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Hulshof Architecten 

Uitvaartcentrum en Crematorium  De Iepenhof  in Delft 



 

Hulshof Architecten 25 jaar met een 

MISSIE 
 

een hoge mate van betrokkenheid  

bij de wensen van de gebruiker 

 

het ondersteunen met bouwtechnische  

kennis 

 

het bewaken van de haalbaarheid 

 

transparantie van het ontwerpen en de   

ontwerpbeslissingen 

 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid  

t.a.v. de omgeving en de opgave 

Missie Hulshof Architecten 



De locatie 

Uitvaartcentrum en Crematorium     De Iepenhof  



Prijsvraag  

De Laatste Eer 
 

Uitvaartcentrum en crematorium 

in de Iepenhof : 

 

Passend verblijf opgenomen in 

de omgeving  

 

 

Idee 
Gebouw in de vorm van een 

Iepenblad met paviljoens rond 

een patio   

 

 

 

Duurzaam materiaal en klimaat. 

Integrale benadering van opgave 

en gebruik 
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Gebouw voegt zich 

naar uitvaartproces 

1 - ontvangst  

2 - verblijf  

3 - uitvaart - afscheid 

Gebouw voegt zich  

naar omgeving 

1 - entree 

2 - condoleance 

3 - aula 

4 - evt. begrafenis 

4    3      2         1 

Structuur ontwerp  

Het gebouw  is open en gesloten 

Het gebouw is verblijf en doorgang 



Crematie of begrafenis:  

Moment van verandering voor iedereen 

Afscheid en een nieuw begin; veel wisselende emoties 

Doel is om dit vorm te geven met een helder perspectief en uitzicht 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvaartcentrum en Crematorium, 

functioneel 
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Uitvaartcentrum en Crematorium  De Iepenhof 

Innovatief 

Ontwerp 
 
Natuurlijke stoffen 

natuursteen, hout 

 

Natuurlijke bronnen  

bodem en sedumgroen, 

rubberdakbedekking 

FSC keurhout, glas. 

 

Volledige integratie vorm en  

functie 

uitvaart en crematie 

verblijf en gedenking  

 

Minimaal energiegebruik 

hergebruik restwarmte 

optimale circulatie lucht en water 

bodemopslag   

 

 



Ontwerp en Uitvoering 

Ontwerp 
 

Hulshof Architecten in samenwerking 

met; 

Installaties: Ernest Israëls, BOOM 

Constructies: Pieters Bouwtechniek Delft 

 

Uitvoering 
 

Bouwkundig: 

Van Mierlo bouwmaatschappij 

 

Werktuigbouwkundig: 

Ingenieursbureau Joost Naaktgeboren  

 

Elektrische installaties: 

Alewijnse Delft 

 

Oven: Facultatieve Technologies 

 

 



Uitvoering 



Uitvoering; de oven ruimte en installatie ruimte 
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Het Resultaat 



Duurzame toepassingen 
Sedumdaken zorgen voor een 

waterbuffer en compenseren de 

oorspronkelijke groene ruimte. 

 

Regenwater gaat rechtstreeks naar het 

open water. 

 

Met warmtepompen wordt het gebouw 

energiezuinig verwarmd en gekoeld.  

 

De ovenwarmte wordt opgeslagen en 

in combinatie met 15 bodembronnen 

gebruikt voor verwarming en koeling. 

 

Luchtverversing door vraaggestuurde 

inblaas en ontluchting natuurlijk door 

overdruk per ruimte. 

 

Absorberende panelen zijn 

kunstwerken van bijzonder speciaal 

geweven stoffen. 
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DUBO Award Kriteria 
Wij denken het duurzaamste uitvaartcentrum en 

crematorium ter wereld! 

Innovatief 

De integrale benadering van de opgave en het gebruik.  

Het verbranden levert energie voor het gebruik door de combinatie met 

bodemopslag voor koeling en verwarming.  

Natuurlijke bronnen en stoffen in combinatie met natuurlijke ventilatie en 

regelingen via holle wanden en ramen die zich zelf openen. 

 

Effectief 

Op tijd en binnen budget.  

Epc= 0,7 met meer besparing dan berekend kan worden door de unieke 

installatie en regeling.  

Schatting BOOM is 0,4 of nog beter. 
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DUBO Award Kriteria 
Wij denken het duurzaamste uitvaartcentrum en 

crematorium ter wereld! 

Toepasbaar 

Bij renovaties en nieuwbouw van uitvaartcentra en crematoria. 

De integrale benadering van gebruik en opgave is altijd toepasbaar! 

 

Financiële haalbaar 

Bouwkosten  €1574,- per m2 

Totaal   € 3.535.937,- voor 2246 m2 BVO  

Inclusief de investering in duurzaam materiaal en installaties. 

Investering bijzondere installatie € 97.185,- 

Besparing energie per jaar € 12.325,-. Terugverdientijd is daarmee 8 jaar. 

Besparing in onderhoud door beperking kozijnen, grote overstekken, water 

direct naar de natuur, technisch natuurlijk 
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