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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
 
In het onderhavige bestemmingsplan worden de ruimtelijke mogelijkheden aangegeven voor 
het gebied Kranenburg. 
Dit bestemmingsplan bestaat uit de plankaart met de daarbij behorende 
bestemmingsvoorschriften en deze toelichting. In de toelichting worden in hoofdstuk 1 het doel 
van het bestemmingsplan en het plangebied zelf beschreven. Daarnaast bevat het een 
opsomming van de geldende bestemmingen binnen het plangebied. Hoofdstuk 2 geeft een 
beschrijving van de bestaande situatie en van de ontstaansgeschiedenis van Kranenburg. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de diverse relevante beleidskaders besproken die van 
toepassing zijn bij het opstellen van dit bestemmingsplan. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer 
van diverse (milieu)analyses van het gebied. Afhankelijk van de resultaten worden voor de 
aanwezige functies eventuele beperkingen vastgesteld. 
De planbeschrijving volgt in hoofdstuk 5, waarin wordt ingegaan op de inrichting van het 
plangebied. In hoofdstuk 6 wordt het juridisch kader van het bestemmingsplan toegelicht. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 de economische uitvoerbaarheid van het plan besproken. Tot 
slot komen in hoofdstuk 8 de uitkomsten van het vooroverleg aan de orde. 

Hekpijlers aan de toegang van de begraafplaats Kranenburg 
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1.2 Plangebied 
 
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Haersterveerweg aan de westzijde en de 
noordwestzijde, de Bergkloosterweg aan de noordoostzijde en de oostzijde en de rijksweg A28 
aan de zuidzijde. De genoemde wegen zelf maken geen deel uit van het plangebied. 
 
De ligging en begrenzing van het plangebied zijn globaal aangegeven op kaart 1. Voor de 
exacte begrenzing wordt verwezen naar de plankaart. 

1.3 Doel 
 
Dit bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijk kader voor de bestaande begraafplaatsen 
Kranenburg en Bergklooster en de uitbreiding ervan in samenhang met de ruimtelijke 
vastlegging van andere aanwezige functies in het gebied tussen de Haersterveerweg, de 
Bergkloosterweg en de rijksweg A28 voor de komende10 jaar. 
 

1.4 Geldende bestemmingsplannen 
 
In het plangebied geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Zwolle” (plannummer 0702). 
Dit bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit van 7 juni 1979 nummer 217. 
Het plan is gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 
21 oktober 1980 nummer 79565, afdeling 2. 
Het plan is gedeeltelijk goedgekeurd door de Kroon bij Koninklijk Besluit nummer 112 van 27 
juni 1986. 
 
De bestaande begraafplaatsen zijn in dat plan reeds bestemd tot “begraafplaats” (bestemd 
voor de lijkbezorging en de daarbij horende gebouwen en erven). 
Een uitzondering vormt de meeste recente uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg uit 
2001 genaamde de Parnassusberg. Dit gedeelte is samen met de rest van het ten zuiden van 
de begraafplaats gelegen gedeelte tussen de Kranenburgweg, de rijksweg A28 en de 
Bergkloosterweg nog bestemd tot “tuinbouwgebied” (bestemd voor de fruitteelt, de groenteteelt 
en het bloemisterij-, boomkwekerij- en hoveniersbedrijf en de bij deze bedrijven behorende 
vormen van detailhandel). Voor de realisering van de Parnassusberg is in het kader van een 
procedure op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een 
vrijstelling van deze bestemming verleend. 
De 2 bestaande bospercelen ten westen van de begraafplaats Kranenburg zijn bestemd tot 
“bos”. 
De ten westen en ten zuiden van deze boscomplexen gelegen sportterreinen zijn bestemd tot 
“sportterrein”. 
Het resterende gebied ten westen van de Kranenburgweg, ten zuiden van het boscomplex en 
ten noorden van de A28 is bestemd tot “agrarisch gebied”. 
Ten slotte is de bestaande woning aan de Haersterveerweg bestemd tot “eengezinshuizen” 
(aangegeven op de plankaart en de uitvergrote deelkaart nummer 50). 
 
De geldende bestemmingen zijn aangegeven op kaart 2. 
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2 Beschrijving bestaande situatie 

2.1 Ontstaansgeschiedenis 
 
Volgens de wet in Nederland moet iemand die overleden is, begraven of gecremeerd worden. 
Daartoe moet er in een gemeente een begraafplaats zijn. Zwolle telt vier gemeentelijke en vijf 
bijzondere (particuliere) begraafplaatsen. De grootste is de begraafplaats Kranenburg, met een 
oppervlakte van ca. 14,5 ha. Op het terrein liggen ca. 7000 graven en ook het (particuliere) 
crematorium Kranenburg. 
De begraafplaats Kranenburg is aangelegd op een gedeelte van het voormalige landgoed 
Kranenburg. Het landhuis is in 1844 afgebroken. Op de kaart van C.T. van Sorgen uit 1843 is 
het nog te zien (zie kaart 3). 
Het ontwerp voor de begraafplaats is het resultaat van een ontwerpprijsvraag, die in 1928 werd 
uitgeschreven door de gemeente Zwolle. De eerste prijs werd gewonnen door Louis Copijn met 
de inzending onder het motto “Begraafpark”. Op de huidige begraafplaats is dat motto nog 
goed te zien. De inrichting kenmerkt zich door een afwisseling van grafgedeelten en groene 
plekken met gelegenheid voor wandelingen. Het oudste gedeelte van de begraafplaats (de 
aula, het parkgedeelte met de vijver en het grafgedeelte daar ten oosten van) is in gebruik 
genomen in 1933. Het terrein is in de loop der jaren gefaseerd aangelegd. De latere delen 
wijken meer of minder af van het oorspronkelijke ontwerp. Wel zijn de hoofdopzet en het 
karakter gehandhaafd; de combinatie van de oude formele lijnen van het landgoed en de 
romantische toevoegingen, de rijke beplanting en de ruimte voor wandelen en bezinning. Het 
resultaat is een echt begraafpark dat een grote bekendheid en waardering geniet. 
Ten noorden van de begraafplaats Kranenburg bevindt zich de veel oudere particuliere 
begraafplaats Bergklooster. Deze begraafplaats bestaat al sinds 1580 en had van oudsher 
onder andere een protestants-christelijk karakter. Het beheer is nu in handen van de vereniging 
op algemene grondslag “Begraafplaats Bergklooster”. 
 

2.2 Bestaande situatie  
 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens de bestaande situatie beschreven met betrekking tot 
de archeologische, de ruimtelijke en de functionele structuur. 

2.2.1 Archeologische structuur 
 
In 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een 
archeologische waarderingskaart te maken van het gemeentelijk grondgebied. Met behulp van 
deze beleidsadvieskaart, die in september 2003 in gebruik is genomen, kunnen tijdig 
maatregelen genomen worden bij planologische procedures. Het is een onontbeerlijk 
instrument om actief beleid op te baseren, waardevolle gebieden aan te wijzen en 
bouwplannen in een vroeg stadium te toetsen. 
 
In het verleden was er een provinciale waarderingskaart voor de archeologie om 
bestemmingsplannen te kunnen toetsen. Deze kaart werd ten onrechte Archeologische 
Monumentenkaart (AMK) genoemd omdat de vermelde terreinen veelal niet de status van 
monument hebben. In Zwolle ligt maar één archeologisch rijksmonument: de Stins in 
Westenholte. 
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KAART 3 Kranenburg in 1843 door C.T. van Sorgen 
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Deze provinciale kaart was erg grofmazig waardoor bijvoorbeeld de gehele Zwolse binnenstad 
hoog gewaardeerd is, terwijl het buitengebied slechts enkele tientallen kleine sites kent die 
hoog gewaardeerd zijn. De Archeologische Waarderingskaart Zwolle (AWZ) die door de 
archeologische dienst van Zwolle zelf is opgesteld, is fijnmazig van karakter. De binnenstad is 
een stuk gedifferentieerder gewaardeerd terwijl het buitengebied qua potentieel veel 
nauwkeuriger in kaart is gebracht.  
 
Het archeologisch potentieel van de verschillende gebieden is in de volgende percentages 
uitgedrukt. 
0% archeologisch leeg, geheel verstoord of reeds opgegraven. 
10% archeologische waarde onbekend; proefonderzoek wordt aanbevolen. 
50% archeologisch waardevol; een opgraving is noodzakelijk en de vondstkans is 1:2. Voor 

de binnenstad betekent een 50% locatie meestal dat de eerste meter bodemarchief 
verdwenen is, maar dat de onderste lagen nog bewaard zijn gebleven. 

90% archeologisch zeer waardevol; een opgraving is noodzakelijk en de vondstkans is 
nagenoeg 100%. 

100% archeologische toplocatie; indien bescherming niet kan, is een opgraving altijd 
noodzakelijk, de vondstkans is uiteraard 100%. 

 
De archeologische waardering van het plangebied is aangegeven op kaart 4. 
 
De nummers in de tekst corresponderen met de nummers op de kaart. 
 
 
203 Brinkhoek wijk: Berkum (Berkum Brinkhoek en het Schrevenbos) - waardering: 50 % 
 
Dit gebied wordt begrensd door een deel van de Brinkhoekweg, Agnietenbergweg en de 
Haersterveerweg. De ondergrond bestaat waarschijnlijk uit een dekzandrug. Op deze 
dekzandrug zijn later rivierduinen afgezet. Het gebied werd gekenmerkt door een essen- of 
kampenlandschap. Onder deze essen of kampen kunnen archeologische sporen aanwezig zijn 
uit de Prehistorie tot Late Middeleeuwen. Het gebied is tegenwoordig ingedeeld in 3 losse 
subgebieden die zijn ingericht met villa´s en een bos. Het gaat dan om de Kloosterbrink, de 
Spiekerbrink en de villa´s aan de Nemelerbergweg, Van Blankenheimlaan, Wessel 
Gansfortlaan en de Agnietenbergweg alsmede het Schrevenbos. Of ook onder de huizen nog 
archeologische sporen aanwezig zijn is afhankelijk van de dikte van het dek op de kampen en 
de diepte van de fundering van de huizen. 
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204. Bergklooster wijk: Brinkhoek - waardering: 90% 
 
Op het terrein van de begraafplaats het Bergklooster is in 1386 al een huis aanwezig. Volgens 
historische bronnen herbouwden de broeders des gemenen levens van de Moderne Devotie 
datzelfde jaar dit huis. Het huisje werd gebouwd in vakwerk en gedekt met stro. In 1395 wordt 
de eerste kapel gewijd met daarin het altaar van de Heilige Agnes. Het ging om een kleine 
kapel waarin volgens zeggen slechts negen personen konden worden begraven. Na 
moeilijkheden met betrekking tot de vestiging op de Nemelerberg in 1398 weken de broeders 
uit naar de Westerhof in Dalfsen. In 1399 vestigen de broeders zich definitief op de 
Nemelerberg of Agnietenberg. In deze periode werden er ten behoeve van de uitbreiding van 
het klooster bestaande gebouwen van een andere bestemming voorzien. De kapel werd 
bijvoorbeeld gebruikt als kapittelzaal. Rondom de gebouwen werd het terrein bouwrijp gemaakt 
voor de begraafplaats en de kapel. De bouwwerkzaamheden vonden plaats onder de richtlijnen 
van het Windesheimer Kapittel. In 1412 kon de kerk met de diverse altaren worden 
geconsacreerd. 
In de derde bouwfase 1423-1442 werd het kloostercomplex omsloten door een muur met een 
nieuwe poort. Daarnaast kwam er een gebouw voor de gasten en lekenfamiliaren. In 1442 
werd het nieuwe kerkhof met de omgang ingewijd. In de periode 1442-1477 werd een nieuwe 
molen gebouwd. Verder werd in 1460 de kerk verfraaid en werden de gewelven en 
muurvakken beschilderd. De laatste bouwkundige vermelding dateert uit 1467 en betreft de 
bouw van een nieuwere en grotere keuken. 
De begravingen binnen het klooster vonden plaats in de kruisgang, de kerk en de Agneskapel. 
Het Bergklooster werd afgebroken in de periode 1581-1597. 
In 1998 heeft een bescheiden archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn de 
fundamenten van de vermoedelijke zuidmuur van de kloosterkerk blootgelegd. Aanwijzingen 
hiervoor zijn het graf van Jan Mulert, de informatie van W.A. Elberts en kadasterkaarten uit 
1822 en 1998. Op het terrein zijn daarnaast een aantal sleuven en kuilen aangetroffen, waarin 
puin, aardewerk en glas werd aangetroffen. 
Onder de begraafplaats zijn nog tal van sporen aanwezig van het voormalige Bergklooster. 
Bron:Van den Berghe 1998, 101-127 en De Kruiff 2000. 
 
232. De Smit wijk: Brinkhoek - waardering: 50% 
 
Op het landgoed de Kranenburg heeft in de 19de eeuw een boerderij gelegen met de naam de 
Smit. De boerderij ligt volgens het kadastrale minuutplan uit 1832 voor een deel net buiten de 
locatie van de rijksweg A28. De verwachting is dat er in de bodem nog restanten van de 
boerderij aanwezig zijn. 
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233 en 730 Landgoed Kranenburg – waardering: 233 100% en 730 10% 
 
Zowel de cultuurhistorische als de archeologische waarden in dit gebied zijn sterk gerelateerd 
aan het landgoed Kranenburg. De hogere, bosrijke gronden langs de Vecht zijn aanleiding 
geweest voor het stichten van meerdere landgoederen in de omgeving. 
Op een kaart van 1781 is de opzet van het landgoed Kranenburg te zien en ook op de kaart 
van 1843 getekend door C.T. van Sorgen is het in 1844 gesloopte landhuis nog te zien (zie 
kaart 3). De structuur van de lanen verdeelde het landgoed in een aantal ruimten, met ieder 
een eigen sfeer. Rond het terrein liggen rivierduinen. Centraal is de plek van het oude huis te 
zien, met ten noorden daarvan twee bouwhuizen (waarvan het oostelijke bouwhuis nog 
bestaat) en een tuingedeelte ten oosten van het huis. 
Het landgoed kende een bewogen geschiedenis voordat het in 1926 in handen kwam van de 
gemeente Zwolle (zie bijlage 1 De geschiedenis van Kranenburg). 
Enkele oude lanen weerspiegelden nog de allure van weleer. Ook tegenwoordig drukken de 
restanten van het oude landgoed een stempel op het gebied. Deze vertegenwoordigen, 
behalve een ruimtelijke, ook een cultuurhistorische waarde en geven een extra dimensie aan 
de plek. Met name de hoofdas en een deel van de gracht, die om het huis en de tuin liep, zijn 
nog aanwezig. Daarnaast zijn er in de plattegrond de lijnen van de opzet van het landgoed te 
herkennen, al dan niet met nog de oude laanbeplanting. 
Er zijn twee elementen aangewezen als rijksmonument: de oude poort (aan de toegangsweg 
tot de begraafplaats) en het nog bestaande bouwhuis (op de kwekerij). 
Wat betreft de archeologie is er door de stadsarcheoloog een verkennend onderzoek naar het 
plangebied gedaan. Daaruit blijkt dat met name de omgeving van het oude huis van belang is. 
Mogelijk heeft op de plek juist ten zuiden hiervan een nog ouder gebouw gestaan. 
 
In 2004 en 2005 is voorafgaande aan de bouw van het nieuwe uitvaartcentrum op de plek van 
het landhuis een uitgebreid archeologisch onderzoek verricht. 
 

Luchtfoto van de opgraving 
 
Voor een aantal opvallende resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1 De 
geschiedenis van Kranenburg. 
 
Op alle genoemde plekken zal in ieder geval archeologisch onderzoek plaatsvinden voordat 
eventuele plannen worden uitgevoerd. 
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Ruïne van het huis Kranenburg in 1633 getekend door Gerard Terborgh de jonge 
 
 
 
 

 
Linker bouwhuis van het landhuis Kranenburg 
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Landhuis Kranenburg met linker bouwhuis in 1756 getekend door Cornelis van Noorde 
 
 

 
Landhuis Kranenburg met bouwhuizen in 1823 geschilderd door C.B. 
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Linker bouwhuis van het landhuis Kranenburg in 2003 
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2.2.2 Ruimtelijke structuur 
 
De begraafplaats Kranenburg maakt als ruimtelijk element deel uit van een groter geheel; het 
gebied tussen de Haersterveerweg, de Bergkloosterweg en de rijksweg A28. Dit is het 
studiegebied, waar de locatie voor de uitbreiding is gezocht en tevens het plangebied van dit 
bestemmingsplan. 
De huidige begraafplaats Kranenburg werd in de dertiger jaren aangelegd op het terrein van 
het voormalige landgoed Kranenburg. Deze maakte deel uit van een reeks landgoederen die 
ontstonden op de hogere zandgronden in het dal van de Vecht. In de loop der tijd is 
Kranenburg van een landgoed aan het Vechtdal tot een onderdeel van de groene zone aan de 
stadsrand van Zwolle geworden. Het terrein van het voormalige landgoed is nog steeds 
herkenbaar. De Bergkloosterweg en de Haersterveerweg vormen van oudsher de 
respectievelijke oost- en westgrens. De zuidgrens lag vroeger aan de Kranenburgweg (toen 
Hessenweg geheten), maar is door de aanleg van de rijksweg A28 verschoven naar het 
noorden. 
Rondom het gebied is een stedelijke ontwikkeling op gang gekomen. De bebouwing langs de 
Bergkloosterweg en de Haersterveerweg is langzamerhand verdicht. Aan de noordwestzijde 
zijn villa's aangelegd, aan de noordoostzijde zijn het recreatiegebied Agnietenplas en de 
camping gekomen. Ten zuiden van de rijksweg A28 is Berkum uitgegroeid. 
Naast de begraafplaats Kranenburg herbergt het plangebied nog een aantal andere functies. 
Aan de noordzijde ligt de particuliere algemene begraafplaats Bergklooster. Op de 
begraafplaats Kranenburg ligt het particuliere crematorium Kranenburg geopend in 1984. 
Rond het crematorium liggen urnengraven en er staat een urnenmuur. Meer naar het zuiden, 
aan de ontsluitingsweg die ook Kranenburgweg heet, ligt een strooiveld, dat beplant is met 
(sier)fruitbomen. 
Ten zuiden van de begraafplaats, oostelijk van deze Kranenburgweg, ligt de stadskwekerij. 
Hier worden bomen opgekweekt (in 4 tot 5 jaar) om ze te planten in Zwolle. Er zijn 
verschillende vakken, met bomen van verschillende ouderdom. In 2000 is het meest oostelijke 
deel van de kwekerij verplaatst in zuidelijke richting. De gehele kwekerij wordt gefaseerd 
verplaatst naar de Herfterlaan. Verder is er op de kwekerij een gronddepot. Het gaat hier om de 
opslag van grond en andere materialen voor het wijkbeheer. Deze zijn nodig bij het dagelijkse 
beheer van de stad. 
De gronden aan de zuidzijde, aan weerszijde van de ontsluitingsweg, worden gebruikt als 
landbouwgrond (maïsteelt en grasland). Aan de oostzijde van de begraafplaats liggen twee 
bosgebieden. Het bos rond de Eierbelten (ten westen van de parkeerplaats van Kranenburg) 
bestaat voor een groot deel uit eikenbos op schrale, hoge zandgrond. Dit oude bosgebied sluit 
aan op het eikenberkenbos van de begraafplaats. Het bos is openbaar toegankelijk voor 
wandelaars. In het bos ligt een oefenterreintje voor hondentrainingen. Hierbij hoort ook een 
container aan de zuidrand van het bos, die dient als onderkomen. 
Het Schrevenbos, meer noordelijk gelegen, is jonger en ligt op lagere grond. In het bos ligt een 
trimbaan en er staan twee clubgebouwen van de korfbalvereniging Oranje Zwart. Voor het 
sporten wordt gebruik gemaakt van het aangrenzende deel van het grasveld, dat tussen beide 
bosgebieden in ligt. Op het open en openbare grasveld ligt een vijver. In de oksel van de 
Haersterveerweg en de rijksweg A28 ligt sportpark De Pelikaan. Hier liggen de 
(kunstgras)velden van hockeyvereniging Z.M.H.C. en de tennisbanen van tennisvereniging De 
Pelikaan. 
 
In deze paragraaf wordt vervolgens de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied 
nader omschreven op het gebied van het verkeer, het groen, de bodem en het water. 
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Verkeersstructuur 
 

 
Toegang tot de begraafplaats Kranenburg 
 
De begraafplaats Kranenburg is bereikbaar voor auto's en fietsen via een afslag vanaf de 
Kranenburgweg, ook geheten de Kranenburgweg (een oude laan van het landgoed). In het 
algemeen is het beleid om aan de Kranenburgweg, zoals die loopt ten zuiden van en parallel 
aan de rijksweg A28, aanpassingen te plegen ten behoeve van de veiligheid, onder andere 
vanwege toenemend vrachtverkeer als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
Hessenpoort. De bestaande kruisingen worden daarbij geleidelijk omgevormd tot rotondes. 
Op het terrein van de begraafplaats is er een parkeerplaats, met 76 plaatsen en een 
fietsenstalling. Bij het crematorium zijn 10 parkeerplaatsen. De parkeernorm voor 
begraafplaatsen is 30 plaatsen per eenheid. Gezien het feit dat er hier en een begraafplaats en 
een crematorium zijn, voldoet het huidige aantal parkeerplaatsen aan de norm. Uitvaarten 
kennen echter soms een topdrukte. Op dit moment ligt de reservecapaciteit vooral langs de 
toegangsweg. Deze is momenteel nog voldoende. Op de langere termijn wordt, gezien het 
toenemende aantal uitvaarten (begrafenissen en crematies) een tekort aan parkeerplaatsen 
verwacht. 
Voor het crematorium wordt gebruik gemaakt van dezelfde ingang en parkeerplaats. Vanaf het 
crematorium is er recht van overpad over de kwekerij naar het strooiveld aan de 
ontsluitingsweg. 
Langs de rijksweg A28 geldt een zone van 100 meter uit het hart van de weg die vrijgehouden 
moet worden van ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen, in verband met de toekomstige 
ontwikkeling van de weg. 
De begraafplaats Bergklooster heeft een eigen ontsluiting aan de Bergkloosterweg. 
De toegang tot de kwekerij loopt vanaf de Bergkloosterweg. (Deze weg heeft een hoger viaduct 
onder de rijksweg A28 door dan de Kranenburgweg en is geschikt voor vrachtwagens.) 
Toegangen tot het bos van de Eierbelten liggen aan de zuidzijde, de noordzijde en vanaf de 
parkeerplaats van de begraafplaats. 
De sportterreinen en het Schrevenbos worden ontsloten vanaf de Haersterveerweg. 
Geparkeerd wordt aan de oostzijde van de Haersterveerweg. De hockeyvereniging en de 
tennisvereniging hebben een eigen parkeerplaats. 
De Bergkloosterweg is een onderdeel van de recreatieve fietsroute die rondom Zwolle loopt. 
Verder loopt er een pad langs het talud van de rijksweg A28. 
Zie kaart 5 voor de huidige verkeersstructuur. 
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Groen- en begraafstructuur 
 
Het plangebied is een onderdeel van de groene zone aan de oostzijde van de stad en maakt 
deel uit van de stedelijke hoofdgroenstructuur van Zwolle, zoals die is aangegeven in het 
Groenbeleidsplan van 1998. Het vormt een schakel tussen de bossen en groengebieden rond 
de Agnietenberg aan de noordzijde en het Vegtlusterbos aan de zuidzijde. 
De vormgeving van de begraafplaats Kranenburg is in eerste instantie het resultaat van een in 
1928 door de gemeente Zwolle uitgeschreven prijsvraag voor “het ontwerp eener 
begraafplaats, tevens parkaanleg op het landgoed De Kranenburg”. Bij de prijsvraag waren alle 
in die tijd bekende tuinarchitecten betrokken, als deelnemer of als jurylid. Winnaar werd Louis 
Copijn, met een ontwerp waarin de formele lijnen van het landgoed zijn gecombineerd met een 
romantische aanleg, geïnspireerd op de Engelse landschapsstijl.  
In de opzet van de begraafplaats is de structuur van het voormalige landgoed te herkennen. 
Deze is aangevuld met een inrichting die voortkomt uit de functie als begraafplaats en 
begraafpark. De vormgeving is een typisch voorbeeld van de traditionele, gemengde stijl van 
de tuin- en parkarchitectuur uit het begin van de vorige eeuw. Landschappelijke en formele 
elementen zijn naast elkaar gebruikt. Het hoofdelement is de oude as van de Kranenburgweg, 
met de aula en de vijverpartij. De toegang is tot aan de aula formeel vormgegeven; rechte 
lijnen, bomenrijen en een centrale zichtlijn op de aula. De parkeerplaats ligt naast de as, in het 
groen. Achter de aula is de ruimte romantisch-landschappelijk vormgegeven; vloeiende lijnen, 
(sier)boomgroepen en meerdere doorzichten. Vanaf de hoofdas lopen de hoofdpaden voor de 
interne ontsluiting voor de route van de aula naar de graven. Langs de hoofdpaden en de 
centrale ruimte liggen geen graven. Ze hebben daardoor ook een betekenis voor de plek als 
begraafpark. Er zijn wandelingen die de bezoekers de mogelijkheid geven voor rust en 
bezinning los van de graven. De hoofdpaden lopen naar en om een aantal plekken met een 
eigen sfeer; “het bos”, “het park”, “de hagen”. Ook het crematorium en het strooiveld zijn 
plekken met een eigen karakter. 
Bij de eerste aanleg werden de aula en omliggende ruimten en het aan de oostkant daarvan 
grenzende begraafgedeelte uitgevoerd. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd het 
grafgedeelte uitgebreid aan de oostzijde. Dit gebeurde in een vergelijkbare stijl, maar het 
oorspronkelijke ontwerp werd slechts ten dele gevolgd. Aan de westzijde van de hoofdas zijn 
vanaf de jaren zeventig kamers in het aanwezige bos gemaakt. In het oorspronkelijke ontwerp 
was hier een aanleg in Engelse landschapsstijl voorgesteld, waarvoor bos gekapt zou worden. 
Begin tachtiger jaren is het crematorium gebouwd. In 1991 is door bureau Copijn een plan 
gemaakt voor een uitbreiding genaamd “Gravenpark” in het zuidoostelijke deel dat in het 
bestemmingsplan “Buitengebied Zwolle” nog tot begraafplaats is bestemd. Daarbij is 
aangesloten op de bestaande, min of meer geometrische hoofdopzet van de bestaande 
begraafplaats, maar is voor een afwijkende vormgeving gekozen. Rond een open ruimte met 
een vijver liggen rijen graven tegen hagen aan. 
Het terrein voor de laatste fase van de uitbreiding uit 2002 genaamd “Parnassusberg” wordt 
begrensd door de uitbreidingsfase uit 1991 in het noorden, de Bergkloosterweg in het oosten 
en de watergangen langs de stadskwekerij in het westen en het zuiden. Ook deze uitbreiding is 
een plan van het bureau Copijn. Het terrein is ca. 1,5 ha groot en biedt ruimte voor ca. 660 
graven. Dit terrein is in het bestemmingsplan “Buitengebied Zwolle” bestemd tot kwekerij. In 
2001 is een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening gevoerd om de realisering mogelijk te maken. De inrichting is eigentijds, maar sluit 
aan op het bestaande karakter van de oostzijde van de begraafplaats Kranenburg; relatief 
intensief begraven, een structuur met hoofd- en zijpaden, een rijke beplanting en de 
mogelijkheid voor recreatief medegebruik (wandelen, zitten, bezinning). 
De inrichting is een zelfstandig geheel, maar met de mogelijkheid om toekomstige uitbreidingen 
erop aan te sluiten. Er komen geen bouwwerken in het gebied. Ten aanzien van de op te 
richten grafmonumenten geldt de verordening voor de begraafplaats Kranenburg. 
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Het terrein is, in verband met de grondwaterstand en de eisen ten aanzien van graven, zodanig 
opgehoogd met zand dat het maaiveld ca. 2 meter hoger is komen te liggen. In het plan is 
hiervan gebruik gemaakt door de grafruimte vorm te geven als een heuvel in de omgeving. 
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Hierdoor zijn er 3 graven boven elkaar mogelijk. Er blijft een ruime afstand tot de 
woonbebouwing. De huidige begrenzing, met een brede berm langs de Bergkloosterweg met 
daarop grote bomen, is gehandhaafd. Daarachter begint het talud van de ophoging. De graven 
zijn aan het zicht vanaf de openbare weg en de woningen onttrokken. De (interne) ontsluiting 
van deze laatste uitbreiding vindt plaats vanaf de uitbreiding van de begraafplaats uit 1991. De 
hoofdpaden van dat terrein maakten op twee punten aansluiting mogelijk. De voormalige 
toegang tot de kwekerij is afgesloten. Een nieuwe ingang is komen te liggen (op een reeds 
gerealiseerd pad) ten zuiden van de nieuwe uitbreiding. Deze dient tevens als dienstingang 
voor de begraafplaats. Voor deze laatste uitbreiding zijn geen nieuwe parkeerplaatsen 
ingericht. (Voor een toelichting op de gebruikte vormentaal in samenhang met het Masterplan 
wordt verder verwezen naar paragraaf 5.4.3 Sfeerbeelden Parnassusberg) 
 

 
 
 
 
De verschillende plekken van de begraafplaats Kranenburg kennen een eigen, typische 
beplanting en vormgeving. Langs de toegangsweg staan nog de eiken die ooit tot het landgoed 
behoorden. Verspreid over het terrein komen meer oude lanen, groepen en alleenstaande 
bomen voor, die in grote mate sfeerbepalend zijn. De landschappelijke ruimte achter de aula is 
beplant met boomgroepen en alleenstaande bomen volgens het oorspronkelijke ontwerp. Het 
zijn zowel naald- als loofbomen, vaak bijzondere soorten met sierwaarde. In het grasveld rond 
de vijver groeien bijzondere paddestoelen en planten, als de zeldzame Zwolse anjer. Het 
parkgedeelte ten oosten van de aula kent een grote rijkdom aan bomen en struiken, vooral veel 
soorten groenblijvende coniferen. De dichte beplanting zorgt er ook voor dat hier veel broed- en 
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zangvogels voorkomen, waaronder de wielewaal. In het gedeelte ten westen van de aula is 
veel van het oorspronkelijke bos bewaard gebleven. Dit is, als eikenberkenbos op voedselarme 
landduinen, interessant als biotoop, ondanks enige verstoring als gevolg van de graven en 
aangebrachte beplanting. In het algemeen zijn er op de begraafplaats pluksgewijs langs de 
paden tamelijk schrale gedeelten waar wat meer bijzondere planten voorkomen (bijvoorbeeld 
de Kleine leeuwenklauw). Op kalkrijke, wat verweerde grafstenen komen hier en daar 
bijzondere soorten korstmossen voor. De begraafplaats Kranenburg is geopend voor 
bezoekers van zonsopgang tot zonsondergang. Er is slechts één toegang. Dit maakt 
Kranenburg, samen met de bijzondere functie en de vormgeving, tot een in zich zelf gekeerd 
groengebied met een bijzondere kwaliteit. 
De begraafplaats Bergklooster heeft een duidelijk andere inrichting dan Kranenburg en kent 
ook een andere doelgroep. Het is een echte dodenakker met een sobere, maar fraaie opzet. 
Op de begraafplaats Bergklooster zijn er bijzondere schrale graslanden. Met name langs de 
Bergkloosterweg staan ook waardevolle bomen. 
De twee bosgebieden en het grasland rond de vijver ten westen van de begraafplaats 
Kranenburg zijn openbaar toegankelijk. Er lopen wandelpaden en er staan banken. Alhoewel 
het op zich losse gebieden zijn, maken ze deel uit van meerdere bos- en recreatiegebieden in 
de omgeving van de Agnietenberg. De ecologische waarde van het oude bos is hoog, mede 
door de oude bosbodems. Alhoewel het drukker gebruikt wordt (wandelaars, honden), is de 
beplanting zelf wat minder verstoord dan die van het bos op de begraafplaats. De 
hoogteverschillen van de oude landduinen vertegenwoordigen ook een belangrijke 
geomorfologische waarde. Met name de bosgebieden vormen, samen met de bosdelen van 
Kranenburg, een schakel in de ecologische structuur. 
 

