Persbericht: Onthulling naam Crematorium Minnendael te Zwijndrecht op 1 juni 2021.

Wethouder Jacqueline van Dongen onthult naam nieuw crematorium in
Zwijndrecht
Op 1 juni jl. is door wethouder Jacqueline van Dongen en Martin van der Spek, directeur van Klink Uitvaart,
de naam van het nieuwe crematorium in Zwijndrecht onthuld: Crematorium en uitvaartcentrum Minnendael.
De aula die te vinden is op de begraafplaats aan de Munnikensteeg 50 te Zwijndrecht wordt momenteel
grondig verbouwd. Daarnaast is de bouw van het crematoriumgebouw al in een vergevorderd stadium. Het
initiatief voor dit project ligt bij de gemeente Zwijndrecht. Na een aanbestedingstraject is de keuze gevallen
op Klink Uitvaart voor de realisatie van dit prestigieuze project.
Minnendael
De naam ‘Minnendael’ is een verwijzing naar het historische klooster ‘Eemsteyn’ dat ooit in de Grote Waard
te vinden was. Het inmiddels verwoeste klooster werd in 1377 gesticht door Reinoud Johan Minnebodeszoon.
In 1385 veranderde het klooster zijn naam in Minnendael uit eerbied voor de oprichter. Het klooster bestaat
niet meer, maar de rust en ruimte die zo kenmerkend zijn voor de sfeer binnen de kloostermuren zijn het
uitgangspunt voor de bouw geweest. Crematorium en uitvaartcentrum Minnendael moet een locatie worden
waar waardig en in alle rust afscheid genomen kan worden van een overleden dierbare. Met ruimte voor
ieders geloof, rituelen en met bijzondere aandacht voor een persoonlijk afscheid.
Ambitieuze verbouwing
De bestaande begraafplaats zal worden uitgebreid met een crematorium en familiekamers welke 24 uur per
dag te bezoeken zijn. De huidige aula wordt grondig verbouwd en gemoderniseerd. Rust, ruimte en
kleinschalig afscheid kunnen nemen van een dierbare staan hier straks centraal. In het nieuwe ontwerp is
veel aandacht besteed aan sfeer en beleving. De faciliteiten gaan diverse mogelijkheden bieden voor een
bijzonder en persoonlijk afscheid. Zo is er bijvoorbeeld bewust gekozen om het crematiegebouw los van de
aula te plaatsen. Na aﬂoop van een begrafenis gezamenlijk naar het graf lopen wordt door veel mensen als
waardevol ervaren. Door deze loop ook naar het crematiegebouw mogelijk te maken, kunnen nabestaanden
zo lang mogelijk bij een geliefde zijn en dit waardevolle gedeelte ook toevoegen aan een crematie.
Sleutelfunctie in de regio
Het terrein zal niet alleen een cosmetische metamorfose ondergaan, maar legt de lat hoog op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdens de bouw worden toonaangevende keuzes gemaakt
op het gebied van duurzaamheid en emissie. De onthulling van de naam gaf deze week gelijktijdig het
startsein voor het plaatsen van een bijzonder stokpaardje: een elektrische crematieoven. Dat wil zeggen dat
Minnendael een van de eerste crematoria in Nederland wordt die volledig vrij is van fossiele brandstoﬀen. De
gemeente wil in samenwerking met Klink Uitvaart een duurzaam alternatief bieden op het gebied van
afscheid nemen.
Faciliteiten
Crematorium Minnendael focust zich op kwalitatieve dienstverlening. De gemeente gaat een aanpassing aan
de begraafplaats doen, waardoor er ruimte komt voor verschillende soorten asbestemmingen en een
mogelijkheid voor natuurlijk begraven. Het crematorium is uitgerust met twee 24-uurs kamers, beschikt over
hoogwaardige multimedia-mogelijkheden en biedt een breed assortiment aan eigentijdse cateringopties.
Naast het crematorium is de locatie ook een uitvaartcentrum en geschikt voor het houden van
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condoleances.
De verwachting is dat het crematorium medio september in gebruik zal worden genomen.
Nieuwsgierig naar het nieuwe crematorium Minnendael? Op www.minnendael.nl is een impressie van de
locatie te vinden. Belangstellenden kunnen zich tevens aanmelden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te
blijven van de bouw.
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