
Eelderwolde

Op steenworp 
afstand van 

de stad Groningen.



Het nieuwe crematorium Ommeland en Stad ligt op steenworp 
afstand van de stad Groningen, tussen de wijk Ter Borch in 
Eelderwolde en de A7 bij Hoogkerk. Er staat onder meer een 
grote en lichte ceremonieruimte met 156 zitplaatsen voor uw 
uitvaarten ter beschikking, evenals vier opbaarkamers, een 
familiekamer en een sfeervolle foyer. Het vrij toegankelijke 
park van 4 hectare is geschikt voor verschillende soorten 
asbestemming en er is ruimte voor rust en bezinning.

Afscheid nemen is de meest ingrijpende en intieme emotie 
die we kennen. U wilt uw klanten hierin zo goed mogelijk 
ondersteunen. Wij zien dat de maatschappij verandert en ziekte 
en dood niet langer in de taboesfeer zitten, maar openlijk worden 
beleefd en herdacht. Het individu staat steeds meer centraal. 
Wij geloven daarom dat iedereen de tijd, ruimte en vrijheid moet 
krijgen voor het vormgeven van een afscheid zoals de overledene, 
zijn familie en vrienden het willen. Daarom hanteren wij één 
tarief voor afscheidsceremonies. Bovendien is het crematorium 
Ommeland en Stad 7 dagen per week geopend, ook in de 
avonduren.

Afscheid nemen in 
Crematorium
Ommeland en Stad

Van harte welkom in ons 
uitvaartcentrum en crematorium.



Crematorium Ommeland en Stad is het eerste crematorium 
in Nederland met een certificaat van BREEAM-NL. Hiermee 
willen we laten zien dat wij zo duurzaam mogelijk zijn. 
Dat betekent dat al tijdens het ontwerp en de bouw van ons 
crematorium rekening is gehouden met de gevolgen voor 
de natuur en de omgeving. Zo hebben we meer dan 150 
zonnepanelen op het dak, hebben we een warmteterugwinning-
systeem voor de oven, en zijn er vogelhuisjes geïntegreerd 
in de buitenmuur.

Wij vinden dat duurzaamheid niet alleen draait om hoe je 
bouwt, maar bijvoorbeeld ook hoe je omgaat met je omgeving, 
je personeel of lokale ondernemers. Wij geloven daarom in het 
opbouwen van een duurzame relatie met klanten. Crematorium 
Ommeland en Stad is onderdeel van een kleine organisatie. 
U als uitvaartondernemer kunt daarom altijd bij ons terecht 
om de persoonlijke wensen van uw klanten door te spreken. 
Zo faciliteren wij samen duurzame herinneringen, op een zo 
duurzaam mogelijke manier. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Wij zien dat de maatschappij verandert en ziekte en dood niet langer in de taboesfeer zitten.



Crematorium Ommeland en Stad maakt deel uit van Respectrum Crematoria B.V. 
Respectrum is actief in de Nederlandse en Duitse uitvaartbranche en zet sterk in op klantwaardigheid en duurzaamheid.

Borchsingel 47

9766 PP Eelderwolde

E  info@crematoriumommelandenstad.nl  

I  www.crematoriumommelandenstad.nl 

T  (050) 21 11 936

Neem dan contact op met onze manager 
Ingrid Stevens via telefoonnummer 06 41 08 21 60 
of ingridstevens@crematoriumommelandenstad.nl  
of vul het contactformulier in op onze website.

Wilt u meer weten of een afspraak 
maken voor een persoonlijke rondleiding?

vier opbaarkamers
een sfeervolle foyer
een familiekamer
grote en lichte ceremonieruimte met 156 zitplaatsen
park van 4 hectare geschikt voor asbestemming
één tarief voor afscheidsceremonies