Bodem-, water- en rioleringsstructuur 
 
De belangrijkste processen die hebben bijgedragen tot de verschijningsvorm van het huidige 
landschap rondom Zwolle zijn terug te voeren tot de periode van het Saalien. Tijdens deze 
ijstijd bedekte het Scandinavische landijs Nederland voor een groot deel en werden de hogere 
keileemruggen en noordelijke stuwwallen gevormd. Vrijkomend smeltwater baande zich een 
weg naar de lager gelegen delen. Tussen het Drentse keileemplateau en de stuwwallen is op 
deze manier het oerstroomdal van de Vecht ontstaan. Het door de smeltwaterstromen  
meegevoerde materiaal, grof zand, grind en stenen, werd in het dal afgezet. Deze opvulling 
ging door tot in de volgende ijstijd. Door de koude kon de vegetatie zich niet handhaven. De 
wind kreeg vat op de grond en veel van de afzettingen in het oerstroomdal zijn gaan verstuiven. 
Daardoor ontstonden rivierduinen en later dekzanden. De opvulling van het oerstroomdal heeft 
er uiteindelijk voor gezorgd dat de loop van de Vecht zich verlegde naar het zuiden. In dit dal 
herhaalde zich het proces van opvulling, verstuiving en verlegging. De huidige begraafplaats 
Kranenburg ligt op hoog gelegen zandgrond, ontstaan als gevolg van de hierboven beschreven 
processen. Ten zuiden en ten westen liggen lagere (deels afgegraven) zandgronden. De 
Eierbelten gelegen in het bos ten westen van de parkeerplaats aan de ontsluitingsweg, vormen 
een oud hoog rivierduin en in het bos rondom is nog het oorspronkelijke reliëf aanwezig. De 
open gronden ten westen en ten zuiden van de huidige begraafplaatsen zijn alle vlakker en 
liggen lager dan het gebied van de begraafplaatsen. De waterstand ten opzichte van het 
maaiveld is hier hoger. Water wordt afgevoerd via de sloten in het gebied aan de zuidzijde van 
de begraafplaats Kranenburg richting het westen. Via de Westerveldse Aa en een gemaal aan 
de Holtenbroekerdijk wordt het in het Zwarte water geloosd. De waterstand in deze 
watergangen hebben een zomer- en winterpeil van respectievelijk –0,30m en –0,60m NAP. De 
dienstwoning en de aula alsmede het crematorium en de diverse gebouwen van de thans 
aanwezige kwekerij en sportcomplexen binnen het plangebied zijn door middel van een 
drukrioleringssysteem aangesloten op het rioleringsstelsel van de wijk Brinkhoek welke door 
middel van een rioolgemaal en persleiding loost op het gemengde stelsel van Aalanden oost. 
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Hoofdwatergangen in het plangebied en omgeving  (DI. = Dieze) 
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Bebouwingsstructuur 
 
Binnen het plangebied ligt weinig bebouwing. 
Op de begraafplaats Kranenburg staat een kleine aula, een dienstwoning en enige gebouwen 
ten behoeve van beheer en onderhoud. Het grootste gebouw is het crematorium, dat in de 
buurt van de aula ligt tussen de beplanting. Op de begraafplaats Bergklooster staan twee 
kleine gebouwtjes, voor ontvangst en opbaren en ook enige gebouwen ten behoeve van 
beheer en onderhoud. 
De sportclubs hebben ieder eigen clubgebouwen. 
Op de kwekerij wordt gebruik gemaakt van een resterend bouwhuis van het oude landgoed 
voor de bedrijfsvoering. 
Verder liggen er woningen langs de Haersterveerweg en vooral de Bergkloosterweg. De 
meeste woningen langs deze wegen liggen buiten het plangebied. Binnen het plangebied ligt 
slechts 1 woning aan de Haersterveerweg, welke in het bestemmingsplan “Buitengebied 
Zwolle” is bestemd tot “eengezinshuizen”. 
 

 
Crematorium Kranenburg 
 

 
Luchtfoto aula, crematorium en bouwhuis van Kranenburg 
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Huidige aula van de begraafplaats Kranenburg 
 
 
 

 
Ingang begraafplaats Bergklooster 
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Woningen aan de Bergkloosterweg nummer 3, 5, 7 en 9. Links op 3 en 5 was in de 19e eeuw 
een school. Rechts op 7 en 9 was de bovenmeesterswoning. De school is 50 jaar geleden 
verbrand, waarna de voormalige gemeente Zwollerkerspel er een brandweerkazerne en een 
onderkomen van de Bescherming Bevolking (BB) bouwde. 
 

 
Woning aan de Haersterveerweg nummer 4 
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3 Beleidskader 

3.1 Inleiding 
 
Vaak wordt gedacht dat in een “ideale situatie” al het relevante beleid vastligt voor alle 
aspecten die in een bestemmingsplan worden geregeld. In zo’n situatie is ook iedere afweging 
van (tegenstrijdige) belangen te baseren op afgerond onderzoek en het vastgestelde beleid. 
Het opstellen van een bestemmingsplan bestaat in deze situatie uit het projecteren van de 
“eindbeelden” aan het eind van de planperiode van tien jaar, waarbij het plan volledig wordt 
gebaseerd op vastgesteld beleid. De kans is echter groot dat hiermee uiteindelijk een te star 
plan ontstaat, dat in korte tijd achterhaald zal blijken te zijn. 
 
Overigens zal de “ideale situatie” zich in de praktijk niet snel voordoen. Het is namelijk 
uitgesloten dat alle relevante beleidslijnen zijn vastgelegd op het moment dat een 
bestemmingsplan wordt opgesteld. Het ontwikkelen van beleid is, mede onder invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen, een continu proces. 
 
Het bestemmingsplan hoeft zich echter niet te beperken tot het projecteren van “eindbeelden”. 
Door gebruik te maken van diverse planfiguren zoals vrijstellingsbevoegdheden en de 
bevoegdheid om nadere eisen te stellen kan het bestemmingsplan een instrument zijn 
waarmee (maatschappelijke) ontwikkelingen nader worden ingevuld of in de gewenste richting 
worden gestuurd. 
 
Dit plan is gebaseerd op het beleid neergelegd in diverse vastgestelde beleidsuitspraken (zie 
bijlage 2 Overzicht beleidsnota’s). 
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3.2 Ruimtelijk beleid 
 

3.2.1 Rijksbeleid 
 
Op rijksniveau is de 5e Nota ruimtelijke ordening het belangrijkste ruimtelijke beleidskader. In 
deze nota zijn de hoofdlijnen voor het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd. De 5e Nota bevat 
geen beleid dat direct doorwerkt naar de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied. 
 
Wat betreft het ruimtelijk beleid zijn de Vecht en de uiterwaarden een onderdeel van de 
Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. De afstand van de begraafplaats is dermate groot 
dat er nauwelijks relatie tussen beide gebieden is. Een groenere inrichting, die de uitbreiding 
van de begraafplaats met zich mee brengt, leidt tot enige verbetering van de natuurwaarde. 
 
Wat betreft de inrichting zijn er een aantal eisen en richtlijnen van belang, die worden genoemd 
in de Wet op de lijkbezorging en de Inspectierichtlijn Lijkbezorging van maart 2004 van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). 
De inspectierichtlijn geeft als norm voor de geluidsbelasting van een begraafplaats een 
geluidsbelasting van bij voorkeur 40 dB(A) en maximaal 45 dB(A). Deze norm is gebaseerd op 
de rust die in het algemeen van belang is voor een begraafplaats en in het bijzonder voor de 
verstaanbaarheid bij een rede aan het graf. De huidige begraafplaatsen kennen een hogere 
geluidsbelasting. Ook de toekomstige geluidsbelasting op het gebied dat is uitgekozen voor de 
uitbreiding is hoger dan de gewenste norm (zie verder paragraaf 4.2.1 Geluid). Rondom de 
begraafplaats moet voldoende ruimte beschikbaar zijn ten behoeve van voorzieningen om het 
zicht op de begraafplaats te voorkomen. De afstand van een graf tot de erfscheiding moet 
tenminste 1 meter zijn. Begraafplaatsen en de naastgelegen bestemmingen moeten elkaar zo 
weinig mogelijk negatief beïnvloeden en de begraafplaats moet een dienovereenkomstige 
bestemming hebben, zodat zij overeenkomstig de wensen van de nabestaanden langere tijd in 
stand gehouden kan worden. 
Er is een bodem van tamelijk grofzandig materiaal nodig. De gemiddelde hoogste 
grondwaterstand moet minimaal 30 cm beneden het onderste graf zijn. De afstand tussen de 
graven onderling moet minimaal 30 cm zijn. Maximaal zijn er drie lagen in een (normaal) graf, 
met tussen iedere laag een laag grond van minimaal 30 cm toegestaan. Boven de bovenste 
kist (of het omhulsel) moet een laag grond van minimaal 65 cm zijn. Voor alle mogelijke 
uitbreidingen van Kranenburg en Bergklooster betekent dit dat de grond ca. 2 meter 
opgehoogd zal moeten worden. Een begraafplaats mag niet (komen te) liggen in een 
grondwaterbeschermingsgebied. Dat is in het plangebied niet het geval. In het algemeen dient 
de ingang voor bezoekers gescheiden te zijn van de ingang voor de bedrijfsvoering en dienen 
bedrijfshandelingen aan het zicht van bezoekers en omwonenden onttrokken te zijn. Er dient 
voldoende parkeergelegenheid te zijn en adequate voorzieningen voor het formeren en 
parkeren van de uitvaartstoet. De verbinding met de openbare weg dient goed en 
verkeersveilig te zijn en bij voorkeur in de nabijheid van openbaar vervoer voorzieningen en 
doorgaande wegen. Bij voorkeur mogen er geen leidingen en kabels doorheen lopen anders 
dan nodig voor de voorzieningen van de begraafplaats zelf. 
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3.2.2 Provinciaal beleid 
 
Op provinciaal niveau is het streekplan Overijssel 2000+ het belangrijkste ruimtelijke 
beleidskader. Het streekplan geeft de hoofdlijnen van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling 
voor de lange termijn aan voor Overijssel, zoals de provincie deze nastreeft. Met betrekking tot 
de ontwikkeling van steden en dorpen is het hoofduitgangspunt vastgelegd dat de positie van 
het stadsgewest Zwolle op het gebied van wonen, werken en voorzieningen versterkt moet 
worden. 
 

 
Plankaart 2 functiekaart Streekplan Overijssel 2000+  
 
Het plangebied is op de plankaart van het streekplan aangeduid als stedelijk gebied 
(stadsgewest). De bestaande bosgebieden aan de westzijde van de begraafplaats Kranenburg 
zijn op de natuurbeleidskaart in het streekplan aangeduid als bestaande natuur- en 
bosgebieden. 
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Plankaart 3 natuurbeleidskaart Streekplan Overijssel 2000+ 
 

3.2.3 Gemeentelijk beleid 
 
Op gemeentelijk niveau zijn het structuurplan, het bestemmingsplan en het begraafbeleid van 
belang voor het ruimtelijke beleid in het plangebied. 
 

Structuurplan 
 
In het Structuurplan 1996 wordt gesproken over een tweetal hoofdstrategieën: actief beheer en 
ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Het actief beheer heeft vooral betrekking op de zorg voor de dagelijkse leefomgeving. Deze 
heeft voortdurend onderhoud en aandacht nodig, zodat het bestaande kwalitatief op peil blijft 
maar ook aan nieuwe eisen blijft voldoen. Hierin speelt de gemeente een actieve rol want zodra 
de kwaliteit achteruit dreigt te gaan, komt haar verantwoordelijkheid voor actief beheer in beeld. 
Hiernaast zal Zwolle allerlei uitbreidingen ondergaan door de ontwikkeling van nieuwe woon- 
en werkgebieden en belangrijke voorzieningen. Deze stedelijke uitbreidingen moeten meer zijn 
dan alleen een kwantitatieve oplossing. De gemeentelijke verantwoordelijkheid in de ruimtelijke 
ontwikkeling is ervoor te zorgen dat de uitbreidingen ook een functie hebben als voortzetting en 
versterking van de stedenbouwkundige en functionele structuur. 
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Plankaart Structuurplan Zwolle 1996 
 
Het plangebied heeft de beheersbestemming parklandschap. Stad en land ontmoeten elkaar 
hier in een aantrekkelijk landschap. Een parklandschap is een groot multifunctioneel 
buitengebied in de directe nabijheid van de stad. In een parklandschap zijn typisch landelijke 
functies – zoals agrarische bedrijven, landgoederen, bos en natuurterreinen – geïntegreerd met 
typische groene stadsrandfuncties zoals sportterreinen, volkstuinen en de begraafplaats. Een 
parklandschap heeft een hoge graad van publieke toegankelijkheid . Anderzijds is het visueel 
doorgaans meer besloten dan de open landbouwgebieden. De karakteristieke elementen van 
het landschap worden zo veel mogelijk ontzien en versterkt opgenomen in een grotere 
landschapsstructuur. Bestemmingswijzigingen binnen het parklandschap zullen veelal ten 
koste gaan van het landbouwareaal. 
 

Bestemmingsplan 
 
Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied Zwolle uit 1979 (zie verder 
paragraaf 1.4 Geldende bestemmingsplannen). 
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Begraafbeleid 
 

Voorbereiding uitbreiding begraafplaats Kranenburg in 1999 
 
Op 26 april 1999 heeft de raad besloten om een lange termijn visie op te laten stellen voor de 
uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg inclusief een schetsontwerp voor de uitvoering 
van een eerste fase en in deze visie te betrekken de hiermee samenhangende mogelijkheden 
voor inpassing, verplaatsing of beëindiging van de huidige functies in het plangebied. 
Het volgende werd toen overwogen: 
 
“Zwolle kent vier gemeentelijke begraafplaatsen. Veruit de grootste is Kranenburg, daarnaast 
zijn er Voorst, Windesheim en Meppelerstraatweg. 
Op de begraafplaats “Meppelerstraatweg” vinden momenteel alleen nog enkele bijzettingen per 
jaar plaats en het beleid is gericht op sluiting. "Voorst" en "Windesheim" hebben nog voldoende 
capaciteit voor de gebieden, waarop deze begraafplaatsen zich voornamelijk richten namelijk 
Windesheim en Westenholte. Beide hebben echter geen ruimte voor grootschalige 
uitbreidingen. 
Hoewel in principe gekozen zou kunnen worden voor een geheel nieuwe begraafplaats, zijn er 
goede redenen om de centrale begraafplaats Kranenburg verder uit te breiden. 
Uit bedrijfseconomisch oogpunt is concentratie van de meeste begrafenissen op één plek veruit 
te prefereren boven nog meer verspreide locaties. Voorzieningen als een aula, bedrijfsruimten, 
parkeergelegenheid e.d. kunnen beter worden benut dan wel krijgen meer draagvlak voor 
verdere ontwikkeling. Daarnaast is de inzet van personeel efficiënter (vermindering rijtijden, 
toezicht). 
Uit ruimtelijk oogpunt past verdere uitbreiding van de begraafplaats hier uitstekend. Samen met 
de particuliere begraafplaats Bergklooster en het particuliere Crematorium (inclusief strooiveld) 
vormt Kranenburg een samenhangend "rust en stilte-gebied" dat uitstekend past binnen de 
“stedelijke hoofdgroenstructuur” uit het Groenbeleidsplan 1998 en de aanduiding “park-
landschap” uit het Structuurplan 1996. 
Ook verhoudt deze locatie zich goed met de plannen rond de Doorkijk “A-28-Zone”, waar de 
stedelijke verdichting zich juist voor zal doen in het gebied dat globaal ligt tussen afslag Zwolle-
Noord en afslag Zwolle-Zuid en zeker niet in het gebied tussen de Haersterveerweg en de 
Vecht.  
Praktisch gezien zijn er nog enkele voordelen: 
De grond is geheel in eigendom van de gemeente. Hiervan is circa 5 hectare in gebruik als 
stadskwekerij. De overige circa 10 hectare is grotendeels vrij van langdurige pacht.  
Binnen afzienbare tijd wordt er een geluidsscherm geplaatst ter hoogte van Kranenburg aan de 
noordzijde van de A28 (vanuit de optiek van milieuhygiëne een belangrijke vereiste in verband 
met de verstaanbaarheid van toespraken in de open lucht). Overigens zal voor dit 
geluidsscherm een strook van circa 30 meter moeten worden gereserveerd.  
Tot slot is de begraafplaats uitstekend bereikbaar. 
Geconcludeerd kan worden dat uitbreiding van de begraafcapaciteit in Zwolle gezocht moet 
worden aansluitend op de huidige begraafplaats Kranenburg. Het ligt voor de hand om de 
andere gemeentelijke begraafplaatsen in de toekomst niet verder uit te breiden c.q. op termijn 
te beëindigen (hiernaar zal nadere studie verricht moeten worden). 
De visie vormt de basis voor het maken van een bestemmingsplan. Het ligt in de rede voor het 
eerst uit te gaan van een ruimtebeslag dat een begraafcapaciteit biedt voor de komende circa 
20 jaar en deze ook direct als begraafplaats te bestemmen. Voor mogelijke verdere 
uitbreidingen op deze locatie zal na deze periode tevens ruimte moeten blijven gereserveerd 
(echter nog niet direct als zodanig te worden bestemd). De lange termijnvisie behelst globaal 
de “driehoek” Bergkloosterweg, Haersterveerweg, rijksweg A28.” 
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Eindadvies commissie begraafbeleid in 2000 
 
Op 7 november 2000 hebben burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met het 
advies van de commissie begraafplaatsen inzake uitbreiding van de Zwolse begraafplaatsen. 
Deze commissie was dat jaar door burgemeester en wethouders ingesteld om te komen tot een 
beleidslijn ten aanzien van alle aspecten van het begraafbeleid, met aandacht voor de rol 
daarin van de gemeente en andere partijen, waaronder besturen van begraafplaatsen en 
begrafenisondernemers. Tevens was gevraagd naar een visie op de culturele aspecten van het 
begraven, rekening houdend met specifieke wensen van verschillende (religieuze) 
groeperingen in de samenleving. 
Het advies luidde als volgt: 
- “De commissie is van mening dat het realiseren  van voldoende begraafcapaciteit het best 

ingevuld kan worden door uitbreiding van de begraafplaats “Kranenburg”. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat ook de uitbreidingsbehoefte van de begraafplaats Bergklooster in 
hetzelfde plangebied wordt opgenomen. De commissie gaat uit van verdere samenwerking 
tussen diverse partijen op Kranenburg zodat een adequaat voorzieningenniveau en 
daarmee een goede dienstverlening aan de Zwolse bevolking kan worden aangeboden. De 
commissie acht het ongewenst om in uitbreidingswijken nieuwe, kleine begraafplaatsen aan 
te leggen. Er worden geen historische belangen mee gediend. Ervaring in andere steden 
leert bovendien dat zelfs met een minimum aan voorzieningen de kosten zo hoog zijn dat 
kostendekkende tarieven toekomstige gebruikers zullen afschrikken. 

- Het duurt namelijk geruime tijd voordat een nieuwe begraafplaats de gewenste 
aantrekkelijke uitstraling heeft. Daarnaast is de keuzevrijheid die het publiek heeft een 
belangrijke risicobepalende factor voor een goede exploitatie van een nieuwe 
begraafplaats. 

- Ten aanzien van de overige begraafplaatsen “Voorst” en “Windesheim” beveelt de 
commissie aan om verder te gaan op de ingeslagen weg en tot afspraken te komen over 
inrichting en beheer. Dat wil zeggen op de huidige schaal te exploiteren en niet verder uit te 
breiden. 

- De begraafplaats aan de Meppelerstraatweg kan in de toekomst een beperkte functie 
vervullen. In overleg met het aangrenzende R.K. kerkhof Bisschop Willebrordlaan kunnen 
afspraken gemaakt worden over het gezamenlijk gebruik van voorzieningen, onder andere 
door het realiseren van een directe verbinding tussen beide begraafplaatsen.“ 

 

Uitbreiding begraafplaats Kranenburg 1e fase Parnassusberg in 2001 
 
Op 10 december 2001 stemde de raad in met een eerste fase voor uitbreiding van de 
begraafplaats Kranenburg op basis van het rapport “begraven en cremeren in de 21e eeuw”. 
In de periode 1999-2000 waren de verschillende uitbreidingsmogelijkheden uitputtend 
onderzocht. Het eindadvies van de commissie begraafbeleid en het overleg met de provincie 
Overijssel zijn richtinggevend geweest voor de in 2001 gemaakte keuze. Daarbij is een korte 
(1e uitbreiding) en lange termijn visie gemaakt door bureau Copijn in Utrecht. Dit bureau is ook 
betrokken geweest bij de uitbreiding van Kranenburg in 1991. Voor deze uitbreiding 
“Parnassusberg” geheten was gekozen voor het terrein aan de zuidoost zijde van de 
begraafplaats, grenzend aan de uitbreiding van 1991. Dit terrein vormde daarvoor een 
onderdeel van de gemeentekwekerij. 
Het gebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied Zwolle en heeft de 
bestemming tuinbouwgebied. Voor het realiseren van de uitbreiding moet, vooruitlopend op het 
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opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Kranenburg, vrijstelling worden verleend van 
het bestemmingsplan. 
De ruimtelijke onderbouwing voor die procedure, waarin ook de locatiekeuze is gemotiveerd,  
maakt deel uit van een separaat raadsbesluit voor deze vrijstellingsprocedure. 
De volgende fasen uit de lange termijn visie zijn niet mogelijk binnen het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied Zwolle. Voor het gebied tussen de Haersterveerweg, de 
Bergkloosterweg en de A28 zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. De 
planvorming wordt gestart op het moment dat er duidelijkheid is over de ontwikkelingen in het 
gebied. 
 

rapport “begraven en cremeren in de 21e eeuw” in 2001 
 
Over het rapport “begraven en cremeren in de 21e eeuw” werd bij het besluit over de uitbreiding 
1e fase Parnassusberg het volgende overwogen: 
“Het bevat mede een landschapsvisie en vormt de basis voor een uit te werken Masterplan. 
Daarvoor is het gebied in ogenschouw genomen liggende tussen de rijksweg A28, de 
Bergkloosterweg en de Haersterveerweg. Uitgegaan is van het streven het gehele plangebied 
zonodig voor de komende 40 à 50 jaar in te richten als een begraaf- en uitvaartgebied dat in 
harmonie met het omringende landschap is vormgegeven. Het rapport geeft een 
samenhangend beeld van de verschillende (toekomstige) functies in het gebied en de verdere 
uitbreidingsmogelijkheden na de 1e fase van de uitbreiding. De eerstvolgende uitbreiding vindt 
plaats in het gebied aan de zuidoost zijde van de begraafplaats, aansluitend bij de 1e fase en 
zal capaciteit bieden tot ± 2020. 
Daarna zal het gebied tussen deze uitbreiding en de huidige toegangsweg worden ingericht en 
vervolgens het gebied ten zuidwesten van de begraafplaats. Vermoedelijk zal alsdan de 
begraafplaats in zijn totaliteit zelf kunnen voorzien in het jaarlijks aantal nieuw uit te geven 
graven vanwege terugval aan de gemeente ( niet verlengen van de uitgifteduur, 
afstandsgraven). Dit is echter onder andere afhankelijk van de groei van de gemeente, 
ontwikkeling van de sterftecijfers, en het toenemen van het aantal crematies. 
De vereniging tot begraven Bergklooster heeft op de bestaande begraafplaats nog een 
begraafcapaciteit voor nieuw uit te geven graven tot 2007-2008. Nadat in 1999 
uitbreidingsmogelijkheden in noordoostelijke richting (voormalige autosloperij) definitief werden 
geblokkeerd, zijn verschillende andere opties – mede door de commissie begraafbeleid – 
onderzocht. Enerzijds zal bij uitbreiding het handhaven van de begraafcultuur en identiteit van 
Bergklooster voorop staan en anderzijds moeten aansluiten op de landschappelijke visie van 
bureau Copijn, passend in het Masterplan. Bergklooster zal zelf binnen de nog in het 
Masterplan vast te stellen kaders het ontwerp maken voor de uitbreiding. 
Aan het crematorium is in 1995 ± 6000 m² grond verkocht voor de aanleg van een algemeen 
strooiveld. Dit strooiveld ligt aan de oprijlaan van Kranenburg. Op een deel van dit veld hebben 
nog geen verstrooïngen plaatsgevonden. Met het crematorium zal worden onderhandeld over 
teruggave van dit deel en compensatie elders binnen het gebied. Voorts worden met het 
crematorium gesprekken gevoerd over het binnen afzienbare tijd te verwachten ruimtegebrek 
voor urnengraven/tuinen. 
Het rapport bevat mede een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw te bouwen 
uitvaartcentrum op Kranenburg. Er is voor gekozen het gebouw met meerdere functies centraal 
te positioneren  ten opzichte van de huidige begraafplaats en toekomstige uitbreidingen. Het 
rapport dient derhalve mede als onderlegger voor een op te stellen conceptintentieverklaring. 
Daarmee zullen de deelnemers in de nieuwbouw, de uitvaartondernemers Monuta en Yarden, 
de nodige  stappen kunnen  zetten voor de ontwikkeling en bouw van het uitvaartcentrum.” 
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Compromisvoorstel uitbreiding begraafplaatsen in 2002 
 
Op 23 juli 2002 besloten burgemeester en wethouders de uitbreiding voor de begraafplaats 
Bergklooster te verplaatsen naar het gereserveerde uitbreidingsgebied van de gemeentelijke 
begraafplaats Kranenburg, in casu de in het toenmalige conceptmasterplan genoemde 
"dwaaltuin" (nu “Bergklooster” genaamd). 
Tevens werd besloten om het totale gebied binnen de bestaande driehoek (rijksweg A28, 
Haersterveerweg, Bergkloosterweg) vanaf ± 2020/2025 aan te wijzen voor uitvaart-, begraaf -
en crematieactiviteiten. 
Verder werd nog het volgende overwogen: 
“Aan de noordkant van de A28 komt binnen afzienbare tijd een geluidsscherm vanaf de brug 
over de Vecht tot aan de oprijlaan van Kranenburg. De vormgeving van de uitbreidingen van de 
begraafplaats brengt met zich mee, dat tijdig zal moeten worden geanticipeerd op genoemde 
verbreding van de A28 rond 2015 in verband met het doortrekken van de geluidswal vanaf de 
oprijlaan naar Kranenburg tot aan de Haersterveerweg. 
Het in gebruik nemen van het uitbreidingsgebied “Tumuli’s” (links van de oprijlaan van 
Kranenburg) zal nu de plannen gewijzigd worden plaatsvinden rond 2015-2020. Dit gebied 
loopt afgescheiden door bosschages en water door tot op enkele tientallen meters van het     
tenniscomplex.” 
 

Masterplan Kranenburg in 2003 
 
Op 28 oktober 2003 heeft de raad het Masterplan Kranenburg vastgesteld als kader voor de 
ontwikkeling van de begraafplaats Kranenburg tot ± 2040. Hierbij werd het volgende 
overwogen: 
“Het thans voorliggende masterplan is opgesteld door een in 2001 gestarte werkgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de direct belanghebbende partijen, te weten 
begraafplaats Bergklooster, crematorium Kranenburg, de uitvaartondernemers Monuta en 
Yarden en gemeentelijke vertegenwoordigers, daarbij geadviseerd door bureau Copijn, tuin -en 
landschapsarchitecten in Utrecht.  
Vaststelling van het Masterplan betekent dat voor onbepaalde tijd, de “Zwolse” overlijdens -, 
begraaf -en crematieactiviteiten worden geconcentreerd op Kranenburg. Voorts zullen de 
belanghebbende partijen, die in dit gebied werkzaam zijn, hun activiteiten op basis van te 
maken afspraken verder kunnen ontwikkelen en uitbouwen.  Daarmee ontstaat op het ook 
landelijk bekend bestaande parklandschap “begraafplaats Kranenburg” een unieke 
samenwerkingsvorm en wordt geanticipeerd op de toename van de sterftecijfers in de 
komende decennia. Qua fasering beslaan de ontwikkeling en uitbreiding van de gemeentelijke 
begraafplaats Kranenburg  een periode tot aan ± 2040.  
Met de vaststelling van het Masterplan wordt uitwerking gegeven aan de hiervoor genoemde  
overgenomen adviezen van de commissie begraafbeleid ten aanzien van Kranenburg. 
 
