
Noorderbegraafplaats 
 

Toen in 1927 door de annexatie van Schoten de gemeentegrens van Haarlem verder naar 
het noorden opschoof, ontstond er in Haarlem ruimte voor de aanleg van een nieuwe 
gemeentelijke begraafplaats. Dit was noodzakelijk geworden omdat de beschikbare 
ruimte van de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan niet meer toereikend was. In 

1932 werd daarom door het gemeente-
bestuur besloten tot de aanleg van een 
begraafplaats ten zuiden van de Slaperdijk en 
ten westen van de Vergierdeweg. Het kreeg 
de naam Noorder-begraafplaats. Later werd 
dit Akendam.               
   

Begraafplaats Akendam is in onze tijd 1 in 
feite dé begraafplaats van Haarlem, een eer 
die niet langer de oude en eerbiedwaardige 
begraafplaats aan de Kleverlaan ten deel valt. 
Aan de Vergierdeweg (Akendam en St. Jozef 
samen) vinden zeven keer zoveel ter  

    Noorderbegraafplaats later Akendam.     aarde bestellingen plaats als op de Algemene  
Begraafplaats aan de Kleverlaan. Bezoekers waarderen deze begraafplaats om zijn 
ruimtelijke aanleg en openheid, te danken aan de lange zichtlijnen en overzichtelijke 
indeling. Gevoegd bij de klamme atmosfeer van de royale gazons en rechthoekige vijvers 
én het gegeven dat de aula afgezien van het nieuwe crematorium het enige 
monumentale bouwwerk op het terrein, de sluitsteen vormt van de landschappelijke 
architectuur, kan geconcludeerd worden dat Akendam past bij het gewenste beeld van 
een moderne zakelijke en toch landelijke begraafplaats. 
 

 
 
 

Bouw aula begraafplaats  Akendam aan de Vergierdeweg in 1936. 
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Het ontwerp, gemaakt door Joh. Lambertus Bouwer, de toenmalige directeur van de 
Gemeentelijke Dienst Hout, Plantsoenen en Begraafplaatsen, is gebaseerd op 
geometrische vormen als rechthoeken, cirkels en ovalen. Er zijn twee hoofdassen 
zichtbaar die elkaar precies vóór de Aula kruisen. Beiden zijn door gazons aangeduid  en 
omgeven door boombeplanting. De 2 vijvers en het gebruik van niveauverschillen zorgen 
voor een uitbreiding, werd, in enigszins gewijzigde vorm, pas in 1969 in gebruik 
genomen toen in datzelfde jaar de begraafplaats aan de Kleverlaan gesloten werd.  
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