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Het familiebedrijf werd 85 jaar geleden gesticht als steenhouwerij G. van Leeuwe b.v..
Het succes van de onderneming is decennia lang gestoeld op de kennis en kunde van en de
grote betrokkenheid bij het handwerk dat het ambacht van de steenhouwerij zo uniek maakt.
Onder leiding van de vierde generatie heeft het bedrijf een belangrijke innovatieslag gemaakt.
Het vertrouwde handwerk wordt nog steeds gepraktiseerd, daarnaast wordt ook gebruik gemaakt
van een compleet nieuw machinepark, inclusief CNC-gestuurde machine. Naast grafmonumenten
en sierurnen vervaardigt natuursteenbedrijf en steenhouwerij G. van Leeuwe b.v. nog veel meer
natuursteenwerken zoals aanrechtbladen, dorpels, vensterbanken, vloeren en kunstwerken.
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tekst Faits Divers, marketing & media ontwerp Louman & Friso, Nijmegen

Belangstellenden zijn welkom
een bezoek te brengen aan
zowel de werkplaats als de
showroom van het bedrijf.
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Tarweweg 15
6534 AM Nijmegen
(Industrieterrein Winkelsteeg)
Telefoon (024) 3774776
Fax (024) 3789519
E-mail: info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
Internet: www.gvanleeuwe-natuursteen.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.30 tot 13.00 uur
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Bovengronds
Begraven

G. van Leeuwe b.v. is aangesloten bij:

Een initiatief van Steenhouwerij G. van Leeuwe b.v.
m.m.v. Begraafplaats Jonkerbos | Nijmegen

Bovengronds Begraven | historie | geschiedenis | geografie
persoonlijke benadering en intimiteit
Waar het in landen als Italië, Spanje en
Portugal door de rotsachtige bodem om
praktische redenen heel gebruikelijk is om
overledenen bij te zetten in een particulier
mausoleum of in muur- of cryptegraven,

staat het bovengronds begraven in
Nederland pas in de kinderschoenen.
En ook hier wordt bovengronds begraven
een goed alternatief voor begraven in de
grond en cremeren.

familiegraven
Bovengronds begraven is uit oogpunt van
duurzaamheid en om financiële redenen
aantrekkelijk, maar staat vooral om emotionele redenen zo in de belangstelling. Ervaringen van mensen die voor bovengronds
begraven gekozen hebben, leren dat zij
als nabestaanden het gevoel hebben hun
dierbare overledene dichter bij zich te
houden omdat zij op ooghoogte bij het
bovengrondse graf beter met de over
ledene spiritueel kunnen communiceren.

maatwerk in praktijk
In Heilig Landstichting (grafheuvels),
Valkenburg (insteekgraven) of Haarlem
(wand- of muurgraven) kan het al, elders
in Nederland neemt het aantal initiatieven
voor deze nieuwe vorm van begraven
sterk toe. Voor echte muurgraven, zoals
die in Zuid-Europa veelvuldig voorkomen,
zal in Nederland gezien de massaliteit niet
snel gekozen worden.
In Nederland geven wij veel meer de
voorkeur aan de sfeer van intimiteit en
persoonlijke benadering, die bereikt wordt
door de bovengrondse graven ingetogen
en kleinschaliger van vorm te maken.

Het gevoel uw dierbare overledene
letterlijk dichter bij u te houden als u
op ooghoogte bij het bovengrondse
graf kan staan.

Onze onderneming, natuursteenbedrijf en steenhouwerij G. van
Leeuwe b.v. in Nijmegen, heeft
persoonlijke aspecten sinds jaar en
dag hoog in het vaandel staan. Wij
staan al vier generaties lang landelijk bekend als vertrouwd adres voor
grafmonumenten, sierurnen en andere toepassingen van natuursteen.
Ambachtelijk, maar zeer gedegen
vakmanschap is bij ons gekoppeld
aan innovatief en creatief onder
nemerschap in de natuursteenbranche. Zo is de ontwikkeling in het
bovengronds begraven in Nederland niet
aan onze aandacht ontsnapt. Integendeel, met het ontwerpen en bouwen van
mausolea en grafhuizen in natuursteen,
brengen wij als een van de eersten in
Nederland een geheel nieuwe dimensie
in deze trend.

Natuursteen heeft als voordeel dat het
bouwwerk veel makkelijker naar eigen
smaak en wens van de opdrachtgever
vorm te geven is. Het resultaat past architectonisch en landschappelijk vaak beter
in de omgeving van een begraafplaats.
Bovendien wordt er gewerkt met louter
duurzame (bouw)materialen.
Maatwerk en persoonlijke creativiteit in
het ontwerp en de uitvoering van een
natuurstenen bovengronds graf betekent
ook dat onze ontwerpen een vrije keuze
bieden in modern of klassiek, in omvang
van één persoon tot een ruim familiegraf,
en in de uiteindelijke materiaalkeuze.
Vooral die keuzevrijheid, die wij ook bieden bij het vervaardigen van een gewoon
grafmonument, wordt als bijzonder aantrekkelijk ervaren. Niet alleen kan daarmee
de persoonlijke relatie tussen overledene
en nabestaanden sterker tot uiting wor-

den gebracht, ruime keuzevrijheid sluit
ook nauw aan bij de bijna onbeperkte
mogelijkheden die het bovengronds
begraven nu eenmaal biedt.
Ter kennismaking met de ontwerpen en
de mogelijkheden aan variaties in mausolea, monumenten of grafhuizen, hebben
wij er een drietal geplaatst op begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.
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Het familiebedrijf werd 85 jaar geleden gesticht als steenhouwerij G. van Leeuwe b.v..
Het succes van de onderneming is decennia lang gestoeld op de kennis en kunde van en de
grote betrokkenheid bij het handwerk dat het ambacht van de steenhouwerij zo uniek maakt.
Onder leiding van de vierde generatie heeft het bedrijf een belangrijke innovatieslag gemaakt.
Het vertrouwde handwerk wordt nog steeds gepraktiseerd, daarnaast wordt ook gebruik gemaakt
van een compleet nieuw machinepark, inclusief CNC-gestuurde machine. Naast grafmonumenten
en sierurnen vervaardigt natuursteenbedrijf en steenhouwerij G. van Leeuwe b.v. nog veel meer
natuursteenwerken zoals aanrechtbladen, dorpels, vensterbanken, vloeren en kunstwerken.
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