Belangrijk is uitvoering te geven aan het eerder ingenomen uitgangspunt de gemeentelijke 
begraafplaats Kranenburg aan te wijzen als de centrale gemeentelijke begraafplaats. Het 
gehele plangebied zal daarvoor de komende 40 à 50 jaar worden ingericht en in harmonie 
vorm worden gegeven als een begraaf- en uitvaartgebied en parklandschap. 
 
Daarvoor was het tevens noodzakelijk het totale gebied binnen de bestaande driehoek (A28, 
Haersterveerweg, Bergkloosterweg) vanaf ± 2020/2025 aan te wijzen voor uitvaart-, begraaf- 
en crematieactiviteiten. De huidige sportvoorzieningen zullen vanaf die periode gefaseerd 
worden verplaatst. De planologische aanpassingen vinden tijdig plaats. 
 
Het rapport “begraven en cremeren in de 21ste eeuw” bevat mede een landschapsvisie en 
vormt de basis voor het uit te werken Masterplan. Daarvoor is het  hiervoor genoemde gebied 
in ogenschouw genomen.   
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Het plan gaat uit van de volgende gefaseerde uitwerking: 
 
- De huidige uitbreiding, “de Parnassusberg”, is nagenoeg klaar en kan vermoedelijk eind 

2003 in gebruik worden genomen; 
- De daarna volgende uitbreiding, “de Structuurtuin”,  is gesitueerd ten oosten van het nieuw 

te bouwen uitvaartcentrum en zal tegelijk met de bouw van het uitvaartcentrum in 2005 
worden aangelegd; 

- De uitbreiding “de boomgaard”  vindt plaats in het gebied aan de zuidoost zijde van de 
begraafplaats en zal capaciteit bieden tot ± 2015; 

- “De Tumuli”  is een extensief begraafgedeelte voor de periode tot 2020; 
- Daarna volgt “de Overtuin” voor de periode van 2020 tot 2030; 
- “De (nieuwe) Dwaaltuin” voor de periode tot ± 2040/2050. 
 
Vrijwel zeker zal de begraafplaats op een gegeven moment daarna zonder verdere 
uitbreidingen zich zelf kunnen voorzien in het jaarlijks aantal nieuw uit te geven graven 
vanwege terugval aan de gemeente (niet verlengen van de uitgifteduur, afstandsgraven, 
hergebruik algemene graven etc.). Dit omslagmoment is onder andere afhankelijk van de groei 
van de gemeente, ontwikkeling van de sterftecijfers en het toenemen van het aantal crematies. 
 
Bij de toekenning van het voorbereidingskrediet voor het Masterplan is aangegeven dat dit 
krediet tevens wordt aangewend voor het voorbereidend bouwkundig onderzoek voor 
verplaatsing/nieuwbouw van een machineloods, opslag materialen/grond/afval en het 
onderkomen van de medewerkers. Dit was ook één van de aanbevelingen van de commissie 
begraafbeleid. De huidige ruimten voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen waaronder 
Arbo-normen. Daarnaast is het noodzakelijk deze te verplaatsen naar de rand van de 
begraafplaats - nabij Bergklooster - om conflicterende  activiteiten centraal op de begraafplaats 
te voorkomen. Door de nieuwe uitbreidingen en infrastructuur is het tevens niet meer goed 
mogelijk om met zwaar materieel op de huidige werkplekken te komen. Nieuwbouw/verbouw 
op de huidige plekken is aldus niet echt mogelijk en zal zeker niet minder kostbaar uitvallen. 
Ten slotte is het van belang dat de plekken van de huidige loods en afvalplaats beschikbaar 
komen voor de aanleg van nieuwe graven tegen betrekkelijk lage kosten. 
 
De gemeentelijke aula zal na de bouw van het uitvaartcentrum als zodanig geen dienst meer 
doen bij de normale uitvaarten. Dit betekent dat investeringen voor modernisering en/of een 
nieuwe gemeentelijke aula conform het advies van de commissie begraafbeleid kunnen 
achterwege blijven. De gemeentelijke activiteiten op de begraafplaats worden daarmee 
versoberd en min of meer teruggebracht tot de eigenlijke “core business”, te weten het delven, 
openen, sluiten van graven en groen- en onderhoudstaken.” 
 

3.3 Archeologisch beleid 
 
Het archeologisch beleid is gebaseerd op de Archeologiewet. 
Gebieden die volgens de archeologische waarderingskaart een vondstkans hebben van 50% of 
meer (zie hiervoor paragraaf 2.2.1) hebben de dubbelbestemming “Archeologisch waardevol 
gebied” gekregen. Voor bepaalde ingrepen in de bodem (zie hiervoor paragraaf 6.3, artikel 10) 
dient de aanvrager van een reguliere bouwvergunning in het belang van de archeologische 
monumentenzorg een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein 
dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders in voldoende mate is vastgesteld. Aan een reguliere bouwvergunning kunnen in dit 
verband voorschriften worden verbonden. 
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3.4 Verkeersbeleid 
 
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 
Het Zwolse mobiliteitsbeleid vloeit voort uit het rijks- en provinciaal beleid en is verwoord in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (februari 2001). Het plan stelt dat de toenemende groei 
van de stad en de bijbehorende groei van het autoverkeer in goede banen geleid moet worden 
en dat daarvoor forse inspanningen nodig zijn die meer vragen dan het oplossen van 
verkeerskundige problemen. De onderstaande centrale doelstelling is geformuleerd: 
Het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor 
sociaal-economische activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zo veel mogelijk 
beperkt worden. 
 
In de nabije toekomst vinden in de naaste omgeving van het plangebied geen belangrijke 
veranderingen in de verkeersstructuur plaats. 
Pas na 2015 moet rekening worden gehouden met een verbreding van de rijksweg A28. 
Bij de vormgeving van de uitbreidingen van de begraafplaats zal wel tijdig moeten worden 
geanticipeerd op een mogelijke verbreding van de rijksweg A28 en het eventueel doortrekken 
van geluidsschermen en/of de aanleg van een geluidswal vanaf de Bergkloosterweg tot aan de 
Haersterveerweg.  
 
De huidige verkeersstructuur is weergegeven op kaart 5. 

3.5 Milieubeleid 
 
De gemeente Zwolle heeft geen milieubeleidsplan. Wel heeft de gemeente in het Meerjarig 
Ontwikkelingsprogramma (MOP) haar beleid op dit terrein geformuleerd. 
Ook zijn er voor verschillende deelgebieden beleidsplannen vastgesteld: energie, afval en 
bodem. Er is een beleidsnotitie Duurzaam Bouwen in ontwikkeling. Totdat dit beleid is 
vastgesteld wordt bij bouwactiviteiten (zowel nieuwbouw als renovatie) verwezen naar de 
nationale pakketten Duurzaam Bouwen. De gemeente is momenteel bezig om een milieuvisie 
op te stellen, waarin de samenhang tussen de verschillende beleidsplannen duidelijk wordt 
gemaakt en op grond van afweging van belangen, efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering 
van (onderdelen van) de beleidsplannen een prioritering is aangegeven. 
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3.6 Groenbeleid 
 
Rijks- en provinciaal groenbeleid: 
Voor het bestaande bos is de algemene bescherming daarvan in het Streekplan van 
toepassing. Voor enige aantasting is het nodig dat er een zwaarwegend maatschappelijke 
belang is en dat aangetoond wordt dat de gewenste functieverandering niet ergens anders kan 
plaatsvinden. De bestaande bossen vallen verder onder de Boswet. Functieverandering moet 
daarom getoetst worden aan de “Richtlijnen voor de toepassing van het compensatiebeginsel 
voor natuur, bos en landschap” (1999). Dit beleid gaat uit van het in principe afwijzen van 
aantasting van bosgebieden. Alhoewel in de nota gesproken wordt over het afwijzen van het "in 
zijn geheel vellen van zeer waardevolle bossen", waarvan in dit geval geen sprake zou zijn, 
gelden ook het aantasten van de bosbodem en het wijzigen van de bestemming als aantasting. 
Voor sommige gebieden kan van het uitgangspunt (in principe afwijzen) worden afgeweken, 
indien sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en als alternatieve locaties of 
uitvoeringswijzen ontbreken. In dat geval moet de schade worden gecompenseerd door de 
aanleg van nieuw bos. Het bestaande bos op de Eierbelten ten zuidwesten van Kranenburg 
valt in de categorie “Zeer moeilijk tot niet vervangbaar”, aangezien de bosbodem ouder is dan 
100 jaar. Volgens de richtlijnen zijn aantasting en compensatie hier nooit toegestaan. Hierover 
is overleg geweest met de provincie Overijssel, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Het 
standpunt van de provincie is dat er voldoende ruimte op andere plaatsen is voor de uitbreiding 
van Kranenburg en Bergklooster en dat er geen aantoonbare noodzaak is om het bestaande 
bos buiten de begraafplaatsen te gebruiken. De provincie zag geen reden om van het 
vastgestelde beleid af te wijken. 
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Groenbeleidsplan Zwolle: 
Het groenbeleidsplan, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 1998, geeft aan dat de 
hoofdgroenstructuur stevig genoeg moet zijn om duurzaam in stand te worden gehouden en zal 
meerdere functies vervullen, zal natuurwaarden in zich bergen en duidelijk herkenbaar zijn in 
de stad. 

 
Kaart 1 beleidskaart Groenbeleidsplan 1998 
 
Zowel de huidige begraafplaatsen en de bestaande bossen in het plangebied als het 
bestaande agrarische gebied en de sportterreinen maken (als 'bestaand' respectievelijk 'te 
ontwikkelen') deel uit van de stedelijke hoofdgroenstructuur zoals die is vastgelegd in het 
groenbeleidsplan. Meer specifiek maken ze deel uit van de groene vinger aan de oostzijde van 
de stad (Westerveldse Aa - Agnietenberg) en is Kranenburg (mede) betiteld als recreatieve 
gebruiksruimte. De begraafplaatsen zijn in het Groenbeleidsplan geschaard onder het 
gebruiksgroen in tegenstelling tot het beeld- en het natuurgroen. Naast de begraaffunctie heeft 
vooral Kranenburg een, nevengeschikte, functie als wandelpark voor stad- en wijkbewoners. 
Als groene beleidsdoelen gelden voor de begraafplaats Kranenburg en de uitbreiding het 
versterken van de cultuurhistorische waarden van het landgoed en het verbeteren van het 
medegebruik als wandelpark met het accent op bezinning. 
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3.7 Waterbeleid 
 
Na toetsing aan de criteria van risicogebieden conform de Stroomgebiedsvisie Vecht – 
Zwartewater en de aandachtsgebieden wateroverlast uit het Streekplan Overijssel 2000+ van 
de provincie Overijssel wordt geconstateerd dat bij de herzieningen in het gebied in belangrijke 
mate met de wateropgave rekening moet worden gehouden. Dat houdt in dat, waar ten 
behoeve van de nieuwe functie ophogingen van het maaiveld plaats moeten vinden, de 
verloren gegane stroomgebiedsberging gecompenseerd moet worden door aanleg van nieuwe 
bergingsruimte. 
Op basis van onder andere de Beleidsbrief herijking regenwaterbeleid van 21 juni 2004 zal bij 
gebleken geschiktheid van de bodem en wegcunetten het op de wegen en daken van 
gebouwen vallende regenwater via infiltratievoorzieningen in de bodem gebracht worden. De 
grondwaterreserve wordt hiermede vergroot en de afvoer naar oppervlaktewater vertraagd. 
Randvoorwaarden voor het nieuw aan te leggen watersysteem is dat geen wateroverlast voor 
de nabij gelegen bebouwing ontstaat en aan de eisen van drooglegging in het nieuwe 
bestemmingsplan kan worden voldaan. 
Het wijzigen van het agrarisch gebied in het vigerende bestemmingsplan naar een bestemming 
begraafplaats heeft geen wijziging in de hoeveelheid of kwaliteit van het afstromende water tot 
gevolg. 

3.8 Sport- en recreatiebeleid 
Compromisvoorstel uitbreiding begraafplaatsen in 2002: 
Op 23 juli 2002 besloten burgemeester en wethouders het totale gebied binnen de bestaande 
driehoek (rijksweg A28, Haersterveerweg, Bergkloosterweg) vanaf ± 2020/2025 aan te wijzen 
voor uitvaart-, begraaf- en crematieactiviteiten. Dat wil zeggen dat vanaf ± 2020/2025 de 
begraafplaatsen gefaseerd moeten kunnen uitbreiden op het grondgebied van de huidige 
sportvoorzieningen, welke hiervoor zullen moeten wijken. De huidige sportvoorzieningen zullen 
vanaf die periode gefaseerd moeten worden verplaatst. Planologische aanpassing vindt tijdig 
plaats. Hierbij werd het volgende overwogen: 
“De uitbreiding voor de begraafplaats Bergklooster zal (nu niet meer op de huidige 
sportterreinen) plaatsvinden (maar) in het uitbreidingsgebied van de gemeentelijke 
begraafplaats Kranenburg (in plaats van de gemeentelijke 2e fase uitbreiding in 2008/2010, 
met name op de in het conceptmasterplan genoemde "dwaaltuin"( nu “Bergklooster” geheten). 
Het in gebruik nemen van het uitbreidingsgebied “Tumuli’s” (links van de oprijlaan van 
Kranenburg) zal nu plaatsvinden rond 2015-2020. Dit gebied loopt afgescheiden door 
bosschages en water door tot op enkele tientallen meters van het tenniscomplex. 
Overigens zullen zodra de verwachte verbreding van de rijksweg A28 (± 2015) aan de orde is   
- voor zover nu bekend - enkele banen van de tennisvereniging en 1 veld van de 
hockeyvereniging moeten worden verlegd/verplaatst.” 
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4 Beperkingen 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten die beperkingen met zich meebrengen bij het 
toekennen van bestemmingen. Het betreft zowel de diverse milieuaspecten als de ligging van 
kabels, leidingen en straalpaden. 
Op kaart 7 is een overzicht opgenomen van alle beperkingen die van belang zijn voor het 
plangebied met uitzondering van geluid dat ter verduidelijking als eerste op een aparte kaart 6 
wordt weergegeven. 
 

4.2 Milieu 

4.2.1 Geluid 
 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het opstellen van bestemmingsplannen 
rekening worden gehouden met de geluidsproductie van wegverkeer, industrie en spoorwegen. 
Aan deze aspecten wordt in deze paragraaf aandacht besteed. De geluidsproductie van 
spoorwegen is niet relevant voor dit plangebied gezien de grote afstand tot de spoorwegen. 
 
Geluidsniveaukaart wegverkeerslawaai 
Zwolle heeft in 1997 op basis van de Wgh een geluidsniveaukaart vastgesteld die geldig is tot 
2007. Op deze kaart staan alle zoneplichtige wegen met hun 50 dB(A) en 55 dB(A) contouren 
met uitzondering van de rijksweg A28. Deze contouren geven slechts een globale indicatie van 
de actuele geluidscontouren, omdat ze al in 1997 zijn berekend. Voor de omgeving van het 
plangebied betekent dit dat de Haersterveerweg en de Brinkhoekweg zoneplichtig zijn (zie 
kaart 6). Volgens de Wgh moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de 
geluidsbelasting, indien een bestemmingsplan geluidsgevoelige functieveranderingen toestaat 
voor gebieden die liggen langs zoneplichtige wegen. Binnen de in het plangebied gelegen 
zones van de Haersterveerweg en de Brinkhoekweg worden geen nieuwe geluidsgevoelige 
functies opgenomen, zodat voor de geluidsbelasting van deze wegen een nader akoestisch 
onderzoek achterwege kan blijven. 
 
Wegverkeerslawaai rijksweg A28 
De huidige begraafplaatsen ondervinden geluidsoverlast van de rijksweg A28. De rijksweg A28 
is een zoneplichtige weg. Voor de ligging van de geluidszone van de A28 in het plangebied 
wordt verwezen naar kaart 6. 
Begraafplaatsen zijn echter niet als geluidsgevoelige bestemming opgenomen in de Wgh. Voor 
begraafplaatsen worden daarom in de Wgh geen grenswaarden voor de maximaal toelaatbare 
geluidsbelasting aangegeven. Wel is er in de Inspectierichtlijn Lijkbezorging van het Ministerie 
van VROM een advies gegeven voor een geluidsbelasting van bij voorkeur 40 dB(A) en 
maximaal 45 dB(A). Dit advies is gebaseerd op de rust die in het algemeen van belang is voor 
een begraafplaats en in het bijzonder de verstaanbaarheid bij een rede aan het graf. De 
huidige begraafplaatsen kennen een hogere geluidsbelasting tot maximaal 52 dB(A). 
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Voor zover bekend is dit geen groot probleem. Er is een draagbare geluidsinstallatie aanwezig, 
mede in verband met de verstaanbaarheid bij harde wind. 
Een uitbreiding naar het zuiden toe zal een nog hogere geluidsbelasting krijgen. In het kader 
van de aanleg van de extra rijstroken op de A28 zijn er geluidwerende voorzieningen langs de 
weg gekomen (aan de noordzijde ter hoogte van de Bergkloosterweg een scherm, aan de 
zuidzijde een verhoging van de bestaande wal met een scherm). Deze voorzieningen dienen 
met name om de geluidsbelasting van de langs de Bergkloosterweg liggende woningen binnen 
de daarvoor geldende grenswaarde te brengen. Rijkswaterstaat hanteert voor wat betreft de 
begraafplaats een voorkeursgrenswaarde voor binnenstedelijke gebieden van 60 dB(A). De 
geluidsbelasting is door de geluidwerende voorzieningen verminderd, vooral in het gebied waar 
de eerste uitbreidingen voor Kranenburg (Structuurtuin) en Bergklooster zijn gepland, maar ligt 
boven de norm van het ministerie van VROM. 
Ten behoeve van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de begraafplaatsen is in 2005 
een akoestisch onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de over 10 jaar te verwachte 
geluidsbelasting in het plangebied vanwege het wegverkeer op de A28. 
Door Rijkswaterstaat directie Noord-Oost zijn de verkeersintensiteiten van de A28 voor het jaar 
2015 opgegeven. In tabel 1 is een overzicht van deze verkeersintensiteiten weergegeven. 
 
Tabel 1.Overzicht verkeersgegevens van de rijksweg A28 voor het jaar 2015. 
 

Verdeling per uur in % Wegtracé Etmaalintensiteit Wegdek % daguur 
*LV *MV *ZV 

Rijksweg A28 102.000 ZOAB 6,6 84,1 7,19 8,71 
 
De rijsnelheid bedraagt 100 km/uur. 
*LV= lichte motorvoertuigen; *MV= middelzware motorvoertuigen; *ZV= zware motorvoertuigen 
 
De berekeningen van de voor 2015 verwachte geluidsbelasting laten na aftrek van 2 dB(A) een 
geluidsniveau zien van ca. 47 dB(A) in de noordoosthoek van de voor Bergklooster 
gereserveerde uitbreiding tot 65 dB(A) voor gedeelten van de voor Kranenburg geplande 
uitbreidingen vlak langs de A28. De geluidsbelasting van de bestaande begraafplaatsen 
varieert tussen 42 dB(A) en 52 dB(A). Voor verdere details wordt verwezen naar kaart 6 Geluid. 
Bij de weergave van de geluidscontouren op deze kaart heeft de aftrek van 2 dB(A) reeds 
plaatsgevonden. 
 
Het nu reeds aanbrengen van meer en hogere geluidwerende voorzieningen is een te grote 
kostenpost (ca. 2,5 miljoen euro) voor het project van de uitbreiding van de begraafplaatsen. 
De feitelijke uitvoering zal van noord naar zuid plaatsvinden in de richting van de A28. Tegen 
het jaar 2015 aan het eind van de planperiode wordt een nieuwe reconstructie van de A28 
verwacht. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidwerende voorzieningen voor die reconstructie 
kan rekening worden gehouden met de dan in de nabijheid van de rijksweg gekomen 
begraafplaatsen. 
 
Industrielawaai industrieterrein de Vrolijkheid 
In de uiterste zuidwesthoek van het plangebied bevindt zich het noodoostelijkste deel van de 
bestaande geluidszone van het industrieterrein de Vrolijkheid (zie kaart 6). 
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Deze zone is op de plankaart weergegeven. Er worden geen wijzingen in de bestaande 
zonegrens aangebracht. Binnen deze zone bevinden zich geen geluidsgevoelige 
bestemmingen. Ook zijn hier geen ontwikkelingen voorzien. Nader akoestisch onderzoek is dan 
ook niet nodig. 
Industrielawaai crematorium: 
Buiten de geluidszone ligt het bestaande crematorium. Crematieovens die voldoen aan de 
laatste stand der techniek veroorzaken voor omwonenden geen geluidsoverlast ten gevolge 
van crematieprocessen. Onder normale omstandigheden levert een crematorium dan ook geen 
significante bijdrage aan het referentieniveau van industrielawaai. 
Op grond van de Zwolse staat van bedrijfsactiviteiten, welke gebaseerd is op de VNG-uitgave 
“Bedrijven en milieuzonering” is een afstand van ten minste 30 meter van een rustige woonwijk 
vereist voor het aspect geluid. Hieraan wordt ruimschoots voldaan. 
Aan de geluidsproductie worden in de milieuvergunning krachtens de Wet milieubeheer de 
volgende eisen gesteld: 
Het Laeq  (equivalente geluidsniveau) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen 
en installaties alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag gemeten op 5 
meter hoogte op enig punt op de terreingrens niet meer bedragen dan: 
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 
Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 07.00 en 19.00 uur de niveaus 
van de periode tussen 19.00 en 23.00 uur. 
Piekwaarden die een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties 
alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende 
activiteiten mogen ter plaatse van woningen van derden en/of andere geluidsgevoelige 
bestemmingen gemeten als Lmax in de meterstand “fast” niet meer bedragen dan: 
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 
Het gebruik van radio’s, akoestische signalering en omroepinstallaties is slechts toegestaan, 
indien deze geluidsbronnen buiten de inrichting niet hoorbaar zijn. 
Omroep- of muziekinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet 
hoorbaar zijn. 
 

4.2.2 Luchtkwaliteit 
 
Luchtkwaliteit wegen: 
In het Besluit Luchtkwaliteit (BLK 2005) zijn normen opgenomen met betrekking tot de kwaliteit 
van de lucht in de nabijheid van wegen. In verband met de inwerkingtreding van dit besluit is 
onderzocht waar de knelpunten in het plangebied te vinden zijn. 
Langs de rijksweg A28 ter hoogte van de Campherbeeklaan zijn de waarden voor 
respectievelijk NOx en PM10 jaargemiddelde concentraties berekend. Dit meetpunt is gelegen 
op 100 meter van de hoofdrijbaan van de rijksweg A28. De meetresultaten zijn op basis van de 
verkeersgegevens in 2005 bepaald. Dit heeft geresulteerd in respectievelijk 26,80µg/m³ (NOx) 
en 22.85 µg/m³ (PM10). Het bouwplan voor het uitvaartcentrum ligt buiten deze contour. De 
grenswaarden voor respectievelijk NOx en fijn stof zijn 40µg/m³ en 35µg/m³. Op basis van deze 
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resultaten kan worden geconcludeerd dat de grenswaarden niet worden overschreden en het 
plan voldoet aan het BLK 2005. 
 
Luchtkwaliteit crematorium: 
Voor het bestaande crematorium geldt dat omwonenden geen rook- en geuroverlast mogen 
ondervinden van de crematieprocessen. 
Op grond van de Zwolse staat van bedrijfsactiviteiten is een afstand van ten minste 100 meter 
van een rustige woonwijk vereist voor het aspect geur. Hieraan wordt eveneens ruimschoots 
voldaan. 
Door middel van de milieuvergunning worden er regels gesteld voor de wijze van verbranden, 
de samenstelling en afvoer van de rookgassen en de te gebruiken installaties. Per 1 juli 1998 is 
er een Bijzondere Regeling Crematoria opgenomen in de Nederlandse Emissierichtlijnen (NeR 
3.5/93.1). Deze bijzondere regeling geldt voor alle nieuw te plaatsen typen gasgestookte 
crematieovens. Het is de bedoeling deze NeR-regeling op te nemen in de 
vergunningvoorschriften. Voor alle stoffen (met uitzondering van kwik) geldt dat bij een goed 
functionerende oven de emissies onder normale omstandigheden onder de grenswaarden van 
de algemenen emissie-eisen van de NeR 3.5/93 blijven. Voor kwik legt de NeR een 
nageschakelde techniek op. 

4.2.3 Bodemkwaliteit 
 
Vroegere activiteiten: 
Op grond van historische informatie worden geen (grote) bodemverontreinigingen verwacht van 
activiteiten, welke vroeger hebben plaatsgevonden. 
Voor het aanleggen van een begraafplaats is geen verkennend bodemonderzoek vereist. Voor 
het bouwen van een crematorium en een uitvaartcentrum is wel bodemonderzoek vereist. Een 
recent en goedgekeurd bodemonderzoek is daarom een van de voorwaarden voor het verlenen 
van een bouwvergunning voor het nieuwe uitvaartcentrum. 
 
Bodembelasting begraafplaatsen: 
Het proces van lijkvertering is voornamelijk gebaseerd op gasuitwisseling. Daarom is een 
grofzandige bodem gewenst om voldoende luchtcirculatie en daardoor een goede vertering te 
bevorderen. De graven moeten daarbij minstens 30 centimeter  boven het grondwaterpeil zijn 
gelegen. Dit zal in het plangebied moeten worden gerealiseerd door het ophogen van de 
terreinen met zand. 
Teneinde de minerale bodembelasting binnen de perken te houden dient de begraafdichtheid 
niet hoger te worden dan gemiddeld 100 begravingen per hectare per jaar. Indien dit 
gemiddelde niet wordt overschreden zijn er volgens de Inspectie milieuhygiëne geen bijzondere 
maatregelen nodig. 
Bij de laatste uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg de Parnassusberg wordt uitgegaan 
van een jaarlijkse uitgifte van 132 graven in een gebied van circa 1,5 ha. Dit houdt een 
begraafdichtheid in van 88 begravingen per hectare per jaar. Hierbij wordt uitgegaan van een 
capaciteit van 660 graven voor 5 jaar gebaseerd op een ruimtebeslag van 25 m² per grafplek. 
Indien uitgegaan wordt van een minimaal ruimtebeslag van 15 m² per grafplek ontstaat een 
capaciteit van 750 graven. Dit zou leiden tot de mogelijkheid van een jaarlijkse uitgifte van 150 
graven leidend tot een begraafcapaciteit van 100 begravingen per hectare per jaar. 
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Bodembelasting strooivelden: 
Op enige afstand van het crematorium bereikbaar via de toegangsweg naar Kranenburg en 
omgeven door de huidige stadskwekerij ligt een veld van ± 6.000 m² voor het verstrooien van 
crematie-as. Op een deel van dit veld hebben nog geen verstrooiingen plaatsgevonden. Met 
het crematorium zal onderhandeld worden over teruggave van dit deel aan de gemeente en 
compensatie elders binnen de begraafplaats Kranenburg. 
Strooivelden die onderdeel zijn van crematoriumcomplexen vallen onder de Wet milieubeheer. 
Uitgangspunt is dat zij evenals begraafplaatsen geen verspreiding van verontreiniging naar de 
omgeving veroorzaken en milieuhygiënisch beheersbaar zijn. De meest eenvoudige wijze van 
beheer is ervoor zorg te dragen dat de belasting van de bodem in evenwicht is met de opname 
door en de afvoer via de aanwezige beplanting. Bodemonderzoeken hebben uitgewezen dat 
verstrooien van crematie-as met een hoge intensiteit inderdaad een bepaalde mate van 
bodemverontreiniging veroorzaakt. Deze verontreiniging treedt nagenoeg uitsluitend op in de 
bovenste centimeters van het bodemprofiel en bestaat voornamelijk uit zware metalen en 
fosfaat. Bij het beheer zal het advies van de Inspectie milieuhygiëne worden gevolgd. Dit luidt 
als volgt: 
1. Bij maximaal 90 verstrooiingen per hectare per jaar zijn aanvullende maatregelen niet 

nodig. 
2. Bij maximaal 370 verstrooiingen per hectare per jaar worden eens per 25 jaar 

controlemetingen geëist ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar 
het milieu. 

3. Bij maximaal 3200 verstrooiingen per hectare per jaar dient de as weer verwijderd te 
kunnen worden van de bodem. Tevens worden eens per 5 jaar controlemetingen geëist ter 
bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu. 

4. Boven de 3200 verstrooiingen per hectare per jaar dienen er zodanige maatregelen te 
worden getroffen dat er op geen enkele wijze as in de bodem kan geraken. 

 

4.2.4 Externe veiligheid 
 
Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico’s. Er wordt gelet op het gebruik, 
de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen in bedrijven alsmede op het transport van 
gevaarlijke stoffen via wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen, 
 
Transport gevaarlijke stoffen: 
De rijksweg A28 is aangewezen als route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
De circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) hanteert ter bepaling van 
de veiligheidsrisico’s een invloedsgebied langs provinciale en rijkswegen van 200 meter. Uit de 
risico-inventarisatie en het hieraan gekoppelde onderzoek van 2004 is gebleken dat het 
transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A28 langs het plangebied geen verregaande 
risico´s met zich meebrengt. Het nieuwe uitvaartcentrum is geprojecteerd op ruime afstand 
buiten deze contour en is gelegen op circa 350 meter. Dit uitvaartcentrum geldt net als de 
bestaande gebouwen als beperkt kwetsbaar object waar gedurende korte tijd mensen 
verblijven. Het Bevi stelt als eis dat zich binnen de 10-6 contour van een weg geen kwetsbare 
en of beperkt kwetsbare objecten mogen vestigen. Voor de rijksweg A28 is er ter hoogte van 
het plangebied in de toekomstige situatie geen 10-6 contour gemeten. Het Groepsrisico is ter 
plaatse van het plangebied niet relevant omdat zich binnen het invloedsgebied van de rijksweg 
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ter bepaling van het Groepsrisico zich nauwelijks kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
bevinden. Hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de RNVGS. 
 

4.2.5 Waterbeheer 
 
In het plangebied zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die de veerkracht van het 
watersysteem behoeven aan te tasten. 
Bij de inrichting van de terreinen, waar daadwerkelijk begraven zal worden, moet rekening 
worden gehouden met de grondwaterstand ter plaatse. Dit houdt in dat deze terreinen zodanig 
opgehoogd zullen moeten worden met grofzandig materiaal dat de gemiddelde 
grondwaterstand minimaal 30 centimeter beneden het onderste graf zal liggen. 

