
 Welkom bij Gedenkpark Leijsenakkers 

Met drie kloosters, vele monumentale boerderijen, oude wegen en 

waterlopen vormt de ‘Heilige Driehoek’ in Oosterhout een oase van rust 

in de drukte van alledag. Aan de rand van dit historische buitengebied 

ligt Gedenkpark Leijsenakkers van de Stichting Begraafplaatsen 

Oosterhout.  

 

 

De speciale gedenktekens en monumenten, de bijzondere kunstwerken 

en het Pools ereveld maken Leijsenakkers niet alleen een plaats om te 

gedenken, maar een plek van rust en bezinning voor iedereen. 

Het 5 hectare grote park is sinds 1829 in gebruik als begraafplaats en in 

de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Het omvat thans naast 

traditionele graven onder andere twee strooivelden, urnengraven en een 

columbarium. Op het parkeerterrein vindt u een uitvaartcentrum en het 

kantoor van de stichting. 

Het sfeervolle en goed onderhouden gedenkpark biedt alle faciliteiten op 

het gebied van begraven, asbijzettingen, verstrooiingen en gedenken. Er 

is ruimte voor iedereen, ongeacht afkomst, gezindte of cultuur. 

 

STICHTING  BEGRAAFPLAATSEN  OOSTERHOUT 
LEIJSENAKKERS 



Begraafmogelijkheden 

Door diverse uitbreidingen van het gedenkpark bestaat het park op dit 

moment uit een oud en een nieuw gedeelte.  

 

Particuliere graven 

Het oude deel is aangelegd in de stijl die vroeger gebruikelijk was: de 

graven liggen allemaal dezelfde kant op en worden gescheiden door 

zandpaden. 

Op het nieuwe deel liggen de graven steeds in twee rijen tegenover elkaar 

met daartussen een strook gras. De vakken worden gescheiden door 

taxus- of beukenhagen. 

De verschillende grafvelden bieden andere mogelijkheden voor 

grafbedekking. De keuze voor een graf op het oude of het nieuwe deel is 

aan de familie. 

 

  

De oude grafcultuur     Het nieuwe deel  

 

Algemene graven 

Hoewel we op Leijsenakkers voornamelijk particuliere graven vinden, 

bestaat ook de mogelijkheid van een algemeen graf. In tegenstelling tot 

een particulier graf wordt de locatie in dit geval bepaald door de 

stichting, die tevens kan besluiten tot bijzetting van een overledene uit 

een andere familie.  

 

Kindergraven 

Op Leijsenakkers is een speciaal gedeelte aangelegd voor de grafjes van 

jonge kinderen. Dit veld is omsloten door een taxushaag en tussen de 

banken staan mooie rode esdoorns. 

 

  

 

Islamitische graven 

Sinds 2009 heeft Leijsenakkers ook een grafakker voor moslims. De lijn 

naar Mekka is uitgezet en daarmee is de richting van de graven bepaald. 

Ook binnen de moslimgemeenschap leven verschillende tradities omtrent 

begraven. De wensen en verwachtingen van de familie staan hierin, voor 

zover mogelijk, voorop. 

 

  

 

 



Asbestemmingen 

Leijsenakkers biedt tal van mogelijkheden om de as van een dierbare een 

bijzondere plek te geven. Zo beschikken wij over diverse urnentuinen, 

een columbarium en twee strooivelden. Een urn kan ook worden bijgezet 

in een particulier graf.  

 

Urnentuinen 

Leijsenakkers heeft vier urnentuinen: ‘de Zakdoekjesboom’, ‘de 

Lijsterbes’, ‘de Sierappel’ en ‘de Eik’. In de urnentuinen bevinden zich 

keldertjes die elk ruimte bieden aan maximaal drie urnen.  

 

   

De Sierappel      De Lijsterbes 

 

    

De Zakdoekjesboom             De Eik 

Columbarium 

Het columbarium bestaat uit twee gemetselde plateaus met individuele 

keldertjes, die elk ruimte bieden aan maximaal 3 urnen.  

   

Strooivelden 

Leijsenakkers beschikt over twee strooivelden die beide een geheel eigen 

sfeer uitademen: ‘De Cipres’ heeft een wat klassieker en besloten 

karakter, ‘De Cirkel van Monolieten’ is moderner en meer open. Beide 

strooivelden bieden in hun eigen stijl de gelegenheid om de naam van de 

overledene te vermelden. 

   

Cirkel van Monolieten                     De Cipres 

 

Tastbare herinnering 

Iedereen draagt zijn of haar eigen herinneringen met zich mee. Voor het 

creëren van een tastbare herinnering met de as van een dierbare zijn 

verschillende mogelijkheden. Onze medewerkers helpen u graag. 

 



Reserveren bij leven 

Sinds Gedenkpark Leijsenakkers over voldoende ruimte beschikt is het 

mogelijk om reeds bij leven een plek te reserveren. Dit geldt zowel voor 

graven als voor asbestemmingen. 

 

 

 

Wandeling 

Wilt u alvast kennismaken met ons gedenkpark? Vraag dan naar de 

wandeling langs alle bijzondere plekjes op Leijsenakkers. De wandeling is 

verkrijgbaar op ons kantoor en te downloaden van de website. 

 

  

Pools Militair Ereveld      Kindermonument 

 

   

Kunstwerk de Vogel          Korstmossen   Kastanje in bloei 

Onze stichting 

De Stichting Begraafplaatsen Oosterhout is een klantgerichte organisatie 

zonder winstoogmerk. Onze medewerkers bieden nabestaanden een 

open en persoonlijke ontvangst, vakkennis en een schat aan ervaring.  

Er is ruimte en aandacht voor iedereen, ongeacht afkomst, gezindte of 

cultuur. 

 

 

Contact 

Onze medewerkers zijn op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur 

bereikbaar. Zij leiden u graag rond en zoeken samen met u naar de plek 

die voor u het beste aanvoelt. Ook met al uw vragen kunt u bij hen 

terecht. Wilt u zich vooraf oriënteren? Kijk dan op onze website! 

 

   

Carla Vissers    Annie Verlaan 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 

Veerseweg 42 

4901 ZE Oosterhout 

Telefoon : 0162 455 117 

E-mail  : info@leijsenakkers.nl 

Website : www.leijsenakkers.nl 

mailto:leijsenakkers@planet.nl

