetselde hekpijlers zijn voorzien van zandstenen kussenvormige dekplaten. Tussen de
pijlers een smeedijzeren dubbel toegangshek met met pieken en accoladevormige beëindiging. Aan de zijden van de
sloot bezitten de pijlers krulvormige wangen.
Waardering
De brug met toegangshek is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang als een eenvoudig, doch
representatief en gaaf voorbeeld van een gemetselde brug uit de jaren '30 van de 20ste eeuw.
Van ensemblewaarde als ruimtelijk, stilistisch en functioneel onderdeel van begraafplaats.
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