4.2.6 Ecologie 
 
De waarden van de bestaande begraafplaatsen en de in het zuidwesten van het plangebied 
gelegen bosgebieden, zoals omschreven in paragraaf 2.2.2 Groen- en begraafstructuur, 
worden beschermd door middel van de voorschriften (zie paragraaf 6.3 artikel 6 en 8). 
De in dit bestemmingsplan opgenomen uitbreidingsmogelijkheden voor de begraafplaatsen zijn 
voorzien op het terrein van de stadskwekerij en op agrarisch gebied dat deels gebruikt wordt 
als grasland en deels voor de maïsteelt. 
Bij toetsing van de mogelijke effecten van deze uitbreidingsmogelijkheden aan de Flora en 
faunawet en de Habitat- en Vogelrichtlijn blijkt dat hier geen bijzondere of bedreigde soorten 
aanwezig zijn en er derhalve geen conflicten met de natuurwetgeving te verwachten zijn. 

4.2.7 Energie en duurzaam bouwen 
 
Conform het nationaal pakket duurzaam bouwen dient het gebruik van bouwmaterialen, waarbij 
zware metalen, verduurzamingsmiddelen, of andere milieugevaarlijke stoffen kunnen uitlogen, 
te worden vermeden. Ook in de beheers- en gebruiksfase mogen geen activiteiten worden 
uitgevoerd zodanig, dat milieugevaarlijke stoffen in de bodem en het oppervlaktewater terecht 
kunnen komen. Infiltratie van regenwater dient waar mogelijk te worden toegepast. 
 

4.3 Kabels, leidingen en straalpaden 
 
Parallel met de noordelijke berm van de rijksweg A28 loopt een ondergrondse 
gastransportleiding. Deze is op de plankaart beschermd door middel van een 
dubbelbestemming (zie kaart 7 Beperkingen en paragraaf 6.3 artikel 9). 
Er bevinden zich boven het plangebied 2 straalpaden die door de ligging op 36 en 40 meter 
hoogte geen beperkingen opleveren voor bebouwing (zie kaart 7). 
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5 Planbeschrijving 
 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de doelstelling en de uitgangspunten die 
gehanteerd zijn bij het maken van dit bestemmingsplan. 
 
Het oorspronkelijke ontwerp voor het “begraafpark Kranenburg” uit 1928 was bedoeld voor een 
periode van ongeveer 100 jaar. De groei van Zwolle, een extensievere inrichting van het 
bosgedeelte aan de westzijde, de aanleg van het crematorium en de behoefte van buiten 
Zwolle om op het ook landelijk bekend staande parklandschap begraven te worden hebben 
ertoe geleid dat de begraafplaats Kranenburg veel eerder vol zal zijn. Als prognose voor de 
komende 20 jaar is berekend dat er ca. 2600 nieuwe graven nodig zullen zijn. Gedurende die 
jaren zal de behoefte kunnen oplopen van ca. 130 graven tot ca. 150 graven per jaar. Voor de 
komende 50 jaar wordt een behoefte aan ca. 7000 graven verwacht. De laatste uitbreiding is 
door de ontwikkeling van de bevolking en door veranderende maatschappelijke ontwikkelingen 
ten aanzien van begraven van de laatste jaren (meer belangstelling, eerder reserveren van 
graven), sneller vol geraakt dan was voorzien. 
Ook de bestaande begraafplaats Bergklooster heeft nog maar capaciteit tot 2009 en heeft 
daarom nu dringend behoefte aan ruimte voor uitbreiding. 
 

5.1.1 Doelstelling 
Dit bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijk kader voor de bestaande begraafplaatsen 
Kranenburg en Bergklooster en de uitbreiding ervan in samenhang met de ruimtelijke 
vastlegging van andere aanwezige functies in het gebied tussen de Haersterveerweg, de 
Bergkloosterweg en de rijksweg A28 voor de komende 10 jaar. 
 

5.1.2 Uitgangspunten 

Uitgangspunten voor de bestemmingsplanmethodiek 
 
1. Het zo objectief mogelijk vastleggen van de te handhaven en de te ontwikkelen ruimtelijke 

en functionele aspecten, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hierbij wordt niet ingaan op 
welstandscriteria. Deze zijn in een apart traject opgesteld in het kader van de Zwolse 
Welstandsnota. 

2. Binnen de te handhaven ruimtelijke en functionele kwaliteiten een zo groot mogelijke 
vrijheid geven om gebouwen en inrichting en gebruik van gronden te wijzigen. 

3. Waar historische, archeologische of monumentale belangen in het geding zijn worden deze 
beschreven en wordt een regeling ontworpen die in overeenstemming is met het te 
beschermen belang. 

4. De bestaande woonbebouwing wordt conform het huidige legale gebruik en volume 
bestemd. Gaf het geldende bestemmingsplan ruimere mogelijkheden dan er gerealiseerd 
zijn en is realisatie stedenbouwkundig nog aanvaardbaar, dan wordt volgens die ruimere 
mogelijkheden bestemd. 
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5. Uitgegaan wordt van de standaard bijgebouwenregeling bij woningen en er wordt ook 
rekening gehouden met de nieuwe Woningwet die regelingen stelt op het gebied van 
vergunningvrij bouwen. 

6. Het plan is flexibel1 en globaal2 binnen zekere grenzen. Het plan dient rechtszekerheid te 
bieden omtrent de ruimte voor veranderingen. 

7. Het plan is digitaal en gecodeerd volgens het “Informatie Model Ruimtelijke Ordening” 
(IMRO). Dit is een standaard om bestemmingsplannen digitaal te kunnen uitwisselen met 
andere instanties. 

8. Het plan heeft een gestandaardiseerde inhoud en opbouw (toelichting, kaart, voorschriften) 
op basis van de publicatie “Op de digitale leest”. 

 

Uitgangspunten voor het verder te ontwikkelen “begraaflandschap Kranenburg” 
(op basis van het programma van eisen uit het Masterplan; zie paragraaf 3.2.3 Masterplan 
Kranenburg in 2003): 
 

Begraven 
 
- Minimale drooglegging ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand van 0,30 

meter; 
- Begraven in 2 tot 3 lagen; 
- Eigen graven; 
- Algemene graven; 
- Kindergraven; 
- Islamitische graven; 
- Bruto grafmaat 2,50 x 1,40 meter; 
- Gewenste aantal nieuwe grafplekken: ca. 7000 tot het jaar 2050; 
- Ieder graf moet bereikbaar zijn voor klein materieel; 
 
 
 

                                                      
1 Van flexibiliteit is sprake als kan worden afgeweken van in het plan opgenomen regelingen, zonder dat 
een formele planherziening nodig is. Hoe meer afwijkingsmogelijkheden en hoe lichter de hiervoor 
geldende procedure, hoe flexibeler een plan is. Zo kunnen processen op een gestructureerde manier 
worden begeleid en beschikt het gemeente bestuur tegelijkertijd over de gewenste sturingsinstrumenten. 
In elk bestemmingsplan moet steeds een evenwicht gevonden worden tussen flexibiliteit en 
rechtszekerheid. 
2 Onder globaliteit wordt verstaan de mate waarin bestemmingen en bestemmingsomschrijvingen een 
multifunctioneel of pluriform karakter hebben en als gevolg tot op zekere hoogte slechts indicatief van 
aard zijn. Zo vormt de bestemming ´woongebied´ een globale bestemming, wanneer binnen deze 
bestemming diverse functies zijn ondergebracht (bijvoorbeeld wonen, erven, tuinen, wegen en andere 
voorzieningen) en de situering van deze functies niet op de plankaart noch in de voorschriften is 
vastgelegd. Doorgaans strekken globale bestemmingen zich uit over grotere oppervlakten. 
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Cremeren 
- As verstrooien door de gemeente op een (nieuwe) uit te geven eigen (bos)strooiplek; 
- As verstrooien door de gemeente op eigen graf; 
- Bijzetten door de gemeente in urnen op eigen graf; 
- Bijzetten door de gemeente in urnen in urnengraf; 
- As verstrooien door het crematorium op een nieuw algemeen strooiveld; 
- Uitbreiding van de urnentuin van het crematorium; 
- De gemeente zal afzien van een nieuw columbarium/urnenmuur of urnenwal; 
- De gemeente zal afzien van nieuw aan te leggen urnentuinen; 

Ontsluiting en verkeer 
- Ontsluiting voor het autoverkeer van de begraafplaatsen en het crematorium via de 

hoofdlaan; 
- Uitrit voor het autoverkeer van de begraafplaatsen aan de Bergkloosterweg; 
- Voorrijdmogelijkheid voor de hoofdingang van het uitvaartcentrum, tevens bereikbaarheid 

van de overige ingangen van het uitvaartcentrum; 
- Parkeerplaatsen voor rouwauto’s bij het uitvaartcentrum; 
- Goede aan- en afvoerwegen inclusief dienstingang ten behoeve van de aanvoer van 

materieel en leveranciers; 
- Het kruisen van komende en gaande rouwstoeten moet zoveel mogelijk vermeden worden; 
- Een benodigd aantal nieuwe parkeerplaatsen voor bezoekers en nabestaanden van ca. 

120 stuks (80 verhard en 40 halfverhard); 
- Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het bestaande parkeerterrein voor bezoekers 

en nabestaanden tot ca. 80 stuks; 
- Mogelijkheid voor parkeren langs de nieuwe weg naar de Bergkloosterweg, ca. 80 stuks 

halfverhard; 
- Aanpassing van de Kranenburgweg ten aanzien van links afslaand verkeer; 
 

Toegankelijkheid 
- Alle doorgaande paden moeten voor voetgangers en mindervaliden goed beloopbaar en 

berijdbaar zijn; Trappen moeten worden vermeden; 
- Hellingbanen moeten zoveel mogelijk conform “Geboden Toegang” worden gerealiseerd; 
- Hoofdpaden op de begraafplaatsen moeten toegankelijk zijn voor steenhouwers en 

grafdelvers (minimale breedte 2,50 meter); 
- Route voor de ter voet gaande uitvaartstoet van en naar het uitvaartcentrum, naar de 

begraafplaats Kranenburg en het crematorium vanaf Kranenburg; 
- Route voor de uitvaartstoet van en naar het uitvaartcentrum naar de begraafplaats 

Bergklooster; 
- Alle doorgaan de paden moeten zijn voorzien van een toplaag; de grafpaden kunnen 

halfverhard of in gras worden uitgevoerd; 
- De ingangen van de begraafplaatsen moeten door middel van hekken kunnen worden 

afgesloten; de begraafplaatsen krijgen een semi-openbaar karakter, waarbij de 
toegankelijkheid wordt bepaald door gereguleerde openingstijden; 

- Een ruimtelijke verbinding tussen de verschillende begraafeenheden is gewenst; 
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Bouwkundige elementen 
- Nieuwbouw van een uitvaartcentrum van ca. 1.500 m²; 
- Het huidige bouwhuis van het voormalige landhuis Kranenburg (278 m²) integreren in het 

uitvaarcentrum of verbouwen tot onderkomen van personeel, kantoor beheerder en 
ontvangstruimte; 

- Verplaatsen van de ruimte ten behoeve van materiaal- en materieelopslag/machineloods 
(ca. 145 m²), afvalplekken en onderkomen personeel in de richting van de bestaande 
begraafplaats Bergklooster en aansluiting op de (druk)riolering in de Bergkloosterweg; 

- De gebouwen moeten binnen de financiële mogelijkheden en kaders zoveel mogelijk 
aansluiten op het karakter en de sfeer van de huidige begraafplaatsen. 

5.2 Plangebied 
 
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Haersterveerweg aan de westzijde en de 
noordwestzijde, de Bergkloosterweg aan de noordoostzijde en de oostzijde en de rijksweg A28 
aan de zuidzijde. De genoemde wegen zelf maken geen deel uit van het plangebied. 
 
De ligging en begrenzing van het plangebied zijn globaal aangegeven op kaart 1. Voor de 
exacte begrenzing wordt verwezen naar de plankaart. 

5.3 Beheer 
 
Dit bestemmingsplan heeft voor meer dan de helft van het plangebied een conserverend 
karakter. Daarbij is het uitgangspunt dat alleen door de gemeenteraad vastgesteld beleid wordt 
opgenomen. 
In het conserverende gedeelte zijn de bestaande begraafplaatsen Bergklooster en Kranenburg 
opgenomen met inbegrip van het bestaande crematorium op Kranenburg en met inbegrip van 
de laatste uitbreiding van Kranenburg “Parnassusberg” uit 2002, welke door middel van een 
procedure tot vrijstelling van het bestemmingsplan Buitengebied Zwolle is gerealiseerd (zie 
paragraaf 1.4 en 2.2.2 Groen- en begraafstructuur). 
De bestaande woning in het plangebied is ook conserverend bestemd (zie paragraaf 1.4 en 
2.2.2 Bebouwingsstructuur). 
Ten slotte zijn de bestaande sportterreinen conserverend bestemd (zie paragraaf 1.4 en 2.2.2). 
Weliswaar is in 2002 besloten om het totale gebied tussen de rijksweg A28, de 
Haersterveerweg en de Bergkloosterweg aan te wijzen als te bestemmen voor uitvaart-, 
begraaf- en crematieactiviteiten, maar de bestaande sportterreinen zullen naar verwachting pas 
vanaf 2020 voor deze functies nodig zijn (zie paragraaf 3.2.3 Compromisvoorstel uitbreiding 
begraafplaatsen in 2002 en paragraaf 3.2.3 Masterplan Kranenburg in 2003). 
Een bestemmingsplan heeft op grond van het bepaalde in artikel 33 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening in principe een looptijd van 10 jaar. Gedurende deze looptijd blijven de 
sportterreinen als zodanig bestemd. Voor het realiseren van de nieuwe functies zal te zijner tijd 
een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. 
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5.4 Ontwikkeling 
 

5.4.1 Inleiding 
 
“Aan de manier, waarop een beschaving omgaat met haar doden herkent men hoe men met 
elkaar omgaat” (rapport Rhijnhof) 
 
Dit plan is gericht op nieuwe ontwikkelingen voor het gedeelte ten zuiden van de bestaande 
begraafplaats Kranenburg tot aan de rijksweg A28. Hier liggen nu nog de stadskwekerij en een 
agrarisch gebied. Dit gedeelte wordt nu bestemd voor de uitbreiding van de begraafplaatsen 
Bergklooster en Kranenburg gedurende de komende 10 jaar en voor de bouw van een nieuw 
uitvaartcentrum. 
De dood en wat daaromheen gebeurt, krijgt in de huidige samenleving een hernieuwde 
aandacht. 
Begrafenis- en crematieplechtigheden krijgen een invulling die passen bij en recht doen aan de 
wensen van de overledene en de gevoelens van de nabestaanden. 
De beleveniswaarde van de begraafplaats als uitgangspunt bij het proces van visievorming en 
ontwerp is van belang voor een positieve bijdrage aan het rouwverwerkingsproces van de 
nabestaanden. 
 
Naast de behoefte aan uitbreiding van grafruimte is de behoefte aan differentiatie in grafruimte 
in een samenleving die meer en meer multiculureel wordt, een aandachtspunt bij de 
uitbreidingsplannen. 
 
Voor de historie van het gebied wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Hierna wordt eerst de visie 
toegelicht ,die als basis voor het ontwerp van de uitbreiding van het Masterplan heeft gediend.  
Daarna volgt de toelichting van het uitbreidingsplan. 
Om een goed inzicht te verschaffen in de totale visie voor het plangebied, wordt hierbij een 
samenhangende ontwikkeling tot ca. 2050 geschetst. Deze zal voor de bestaande 
sportterreinen pas door middel van een later bestemmingsplan worden gerealiseerd. 
 

5.4.2 Visie 
 
“Mijn landgoed is niet groter dan mijn eigen huid, de omvang van mijn schoen, de omvang van 
mijn vuist” (B.J. Geel) 
 
Een begraaflandschap op grote schaal, waarin de beleving en oriëntatie van de menselijke 
maat nodig is. 
 
Om niet verloren te raken in de uitgestrektheid van de begraafplaatsen is een sferenthematiek 
een belangrijk uitgangspunt. De opbouw van de begraafplaatsen bestaat uit verschillende 
“kamers” met ieder een eigen sfeer. Zo ontstaan er eenheden van menselijke maat. De rode 
draad in deze sferen is het landgoed. Iedere kamer verwijst naar de thematiek die past bij het 
fenomeen landgoed en zoekt aansluiting op de bestaande begraafplaatsen. 
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Om een antwoord te geven op de vragen die betrekking hebben op de infrastructuur en 
logistiek biedt een landgoed goede handvaten. Vroeger had een landgoed een centraal deel 
waar de woonfunctie en de overige functies op korte afstand gesitueerd waren, met een helder 
patroon van lanen en paden die het geheel omsloten. 
Deze gedachte vormt de basis voor de infrastructuur en logistiek op Kranenburg. 
Een centraal “eiland” waarop het uitvaartcentrum, de centrale receptie, het gemeentelijk 
begraafplaatsadministratie/informatie- en aangifteloket, de werkplek voor de beheerder en de 
overige uitvaartfuncties zijn gesitueerd. Omsloten vanuit de oude lineaire laanstructuur van de 
havezate. 
 
Naast een goed afwikkeling van de logistiek heeft een begraafplaats een andere belangrijke 
functie: het ondersteunen van het rouwverwerkingsproces van de nabestaanden. Hiervoor is 
het belangrijk dat de nabestaanden zich “thuisvoelen”. 
Dat wordt niet alleen bepaald door een goede afwikkeling van de infrastructuur en de logistiek, 
maar zeker ook door de uitstraling en de sfeer van de begraafplaatsen. 
 

5.4.3 Plantoelichting 
 
“Ik gaf het namen in de kleur van regen, ik keek er dwars doorheen, vluchtige stof en zag de 
horizon, de lengte van mijn armen, van mijn benen” (B.J. Geels) 
 

Uitgangspunten begraven 
 
De vorm van de grafplekken is rechthoekig in aansluiting op de huidige begraafplaatsen. 
Als principe voor de indeling van de begraafplaatsen is gekozen voor verschillende 
sfeereenheden waarbinnen begraven wordt. Afhankelijk van de begraafsfeer is er een intensief 
begraafgedeelte en een meer extensief begraafgedeelte. 
(zie ook paragraaf 5.6 Water) 
 

Hoofdindeling Masterplan 
 
Het Masterplan en het ruimtelijk concept is onder te verdelen in 3 delen (zie kaart 8 
Landschappelijke indeling): 
- Landschappelijk reliëf; 
- Centrum; 
- Cultuurlijk deel. 
In de uitwerking van de sferen speelt deze 3-deling een belangrijke rol. 
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KAART 8 Landschappelijke indeling 
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Landschappelijk reliëf 
 
Bij binnenkomst via de Kranenburgweg liggen de Eierbelten prachtig in de aangrenzende 
akker. In het ontwerp zijn de Eierbelten als accent behouden door de ophoging van de 
begraafplaats los te leggen van deze voormalige oeverwal. 
Het beeld van de Eierbelten is versterkt door voor dit element een ruime waterpartij neer te 
leggen waarin de Eierbelten zich kunnen spiegelen en zo een ruimtelijke meerwaarde ontstaat. 
Vanaf de oever ontstaat een landschap met in de ruimte een aantal grafheuvels of tumuli. 
Tussen de grafheuvels door lokken verrassende zichtlijnen het beeld naar de Eierbelten. Deze 
zijde in het Masterplan is het landschappelijke deel en zoekt in zijn vormgeving aansluiting op 
de oude landschappelijke elementen. De begraafplaats is hier extensief en robuuster. In het 
ontwerp uit 1928 van Copijn is op het reliëfrijke deel een parkaanleg ontworpen. Het reliëf bood 
en biedt nog steeds prima ingrediënten voor een aan het landschap verwante vormgeving. 
 

Centrum 
 
Een vijver, gelegen in de vorm van een zon, weerspiegelt de contouren van de aula uit het 
ontwerp van 1928. Als de deuren van de aula openstaan, dringt de hartlijn in de vorm van de 
Kranenburgweg door tot de uiterste hoek van de begraafplaats boven de waterpartij. Dit 
centrum gevormd door een punt (de aula), een lijn (de hoofdlaan) en een vlak (de waterpartij) 
vormt de overgang tussen het landschappelijke en het cultuurlijke deel van de begraafplaats. 
 
Ten tijde van de havezate werd het centrum gevormd door de woonbebouwing met 
bijgebouwen. In het ontwerp van 1928 werd het gebied uitgebreid met het parkdeel dat op de 
uitlopers van de Agnietenberg ligt, waarbij de hoofdlaan een laan opgeschoven werd richting 
het parkgedeelte. Nu, later in het Masterplan, wordt het havezate centrum weer in gebruik 
genomen door de bebouwing van het uitvaartcentrum. 
 

Cultuurlijk deel 
 
Vanuit de compartimentering van de vroegere havezate en het ontwerp van Copijn uit 1928 is 
een aantal sferen voor het Masterplan ontworpen die in een moderne vormentaal de structuren 
van de havezate weergeven. Sferen als een dwaaltuin, een boomgaard en een structuurtuin 
refereren aan de havezate elementen. 
Ter plaatse van de voormalige havezate met bijgebouwen is het nieuwe uitvaartcentrum 
gesitueerd in samenspel met het nog overgebleven bouwhuis. Het ensemble wordt omkaderd 
door een vernieuwde gracht. Hier gebeurt nu iets essentieels. Zoals eerder aangegeven, 
verschuift het functionele centrum van de begraafplaats van de aula uit het ontwerp van 1928 
terug naar het “uitvaarteiland”. Er is dus sprake van een splitsing van de centrumfunctie. Het 
esthetische centrum blijft het ensemble van laan, aula en waterpartij, het functionele centrum 
komt ter zijde van het centrale centrum te liggen op het uitvaarteiland, het vroegere havezate 
wooneiland. Dit is een renaissancistisch principe voor wat betreft de Hollandse tuin- en 
landschapsarchitectuur. Ten tijde van de Renaissance werd vaker het centrale deel van het 
park (woonhuis met bijgebouwen) ter zijde van de hoofdas geplaatst. 
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Via het “eiland” is de totale begraafplaats bereikbaar door middel van een padenstructuur. De 
hoofdpaden zijn de rechtlijnige lanen, de subpaden binnen de verschillende kamers zijn 
landschappelijk gegeven paden. 
De hoofdontsluiting is helder en rationeel. De subpaden zijn die van mijmering en wegdromen. 
 

Aansluiting op vormprincipes 
 
Hoe sluit de uitbreiding aan op de bestaande begraafplaats Kranenburg en het oude ontwerp? 
In tekeningen waar de driedeling van de verschillende ontwerpen naast elkaar wordt gezet, 
wordt dit duidelijk. Deze driedeling in structuur zet zich in elk ontwerp door. Daarmee wordt het 
geheel tot een passende eenheid gemaakt. Scharnierpunt tussen het natuurlijk en cultuurlijk 
deel is de hoofdlaan. Scharnierpunt in de vormentaal is de laatste uitbreiding van de 
Parnassusberg. Voortbordurend op de kamers van de havezate, de geometrische parkstructuur 
uit 1928, wordt het Masterplan als het nog ontbrekende puzzelstuk in de gehele driehoek 
geïmplementeerd. Met de toevoeging van het Masterplan vormt de driehoek een afgerond 
geheel. Uiteindelijk zullen ook de bestaande sportvelden een deel van de begraafplaatsen 
worden. 
Door de aansluiting te zoeken met het landschap van het stroomdal van de IJssel ontstaat er 
een wisselwerking tussen de begraafplaats en het omringende landschap. De begraafplaats en 
het landschap versterken elkaar. 
 

Samenvatting opzet en doel Masterplan 
 
Het Masterplan zoekt aan de oostzijde van de hoofdlaan aansluiting op de ruimtelijke structuur 
van de huidige begraafplaats en de voormalige havezate Ten westen van de hoofdlaan wordt 
aangesloten op het aanwezige landschap. 
Doel van het Masterplan is de kwaliteit van de gefaseerde uitbreiding van de begraafplaats 
voor de komende jaren te waarborgen en te garanderen. In het Masterplan worden de 
verschillende begraafsferen en ontsluitingsmogelijkheden middels sfeerbeelden en een korte 
toelichting op het beoogde effect weergegeven. 
Binnen de hoofdstructuur moet per onderdeel flexibiliteit in de inrichtring mogelijk zijn. 
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Toelichting sferen begraafeenheden 
 
In hoofdlijnen zijn in het Masterplan de volgende sferen te onderscheiden: 

 
1. Nieuwe bebouwing; 
2. Structuurtuin; 
3. Parnassusberg (al gerealiseerd door middel van een vrijstellingsprocedure); 
4. Uitbreiding Bergklooster; 
5. Boomgaard; 
6. Nieuwe ontsluiting; 
7. Nieuwe parkeerplaats; 
8. Tumuli in het landschap; 
9. Dwaaltuin; 
10. Overtuin; 
11. Eilanden in het water; 
12. Crematorium Kranenburg; 
13. Aula; 
14. Follies; 
15. Grafmonumenten. 
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KAART 9 Indeling begraafsferen 
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Hieronder volgt een globale oppervlakteberekening per begraafsfeer: 
 
 Oppervlakte 25 m²/grafplek 15 m²/grafplek 
Structuurtuin exclusief 
gebouwen 

Ca. 1,0 ha   

Parnassusberg Ca. 1,5 ha Ca.    660 Ca.    750 
Uitbreiding 
Bergklooster  

Ca. 2,0 ha Ca.    800 Ca. 1.300 

Boomgaard Ca. 2,5 ha Ca. 1.000 Ca. 1.600 
Nieuwe ontsluiting Ca. 0,8 ha   
Nieuwe parkeerplaats Ca. 0,5 ha   
Tumuli in het 
landschap 

Ca. 3,5 ha Ca. 1.400 Ca. 2.300 

Dwaaltuin Ca. 3,0 ha Ca. 1.200 Ca. 2.000 
Overtuin Ca. 2,5 ha Ca. 1.000 Ca. 1.700 
Eilanden exclusief 
water 

Ca. 0,2 ha Ca.      80 Ca.    130 

Crematorium 
Kranenburg 

   

Totaal Kranenburg  Ca. 5.340 Ca. 8.480 
Totaal Bergklooster  Ca.    800 Ca. 1.300 
 
Prognose voor 20 jaar:  2.600 grafplekken; 
                         40 jaar:  5.200 grafplekken; 
                         50 jaar:  7.000 grafplekken. 
 
Hiervoor zal het totale plangebied met uitzondering van de bestaande bossen en de bestaande 
woningen vanaf 2020 in gebruik moeten worden genomen voor uitvaart-, begraaf- en 
crematieactiviteiten. Vanaf 2020 zullen alle sportvoorzieningen moeten worden verplaatst. 
Daartoe zal dan tijdig een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld. 
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KAART 10 Sfeerbeelden Masterplan 
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Sfeerbeelden nieuwe bebouwing 
 
“Gehuld in een sluier van verdriet draait de rouwstoet de oprijlaan van de begraafplaats op. 
Over een laan begeleid door robuuste eiken met armen opgeheven naar de hemel. 
Hier wordt de laatste eer aan de dode bewezen. Uit stof zijn we ontstaan en tot stof zullen wij 
wederkeren. 
De stoet nadert het centrale deel van de begraafplaats. Een eiland, waarop het ensemble van 
een modern uitvaartcentrum en een oud bouwhuis (overgebleven van de havezate) het 
eindpunt van de tocht vormen. Op dit eiland kan ieder met een eigen ritueel afscheid nemen 
van de dode en deze tot slot naar de laatste rustplaats begeleiden. 
Vanaf het eiland van afscheid en berusting leidt de tocht via verschillende wegen naar de 
laatste rustplaats.” 
 
Het uitvaartcentrum wordt op de plaats van het voormalige landhuis Kranenburg gebouwd. 
Er wordt naar gestreefd om het nog bestaande bouwhuis van het voormalige landgoed een 
integraal onderdeel te laten uitmaken van het uitvaartcentrum. Dit heeft verschillende 
voordelen. Onder andere ontstaan geen conflicterende situaties met andere/gemeentelijke 
voorzieningen direct nabij het uitvaartcentrum (slechts 1 gebruiker op het “eiland”). Er wordt 
een optimaal gebruik gemaakt van het onder monumentenzorg staande bouwhuis. Door het 
bouwhuis te renoveren en zo mogelijk te integreren met het uitvaartcentrum, ontstaat een 
uitdagende en unieke mogelijkheid om “oud” en “nieuw” in elkaar te laten overvloeien en  
samen te brengen in een harmonieus ontwerp, passend in de structuur en de omgeving van 
het oude landhuis. 
In een beeldkwaliteitsplan moeten de randvoorwaarden worden vastgelegd, waaraan de 
architect voor deze plek moet voldoen. 
Centraal vanaf het uitvaartcentrum zijn er meerdere keuzemogelijkheden om toegang tot de 
begraafplaatsen te hebben. 
 

 
Bouwhuis 
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Sfeerbeelden Structuurtuin 
 
“Vaak peinzend en in zichzelf teruggetrokken kunnen zij die afscheid nemen vanuit de aula 
uitkijken over de structuurtuin. Een tuin met ritme en eenvoud biedt rust voor dwalende 
gedachten. 
Zon, regen, zicht op een sfeervolle buitenruimte, ingevuld met gras, hagen en bomen, delen de 
nabestaanden in hun verdriet. 
Structurerende rust in een moment van zelfbezinning en hernieuwd na kunnen denken over de 
dingen in het leven en het leven zelf. Steeds opnieuw wijst de dood ons op het leven” 

 
 
Deze tuin vormt de harmonieuze overgang van het uitvaartcentrum naar de begraafplaats. 
In een parkachtige omgeving biedt een structuurtuin een stevig basispunt als centrum van de 
samenkomende structuren. Een eventuele toekomstige functie van het achterste gedeelte dient 
zodanig te worden ingepast dat er geen conflicterende situatie ontstaat tussen het uitzicht, de 
rust en de stilte rondom het uitvaartcentrum en de daarin opgenomen nieuwe aula. 
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Sfeerbeelden Parnassusberg 
 
“Een doorgaande as vanaf het uitvaartgebied verbindt het centrale eiland met de 
Parnassusberg. 
De vormentaal van dit deel is bewust gekozen. De Parnassusberg vormt het scharnierpunt 
tussen de oude en de nieuwe begraafplaats. De ellipsvormige architectuur van de oude 
begraafplaats wordt in een introverte structuur extravert herhaald gerepeteerd en dan in een 
grote beweging uitgestrooid over deze laatste uitbreiding. 
Vanaf het structuureiland loopt een hoofdpad richting de Parnassusberg, Deze berg, ook wel 
bekend als panoramaberg op oude buitenplaatsen, is een tegenwicht ten opzichte van de 
Eierbelten. Vanaf deze plek kan men over het oude en het nieuwe deel van de begraafplaatsen 
uitkijken. In het totale ontwerp vormde deze laatste uitbreiding van Kranenburg uit 2002 een 
speciaal element. Hier is de verbindende overgang van de oude begraafplaats naar de 
toekomst gelegd. In aansluiting op de vormgeving van de voorlaatste uitbreiding van 
Kranenburg uit 1991 Gravenpark, die al meer extravert was, is de Parnassusberg het 
scharnierpunt. De introverte vormgeving van het ontwerp uit 1928 verandert hier tot een 
extraverte vormgeving. De vormen worden naar buiten gekeerd. Dit openen van vormen wordt 
in het Masterplan verder doorgezet. De Parnassusberg vormt een samenvatting van alle 
gebruikte vormen die vervolgens landschappelijk uitwaaieren in het Masterplangebied. 
 
Het pad omhoog volgend, verbreedt dit zich in een pleinvormig terras op de top van de 
Parnassusberg. 
Onder de bomen staat een aantal bankjes met uitzicht over een groot deel van de 
begraafplaatsen. 
De grafplekken liggen in een grote cirkelvorm. De cirkel staat symbool voor het alles 
omvattende. Naar binnen toe verandert (metamorfoseert) deze cirkelvorm tot een lemniscaat, 
symbool voor het oneindige (de eeuwigheid). 
De noodzakelijke ophoging wordt opgevangen in een trapsgewijze opbouw van 2 terrassen 
omgeven door een structuur van hagen, welke afwisseling, verrassing en intimiteit geeft zonder 
de toegankelijk te belemmeren. 
De cirkelvormige opzet zorgt daarbij voor verrassende zichtlijnen ondanks de intensieve opzet 
van deze uitbreiding. 
 
De Parnassusberg is reeds gerealiseerd en de uitvoering is daarom verder beschreven en 
geïllustreerd in paragraaf 2.2.2 (bestaande) Groen- en begraafstructuur. 
 

Sfeerbeelden uitbreiding Bergklooster 
 
“Een begraafplaats ouder dan Kranenburg met een eigen begraafbeleid en een eigen 
identiteit.” 
 
Bergklooster past al sinds jaren het principe van de grafakker toe. Voor het nieuwe uit te 
breiden gedeelte bestaat de wens dit principe voort te zetten. 
Vanuit het centrale uitvaartcentrum is de uitbreiding van Bergklooster te bereiken. 
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Als uitloper van de vormentaal van de Parnassusberg refereert de basistructuur van deze 
uitbreiding nog aan de geometrie van de oude begraafplaats van Kranenburg. 
Vanaf hier “waaiert” een landschappelijke vormentaal uit over de overige uitbreidingen van 
Kranenburg. Binnen de contouren van deze padenstructuur ligt de uitbreiding van Bergklooster. 
Een eigen begraafidentiteit die aansluiting zoekt op de structuur van de begraafplaats 
Kranenburg. 
 
Vanuit de bestaande begraafplaats Bergklooster kan het nieuwe gedeelte via de begraafplaats 
Kranenburg bereikt worden, maar het ligt meer voor de hand dat dit zal gebeuren via de 
parkeerplaatsen op Kranenburg of via het uitvaartcentrum. 
 
Uitgangspunt bij de vormgeving van de uitbreiding van Bergklooster is dat de randvoorwaarden 
gecreëerd worden waarmee dit deel kan aansluiten op de rest van het begraaflandschap van 
Kranenburg. 
De grote lijnen van deze uitbreiding dienen zodanig te zijn dat de eigen inrichting moeiteloos 
aansluit bij het totale concept. 
De nieuwe uitbreiding moet in 2008 gereed komen, zodat dit deel in 2009 en 2010 in gebruik 
kan worden genomen. 
 

Sfeerbeelden Boomgaard 
 
“Een verdwaalde appel of peer voor de voeten. Op repeterende afstand staan fruitbomen in 
kruisverband. 2 strakke vierkante groene kamers liggen in zich zelf gekeerd temidden van de 
fruitbomen. In het voorjaar wordt de bezoeker van de begraafplaatsen overspoeld door een zee 
van witte bloesem. Daaronder de gele en witte kleuren van verwilderde narcissen en de blauwe 
kleuren van verwilderde sneeuwklokjes. 

 
Met het verstrijken van de seizoenen verandert het beeld van de bloesem in fris groen blad dat 
ontspruit aan de bomen en de rode bladeren van de hagen. In de beschutting van de hagen 
liggen de graven verscholen tussen het bloeiende gras. Een padenstructuur van gemaaid gras 
leidt de wandelaar door de boomgaard. 
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In de nazomer bedekt een tapijt van fruit de bodem. Vogels en andere dieren verzamelen hier 
hun voorraden om de winter door te komen of zich goed te voeden alvorens de grote oversteek 
naar het zuiden te maken. Reizen de zielen van de doden mee naar warmere oorden of 
beleven zij samen met de nabestaande de schoonheid van de winterse rijp op de takken van 
de bomen? 
In het voorjaar klinken weer de eerste stemmen en komt de natuur weer tot leven.” 
 
De boomgaard wordt vanaf de parkeerplaats en de dwarslaan onder het centrale eiland 
ontsloten. 

 
Door de ligging van een van het crematorium over te nemen strooiveld vormt de boomgaard 
een vierkante ophoging. Na de overname krijgt het strooiveld deels een andere bestemming en 
wordt het deels gesloten en over een periode van ca. 10 jaar in stand gelaten. 
Het terug laten komen van de kamers in de boomgaard, die op het strooiveld vormgegeven 
zijn, zorgt voor eenheid in de vormentaal met de oude begraafplaats. 
De fruitbomen komen te staan in gras met stinzebeplanting. Tussen de fruitbomen loopt een 
structuur van hagen waartegen de graven liggen. 
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Sfeerbeelden nieuwe ontsluiting 
 
“Zij staan er al decennia. In de zomer hullen ze ons in hun behaaglijke schaduw, in de herfst 
tooien ze zich in bonte herfstkleuren. Ruisend op de wind fluisteren de bladeren woorden van 
troost. Hun kracht uit zich in de dikte van de stam, de grilligheid van de takken en de rust die 
van ze uitgaat. 
 

 
Voortbordurend op de oude laanstructuren van de voormalige havezate worden lanen in ere 
hersteld. 
Zij begeleiden ons in hun omhulling over de begraafplaats. De heldere structuur doet vertrouwd 
aan en leidt ons naar wij willen zijn. 
 

 
De lagere ligging van de lanen wordt behouden als verwijzing naar de oude havezatestructuur 
en tot behoud van de reeds aanwezige bomen. 
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KAART 11 Ontsluiting autoverkeer 
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De lanen vormen de rode draad over de totale begraafplaats. Zij verbinden heden en verleden 
en vormen de natuurlijke begrenzing van iedere begraafeenheid.” 
 
 
Via de hoofdlaan (ook Kranenburgweg geheten) komt men de begraafplaats binnen. Bezoekers 
en nabestaanden worden dan direct naar de oude of de nieuwe parkeerplaats geleid en indien 
deze vol zijn naar de niet verharde reserveplekken langs de nieuwe weg parallel lopend aan de 
rijksweg A28, welke uitkomt op de Bergkloosterweg. 
De hoofdlaan als ingang is voor de uitstraling van Kranenburg bijzonder essentieel. Zolang de 
begraafplaats in gebruik is, wordt deze laan gebruikt als binnenkomst op de begraafplaats. 
De aanleg van de nieuwe parkeerplaats geeft een oplossing voor het parkeerprobleem in de 
laan. Het parkeren onder de oude eiken in de laan geeft schade aan de bomen. 
Voornoemde oplossingen dragen bij tot het ontlasten van de hoofdlaan. Bezoekers verlaten de 
begraafplaats via de nieuwe weg, welke aansluit op de Bergkloosterweg. 
Deze ontsluiting voorkomt het kruisen van rouwstoeten. 
Het kruisen van komend en gaand verkeer voor het crematorium en het uitvaartcentrum zal 
minimaal zijn. 
Vanaf de parkeerplaats voert een centraal voetpad naar het uitvaartcentrum. 
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KAART 12 Voetgangersontsluiting Kranenburg vanaf de aula naar naar de grafvelden 
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KAART 13 Voetgangersontsluiting Bergklooster naar het uitvaartcentrum en de grafvelden 
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Sfeerbeelden nieuwe parkeerplaats 
 
Bij binnenkomst over de hoofdlaan rijdt de rouwstoet met directe familie via de nieuwe 
hoofdontsluiting verder richting het uitvaartcentrum of het crematorium. 
Afhankelijk van de ruimte rijden de andere nabestaanden, vrienden en bekenden naar de oude 
parkeerplaats. Indien deze vol is, slaan zij eerder rechtsaf de nieuwe parkeerplaats op. 
Een ruim opgezette parkeerplaats in een groene omhulling onttrekt de auto’s aan het oog van 
de begraafplaatsen. Een nieuwe laan die de parkeerplaats doorkruist leidt met een wandelpad 
richting het uitvaartcentrum. Familieleden die een graf willen bezoeken of passanten die alleen 
een wandeling over de begraafplaats willen maken, kunnen via het verbindende wandelpad 
over de begraafplaats op de grafvelden komen. Dit pad kruist ook de parkeerplaats. 

 
 
Op de parkeerplaatsen is ruimte voor 200 auto’s. Langs de nieuwe afvoerweg parallel aan de 
rijksweg A28 richting Bergkloosterweg is nog ruimte voor ca. 80 auto’s. 
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KAART 14 Parkeren 
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Sfeerbeelden Tumuli in het landschap 
 
Als accenten in het landschap, zonder dit landschap wezenlijk te verstoren, ligt een aantal 
tumuli (grafheuvels) verspreid. Sinds lengte van dagen is deze vorm van begraven in gebruik. 
Heuvels als verwijzing naar een bijzondere plek of gebeurtenis, maar ook heuvels als 
onbeschreven verwijzing naar de doden. De achtergrond van de tumuli wordt gevormd door de 
uitlopers van de Eierbelten. Een waterpartij scheidt de tumuli van de Eierbelten. 
De mens uit de oudheid maakte van een verhoging in het landschap gebruik om een moment 
los te komen uit de stroom van het landschap. Een oerprincipe om te kunnen onthaasten. 
Op een begraafplaats stellen de tumuli de mens in staat om zich een moment los te maken van 
de haastige maatschappij en stil te staan bij de dode die begraven ligt.” 
 

 
Naast intensieve delen op de begraafplaats vormen de extensief ingerichte delen een 
belangrijk element. 
Daar waar begraven moet worden is ophoging onontkoombaar. Op dit deel van de 
begraafplaatsen liggen op de achtergrond de Eierbelten. Door de aanleg van tumili ontstaat 
geen concurrerende, maar een verrassende vormgeving die bijdraagt aan de kwaliteit van het 
landschap. 
Tussen de tumuli door lopen verrassende zichtlijnen gericht op het achterliggende landschap, 
een beeld dat zich bij iedere stap vernieuwt en niet verveelt. 
De tumuli verschillen in grootte. Zo is er een mogelijkheid tot “familietumuli” of tumuli met 
ruimte voor meerdere graven. Voor de exploitatie biedt dit interessante mogelijkheden. Er 
kunnen namelijk duurdere en goedkopere graven uitgegeven worden. Vanzelfsprekend 
behoren de “familietumuli” tot de duurdere categorie. 
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Sfeerbeelden Dwaaltuin 
 
“Weerkaatsend zonlicht op de stammen wordt gevangen in een bewegende hagenstructuur. 
Een serene sfeer waarin lichtval de rol van verteller vervult, het levenslicht of het licht na de 
dood. 
Verrast door haagstructuren waar willekeurig bomen uitgestrooid zijn, ontstaat het idee van de 
dwaaltuin. Dit deel van de begraafplaatsen kenmerkt zich door het sprookjesachtige en het 
effect van lichtval op de stammen van de bomen. 
In een afwisselend ensemble van open en dichte plekken kunnen grafplekken naar wens 
worden ingevuld. Groepen van graven ontstaan in een bed van bladeren met daartussen met 
gras begroeide ruimten in het voorjaar overspoeld door een zee van kleurrijke 
stinzebeplanting.” 
 

 
De dwaaltuin vormt een latere uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg na afloop van de 
looptijd van dit bestemmingsplan. 
De dwaaltuin zal worden ontsloten via het doorgaande pad over de gehele begraafplaats. Het 
begraafgedeelte waar de dwaaltuin komt zal moeten worden opgehoogd. 
De inrichting van de dwaaltuin zal bestaan uit hagen in een vrije vorm waarin clusters komen. 
Vanaf verschillende kanten van de begraafplaatsen is dit deel bereikbaar. Gemaaide 
graspaden zullen de interne ontsluiting van de dwaaltuin gaan vormen. 
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Sfeerbeelden Overtuin 
 
In het verlengde van de oostwest lopende hoofdas ligt aan de overzijde van het water een 
graftuin genaamd de overtuin. 
Langs de aula wordt de dierbare over de oude begraafplaats Kranenburg via de as over het 
water naar de overtuin begeleid. Omringd door een bos ligt hier in een lichte opbolling deze 
intieme tuin. 
Als icoon voor de paradijstuin begeleidt een pad dat een lelievorm symboliseert de rouwstoet 
naar de pleintjes met daarop een linde als symbool van het licht. 
Vanaf de pleintjes kan de stoet zijn weg vinden naar de laatste rustplaats.” 
 

 
Ook de overtuin vormt een latere uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg na afloop van de 
looptijd van dit bestemmingsplan. 
Het is een inrichting waar op een extensieve wijze intensief begraven zal kunnen worden. 
De bewegelijke vorm van dit deel zoekt aansluiting op het omringende landschap. 
De overtuin zal worden ontsloten door een half verhard pad met als accenten pleintjes die 
bestraat zullen worden met gebakken materiaal. 
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KAART 15 Sfeerbeelden eilanden in het water bij de Overtuin 
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Sfeerbeelden eilanden in het water 
 
“In een gondel wordt de dode over het water meegevoerd met de stroom naar zijn graf. 
Eilanden in het water; een kabbelende stroom; langzaam legt de gondel aan bij de 
dodensteiger. 
Kleine intieme ruimten waar een spaarzaam aantal graven ligt verscholen tussen de bomen en 
het gras. 
Water is de verbeelding van rust en bezinning; 2 elementen die op een begraafplaats niet 
mogen ontbreken.” 
 

 
Ook dit gedeelte betreft een latere uitbreiding na afloop van de looptijd  van dit 
bestemmingsplan. 
Vanaf een afstand uitkijkend over het water weerspiegelen de Eierbelten erin. Deze komen zo 
spiegelend in het water extra tot hun recht. Tussen de ophogingen van de begraafplaatsen zou 
het reliëf en het effect van de Eierbelten wegvallen, indien het hoogteverschil niet 
gedramatiseerd zou worden. 
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De eilanden zullen speciale elementen op de begraafplaatsen worden. 
Zij zorgen ervoor dat de Eierbelten als accenten in het landschap van de begraafplaatsen 
zullen komen te liggen. Te samen met de Eierbelten die bebost zijn met het zogeheten 
“oerbos” ontstaat hier een bijzondere plek. 
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Sfeerbeelden crematorium Kranenburg 
 
“In een tuin van urnengraven ligt centraal het crematorium. Omgeven door de rust van oude 
bomen ligt hier een opzichzelfstaand complex. De elementen vuur en lucht karakteriseren een 
crematie. In een aula wordt afscheid genomen van de dierbare en nadat deze tot as is 
verworden kunnen de nabestaanden – afhankelijk van de gekozen bestemming – in rust het 
verwerkingsproces ondergaan.” 
 

 
Omgeven door de toegang tot de begraafplaats Kranenburg, het parkgedeelte en de huidige 
stadskwekerij, in de naaste toekomst wijkend voor het “eiland” waarop het uitvaartcentrum en 
de structuurtuin zullen komen te liggen, ligt centraal op de begraafplaats Kranenburg het 
crematorium met daaromheen columbaria, gedenkplekken, urnentuinen en een klein strooiveld. 
Mede door de gekozen opzet en inrichting is hier sprake van een andere sfeer, beleving en 
uitstraling. 
In een naastgelegen bosperceel wordt een nieuwe urnentuin aangelegd. Deze tuin zal passen 
in de natuurlijke omgeving met monumenten van hardsteen en andere natuurlijke materialen – 
zoals elders op Kranenburg – verweringsmogelijkheden (mossen). Dit verhoogt de diversiteit 
en het aanbod. 
Het huidige eigen algemene strooiveld, liggend op enige afstand van het crematorium, is 
slechts bereikbaar via de hoofdlaan en omgeven door de huidige stadskwekerij,. Dit strooiveld 
krijgt een andere bestemming. Het in gebruik zijnde gedeelte zal worden gesloten en nog 10 
jaar in dezelfde staat worden gehandhaafd. 
Een ongebruikt gedeelte van de huidige begraafplaats Kranenburg, gelegen achter de huidige 
aula en de centraal gelegen vijver, wordt het nieuwe algemene strooiveld. Wat aanzien betreft 
zal dit veld niet of nauwelijks veranderen. Het komt in de totale sfeer goed tot zijn recht en is 
uitstekend bereikbaar vanuit de aula, het crematorium en het uitvaartcentrum. De zo 
kenmerkende zichtlijnen van Kranenburg blijven volledig intact. 
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KAART 16 Sfeerbeelden crematorium Kranenburg 
 



150 

 
Datum 1 oktober 2007 
Titel toelichting bestemmingsplan Kranenburg 
 

87/149

 

Sfeerbeelden Aula 
 
“De hoofdlaan volgend leidt de wandeling naar een plein. Te midden van dit plein staat een 
fraai architectonisch vormgegeven aula. Op deze centrale plek komen de hoofdwegen van de 
begraafplaats samen. Raampartijen laten de assen door de aula lopen en als de hoofddeur 
geopend is, kan vanuit de aula over de vijver uitgekeken worden. De aula is de spil in het 
geheel. Hier nemen kleine gezelschappen afscheid van een dierbare. Op dit kruispunt van 
wegen komen verhalen samen. Even een moment van saamhorigheid. Daarna leidt de weg 
naar de laatste rustplaats.” 
 

 
De gemeentelijke aula zal na de bouw van het uitvaartcentrum worden gebruikt door dit nieuwe 
uitvaartcentrum. De bestemming blijft zoals nu een ontvangst- en opvangruimte al dan niet te 
combineren met een kleine korte plechtigheid en de mogelijkheid om nadien een kopje koffie te 
drinken. 
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KAART 17 Sfeerbeelden Aula 
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5.5 Uitvoering 
 

5.5.1 Fasering 
 
Het plan gaat uit van de volgende gefaseerde uitwerking: 
 
- fase 1: de huidige uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg in het gebied “de 

Parnassusberg”; deze is in 2004 in gebruik genomen; 
- fase 2: de bouw van een nieuw uitvaartcentrum en de daarna volgende uitbreiding van de 

begraafplaats Kranenburg in het gebied “de Structuurtuin”; deze is gesitueerd ten 
oosten van het nieuw te bouwen uitvaartcentrum en zal tegelijk met de bouw van 
het uitvaartcentrum in 2007 worden aangelegd; tevens zal in deze fase gestart 
kunnen worden met de uitbreiding van de begraafplaats Bergklooster; op de 
bestaande begraafplaats Bergklooster is nog slechts ruimte voor nieuw uit te 
geven graven tot 2008; 

- fase 3: de uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg in het gebied “de Boomgaard”; 
deze vindt plaats in het gebied aan de zuidoost zijde van de begraafplaats en zal 
capaciteit bieden tot ± 2015; 

- fase 4: de uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg in het gebied “de Tumuli”; dit is 
een extensief begraafgedeelte aan de zuidwest zijde van de begraafplaats voor de 
periode vanaf 2015 tot 2020; 

- fase 5: de uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg in het gebied “de Overtuin”; deze 
uitbreiding op de huidige sportterreinen is voorzien voor de periode van 2020 tot 
2030 na afloop van de looptijd van het onderhavige bestemmingsplan; 

- fase 6: de uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg“ in het gebied “de Dwaaltuin”; 
deze uitbreiding op de huidige sportterreinen is voorzien voor de periode tot ± 
2040/2050 eveneens na afloop van de looptijd van dit bestemmingsplan. 

 
Vrijwel zeker zal de begraafplaats Kranenburg op een gegeven moment daarna zonder verdere 
uitbreidingen zich zelf kunnen voorzien in het jaarlijks aantal nieuw uit te geven graven 
vanwege terugval aan de gemeente (niet verlengen van de uitgifteduur, afstandsgraven, 
hergebruik algemene graven enz.). Dit omslagmoment is onder andere afhankelijk van de groei 
van de gemeente, ontwikkeling van de sterftecijfers en het toenemen van het aantal crematies. 
 

5.5.2 Gemeentelijke voorzieningen 
 
Er is een voorbereidend bouwkundig onderzoek verricht naar verplaatsing en nieuwbouw van 
de machineloods, de ruimte voor de opslag van materialen, grond en afval en het onderkomen 
van de medewerkers. Dit was ook één van de aanbevelingen van de commissie begraafbeleid. 
De huidige ruimten voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen waaronder de Arbo-normen. 
Daarnaast is het noodzakelijk deze voorzieningen te verplaatsen naar de rand van de 
begraafplaats Kranenburg - nabij de huidige begraafplaats Bergklooster - om conflicterende  
activiteiten centraal op de begraafplaats Kranenburg te voorkomen. Door de nieuwe 
uitbreidingen en infrastructuur is het tevens niet meer goed mogelijk om met zwaar materieel 
op de huidige werkplekken te komen. Nieuwbouw of verbouw op de huidige plekken is aldus  
niet echt mogelijk en zal zeker niet minder kostbaar uitvallen. Ten slotte is het van belang dat 
de plekken van de huidige loods en afvalplaats beschikbaar komen voor de aanleg van nieuwe 
graven tegen betrekkelijk lage kosten. 
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KAART 18 Fasering 
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5.5.3 Gemeentelijke aula 
 
De gemeentelijke aula zal na de bouw van het uitvaartcentrum aan dit uitvaartcentrum worden 
overgedragen. Dit betekent dat investeringen voor modernisering en/of een nieuwe 
gemeentelijke aula conform het advies van de commissie begraafbeleid achterwege kunnen 
blijven. De gemeentelijke activiteiten op de begraafplaats worden daarmee versoberd en min of 
meer teruggebracht tot de eigenlijke “core business”, te weten het delven, openen, sluiten van 
graven en groen- en onderhoudstaken. 
 

5.5.4 Nieuwbouw uitvaartcentrum 
 
Een van de belangrijkere elementen uit het rapport “Begraven en cremeren in de 21ste eeuw” 
en het Masterplan is de bouw van een uitvaartcentrum op Kranenburg door de 
uitvaartondernemers Monuta en Yarden/Zwolse Begrafenis Vereniging. Deze werken hiertoe 
samen onder de naam Uitvaartondernemers Zwolle BV (UZB). Met deze initiatiefnemers voor 
de nieuwbouw is overeenstemming bereikt en zijn nadere afspraken uitgewerkt en vastgelegd 
ter realisering van dit centrum met bijbehorende infrastructuur. In januari 2007 start de bouw na 
een artikel 19 lid 2 WRO procedure op basis van het voorontwerp van dit bestemmingsplan. 
Het streven is er op gericht het centrum aan het eind van 2007 in gebruik te nemen. De grond 
(± 1.500 m²) wordt door de gemeente in erfpacht aan de UZB uitgegeven. 
Er ligt nu een rioolpersleiding vanaf de Eierbelten door het gebied van de toekomstige overtuin 
naar de Haersterveerweg. Op die persleiding zal ook het nieuwe uitvaartcentrum aangesloten 
kunnen worden. 
 

5.5.5 Bouwhuis  
 
Van de voormalige havezate Kranenburg is één van de twee bouwhuizen gespaard gebleven. 
Dit gebouw is sedert de jaren zestig van de vorige eeuw een beschermd rijksmonument. Op 
grond van de randvoorwaarden van het Masterplan wordt het initiatief tot het situeren van een 
nieuw uitvaartcentrum op een positieve wijze op deze locatie ingepast zonder de historische 
context geweld aan te doen. 
 

5.5.6 Uitbreiding begraafplaats Bergklooster 
 
In 1999 werden de uitbreidingsmogelijkheden voor Bergklooster in noordoostelijke richting 
geblokkeerd. Vervolgens werden daarna de optie ten noordwesten van Kranenburg, liggende 
tussen het Schrevenbos en de Eierbelten, thans het gemeentelijke uitbreidingsgebied 
“Overtuin” en de optie links van de oprijlaan van Kranenburg, thans het gemeentelijke 
uitbreidingsgebied “Tumuli”, niet haalbaar geacht. 
Het uitbreidingsgebied is thans geprojecteerd ten zuiden van en direct aansluitend op “de 
Parnassusberg”. Over deze plek bestaat overeenstemming. Bergklooster zal vanaf 2007 deze 
uitbreiding gaan inrichten. Op de bestaande begraafplaats is nog ruimte voor nieuw uit te 
geven graven tot ± eind 2008. Dan zal de uitbreiding gereed moeten zijn. 
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Enerzijds zal bij deze uitbreiding het handhaven van de begraafcultuur en identiteit van 
Bergklooster voorop staan en anderzijds moeten aansluiten op de landschappelijke visie zoals 
weergegeven in het rapport “Begraven en cremeren in de 21ste eeuw” en het Masterplan. 
Bergklooster zal zelf binnen de kaders van het Masterplan, het ontwerp maken voor de 
uitbreiding. 
 

5.5.7 Crematorium Kranenburg 
 
In de planbeschrijving is aangegeven dat het crematorium het in 1995 aangekochte algemene 
strooiveld, gelegen aan de hoofdlaan, zal afstaan en daarvoor gecompenseerd zal worden met 
een nieuw strooiveld op de huidige begraafplaats Kranenburg. Tevens zal daarbij grond 
beschikbaar gesteld worden voor uitbreiding van de urnentuin. Beide percelen zullen in 
eeuwigdurende erfpacht door de gemeente worden uitgegeven, dat wil zeggen zolang het 
gebruik van het gebied voor begraaf - en crematieactiviteiten blijft bestaan. 
De afspraken met het crematorium zijn noodzakelijk, enerzijds om de infrastructuur (aanleg van 
wegen, paden en parkeerplaatsen) te realiseren en anderzijds om de logistiek op de 
begraafplaats Kranenburg alsmede de toekomstige ontwikkelingen en uitbreidingen voor het 
crematorium te borgen. 
 

5.5.8 Eigendom van de grond 
 
De benodigde grond voor de in dit bestemmingsplan voorziene uitbreiding van de 
begraafplaatsen is bijna geheel in eigendom van de gemeente en grotendeels vrij van 
langdurige pacht. Het strooiveld gelegen aan de Kranenburgweg naast de stadskwekerij met 
een oppervlakte van 6.000 m² is eigendom van het crematorium Kranenburg. Inmiddels is een 
principeovereenkomst tussen de gemeente en het crematorium tot stand gekomen, waarbij 
overeengekomen is dat de gemeente de betreffende grond van het crematorium zal kopen. 
 

5.6 Water 
 
Uitgangspunt is dat het watersysteem binnen het plangebied blijft voldoen aan de eisen van 
drooglegging. Het betreft respectievelijk de aspecten vasthouden, bergen en afvoeren via 
bemaling van agrarisch en stedelijke water. 
Binnen het plangebied bevinden zich geen primaire en regionale waterkeringen. De bemaling 
van de watergangen zal plaats blijven vinden via de aanwezige en plaatselijk aan te passen 
watergangen langs de rijksweg A28 richting Westerveldse Aa. Wel zal bij de planontwikkeling 
een scheiding plaatsvinden tussen de aan te leggen watergangen en vijvers van het 
begraafplaatscomplex en de verder aanwezige watergangen en duikers uit de Brinkhoek en 
naastliggende sportcomplexen. Het geheel zal de veerkracht van het systeem niet aantasten 
maar op termijn vergroten. 
Voor de benodigde drooglegging van de nieuwe begraafplaatsen is ophoging noodzakelijk. 
In aansluiting op de structuur van de huidige begraafplaats Kranenburg is als 
ontwerpuitgangspunt gekozen om alleen daar op te hogen waar begraven wordt. 
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Het aan te leggen water langs de rand van de Eierbelten heeft naast een esthetische functie 
nog een belangrijke technische en biologische functie. 
Het waterelement is een opvangbekken voor het kwelwater van onder andere de Eierbelten. 
Kwelwater biedt door zijn zuiverheid bij uitstek een kans voor een interessante leefbiotoop voor 
allerlei dieren. De vormgeving en de ligging van de waterpartijen in relatie met het nieuwe peil 
van het maaiveld moeten nog kritisch bestudeerd worden. Aspecten van vergroting van de kwel 
vanuit het Eierbeltenbos, de bodemdiepte van de watergangen en de vijvers alsmede de 
ruimteconsequenties van taluds en onderhoudsstroken moeten nog geohydrologisch 
beoordeeld worden. 
In het als uitbreiding voor begraafplaats bestemde gebied wordt thans, bij een neerslagsituatie 
die eens per 250 jaar optreedt, een hoeveelheid van 11.900m³ stroomgebiedswater geborgen. 
Daarvan ligt 4400m³ ten oosten en 7500m³ ten westen van de oprit vanaf de Kranenburgweg. 
Afhankelijk van de grootte van het op te hogen gebied zal binnen het bestemmingsplangebied 
een evenredig deel aan vervangende stroomgebiedsberging gerealiseerd moeten worden. 
Het beheer en onderhoud van de watergangen en vijvers op het begraafplaatscompex zal bij 
de gemeente berusten. 

5.7 Archeologie 
 
Uitgangspunt is dat de archeologische waarden, zoals die zijn omschreven in paragraaf 2.2.1, 
worden beschermd. Voor de juridische vertaling van dit uitgangspunt wordt verwezen naar 
paragraaf 6.3 artikel 10. 
Door de nieuwbouw van het uitvaartcentrum worden de archeologische resten van de havezate 
maximaal verstoord. Het is beleid van de gemeente Zwolle om voorafgaand aan verstoring 
archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden, waarbij de kosten van opgraving en uitwerking 
daarvan voor rekening komen van de ‘verstoorder’ (Malta wetgeving). Deze opgraving heeft 
inmiddels plaatsgevonden (zie bijlage 1 De geschiedenis van Kranenburg). 
In een archeologisch onderzoek zullen ook de restanten van een waarschijnlijk 18de-eeuwse of 
oudere boerderij moeten worden betrokken. Vermoedelijk ligt deze boerderij op de plaats van 
een nieuw aan te leggen parkeerterrein nabij de rijksweg A28. 
 

5.8 Ecologie 
 
Uitgangspunt is dat de ecologische waarden, zoals die zijn omschreven in paragraaf 2.2.2 
Groen- en begraafstructuur, worden beschermd. Voor de juridische vertaling van dit 
uitgangspunt wordt verwezen naar paragraaf 6.3 artikel 6 en 8. 
Door de hiervoor geschetste ontwikkeling van een nieuw strooiveld voor het crematorium zullen 
bepaalde natuurwaarden tijdelijk afnemen. Beschermde plantensoorten kunnen worden 
gecompenseerd binnen het totale plangebied. Bovendien zullen de plaatsen waar beschermde 
soorten voorkomen, zoveel mogelijk worden ontzien. Hiervoor doen zich volgens (onder 
andere) de landschapsarchitect van het bureau Copijn meer dan voldoende mogelijkheden 
voor. Zelfs kan worden gesteld dat door de gefaseerde uitvoering van het Masterplan binnen 
het aangewezen totale gebied, de natuurwaarden zullen toenemen. Voor een verantwoord in 
gebruik nemen van het nieuwe strooiveld, dient gelet op de nu bekende implicaties een 
ontheffing te worden aangevraagd op basis van de Flora en Faunawet. Indien een ontheffing 
niet mogelijk is, zal er opnieuw moeten worden onderhandeld met het bestuur van het 
crematorium. 



150 

 
Datum 1 oktober 2007 
Titel toelichting bestemmingsplan Kranenburg 
 

94/149

 

6 Juridische aspecten 

6.1 Inleiding  
 
De voorschriften van dit bestemmingsplan zijn gebaseerd op het “Handboek 
bestemmingsplannen Zwolle”. De voorschriften uit dit handboek zijn gebaseerd op de 
standaarduitgave “Op de digitale leest” van het Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) van juni 2003. De voorschriften zijn aangepast aan de 
Zwolse situatie en uitgebreid met extra standaardbestemmingen waaraan in Zwolle behoefte is. 
De voorschriften voor Kranenburg zijn voor zover nodig op hun beurt weer aangepast aan 
specifieke situaties in Kranenburg. 
 
De voorschriften van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende hoofdstukken: 
1. Inleidende bepalingen; 
2. Bepalingen voor basisbestemmingen; 
3. Aanvullende bepalingen voor dubbelbestemmingen; 
4. Overige bepalingen; 
 

Inleidende bepalingen 
 
De inleidende bepalingen zijn van algemene aard en bestaan uit de volgende 
voorschriften: 
Artikel 1: Begripsbepalingen; 
Artikel 2: Wijze van meten. 
 

Bepalingen voor basisbestemmingen 
 
Elke bestemming wordt afzonderlijk in een bestemmingsbepaling opgenomen, de zogenaamde 
basisbestemming. Dit in tegenstelling tot een bestemming die andere bestemmingen als 
dubbelbestemming overlapt. De opbouw van een bestemmingsbepaling komt hierna aan de 
orde, waarbij per bestemmingsonderdeel een korte toelichting wordt gegeven. 
Alle voorschriften die op een bepaalde bestemming van toepassing zijn, worden zoveel 
mogelijk in de bestemmingsbepalingen zelf geregeld. Op deze wijze wordt bij de digitale versie 
van het plan bij het aanklikken op adres of bestemmingsvlak zo veel mogelijk informatie 
gegeven zonder dat er verder doorgeklikt behoeft te worden. 
 
basisbestemmingen: 
Een bestemmingsbepaling wordt als volgt opgebouwd: 
1. Bestemmingsomschrijving 
2. Bouwvoorschriften 
3. Nadere eisen 
4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften 
5. Aanlegvergunning 
6. Gebruiksvoorschriften 
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7. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften 
8. Strafbepaling 
 
 
Toelichting op de bepalingen voor de basisbestemmingen: 
 
1. Bestemmingsomschrijving: 
In de bestemmingsomschrijving wordt een nadere omschrijving gegeven van de aan de 
gronden toegekende functie(s). De hoofdfunctie wordt als eerste genoemd. Indien van 
toepassing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De 
ondergeschiktheid wordt aangegeven door de zin “met daaraan ondergeschikt”. De 
ondergeschikte functies staan ten dienste van de hoofdfunctie in de bestemming. De 
bestemmingsomschrijving is niet alleen functioneel maar bevat ook inrichtingsaspecten. 
 
2. Bouwvoorschriften: 
In de bouwvoorschriften worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde 
bebouwingsbepalingen geregeld. 
Bij woningen wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen. Voor de andere functies geldt dat er geen sprake is van bijgebouwen. Bij deze 
functies wordt alleen gebruik gemaakt van het begrip “gebouwen”. 
De maatvoering waaraan een (hoofd)gebouw c.q. bouwwerk, geen gebouw zijnde, dient te 
voldoen wordt in deze bepaling opgenomen. De maximale goothoogte en maximale 
bouwhoogte worden in meters weergegeven, de dakhelling in graden. 
De hoogte van de gebouwen wordt op de plankaart aangegeven, indien er geen uniforme 
hoogtebepalingen voor de gehele bestemming van toepassing zijn. Dit wordt gedaan door 
middel van een symbool in de vorm van een rondje verdeeld in een matrix met 2 vlakken. 
Boven staat de maximale goothoogte in meters vermeld en onder de maximale bouwhoogte in 
meters. Het symbool is gekoppeld aan het bouwvlak. 
 
3. Nadere eisen: 
Nadere eisen kunnen worden gesteld ten behoeve van bepaalde doorgaans kwalitatief 
omschreven criteria, zoals straat- en bebouwingsbeeld, woonsituatie, en verkeersveiligheid. De 
nadere eisenregeling biedt de mogelijkheid om in concrete situaties in het kader van het 
verlenen van een bouwvergunning sturend op te treden door het opnemen van nadere eisen in 
de bouwvergunning. De criteria zijn in de bepaling van nadere eisen zelf opgenomen. 
 
4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften: 
In deze bepaling wordt een opsomming gegeven van de bouwvoorschriften waarvan 
burgemeester en wethouders vrijstelling kunnen verlenen. Een vrijstelling van de 
bouwvoorschriften wordt alleen opgenomen indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband 
met het gewenste beleid en het een afwijking of verduidelijking betreft van de algemene 
vrijstellingsbevoegdheid. De criteria zijn in de vrijstellingsbepaling zelf opgenomen. 
 
5. Aanlegvergunning: 
Door het opnemen van een aanlegvoorschriftenstelsel overeenkomstig artikel 44 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (WRO), kunnen specifieke inrichtingsactiviteiten aan een 
aanlegvergunning worden verbonden. Het bouwen wordt niet aangemerkt als 
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inrichtingsactiviteit. Een aanlegvoorschriftenstelsel wordt opgenomen om extra bescherming 
aan een specifieke waarde van de bestemming te bieden, zoals de landschappelijke of 
natuurwetenschappelijke waarde. 
Een aanlegvoorschriftenstelsel wordt met de criteria voor vergunningverlening in de 
bestemmingsbepaling opgenomen. 
 
6. Gebruiksvoorschriften: 
In deze bepaling wordt aangegeven dat het verboden is de gronden en bouwwerken te 
gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven 
bestemming. In een aantal bestemmingen worden specifieke vormen van gebruik uitgesloten. 
Dit zijn gebruiksvormen, waarvan het op voorhand gewenst is aan te geven dat deze in ieder 
geval niet zijn toegestaan. 
 
7. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften: 
In deze bepaling dient op grond van vaste jurisprudentie in ieder geval de zogenaamde 
“toverformule” te worden opgenomen. Bij een specifieke vrijstellingsbevoegdheid zijn ook hier 
de criteria opgenomen. 
 
8. Strafbepaling: 
In deze bepaling wordt overtreding van de gebruiksvoorschriften en de aanlegvoorschriften als 
strafbaar feit aangemerkt in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten. 
 

Aanvullende bepalingen voor dubbelbestemmingen 
 
Een dubbelbestemming wordt opgenomen in een bestemmingsplan wanneer er sprake is van 
twee functies die onafhankelijk van elkaar op dezelfde plaats voorkomen. Het opnemen van 
een dubbelbestemming zorgt met het oog op een specifiek belang voor bescherming van het 
betreffende gebied. 
Het betreft in dit plan: 
− een ondergrondse gasleiding; 
− archeologisch waardevolle gebieden; 
− een deel van de geluidszone rond het ten zuiden van de rijksweg A28 gelegen 

industrieterrein de Vrolijkheid. 
 
Deze bestemmingen liggen als het ware over de reguliere bestemmingen heen. De 
doeleindenomschrijving van de dubbelbestemming geeft aan dat de gronden, naast de andere 
aan die gronden gegeven bestemming (basisbestemmingen), tevens voor deze 
dubbelbestemming zijn bestemd. 
De opbouw van een dubbelbestemmingsbepaling is dezelfde als die van een 
basisbestemmingsbepaling, maar alleen die bepalingen worden ter aanvulling opgenomen die 
noodzakelijk zijn. De bouwvoorschriften in de dubbelbestemming geven  de verhouding van de 
basisbestemming ten opzicht van de dubbelbestemming aan. 
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Overige bepalingen 
 
In dit laatste onderdeel van de bepalingen komen onder andere de flexibiliteitbepalingen en de 
overgangs- en slotbepalingen aan de orde. 
De bepalingen zijn in onderstaande volgorde opgenomen: 
1. Anti-dubbeltelbepaling 
2. Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 
3. Algemene vrijstellingsbevoegdheid 
4. Overgangsbepalingen 
5. Slotbepaling 
 

6.2 Inleidende bepalingen 
 

Artikel 1 - Begripsbepalingen 
Hierin worden de in de voorschriften gebruikte begrippen gedefinieerd. Ze zijn, met 
uitzondering van de begrippen die betrekking hebben op de titel van het bestemmingplan en de 
plankaart (die als eerste zijn genoemd), alfabetisch gerangschikt. 
Het doel van deze bepalingen is om misverstanden of verschillen in interpretatie te voorkomen. 
Dit als aanvulling op de gevallen waarbij het woordenboek van Van Dale geen uitsluitsel geeft. 
 

Artikel 2 - Wijze van meten 
Dit is de handleiding voor de manier van meten van diverse in het plan bepaalde maten. 

6.3 Bestemmingsbepalingen  
 
Hierna worden - voor zover nog nodig - de artikelen van de voorschriften van een nadere 
toelichting voorzien. 
 

Artikel 3 - Woondoeleinden W 
Uitgangspunten: 
- Het bestaande eengezinshuis in het plangebied wordt als zodanig bestemd. 
- De bestaande bebouwing wordt conform het huidige legale gebruik en volume bestemd. 

Indien het geldende plan ruimere mogelijkheden geeft dan er gerealiseerd zijn, wordt 
volgens die ruimere mogelijkheden bestemd, indien realisatie nog stedenbouwkundig 
aanvaardbaar is. 

- De Zwolse standaardbijgebouwenregeling wordt toegepast. 
 
Beroep aan huis: 
Volgens vaste jurisprudentie moet binnen een woonbestemming ook een aan huis verbonden 
beroep worden toegelaten. Uit de jurisprudentie kan als enige ruimtelijk relevant criterium 
worden afgeleid het hebben van “een ruimtelijke uitwerking of uitstraling, die in 
overeenstemming is met de woonfunctie van het betrokken perceel”. 
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Er is in dit plan een regeling opgenomen voor het gebruik van een deel van een woning voor 
een aan huis verbonden beroep, zoals in de gemeente Zwolle bij deze bestemming 
gebruikelijk is. De beperking van het ruimtebeslag van de woning met inbegrip van de 
bijgebouwen tot 30% van het vloeroppervlak van de woning (met een absoluut maximum van 
50 m²) dient om het verlies of de bovenmatige aantasting van de woonfunctie of van het 
woonkarakter tegen te gaan. Op deze wijze wordt tevens voorkomen dat de 
verkeersaantrekkende werking te groot zal worden. 
Het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden voor de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, hoe gering ook van omvang, is zonder meer als strijdig 
met de woonbestemming aan te merken. 
In de begripsbepalingen is een uitvoerige definitie opgenomen over wat onder een aan huis 
verbonden beroep moet worden verstaan. Indien er personeel in dienst wordt genomen kan er 
al gauw sprake zijn van een ruimtelijke uitwerking of uitstraling die niet met de woonfunctie in 
overeenstemming is. 
 
Bijgebouwenregeling: 
Voor de aan- en uitbouwen en bijgebouwen is bij deze bestemming een regeling opgenomen 
conform de algemene bijgebouwenregeling van de gemeente Zwolle uit 2000. 
Deze planologische regeling voor bijgebouwen is zo opgebouwd dat de particulier een grote 
mate van vrijheid toekomt voor het plaatsen van bijgebouwen op zijn of haar erf, zonder dat 
direct afbreuk wordt gedaan aan de algemene ruimtelijke belangen die ten grondslag liggen 
aan de bestaande ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit van een wijk of buurt. Daarbij is 
het zicht vanaf de openbare weg of een andere openbare ruimte op het bebouwde en 
onbebouwde erf een belangrijke graadmeter voor de ruimtelijke en stedenbouwkundige 
kwaliteit. 
Uitgangspunt bij het ontwikkelen van de regeling is geweest om alleen datgene te regelen wat 
strikt noodzakelijk is in verband met het behouden van de meergenoemde kwaliteit. Tevens is 
uitgangspunt geweest om de bebouwingsmogelijkheden zoveel mogelijk bij (primair) recht te 
regelen. 
In de doeleindenomschrijving van de bijgebouwen is vermeld voor welke woonfuncties een 
bijgebouw mag worden gebruikt, te weten een functie ten dienste van een woonhuis (berging, 
garage enz.), ten behoeve van een woning (serre, slaapkamer enz,) en ten behoeve van een 
aan huis verbonden beroep. 
Een bijgebouw mag maar uit één bouwlaag bestaan, al dan niet met kap. In de voorschriften is 
dit geregeld door een maximale goothoogte en een maximale bouwhoogte. Uitbreiding 
(bijvoorbeeld van de woonkamer) in één laag kan worden beschouwd als bijgebouw. 
Aangezien bijgebouwen zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, kan dit 
dus zowel binnen als buiten het bouwvlak plaatsvinden. Binnen het bouwvlak is vergroting van 
het hoofdgebouw ook over meerdere lagen mogelijk. 
In de bepaling omtrent strijdig gebruik is een regeling opgenomen ter voorkoming van het 
gebruik van vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning. 
Ten aanzien van zijtuinen en achtertuinen, die niet grenzen aan de openbare weg, wordt 
maximale vrijheid geboden voor de plaatsing van bijgebouwen. Voortuinen en zijtuinen, die 
grenzen aan de openbare weg, worden in beginsel uitgesloten voor het plaatsen van 
bijgebouwen, tenzij bij de oorspronkelijke bouw van de woonhuizen reeds bijgebouwen aan de 
voorzijde zijn gebouwd. 
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Om de bestaande ruimtelijke kwaliteit en het aanwezige straat- en bebouwingsbeeld zoveel 
mogelijk te behouden, geldt als uitgangspunt dat een bijgebouw achter de naar de weg 
toegekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan dient te worden 
gesitueerd. Dit is op de plankaart geregeld door de gedeelten waar geen bijgebouwen mogen 
worden gebouwd de bestemming tuin te geven. In de bestemming tuin mogen geen 
bijgebouwen worden gebouwd. 
De maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen aan de achterzijde van de 
hoofdgebouwen is genormeerd en gerelateerd aan de grootte van het erf dat achter de 
voorgevel van het  hoofdgebouw is gelegen. Bij het bepalen van de maximaal toegestane 
oppervlakte aan bijgebouwen is zoveel mogelijk recht gedaan aan de toenemende behoefte bij 
particulieren aan woon- en leefruimte. 
Ten aanzien van de oppervlaktebepaling kan worden opgemerkt dat de percentages en de 
absolute afmetingen zodanig zijn gekozen dat een maximale benutting van de mogelijkheden 
nog niet leidt tot een onaanvaardbare verdichting van de bebouwing op het erf bij een woning. 
Voorts zijn de genoemde percentages en absolute afmetingen zodanig gekozen dat de 
overgang van een kleine naar een middelgrote, en van middelgrote naar een grote kavel, een 
geleidelijke toename van de maximale toegestane oppervlakte van bijgebouwen met zich 
meebrengt. 
Om te voorkomen dat de regeling te star zou worden, is gekozen voor een beperkt aantal 
vrijstellingsmogelijkheden. 
Vrijstelling van de eisen voor de situering is mogelijk, mits het straat- en bebouwingsbeeld 
beeld niet wordt aangetast en de specifieke situatie zich leent voor een verantwoorde 
ruimtelijke en stedenbouwkundige oplossing. Bovendien mogen de belangen van derden 
daarbij niet, althans niet onevenredig, worden geschaad. 
Ook van de oppervlaktebepaling is een vrijstelling mogelijk tot maximaal 10 m². 
Een aanmerkelijk deel van de bouwaanvragen die betrekking hebben op het plaatsen van 
bijgebouwen moet ook na de wijziging van de Woningwet in 2002 nog worden getoetst aan het 
bestemmingsplan. De onderhavige algemene bijgebouwenregeling heeft derhalve ook voor de 
verdere toekomst nut en waarde.  
 
Bouwwerken die geen gebouwen zijn: 
Bij de regeling van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is geen verschil gemaakt tussen 
verschillende soorten bouwwerken. Elk bouwwerk dat functioneel past in de bestemming kan 
worden toegelaten. Volstaan is met een algemene bepalingen omtrent de maximale hoogte. 
Daarbij is voor erf- en terreinafscheidingen aansluiting gezocht bij het criterium voor 
vergunningvrij bouwen van het Besluit bouwvergunningvrije en licht bouwvergunningplichtige 
bouwwerken en voor de (algemene) vrijstelling bij het criterium van de Bouwverordening. 
 

Artikel 4 - Tuin T 
De bestemming Tuin is conform de aanbeveling van “Op de digitale leest” als een aparte 
bestemming opgenomen. Binnen deze bestemming mogen geen aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen bij recht worden gebouwd. Daardoor is er conform “Op de digitale leest” sprake 
van een erf in de zin van het Besluit bouwvergunningvrije en licht bouwvergunningplichtige 
bouwwerken waar geen vergunningvrije aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen worden 
gebouwd, omdat het bestemmingsplan de inrichting daartoe verbiedt. 
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Via vrijstelling is bebouwing ten behoeve van aangrenzende hoofdgebouwen en daarbij 
behorende bijgebouwen wel mogelijk, mits geen aantasting plaatsvindt van de in de 
vrijstellingsbevoegdheid genoemde criteria. 
 

Artikel 5 - Sportdoeleinden S 
In principe is de globale regeling van het bestemmingsplan Buitengebied Zwolle overgenomen. 
Deze geeft een ruime flexibiliteit bij de invulling van het gebied. Het maximaal toegestane 
bebouwingspercentage is daarbij op 2% gehandhaafd. Burgemeester en wethouders kunnen 
nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. 
Gebouwen mogen niet worden gebouwd op een afstand, welke kleiner is dan 100 meter 
gemeten vanaf de as van de rijksweg A28 ten einde tegemoet te komen aan de wens van 
Rijkswaterstaat om ruimte gereserveerd te houden voor een mogelijke verbreding van de A28 
aan de noordzijde na 2015. 
 

Artikel 6 - Maatschappelijke doeleinden begraafplaats MB 
Beschrijving: 
In principe is ook hier de globale regeling van het bestemmingsplan Buitengebied Zwolle 
overgenomen ten einde een ruime flexibiliteit bij de invulling van het gebied mogelijk te laten 
blijven. Deze bestemming is nu ook gegeven aan de gronden met de bestemmingen 
“tuinbouwgebied” en “agrarisch gebied” ten behoeve van de uitbreiding van de begraafplaatsen 
Kranenburg en Bergklooster gedurende de komende 10 jaar. Burgemeester en wethouders 
kunnen ook hier nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. Deze 
eisen kunnen ook gesteld worden ten behoeve van een goede milieusituatie, zodat ook de 
situering van het crematorium bij eventuele wijziging ervan getoetst kan worden. Het in deze 
toelichting op basis van het Masterplan voor het “Begraaflandschap Kranenburg” 
geformuleerde ruimtelijke beleid is de leidraad voor het stellen van nadere eisen. 
De uitbreiding van de bebouwing voor het uitvaartcentrum en voor de bouw van graven in de 
vorm van gebouwen wordt ruimschoots mogelijk gemaakt door het maximaal toegestane 
bebouwingspercentage te vergroten van 2% tot 5%. 
Rekening houdend met een oppervlaktereservering van 1.900 m² voor het nieuwe 
uitvaartcentrum resteert er voor graven in de vorm van gebouwen en andere gebouwen een 
extra oppervlakte van 19.488 m². 
Na vrijstelling kan het bebouwingspercentage vergroot worden tot maximaal 6%, waardoor er 
3.897,6 m² kan worden toegevoegd tot een extra oppervlakte van totaal 23.385,6 m². 
Voor de berekening van de oppervlakten en bebouwingspercentages wordt verder verwezen 
naar bijlage 3. 
Gebouwen mogen niet worden gebouwd op een afstand, welke kleiner is dan 100 meter 
gemeten vanaf de as van de rijksweg A28 ten einde tegemoet te komen aan de wens van 
Rijkswaterstaat om ruimte gereserveerd te houden voor een mogelijke verbreding van de A28 
aan de noordzijde na 2015. 
Ten einde voor de omgeving de verkeershinder van de begraafplaatsen te beperken, zijn alleen 
op de plaatsen met de aanduiding “toegang tot de begraafplaats” toegangswegen voor het 
autoverkeer ten behoeve van gebruikers en bezoekers toegestaan. Deze aanduidingen in de 
vorm van pijlen zijn aangegeven op de plaats van de huidige hoofdtoegang aan de 
Kranenburgweg en bij de kruising van de Bergkloosterweg en de rijksweg A28 (zie kaart 11 
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Ontsluiting autoverkeer). Het zeer beperkte dienstverkeer per auto mag wel op andere plaatsen 
naar binnen en naar buiten rijden. 
 
Aanlegvergunning: 
De cultuurhistorische en landschappelijke waarden binnen deze bestemming worden 
beschermd door een aanlegvergunningenstelsel. 
 

Artikel 7 - Nutsdoeleinden ND 
Het betreft een klein terrein gelegen achter de woning aan de Haersterveerweg nummer 4 dat 
bereikbaar is via de Bergkloosterweg. Gebouwen moeten binnen het naar achter gelegen 
aangegeven bouwvlak worden gebouwd. 
 

Artikel 8 - Bos BO 
Beschrijving: 
Het bos rond de Eierbelten en het meer noordelijk langs de Haersterveerweg gelegen 
Schrevenbos zijn conform de regeling van het bestemmingsplan Buitengebied Zwolle bestemd 
tot bos en tot het behoud, herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, 
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde van de gronden. 
 
Aanlegvergunning: 
De cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden binnen deze 
bestemming worden beschermd door een aanlegvergunningenstelsel. 
 

Artikel 9 - Ondergrondse gasleiding (dubbelbestemming) 
Beschrijving: 
Deze bestemming valt samen met andere bestemmingen en wordt daarom dubbelbestemming 
genoemd. 
Deze dubbelbestemming omvat de in het plangebied gelegen ondergrondse 
gastransportleiding met een diameter van 12 ‘’ en een bedrijfsdruk van 40 Bar, welke van 
bovenregionale betekenis is  Deze gastransportleiding loopt ongeveer parallel met de rijksweg 
A28 vanuit Gelderland naar het noorden van het land (zie kaart 7 Beperkingen). 
Bouwwerken ten behoeve van andere bestemmingen, welke met deze dubbelbestemming van 
14 meter aan weerszijden van de as samenvallen, mogen uitsluitend worden gebouwd met 
toepassing van een vrijstelling, nadat advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. 
 
Aanlegvergunning: 
Ter bescherming van de gastransportleiding is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 
 

Artikel 10 - Archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming) 
Uitgangspunten: 
- De gebieden die volgens de gemeentelijke archeologische waarderingskaart een grote 

vondstkans hebben (50% of meer) zijn mede bestemd tot archeologisch waardevol gebied 
(zie kaart 4 Archeologie). 
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- Bij de regeling voor de dubbelbestemming wordt nauwe aansluiting gezocht bij de nieuwe 
Wet op de archeologische monumentenzorg. 

- Bij verstoringen in de bodem met een grotere diepte dan 0,5 meter en een grotere 
oppervlakte dan 50 m² zijn specifieke bouwvoorschriften conform de nieuwe Wet op de 
archeologische monumentenzorg van toepassing. 

 
Aanlegvergunning: 
Bij verstoringen in de bodem met een grotere diepte dan 0,5 meter en een grotere oppervlakte 
dan 50 m² is tevens een aanlegvergunningenstelsel conform de nieuwe Wet op de 
archeologische monumentenzorg van toepassing. 
 

Artikel 11 - Geluidszone industrieterrein de Vrolijkheid (dubbelbestemming) 
Deze dubbelbestemming betreft de vastlegging van de binnen het plangebied gelegen 
bestaande geluidszone rond het ten zuiden van de rijksweg A28 gelegen industrieterrein de 
Vrolijkheid. Er worden geen wijzigingen in de zonegrens aangebracht (zie kaart 6 Geluid). 
 

6.4 Overige bepalingen 
 

Artikel 12 - Anti-dubbeltelbepaling 
Een anti-dubbeltelbepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van 
een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het 
toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
 

Artikel 13 - Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 
In deze bepaling wordt, bij de toepassing van de bepalingen van het bestemmingsplan, de 
aanvullende werking van de Bouwverordening uitgesloten. 
Verder wordt in deze bepaling een opsomming gegeven van onderwerpen, waarop de 
Bouwverordening wel van toepassing is. Dit betreft: 
− de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen ter 

waarborging van de toetreding van voldoende licht en lucht in bouwwerken en ter 
voorkoming van de belemmering van de goede werking van schoorstenen en 
ventilatiekanalen; 

− de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
− de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
− de ruimte tussen bouwwerken; 
− de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden. 
 

Artikel 14 - Algemene vrijstellingsbevoegdheid 
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om  
vrijstelling te verlenen van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij 
gaat het om vrijstellingsbepalingen die gelden voor alle bestemmingen in het plan. Deze 



150 

 
Datum 1 oktober 2007 
Titel toelichting bestemmingsplan Kranenburg 
 

103/149

 

bepalingen zijn niet van toepassing, indien en voor zover er specifieke in de bestemming zelf 
geregelde vrijstellingsbepalingen van toepassing zijn. 
De criteria voor de toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid zijn in deze bepaling 
opgenomen. 
 

Artikel 15 - Overgangsbepaling 
In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht volgens de opzet van 
“Op de digitale leest”. 
 

Artikel 16 - Slotbepaling 
Als laatste wordt de slotbepaling opgenomen. Deze bepaling bevat zowel de titel van en de 
voorschriften van het plan als de vaststellingsbepaling. 
 

6.5 Consequenties van beleid 
 
In het bestemmingsplan is uitbreiding van de begraafplaatsen Kranenburg en Bergklooster en 
de bouw van een nieuw uitvaartcentrum mogelijk gemaakt. Hiermee wordt voorzien in de 
behoefte aan uitbreiding van deze maatschappelijke voorzieningen. 
Het bestemmingsplan heeft voor de rest van het plangebied een conserverend karakter. 
Met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden voor bijgebouwen bij woningen is aansluiting 
gezocht bij de standaard bijgebouwenregeling van Zwolle uit 2000. Dit kan leiden tot enige 
verdichting van de erven bij woonhuizen. 

6.6 Handhaving 
 
De bestemmingsvoorschriften zijn op een dusdanige wijze geformuleerd, dat de handhaving 
van het bestemmingsplan voor een ieder duidelijk kan zijn. Dit is met name gelegen in de 
formulering van de gebruiksvoorschriften, waarin een opsomming is opgenomen van de 
verschillende manieren van gebruik van gronden en bouwwerken die in strijd zijn met de 
bestemming. 

6.7 Handboek 
 
Dit bestemmingsplan is vervaardigd conform de richtlijnen van het “Handboek 
Bestemmingsplannen Zwolle” versie 11. 
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7 Economische uitvoerbaarheid 
 
Voor het realiseren van de op het Masterplan Begraaflandschap Kranenburg gebaseerde en in 
dit bestemmingsplan voorziene uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats Kranenburg en 
de bouw van het nieuwe uitvaartcentrum zijn forse investeringen noodzakelijk die niet uit de 
gewone exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats(en) en/of reserves kunnen worden 
gefinancierd. De bijdragen en eenmalige inkomsten van genoemde andere participanten zijn 
daarin substantieel. 
Daarnaast zal Bergklooster zelf voor de financiering van de eigen uitbreiding moeten en naar 
verwachting ook kunnen zorgdragen. 

 

7.1 Bestemmingsplan 
 
Het totale “kostenplaatje” van de infrastructuur bedraagt ± € 960.000,--. De kosten worden 
verdeeld onder de gemeente, Bergklooster, het Crematorium en het uitvaartcentrum (Monuta 
en Yarden verenigd in de Uitvaartondernemers Zwolle BV). 
Bij benadering zal er sprake zijn van een totale netto investering van € 1.900.000,-- (gebaseerd 
op diverse kostenberekeningen). Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 152.500,-- en een  
stijging van de onderhoudskosten vanwege de uitbreidingen ad € 62.500,--. 
Dit bedrag ad € 215.000,-- is betrokken geweest bij de behandeling van de perspectiefnota 
2004, waarvoor een bedrag is gereserveerd in de begroting voor de jaarschijf 2006 uit de nog 
beschikbare ruimte in het structureel bestedingsplan jaarlijkse budgetten structureel nieuw 
beleid tot en met 2006. 
Voor de uitbreiding van Kranenburg is aan de raad in november 2006 een krediet gevraagd van    
€ 1.900.000,--. 
 

7.2 Exploitatie begraafplaatsen 
 
Het product “begraven” wordt ‘budgetneutraal’ opgenomen in de begroting. De lasten moeten 
worden gedekt door de begraafplaatsrechten. Uitgaande van de 100% kostendekking worden 
voor- of nadelige verschillen verrekend met de egalisatiereserve Begraafplaatsen. In de 
afgelopen jaren hebben ten laste van deze egalisatiereserve forse beschikkingen 
plaatsgevonden, waardoor de stand van deze reserve per ultimo 2003 praktisch nihil is. 
In 2001 en 2002 is er zelfs geen tariefsverhoging toegepast. In 2003 zijn de tarieven slechts 
met de inflatiecorrectie verhoogd. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de omvang van de 
egalisatiereserve. 
Hierdoor en door onzuivere kostentoerekeningen is er op de jaarlijkse exploitatie vanaf 2003 
een tekort ontstaan. 
Om het principe van de 100% kostendekking te handhaven, dienen de tarieven voor het 
onderhoudsrecht de komende jaren te stijgen. De overige tarieven zijn verhoogd met de 
inflatiecorrectie. 
Duidelijk is, dat de stijging van de inkomsten op de exploitatie geen gelijke tred vertoont met de 
toename van de uit de investeringen voortvloeiende lasten. 
Met de uitvoering van het bestemmingsplan zullen de exploitatielasten op het product 
“begraven” conform het huidige principe van 100% kostendekkendheid stijgen tot een 
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onaanvaardbaar niveau. Mede gelet op het huidige niveau van de tarieven van de 
begraafplaats Kranenburg, de nog stijgende onderhoudskosten en de “concurrentiepositie” met 
andere begraafplaatsen, waaronder Bergklooster en ook het Crematorium, zal terughoudend 
moeten worden omgesprongen met het alsmaar verhogen van de tarieven. 
Dit betekent dat in zijn totaliteit onder ogen moet worden gezien dat de huidige financiële opzet 
van de begraafplaatsen moet worden heroverwogen en de financiële consequenties van 
alsmaar stijgende tarieven moeten worden beperkt. Daarom worden acceptabele 
kostenbesparingen doorgevoerd en dienen een aantal niet kostendekkende elementen een 
andere kostenplaats te krijgen en/of  uit de algemene middelen worden betaald. 
Een principiële stellingname in deze betekent dat die kosten die niet direct samenhangen met 
het product “begraven”, niet behoren te worden gedekt uit de begraafrechten. Dit geldt niet 
alleen voor de kosten die zijn gemoeid met de parkfunctie van Kranenburg, maar ook voor de 
kosten die worden gemaakt voor het instandhouden van een aantal overige functies, 
waaronder ook begrepen de cultuurhistorische waarde van de buiten het plangebied gelegen 
begraafplaats Meppelerstraatweg. 
De hier bedoelde kosten behoren naar hun aard niet gedekt te worden door een retributie, 
zodat belastingplichtigen geen kosten doorberekend krijgen, waar zij geen direct belang bij 
hebben. 
Derhalve wordt vanaf 2006 het percentage van de kosten die nu worden toegerekend aan de 
activiteit begraven en worden gemaakt om bijvoorbeeld de parkfunctie en een aantal overige 
functies in stand te houden, niet langer verdisconteerd in de tarieven voor het begraven. 
Het principe van 100% kostendekking voor de activiteit begraven wordt echter wel onverkort 
gehandhaafd. 
 

7.3 Onontkoombaarheid 
Zonder Masterplan en dit nieuwe bestemmingsplan zullen eveneens aanzienlijke investeringen 
noodzakelijk zijn om aan de huidige en toekomstige eisen voor begraven te kunnen voldoen. 
Deze moeten echter alsdan, zonder bijdragen van derden, worden gerealiseerd en zullen tot 
dezelfde of zelfs hogere investeringen en ook exploitatielasten leiden als waarvan nu sprake is. 
Dit geldt praktisch voor alle onderdelen, te weten de nieuwe uitbreidingen, de modernisering 
van de huidige aula en/of de bouw van een nieuwe gemeentelijke aula, het onderkomen voor 
het personeel en de infrastructuur. 
In de loop van het planproces zijn, daar waar mogelijk, kostenbesparingen gerealiseerd. Het is 
niet mogelijk om bepaalde onderdelen verder in de tijd te faseren, tegen lagere kosten uit te 
voeren of zelfs te schrappen, zonder in zeer ernstige mate de huidige landschappelijke sfeer en 
uitstraling van Kranenburg geweld aan te doen. Bovendien is de samenhang tussen de 
verschillende ontwikkelingen in het gebied daarvoor te groot en bovendien is deze noodzakelijk 
om de huidige en toekomstige behoefte aan begraaf - en asbestemmingsvoorzieningen veilig 
te stellen. Enerzijds gelet op de groei van de stad, anderzijds vanwege de gestage toename 
van de binnen afzienbare tijd fors stijgende sterftecijfers. 
Uitstel en/of  fasering van nieuwe uitbreidingen, waardoor kosten verschuiven naar een later 
tijdstip, verstoort reeds op korte termijn de balans tussen vraag en aanbod.  
De risico's van het onverhoopt niet doorgaan van het Masterplan en dit bestemmingsplan zijn in 
de gemaakte en nog vast te leggen afspraken met de uitvaarondernemers, het Crematorium en 
Bergklooster meegenomen. 
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8 Vooroverleg 
 
In het kader van het overleg met de betrokken overheidsinstanties als bedoeld in artikel 10 van 
het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 en in het kader van overleg met de direct 
belanghebbenden is het voorontwerpbestemmingsplan op 8 februari 2006 verzonden naar de 
hieronder vermelde 23 instanties en belanghebbenden. Verzocht is om voor 1 mei 2006 te 
reageren. 
 
Van de volgende instanties is een reactie ontvangen: 
 
Ontvangen reacties:                 datum reactie: 
 
  1. Rijkswaterstaat            16 februari; 
 
  2. Kamer van Koophandel Regio Zwolle         23 februari; 
 
  3. N.V. Nederlandse Gasunie                1 maart; 
 
  4. Waterschap Groot Salland                7 maart; 
 
  5. Rijksdienst voor de Monumentenzorg            20 maart; 
 
  6. Maatschap Crematorium Kranenburg Zwolle            30 maart; 
 
  7. Natuur en Milieu Overijssel                11 april; 
 
  8. Vitens N.V.                  19 april; 
 
  9. Vereniging Begraafplaats Bergklooster              26 april; 
 
10. VROM-Inspectie Regio Oost                   8 mei; 
 
11. Provincie Overijssel Eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid              9 mei. 
 
Van de volgende aangeschreven instanties wordt aangenomen dat de VROM-Inspectie 
namens deze instanties heeft gereageerd: 
 
12. Defensie Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen Directie Noord Nederland; 
 
13. Staatsbosbeheer; 
 
14. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; 
 
15. Dienst Landelijk Gebied Regio oost Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Voedselkwaliteit (LNV) Projecten Overijssel; 
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Geen reactie is ontvangen van: 
 
16. Essent Business Unit Productie & Transport; 
 
17. Brandweer Zwolle; 
 
18. KPN; 
 
19. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; 
 
20. Zwolse Historische Vereniging; 
 
21. Stichting Milieuraad Zwolle; 
 
22. Landschap en Natuur Overijssel; 
 
23. Vereniging Natuurmonumenten Inspectie Overijssel/Flevoland. 
 
De opmerkingen van de instanties en belanghebbenden die hebben gereageerd zijn hierna per 
instantie en per onderwerp samengevat. De gemeentelijke reactie daarop is direct daaronder 
aangegeven. 
 
De schriftelijke reacties zijn in deze toelichting in volgorde van binnenkomst opgenomen in 
bijlage 4 “Reacties in het kader van het vooroverleg”. 
 
De gemaakte opmerkingen over de luchtkwaliteit, de externe veiligheid en de 
wateropgave van de nota Ruimte & Water hebben tot nader onderzoek geleid. De 
resultaten van het wateronderzoek zijn in december 2006 beschikbaar gekomen. 
 

8.1 Rijkswaterstaat 
 
Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 

8.2 Kamer van Koophandel Regio Zwolle 
 
De Kamer deelt mee geen opmerkingen te hebben. 
 

8.3 N.V. Nederlandse Gasunie 
 
Opmerking over de zonering rond aardgastransportleidingen 
De gastransportleiding van de Gasunie is aangegeven op de plankaart. De advisering omtrent 
de zonering rondom aardgastransportleidingen is sinds februari 2005 overgedragen aan het 
RIVM. Verzocht wordt het RIVM te raadplegen over de veiligheidsafstanden. 
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Reactie 
Deze kwestie is voorgelegd aan het RIVM. Dit instituut stelt in haar reactie dat de vaststelling 
van de nieuwe afstanden op dit moment nog niet volledig is afgerond. Wel is er al meer 
duidelijkheid over waar de minimaal aan te houden afstand, maximaal komt te liggen. De 
gegeven afstand komt overeen met de ligging van de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 
per jaar of de huidige bebouwingsafstand. Bij een diepteligging van 1 meter bedraagt de 
maximale afstand bij deze leiding volgens de nieuwe normen 65 meter bij gebouwen met een 
hoogte van maximaal 15 meter. Bij een diepteligging van 7 meter bedraagt de maximale 
afstand volgens de nieuwe normen 14 meter ongeacht de hoogte van gebouwen in de 
omgeving. Deze laatste afstand is gelijk aan de tot nu toe geldende afstand. Momenteel vindt 
er nog bestuurlijk overleg plaats over de definitieve afstanden. 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft in een ledenbrief aan dat het 
ministerie van VROM momenteel werkt aan een nieuwe circulaire voor 
aardgastransportleidingen. Het ministerie wil in de nieuwe circulaire dezelfde 
bebouwingsafstanden hanteren als nu het geval is. Een gemeente hoeft haar 
bestemmingsplannen dan ook niet aan te passen of in te trekken als zij de tot nu toe geldende 
circulaire van 1984 gevolgd heeft. 
De VNG is van mening dat de risicobron (meestal leidingeigenaar Gasunie) of het Rijk 
maatregelen moet nemen voor bestaande kwetsbare objecten en verplicht moet worden de 
plaatsgebonden risicocontour in tien jaar binnen de geldende bebouwingsafstanden te 
brengen. Om nieuwbouw mogelijk te laten blijven, vindt de VNG dat ook in deze situaties de 
risicocontouren binnen de aan te houden bebouwingsafstanden uit de huidige circulaire moeten 
worden gebracht. Daartoe zal de Gasunie in dit geval de leiding, welke volgens haar gegevens 
in Kranenburg op een diepte van 1 meter ligt, op een diepte van 7 meter moeten herleggen. 
 
In het bestemmingsplan Kranenburg is de betreffende ondergrondse gasleiding voorzien van 
een zogenaamde dubbelbestemming, welke zich uitstrekt tot 14 meter vanaf de as van de 
transportleiding. De afstanden van deze bestemming zijn afkomstig van door de Gasunie 
verstrekte informatie over deze leiding die uitgaat van de circulaire van 1984. Deze afstand is 
ook opgenomen in de bestemmingsplannen Hessenpoort en Aalanden. De breedte van de 
opgenomen dubbelbestemming wordt dan ook gehandhaafd. 
Voor gebouwen In Kranenburg maken de nieuwe afstanden niets uit, omdat deze toch al op 
niet minder dan 100 meter vanuit de as van de rijksweg A28 mogen worden gebouwd. Voor 
Aalanden zou het overnemen van de nieuwe afstanden wel grote gevolgen hebben, omdat de 
kortste afstand van een van de flats tot de leiding daar slechts 10 meter bedraagt. 
 

8.4 Waterschap Groot Salland 
 
Opmerking over de wateropgave van de nota Ruimte & Water 
Een deel van het plangebied valt onder de aandachtsgebieden wateroverlast van de partiële 
herziening van de nota Ruimte & Water van de provincie Overijssel. Bij de herinrichting van 
deze gebieden moet van tevoren vaststaan dat de wateropgave goed kan worden ingevuld. 
Een eerste voorwaarde is dat voor de nabij gelegen bebouwing langs de Bergkloosterweg geen 
wateroverlast mag ontstaan. 
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Een tweede voorwaarde is dat de door ophoging afgenomen bergingsruimte voor water binnen 
het plangebied gecompenseerd moet worden. 
Bij de inrichting van het plangebied moet daarom voldoende ruimte worden gereserveerd voor 
het vasthouden en bergen van water, bijvoorbeeld door verhard oppervlak te beperken, ruimte 
voor infiltratievoorzieningen en voldoende oppervlaktewater te creëren. 
De hierboven genoemde aspecten komen in het voorontwerp onvoldoende tot uiting. 
 
Reactie 
Naar aanleiding van deze opmerkingen van het waterschap is er nader onderzoek verricht op 
grond waarvan thans het volgende kan worden gesteld: 
Na toetsing aan de criteria van risicogebieden conform de Stroomgebiedsvisie Vecht – 
Zwartewater en de aandachtsgebieden wateroverlast uit het Streekplan Overijssel 2000+ van 
de provincie Overijssel wordt geconstateerd dat bij de herzieningen in het gebied in belangrijke 
mate met de wateropgave rekening moet worden gehouden. Dat houdt in dat, waar ten 
behoeve van de nieuwe functie ophogingen van het maaiveld plaats moeten vinden, de 
verloren gegane stroomgebiedsberging gecompenseerd moet worden door aanleg van nieuwe 
bergingsruimte. 
Op basis van onder andere de Beleidsbrief herijking regenwaterbeleid van 21 juni 2004 zal bij 
gebleken geschiktheid van de bodem en wegcunetten het op de wegen en daken van 
gebouwen vallende regenwater via infiltratievoorzieningen in de bodem gebracht worden. De 
grondwaterreserve wordt hiermede vergroot en de afvoer naar oppervlaktewater vertraagd. 
Randvoorwaarden voor het nieuw aan te leggen watersysteem is dat geen wateroverlast voor 
de nabij gelegen bebouwing ontstaat en aan de eisen van drooglegging in het nieuwe 
bestemmingsplan kan worden voldaan. 
Het wijzigen van het agrarisch gebied in het vigerende bestemmingsplan naar een bestemming 
begraafplaats heeft geen wijziging in de hoeveelheid of kwaliteit van het afstromende water tot 
gevolg. 
In het als uitbreiding voor begraafplaats bestemde gebied wordt thans, bij een neerslagsituatie 
die eens per 250 jaar optreedt, een hoeveelheid van 11.900m³ stroomgebiedswater geborgen. 
Daarvan ligt 4400m³ ten oosten en 7500m³ ten westen van de oprit vanaf de Kranenburgweg. 
Afhankelijk van de grootte van het op te hogen gebied zal binnen het bestemmingsplangebied 
een evenredig deel aan vervangende stroomgebiedsberging gerealiseerd moeten worden. 
Het beheer en onderhoud van de watergangen en vijvers op het begraafplaatscompex zal bij 
de gemeente berusten. 
 
Opmerking over infiltratie 
Bij infiltratie van hemelwater is speciale aandacht vereist voor de toepassing van duurzame 
niet-uitloogbare materialen. 
 
Reactie 
Hieraan zal bij de uitvoering de nodige aandacht worden besteed. 
 

8.5 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
 
Als uitvloeisel van de sturingsfilosofie van de Nota Ruimte heeft het Kabinet besloten om 
zoveel mogelijk te komen tot één reactie van rijkszijde. 
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Daarom heeft de rijksdienst zijn opmerkingen gezonden aan de VROM-inspectie Regio Oost, 
die de deelbijdragen zal bundelen in één rijksreactie. 
 

8.6 Maatschap Crematorium Kranenburg Zwolle 
 
Opmerking over de datum van de opening en de bouw van het crematorium 
Op verschillende plaatsen in de toelichting staat de datum van de opening en de bouw van het 
crematorium verkeerd aangegeven. De juiste data worden in de brief verstrekt. 
 
Reactie 
De opgegeven data zijn in de toelichting verwerkt. 
 
Opmerking over eigendom van de grond 
Op verschillende plaatsen in de toelichting wordt niet vermeld dat het terrein gelegen aan de 
Kranenburgweg naast de stadskwekerij met een oppervlakte van 6.000 m² eigendom is van het 
crematorium Kranenburg. 
 
Reactie 
De tekst van de toelichting is aangepast, behalve daar waar een tekst van een eerdere nota 
geciteerd wordt. Overigens is er inmiddels een principeovereenkomst tussen de gemeente en 
het crematorium tot stand gekomen, waarbij overeengekomen is dat de gemeente de 
betreffende grond van het crematorium zal kopen. 
 
Opmerking over geluidsoverlast 
Het geluidsscherm langs de noordzijde van de rijksweg A28 had geplaats moeten worden tot 
aan het viaduct over de Kranenburgweg. Dit scherm is belangrijk in verband met de 
verstaanbaarheid van toespraken in de open lucht. Het geluid op het verstrooigebied aan de 
Kranenburgweg en ook op het toekomstige begraafgebied is onacceptabel hoog. Zelfs in de 
urnentuinen en bij de colombaria is het verkeersgeluid vaak hinderlijk hoog. 
 
Reactie 
Rijkswaterstaat hanteert voor wat betreft de bestaande begraafplaatsen een 
voorkeursgrenswaarde voor binnenstedelijke gebieden van 60 dB(A). De geluidsbelasting is 
door de geluidwerende voorzieningen verminderd, vooral in het gebied waar de eerste 
uitbreidingen voor Kranenburg (Structuurtuin) en Bergklooster zijn gepland, maar ligt boven de 
norm van maximum 45 dB(A) van het ministerie van VROM. 
Het nu reeds aanbrengen van meer en hogere geluidwerende voorzieningen is een te grote 
kostenpost (ca. 2,5 miljoen euro) voor het project van de uitbreiding van de begraafplaatsen. 
De feitelijke uitvoering van de uitbreiding zal van noord naar zuid plaatsvinden in de richting 
van de rijksweg A28. Tegen het jaar 2015 aan het eind van de planperiode wordt een nieuwe 
reconstructie van de rijksweg A28 verwacht. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidwerende 
voorzieningen voor die reconstructie kan rekening worden gehouden met de dan in de 
nabijheid van de rijksweg gekomen begraafplaatsen. 
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Opmerking over linksafslaand verkeer op de Kranenburgweg 
Er heeft onlangs een kleine aanpassing plaatsgevonden, maar de situatie is hierdoor nog 
gevaarlijker geworden. Is dit de aanpassing die in het Masterplan bedoeld wordt? In de in 2001 
gestarte werkgroep kwam men iedere keer weer tot de conclusie dat er maar één goede 
oplossing is: een voorsorteervak linksaf naar de begraafplaats, het crematorium en het 
toekomstige uitvaartcentrum. 
 
Reactie 
De recente aanpassing aan de Kranenburgweg is niet de aanpassing die in het Masterplan 
bedoeld wordt. Een verdere aanpassing valt echter buiten het kader van dit bestemmingsplan. 
 
Opmerking over de sfeerbeelden van het crematorium 
Over de invulling van de urnentuin is nooit gesproken. Misschien is het plaatsen van 
monumenten van hardsteen, waarop mos groeit helemaal niet aan de orde. Dit is een eigen 
interpretatie van bureau Copijn. 
 
Reactie 
De sfeerbeelden voor de invulling van de urnentuin geven een voorbeeld van een oplossing, 
maar zijn geen dwingende eis. 
 
Opmerking over de functie van de gemeentelijke aula 
De teksten in de toelichting over de overdracht van de aula aan het crematorium en de 
inrichting van een binnencolumbarium kloppen niet meer gezien de nieuwe ontwikkelingen. 
 
Reactie 
De aula zal nu gebruikt gaan worden door het nieuwe uitvaartcentrum. De betreffende teksten 
zijn aangepast. 
 

8.7 Natuur en Milieu Overijssel 
 
Telefonisch is door N. Brongeest meegedeeld dat het plan geen aanleiding geeft tot een 
reactie. 

8.8 Vitens N.V. 
 
Opmerking over het opnemen van een dubbelbestemming voor een watertransportleiding 
In of grenzend aan het plangebied loopt langs Haersterveerweg een watertransportleiding van 
Vitens. Verzocht wordt deze als dubbelbestemming met aanlegvergunningenstelsel op te 
nemen in het bestemmingsplan. Hierbij wordt verwezen naar de door Vitens in april 2004 
verstrekte cd-rom, waarop de juiste ligging van de transportleidingen staat aangegeven. 
 
Reactie 
In een brief van 27 februari 2004 heeft waterleidingbedrijf Vitens de gemeente verzocht de voor 
het bedrijf cruciale hoofdtransportleidingen in de bestemmingsplannen op te nemen. Het bedrijf 
beroept zich daarbij op de “Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen” van de provincie 
Overijssel. Voor de invoer van de juiste gegevens heeft Vitens de gemeente in april 2004 een 
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digitaal bestand met de bedoelde hoofdtransportleidingen toegezonden. De leidingen worden 
conform dit bestand in de bestemmingsplannen opgenomen. De verzochte leiding langs de 
Haersterveerweg komt echter niet in dit bestand voor. In dit bestand komt wel voor de leiding 
welke aan de zuidzijde van de rijksweg A28 loopt. Deze leiding is weergegeven op kaart 7 
“Beperkingen” van de toelichting. Omdat deze leiding buiten het plangebied valt, is deze niet 
met een dubbelbestemming opgenomen. Het verzoek van Vitens om opname van een leiding 
langs de Haersterveerweg en de verwijzing van het bedrijf naar de zelfde cd-rom van april 2004 
wekt daarom verbazing. De leiding zal niet als dubbelbestemming worden opgenomen. 
 

8.9 Vereniging Begraafplaats Bergklooster 
 
Opmerking over de sfeerbeelden uitbreiding Bergklooster 
De zin “Als uitloper van de vormentaal van de Parnassusberg refereert de basisstructuur van 
deze uitbreiding nog aan de geometrie van de oude begraafplaats van Kranenburg” kan 
geschrapt worden. De padenstructuur zoals aangegeven in de tekening moet gewijzigd 
worden. Beter is het om het gedeelte geheel blanco weer te geven. Het ovaal ingetekende pad 
vervalt evenals het bomenpad evenwijdig aan de Bergkloosterweg. Er zal wel aansluiting 
worden gezocht met de paden van Kranenburg. 
 
Reactie 
De sfeerbeelden geven een voorbeeld van een invulling, maar zijn niet dwingend. Daarom 
zullen de kaartjes van de toelichting niet worden aangepast. We zijn ervan overtuigd dat wij In 
goed overleg met de vereniging Begraafplaats Bergklooster tot een goede invulling en 
aansluiting van de uitbreiding zullen komen. 
 
Opmerking over de ingang 
Als extra kan vermeld worden dat Bergklooster een eigen opgang/entree krijgt op de hoek 
Bergkloosterweg/parallelweg. 
 
Reactie 
Met deze toegang is op de plankaart (pijl), in de voorschriften (artikel 6.6.2.c) en in de 
toelichting (kaart 11) reeds rekening gehouden. 
 
Opmerking over de voetgangersontsluiting 
De voetgangersontsluiting van Bergklooster naar het uitvaartcentrum en de grafvelden op kaart 
13 van de toelichting is niet meer actueel. 
 
Reactie 
Deze kaart geeft ontsluitingsmogelijkheden aan vanaf de bestaande begraafplaats 
Bergklooster. Het gaat hier om zeer wel uitvoerbare ontsluitingsmogelijkheden. 
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8.10 VROM-Inspectie Regio Oost 
 
Opmerking over één rijksreactie 
Naar aanleiding van de decentrale sturingsfilosofie van de Nota Ruimte heeft het Kabinet 
besloten om zoveel mogelijk tot één rijksreactie te komen op verzoeken om advies ex artikel 10 
van het Besluit op de ruimtelijke ordening. In dit kader meldt de inspecteur dat geen van de 
rijksdiensten, zoals vertegenwoordigd in de Provinciale Commissie Fysieke Leefomgeving hem 
heeft verzocht om opmerkingen bij dit plan te plaatsen. 
 
Opmerking over artikel 19 lid 2 WRO 
Het voorontwerp kan aangemerkt worden als categorie van geval van de provinciale 
vrijstellingenlijst ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
 

8.11 Provincie Overijssel Eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid 
 
Opmerking over de planopzet 
De zorgvuldige onderbouwing van het plan zoals die in de toelichting is verwoord wordt 
gewaardeerd. Daaruit komt het beeld naar voren dat getracht is met de uitbreiding een variatie 
aan begraafsferen te bieden die tegemoet komt aan de verschillende behoeften in de 
samenleving. Uit de toelichting blijkt welke sfeerbeelden zullen worden opgeroepen met de 
verschillende onderdelen van de beide begraafplaatsen. Het is de bedoeling om de bestaande 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied in de beoogde ontwikkeling in 
te passen en te versterken. 
 
Opmerking over natuurlijke en cultuurhistorische waarden 
Hoewel het kaartbeeld zeer globaal van opzet is, is via het stelsel van aanlegvergunningen 
voldoende verzekerd dat de aanwezige waarden in stand gehouden en versterkt zullen worden. 
Ook omdat de gemeente Zwolle eigenaar is van alle grond met de bestemming begraafplaats 
mag verwacht worden dat de uitbreiding van de begraafplaatsen zal uitgevoerd worden met de 
ruimtelijke kwaliteit die spreekt uit de sfeerbeelden van de toelichting. 
 
Opmerking over geluidsoverlast 
Een begraafplaats wordt niet aangemerkt als een geluidgevoelig object in de zin van de Wet 
geluidhinder. Omdat rust belangrijk is voor een begraafplaats in het algemeen en in het 
bijzonder voor de verstaanbaarheid van de rede bij het graf, heeft het ministerie van VROM in 
de Inspectierichtlijn Lijkbezorging geadviseerd uit te gaan van een voorkeursgrenswaarde van 
40 dB(A) en een maximale geluidsbelasting van 45 dB(A). Zolang de geluidwerende 
voorzieningen langs de rijksweg A28 niet op voldoende hoogte worden gebracht, zal aan deze 
norm niet kunnen worden voldaan. Het nu al aanbrengen van geluidwerende voorzieningen is 
een te hoge kostenpost voor dit project. Omdat het gaat om een advies en niet om een 
bindende norm, wordt het aanvaardbaar gevonden dat een overschrijding wordt geaccepteerd 
in afwachting van de maatregelen die omstreeks 2015 in het kader van een nieuwe 
reconstructie van de rijksweg A28 zullen worden doorgevoerd. 
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Opmerking over de luchtkwaliteit 
In de toelichting wordt verwezen naar een onderzoek uit 2003. Er wordt opgewezen dat het 
plan moet worden getoetst aan het nieuwe Besluit luchtkwaliteit 2005 (BLK 2005). Gevraagd 
wordt om in de plantoelichting duidelijk te maken wat de huidige waarden in het plangebied zijn 
en in welke mate de normen uit het BLK 2005 worden overschreden. Verzocht wordt om op 
basis van die gegevens aan te geven of het opstellen van een actieplan noodzakelijk is. 
Verzocht wordt tevens om aan te tonen dat de situatie door de in het plan voorziene activiteiten 
niet verslechtert dan wel mogelijk zelfs verbetert. In dit verband wordt erop gewezen dat 
volgens de toelichting het aantal uitvaarten in de komende jaren zal toenemen. Hierdoor zal 
naar verwachting het aantal verkeersbewegingen in het gebied toenemen. 
 
Reactie 
Het plan is inmiddels getoetst aan het BLK 2005. Langs de rijksweg A28 ter hoogte van de 
Campherbeeklaan zijn de waarden voor respectievelijk NOx en PM10 jaargemiddelde 
concentraties berekend. Dit meetpunt is gelegen op 100 meter van de hoofdrijbaan van de 
rijksweg A28. De meetresultaten zijn op basis van de verkeersgegevens in 2005 bepaald. Dit 
heeft geresulteerd in respectievelijk 26,80µg/m³ (NOx) en 22.85 µg/m³ (PM10). Het bouwplan 
voor het uitvaartcentrum ligt buiten deze contour. De grenswaarden voor respectievelijk NOx 
en fijn stof zijn 40µg/m³ en 35µg/m³. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd 
dat de grenswaarden niet worden overschreden en het plan voldoet aan het BLK 2005. 
 
Opmerking over de externe veiligheid 
Omdat het uitvaartcentrum op een afstand van meer dan 200 meter uit de rijksweg A28 zal 
worden gebouwd, wordt verwacht dat voldaan kan worden aan de norm voor externe veiligheid. 
Uit de toelichting blijkt niet waarop die verwachting is gebaseerd. Overigens sluit het plan niet 
uit dat het uitvaartcentrum of andere bebouwing waarin veel mensen tegelijk kunnen 
samenkomen dichter op de rijksweg gebouwd zal worden. Verzocht wordt de toelichting beter 
te onderbouwen en in de bestemmingsregeling te garanderen dat het nieuwe uitvaartcentrum 
inderdaad buiten de invloedssfeer van de rijksweg A28 zal komen te vallen. 
 
Reactie 
Inmiddels is een nader onderzoek naar de externe veiligheid uitgevoerd. Hieruit is het volgende 
gebleken. 
De circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) hanteert ter bepaling van 
de veiligheidsrisico’s een invloedsgebied langs provinciale en rijkswegen van 200 meter. Uit de 
risico-inventarisatie en het hieraan gekoppelde onderzoek van 2004 is gebleken dat het 
transport van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A28 langs het plangebied geen verregaande 
risico´s met zich meebrengt. Het nieuwe uitvaartcentrum is geprojecteerd op ruime afstand 
buiten deze contour en is gelegen op circa 350 meter. Dit uitvaartcentrum geldt net als de 
bestaande gebouwen als beperkt kwetsbaar object waar gedurende korte tijd mensen 
verblijven. Het Bevi stelt als eis dat zich binnen de 10-6 contour van een weg geen kwetsbare 
en of beperkt kwetsbare objecten mogen vestigen. Voor de rijksweg A28 is er ter hoogte van 
het plangebied in de toekomstige situatie geen 10-6 contour gemeten. Het Groepsrisico is ter 
plaatse van het plangebied niet relevant omdat zich binnen het invloedsgebied van de rijksweg 
ter bepaling van het Groepsrisico zich nauwelijks kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
bevinden. Hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de RNVGS. 
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Opmerking over artikel 19 lid 2 WRO 
Het voorontwerp kan een basis vormen voor het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 
19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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Bijlage 1 De geschiedenis van Kranenburg 
 
Historische gegevens 
 
De Kranenburg behoorde vanouds tot de bezittingen van de familie Campherbeek. Dirk 
Campherbeek verkoopt in 1471 zijn steenhuis aan Reinold van den Clooster. De familie 
Campherbeek bezat een groot aantal goederen in de marke Berkum. Naast het huis 
Kranenburg bezaten zij ook het huis Campherbeek. Het is niet duidelijk welk huis het oude 
familiehuis is. De mogelijkheid bestaat dat dit het huis Kranenburg is geweest. 
Via de familie Van den Clooster komt het huis door huwelijk in bezit van de familie Mulert. Ten 
tijde van de Mulerts moet de Kranenburg een bijzonder groot huis zijn geweest, een gebouw 
van uitzonderlijke omvang voor Overijsselse begrippen. In 1580 werd het huis vernield door de 
terugtrekkende troepen van de graaf van Rennenberg. De graaf en zijn troepen hadden 
geprobeerd om de stad Zwolle weer onder Spaanse heerschappij te brengen, maar dit was 
mislukt. In 1626 komt een deel van het huis, door het huwelijk van Johanna Mulert en Unico 
van den Rutenberg tot Zuthem, in bezit van hun zoon Adolf van den Rutenberg tot Zuthem.  
Na zijn dood kwam het in bezit van zijn oom Diederik van den Rutenberg tot Zuthem. Diederik 
was getrouwd met Anna Margaretha van der Recke. Zij heeft er in 1633 voor gezorgd dat ook 
het gedeelte dat van de erfgenamen van Ernst en Clara Mulert was in haar bezit kwam. 
Waarschijnlijk was het huis toen niet meer dan een ruine. De Zwolse schilder Gerard ter Borgh 
heeft in 1633 een aantal schetsen van deze ruïne vervaardigd. 
Anna Margaretha van der Recke verkoopt in 1639 de Kranenburg aan Rutger van Haersolte. 
Of het huis toen herbouwd was is onduidelijk. Het goed werd in deze periode gepacht door de 
meiers Jacob Berentsen en Gerrit van Vilsteren. Dat er onder van Haersolte wel degelijk 
verbouwingen hebben plaatsgevonden blijkt uit het recht dat hij in 1646 kreeg om zijn havezate 
te vrijen in de belasting. Dit betekent dat er toen een huis moet hebben gestaan. In 1675 telde 
het huis negen haardsteden, waarvan er twee waren ingevallen en onbruikbaar waren. 
Opmerkelijk is dat er in 1682 nog maar zes haardsteden werden geteld. Mogelijk trad er dus 
verval op aan het huis. De familie van Haersolte bezit het huis tot 1716, waarna het verkocht 
wordt aan Rutger Andreas van Patkull tot Posendorf. Onder de familie van Patkull tot 
Posendorf werd het huis in 1729 getekend door Abraham de Haen. Hij beschreef het als 'een 
zeer pragtig nieuw opgemaekt gesticht'. In 1752 kwam het huis in bezit van Adolf Julius 
Borchard van Huffel tot Verborg die getrouwd was met een dochter van de schatrijke 
landrentmeester Abraham Gerard Vriesen. Of hij het huis heeft laten verbouwen is onduidelijk. 
Op een tekening van Cornelis van Noorde is het huis de Kranenburg afgebeeld als een groot 
statig huis met een dubbele trap ervoor en twee bouwhuizen. Dat hij genoeg geld had blijkt wel 
uit de aankoop van de Kranenburger stadsallee in 1758, maar nog meer uit de in 1753-55 door 
C. Verdonck vervaardigde schilderingen in de zaal, de door Baars en de Bont aangebrachte 
nieuwe ramen en de door J. van Beinum in 1755 aangelegde tuinen en park. Van Beinum 
ontving zelf 244 gulden, de rest werd betaald voor de levering van bomen en struiken aan 
diverse personen.  In 1762 kwam het huis in bezit van de minderjarige familieverwant Frederik 
Lodewijk Christiaan van Rechteren Limpurg onder de voogdij  van Hermanna Cornelia Vriesen. 
Onder Van Rechteren Limpurg werd het goed getaxeerd, teneinde te komen tot een herstel 
'van de bevonden defecten, so aan hoven, plantagiën, gragten, vijvers etc.' In 1758 werd de 
Kranenburg verkocht aan Gerhardus van Grol. In deze periode speelt ook het volksverhaal van 
de “puella Transisalana”, het zogenaamde “Overijsselsch wicht”. Dit meisje had jarenlang de 
bossen rond de Kranenburg onveilig gemaakt totdat de boeren uit Berkum in 1771 haar op het 
spoor kwamen en de wilde deerne gevangen wisten te nemen. Door een advertentie kwam zij 
uiteindelijk weer bij haar moeder in Antwerpen terecht. In 1792 werd de Kranenburg 
doorverkocht aan de patriot Jan Anthony Zwier van Isselmuden tot Paaslo. Zijn erfgenamen 
verkochten in 1810 het huis, bestaande uit een kapitaal huis met twee bouwhuizen, oranjerie, 
tuinmanswoning, twee hoven met trekkasten en broeibakken, bossen en groen- en 
bouwlanden, aan Gerardus Everardus Vos de Wael. Onder Vos de Wael werden twee 
tekeningen van het huis gemaakt; een schilderij van het huis met bouwhuizen van C.B. uit 1823 
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en een manuscriptkaart van C.T. van Sorgen van de Kranenburg en omliggende landerijen uit 
1843. Ook op de kadastrale kaart uit 1822 staat het landhuis aangegeven (zie bladzijde 123). 
Onder zijn erfgenamen werd het huis in 1844 afgebroken. 
 
Tegenwoordig ligt op de huisplaats de stadskwekerij en is het resterende deel van het 
landgoed ingericht als begraafplaats 
Van het huidige landgoed resteert nu nog één van de bouwhuizen. Het westelijke bouwhuis is 
na te zijn ingekort aan het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw afgebroken. 
 
Dichtbij het bouwhuis bevindt zich nog een steen afkomstig van de brug, die het jaartal 1819 
draagt. 
In de jaren 80 van de vorige eeuw is op de begraafplaats een waterput aangetroffen. Deze 
waterput met koepel was vervaardigd van putstenen van 19.5x4.5x11.5/8 en had een diameter 
van 1.10 m. In de koepel zaten bakstenen van 21x10x5.5 en gele stenen van 18x8x3. De 
waterput kan behoord hebben bij de oranjerie of een boerenerf dat tot het landgoed de 
Kranenburg behoorde. 
Tijdens opschoning van de huidige grachten die vroeger aanzienlijk breder zijn geweest werd 
een muur gezien. Deze muur lag ter hoogte van de plaats van de brug. 
Op de kwekerij zijn als bemesting veel tonnen met beer gedumpt. Metaaldetectoronderzoek 
door verschillende lokale amateurs heeft veel vondsten opgeleverd. Onder de vondsten 
bevinden zich voornamelijk munten, lakenloden en andere voorwerpen. 
 
De Kranenburg, kasteel of voornaam adellijk huis? 
 
Het is niet duidelijk of het huis de Kranenburg een echt kasteel is geweest. Onder een kasteel 
verstaan we een middeleeuws gebouw dat de functies verdedigbaarheid en bewoonbaarheid 
combineert, door het verschaffen van woonruimte en verdedigbaarheid aan een beperkte groep 
mensen variërend van een adellijke familie met een paar dienaren tot een kleine hofhouding en 
een militair garnizoen tot een maximum van ongeveer vijftig personen Janssen 1990, 219; 
Janssen 1992, 6-10. 
In de historische bronnen wordt de Kranenburg voor het eerst in 1471 genoemd. Een 
moeilijkheidsfactor hierbij is dat rond 1450 het kasteel min of meer zijn militaire functie verloor. 
Dit werd veroorzaakt door de opkomst van kleiner, wendbaarder en sneller vurend geschut dat 
meer kracht, een groter bereik en grotere precisie had dan de oudere zwaardere kanonnen. 
Het nieuwe geschut met termen als' Breckmuer' kon de muren van een gemiddeld kasteel in 
puin schieten. Fataler was echter de grote mobiliteit van de artillerie. De bouwers van kastelen 
reageerden op verschillende manieren op deze bedreigingen. Zo werden muren verzwaard, 
grotere torens gebouwd en flanken verkort. Ook werd gedacht aan de 'ideale' geometrische 
kasteelvorm, de cirkel. Al deze maatregelen werden getroffen door de landsheren die aan de 
top stonden van de sociale en financiële ladder. Ronde kasteelvormen zijn in Nederland 
nauwelijks toegepast, men greep terug op het oude vierhoekige kasteel met ronde hoektorens. 
Uit deze vorm ontwikkelden zich langzaam de artillerieforten die geen kastelen meer zijn omdat 
de functie wonen ontbreekt. Ook is geprobeerd om het kasteel te verdedigen door het 
opwerpen van aarden wallen voor het kasteel. Na 1450 werden door de kleine adel nauwelijks 
meer kastelen gebouwd. De huizen die alleen een woonfunctie hadden leken wel op een 
kasteel maar waren niet echt verdedigbaar meer. Men spreekt in de literatuur ook wel over 
coulissekastelen. 
Wanneer het huis de Kranenburg ouder is dan 1471 dan kan het een aantal basisvormen 
hebben gehad. Het kan behoord hebben tot een woontoren, zaaltoren of compact 
zaaltorenkasteel. Woontorens komen voor in de periode 1250-1450, zaaltorens in periode 
1250-1350  en compacte zaaltorenkastelen tussen 1350-1425. Mocht het kasteel van na 1450 
dateren dan is het bijna zeker een omgracht adellijk huis of 'moated site'. Een moated site moet 
aan twee kenmerken voldoen: ten eerste moet er sprake zijn van een minstens 5 m brede 
gracht en ten tweede behoren er op het terrein daarbinnen voornamelijk onverdedigbare 
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woongebouwen te hebben gestaan. Verdedigbare elementen als poortgebouwen, kantelen en 
schietgaten zijn alleen maar architecturale elementen en symbolen van rijkdom en macht. 
Op de tekeningen uit 1633 is een L-vormig huis te zien met in de binnenhoek een traptoren, dit 
huis kan mogelijk ontstaan zijn uit een zaaltoren en later uitgebreid zijn met een tweede vleugel 
en traptoren, het zal dan dus gaan om een compact zaaltorenkasteel. 
Tot het archeologische onderzoek in 2004 en 2005 leek het waarschijnlijker dat de Kranenburg 
gerekend moest worden tot een moated site. Het feit dat bij de opgraving in 2004 de ringmuur 
met de complete muurhoogte is teruggevonden, is uniek. Het plaatst de archeologen ook voor 
raadsels. De 60 cm brede ringmuur werd in de 14de eeuw wel gezien als een muur die bestand 
was tegen het ‘kanon’-vuur, maar aan het eind van de 15de eeuw was daar toch wel meer voor 
nodig. 
 

 
   Ruïne van het huis Kranenburg in 1633 getekend door Gerard Terborgh de jonge 
 
Belangrijke aspecten voor archeologisch onderzoek van het landgoed de Kranenburg 
 
In 2004 en 2005 is een uitgebreid archeologisch onderzoek verricht op het terrein van het 
landhuis voorafgaande aan de bouw van het nieuwe uitvaartcentrum. Op de resultaten hiervan 
wordt op de volgende bladzijden nader ingegaan. 
 
Bij verder archeologisch onderzoek moet aan de volgende aspecten aandacht worden besteed: 
 
Ten eerste moet gedacht worden aan de tuin en parkaanleg. Wanneer het terrein niet diep 
omgewerkt is kan mogelijk nog iets van de tuinaanleg teruggevonden worden. Met name de 
paden kunnen als verkleuringen of door hun dek van bijvoorbeeld grind bewaard zijn gebleven. 
Tijdens de restauratie van paleis het Loo in Apeldoorn is ook een onderzoek naar de tuinaanleg 
verricht. Hierbij zijn interessante resultaten geboekt die geleid hebben tot een reconstructie van 
de oorspronkelijke tuinaanleg. 
 
Op de kadastrale kaart uit 1832 staan twee boerenerven; de boerderij 'de Smit' en een niet 
nader genoemd erf. Na metingen is gebleken dat de boerderij 'de Smit' onder de A28 ligt. Bij de 
metingen is ervan uitgegaan dat de Kranenburgweg nog op de oorspronkelijke plaats ligt. De 
weg is weliswaar veranderd, doordat er een nieuwe rijbaan naast ligt, maar de oude weg is nog 
steeds te herkennen aan de eiken aan weerszijden. De oude weg doet nu dienst als fietspad. 
Een onderzoek naar 'de Smit' zal waarschijnlijk weinig opleveren. Wel bestaat er een kleine 
kans dat er een put of bijgebouw, bijvoorbeeld een bakhuisje, dat meestal op het erf ligt, wordt 
teruggevonden. 
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Het archeologische onderzoek op het terrein van het landhuis van 2004 en 2005 
 
Fundamenten: 
 
In de eerste campagne van september tot december 2004 zijn de fundamenten van het 
hoofdgebouw met bijbehorende grachten teruggevonden. Op de plaats van het hoofdgebouw 
heeft al vanaf 1471 een stenen huis gestaan. In de bronnen wordt in dat jaar gesproken van 
een’ steenhuis’ dat eigendom is van Dirk Campherbeek en verkocht wordt aan de familie Van 
den Clooster. Dit steenhuis zal oorspronkelijk waarschijnlijk niet meer zijn geweest dan een 
kleine stenen toren, ook wel spijker genaamd. Het torentje was tegen een houten gebouw 
aangezet. 
Op een serie tekeningen van Gerard ter Borch uit 1633 is een L-vormig gebouwencomplex met 
een traptoren te zien. De funderingsleuven van dit gebouw zijn in de opgraving teruggevonden. 
In de 18e eeuw is vervolgens een nieuw hoofdgebouw gemaakt. Dit hoofdgebouw lag 
symmetrisch achter de twee bouwhuizen. Van deze bouwhuizen is er nog een aanwezig. Een 
deel van het tweede bouwhuis heeft tot aan het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw nog 
bestaan. 
 
In april 2005 zijn de opgravingen hervat. Van het al eerder verdwenen voorste gedeelte van het 
bouwhuis zijn de fundamenten opgegraven. Ook is er verder onderzoek naar de fundering van 
het hoofdgebouw gedaan. 
 
Bruggenhoofd: 
 
Uit de 18de eeuwse fase van de Kranenburg is het bruggenhoofd opgegraven. Het gaat hier 
om een stenen brug versierd met zandsteen ornamenten. Van deze brug zijn de muren 
teruggevonden en een fragment van een zandstenen ornament. 
 
Ringmuur: 
 
In oktober 2004 is een deel van de gracht blootgelegd. Daarin lagen grote brokken metselwerk, 
die afkomstig zijn van de ringmuur van de Havezate. Deze is waarschijnlijk bij de verovering in 
1580 door de belegeraars - onder leiding van de graaf van Rennenberg - omver getrokken, 
waarbij de muur helemaal in de gracht terecht kwam. De gehele hoogte van de muur is 
bewaard gebleven van de basis tot en met de kantelen, compleet met een schietgat voor 
musketgeweer. 
 
Van Rennenberg veroverde de Kranenburg en stak het huis in brand na een vergeefse poging 
om Zwolle voor de Spaanse heerschappij te veroveren. De Kranenburg was toen in handen 
van de familie Mulert. Deze ringmuur met kantelen en schietgaten heeft dus gehoord bij de 
oudere havezate, die als ‘stenen’ huis voor het eerst genoemd wordt in 1471. Toen verkocht 
Dirk Campherbeek het aan Reinold van den Clooster. 
 
Het feit dat hier in de opgraving de complete muurhoogte van de ringmuur bewaard gebleven 
is, is uniek. Het plaatst de archeologen ook voor raadsels. De meeste havezaten in Overijssel 
worden niet als kasteel beschouwd. Een kasteel is namelijk een verdedigbaar huis. En de 60 
cm brede ringmuur werd in de 14de eeuw wel gezien als een muur die bestand was tegen het 
‘kanon’-vuur, maar aan het eind van de 15de eeuw was daar toch wel meer voor nodig. 
 
De havezate deskundigen van Overijssel, de heer Gevers en de heer Mensema, zeggen dat de 
Kranenburg een bijzonder groot huis geweest moet zijn voor Overijsselse begrippen. De 
restanten van het zaalgebouw dat de archeologen hebben terug gevonden is weliswaar niet zo 
groot, maar de ringmuur en ringgracht maken het gebouw wel tot een bijzondere veste. 
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Interieur: 
 
Er zijn belangrijke vondsten gedaan over het interieur van het kasteel. Het kost nog al wat pas- 
en meetwerk om de scherven en brokstukken tot een geheel te maken. 
Er zijn verschillende fragmenten gevonden van vloertegels en wandtegels. De vloertegels zijn 
rood met prachtige geometrische slibversiering in geel. Het zijn zogenaamde kwadraattegels 
die – als ze op de correcte manier aansluitend gelegd worden – prachtige patronen opleveren. 
 
Belgische vloertegels: 
 
De vloertegels die waarschijnlijk de grote hal 
van de Kranenburg versierd hebben, zijn 
afkomstig uit Antwerpen. De archeoloog uit 
die stad heeft namelijk het afval van een 
tegelbakkerij opgegraven waar exact dezelfde 
soort vloertegels tussen zaten. Ze dateren uit 
het midden van de 16de eeuw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandsporen: 
 
Op enkele gevonden fragmenten kwamen brandsporen voor die 
afkomstig kunnen zijn van de brand in 1580. De wandtegels bestaan 
uit de vroegste polychroom versierde majolicategels en komen ook uit 
Antwerpen. Ook dit zijn kwadraattegels die fraaie motieven opleveren. 
 
 
 
 
Pronkstuk: 
 
In de grote hal van de havezate heeft één groot pronkstuk 
gestaan: een tegelkachel uit Keulen of Neurenberg. Vele 
tientallen fragmenten zijn opgegraven, maar tot nog toe zijn al 
deze scherven niet aan elkaar te passen tot complete tegels. Dit 
soort tegelkachels komt men tegenwoordig nog veel tegen in 
adellijke huizen in het voormalige Oost Duitsland. Er zijn ook 
fragmenten van het stucwerk van de plafonds gevonden. 
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 Lijst van eigenaren en bewoners 
Jaar Eigenaar/bewoner 
1471 Dirk Campherbeek 
1471 Reinold van den Clooster  

Reinold van den Clooster was een zoon van Cyse van den Clooster en Lutgert Campherbeek. Lutgert was een zuster van 
de in de lijst in 1471 genoemde Dirk Campherbeek. Reinold was kastelein van de havezate de Slingeborch en wordt 
genoemd in de periode 1461-1481 

1529 Gedeelte van Lubbert Mulert Lubbert  
Mulert was getrouwd met de dochter van Reinold van den Clooster, Johanna van den Clooster. Lubbert was afkomstig uit 
Hasselt en was in 1529 schout van Hasselt 
Gedeelte van Johan van Steenwyck  
Johan van Steenwyck was getrouwd met de dochter van Reinold van den Clooster, Lutgerd van den Clooster 

1542 Gedeelte familie Mulert 
Gedeelte Johan van Steenwyck Johanszoon ter Grote Scheer  
Johan van Steenwyck Johanszoon ter Grote Scheer was getrouwd met Johanna van Dorth 

1542 Gedeelte familie Mulert 
Gedeelte Johan Mulert Lubbertszoon  
Johan Mulert verscheen in 1535-1560 als riddermatige op de landdag. Hij was getrouwd met Clara van Cuylenburg (+1597 
te Kampen). Johan overleed in 1562 

1562 Lubbert, Dirk en Johanna Mulert  
Lubbert, Dirk en Johanna Mulert zijn de kinderen van Johan Mulert en Clara van Cuylenburg. De oudste zoon Lubbert was 
overste-luitenant van de graaf van Bronckhorst in 1584. Hij was alleen in 1579 als riddermatige op de landdag verschenen. 
Lubbert Mulert was getrouwd met Catharina van Tecklenburg. De tweede zoon Dirk Mulert was kanunnik van de Dom in 
Utrecht. Hij had een dochter Clara Mulert die trouwde met Ernst Mulert op den Ordel. 

1565 Aandeel van Lubbert Mulert naar zuster Johanna Mulert  
Johanna Mulert was getrouwd met de Oostfriese edelman Hoyko Manninga tot Pewsum. Zij hadden het goed Staverden 
op de Veluwe gekocht. Na de dood van Manninga hertrouwde zij in 1570 met Gabriël de Salazar. Johanna overleed in 
1609  
Aandeel Dirk Mulert 

1609 Johanna Mulert  
Johanna Mulert was de dochter van de in 1562 genoemde Lubbert Mulert. Zij was in 1592 getrouwd met Unico van den 
Rutenberg tot Zuthem. Unico was in 1610 in de Ridderschap van Overijssel ingeschreven en vanaf 1611 drost van 
IJsselmuiden. Unico overleed in 1622 en zijn weduwe Johanna in 1626 
Aandeel Dirk Mulert of nakomelingen 

1626 Adolf van den Rutenberg tot Zuthem  
Adolf van den Rutenberg tot Zuthem was in 1619 getrouwd met Willemina van Bronckhorst. Adolf was de zoon van 
Johanna Mulert en Unico van den Rutenberg tot Zuthem. Adolf stierf in 1629. Zijn weduwe Willemina woonde tot 1632 op 
de Hof van Suythem in de Praubstraat. In 1632 hertrouwt zij met Bernhard van den Bongard, heer van Nijenrode. 
Aandeel Dirk Mulert of nakomelingen 

1629 Diederik van den Rutenberg tot Zuthem  
Diederik van den Rutenberg tot Zuthem was een oom van de in 1626 genoemde Adolf. Hij was getrouwd met Anna 
Margaretha van der Recke in 1604. In 1629 overleed Diederik. 
Aandeel Dirk Mulert of nakomelingen 

1629 Anna Margaretha van der Recke 
Aandeel Dirk Mulert of nakomelingen 

1633 Anna Margaretha van der Recke bezit nu hele huis 
Anna Margaretha van der Recke sluit een accoord met Ernst Mulert op den Ordel en zijn vrouw Clara Mulert. Clara Mulert 
was een dochter van de in 1562 genoemde Dirk Mulert 
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1639 Rutger van Haersolte  
Rutger van Haersolte was aanvankelijk burgemeester van Zwolle en later sinds 1638 hoogschout van Hasselt. Hij was in 
1616 getrouwd met Jelle van Lawick. Hij overleed in 1673 

1673 Christina van Haersolte  
Christina van Haersolte was een dochter van de in 1639 genoemde Rutger van Haersolte. Zij was getrouwd met Arend 
van Haersolte, commandeur van Zwolle. 

1676 Johan van Haersolte  
Johan van Haersolte was de zoon van Christina van Haersolte en Arend van Haersolte en werd in 1676 vanwege de 
Kranenburg toegelaten tot de Ridderschap. Johan was in 1675 kapitein en krijgsgevangen in Frankrijk. Hij was toen 
weduwnaar van Mechteld Hendrina Woltera Martensen (+1670). In 1676 trouwt Johan met Anna Sickinghe. In 1688 en 
1701 was hij ambassadeur aan de hoven van de koningen van Zweden en Polen. Johan van Haersolte overleed in 1716 
aan het hof in Dresden. 

1716 Anna Sickinghe en Christina Henriëtta van Haersolte 
Christina Henriëtta van Haersolte was de dochter van Johan van Haersolte en Anna Sickinghe 

1717 Rutger Andreas van Patkull tot Posendorf  
Rutger Andreas van Patkull tot Posendorf was eerst burgemeester van Kampen en later landrentmeester van Twente. Hij 
was getrouwd met Arnoldina Maria van Lintelo. Hij was in 1717 en 1719 afgewezen als riddermatige vanwege zijn functie 
als landrentmeester 

1734 Ernst Gustaaf Reinholt van Patkull tot Posendorf   
Ernst Gustaaf Reinholt van Patkull tot Posendorf was een zoon van Rutger Andreas van Patkull tot Posendorf. In 1734 
werd hij als riddermatige op de landdag ingeschreven. Hij was kapitein in het leger. Hij stelde in 1745 de havezate als 
onderpand wegens een lening 
Bewoond door Anna Lucia van Patkull tot Posendorf  
Anna Lucia van Patkull tot Posendorf was een zuster van Gustaaf Reinholt van Patkull tot Posendorf 

1752 Erfgenamen Ernst Gustaaf Reinholt van Patkull tot Posendorf 
1752 Adolf Julius Borchard van Huffel tot Verborg  

Adolf Julius Borchard van Huffel tot Verborg was een zoon van Judith Aleid van Rechteren en Frederik Jan van Huffel. 
Van zijn moeder had hij havezate Verborg geërfd. In 1746 was hij drost van Salland en woonde op Langeveldslo onder 
Wijhe. Hij was getrouwd met Cornelia Maria de Jonge van Ellemeet en hertrouwde in 1755 met Hermanna Cornelia 
Vriesen. Zij was dochter van de schatrijke landrentmeester van Vollenhove Abraham Gerard Vriesen. In 1758 kocht Adolf 
Julius Borchard van Huffel tot Verborg van de stad de Kranenburger stadsallee. Hij was verder gecommitteerde van de 
Staten-Generaal en overleed in 1762 in Den Haag. 

1762 Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren Limpurg 
Onder voogdij van Hermanna Cornelia Vriesen  
Na huwelijk met Adolf Julius Borchard van Huffel tot Verborg hertrouwt in 1775 met Louis Sophie Letellier, markies van 
Souvré en Louvois. Zij overleed in 1781. 

1781 Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg 
1787 Gerhardus van Grol  

Gerhardus van Grol was getrouwd met Catharina Geertruida Breton 
1792 Jan Anthony Zwier van Isselmuden tot Paaslo 
1810 Erfgenamen Jan Anthony Zwier van Isselmuden tot Paaslo 
1810 Gerardus Everardus Vos de Wael  

Gerardus Everardus Vos de Wael was burgemeester van Zwolle en lid van de Provinciale Staten van Overijssel 
1844 Huis afgebroken onder erfgenamen van Gerardus Everardus Vos de Wael 
1926 Gemeente Zwolle; ingericht als begraafplaats en stadskwekerij 
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Kadastrale kaart uit 1822 
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Bijlage 2: Overzicht beleidsnota’s 
 
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn de volgende beleidsuitspraken gebruikt: 
 

 Structuurplan 1996 
 Groen beleidsplan, maart1998 
 Coffeeshopbeleid, oktober 1998 
 Voorbereiding uitbreiding begraafplaats Kranenburg 1999 
 De Zwolse Kijk Meerjarig Ontwikkelingsplan (MOP) 1999-2004 
 Eindadvies commissie begraafbeleid 2000 
 Algemene Bijgebouwenregeling, 2000 
 Streekplan Overijssel 2000+ 
 Rapport begraven en cremeren in de 21e eeuw 2001 
 Uitbreiding begraafplaats Kranenburg 1e fase Parnassusberg 2001 
 Kwaliteit binnen bereik, gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, 2001 
 Dynamiek van Oud & Nieuw, Zwols monumenten- en archeologie beleid, 2001 
 Compromisvoorstel uitbreiding begraafplaatsen 2002 
 Masterplan Kranenburg 2003 
 Kadernota Detailhandel Zwolle, juni 2003 
 Collegeprogramma 2002-2006 
 Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen, provincie Overijssel, februari 2003 
 Prostitutiebeleid in Zwolle, maart 2003 
 Inspectierichtlijn Lijkbezorging 2004 
 Welstandsnota 2004 
 5e Nota ruimtelijke ordening 2005 
 De kracht van Zwolle Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) 2005-2009 
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Bijlage 3: Berekening van de oppervlakten van de gebouwen binnen 
de nieuwe bestemming Maatschappelijke doeleinden 
begraafplaats 

 
Fietsenstalling met wachtruimte en bloemenwinkel:              96 m²; 
 
Oude bouwhuis:                350 m²; 
 
2 schuren/garages bij het bouwhuis:                66 m² 
                    73 m²; 
 
Bedrijfswoning met schuur:               114 m²; 
 
Aula:                  221 m²; 
 
Schuur met garagecomplex links van de aula:               60 m²; 
 
Kantoor met loods rechts van de aula:                37 m²; 
                    25 m²; 
 
Crematorium:              1.700 m²; 
 
Houten gebouw midden op Bergklooster:               23 m²; 
 
Houten schuren met garages op Bergklooster:               24 m²; 
                    48 m²; 
 
Ingangsgebouwen van Bergklooster:                64 m²; 
                    88 m²; 
          ________+ 
                2.989 m²; 
 
Opgave oppervlakte nieuwe uitvaartcentrum:          1.900 m²; 
          ________+ 
               4.889 m². 
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In GisVision gemeten totale oppervlakte van de nieuwe bestemming:  389.760    m²; 
 
Het bebouwingspercentage met het uitvaartcentrum bedraagt 1,2%      (4.897,6 m²); 
Het maximale bebouwingspercentage in het bestemmingsplan Buitengebied is 2% (7.795    m²); 
Het voorgestelde maximale bebouwingspercentage bedraagt 5%    (19.488    m²); 
Na vrijstelling 6%         (23.385,6 m²); 
Voor graven in de vorm van gebouwen en andere gebouwen resteert: 
Volgens de geldende regeling 1%         (3.897,6 m²) 
In het voorstel 4%         (15.590,4 m²); 
Na vrijstelling 5%         (19.488    m²). 
 



150 

 
Datum 1 oktober 2007 
Titel toelichting bestemmingsplan Kranenburg 
 

128/149

 

Bijlage 4: Reacties in het kader van het vooroverleg 
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