
Contact
Gemeente Etten-Leur
Stadskantoor
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076

Openingstijden
Gedurende de zomertijd van 08:00 tot 21:00 uur 
Gedurende de wintertijd van 08:00 tot 18:00 uur
Deze tijden lopen parallel aan de landelijke zomer 
en wintertijden

Adres begraafplaats
Zundertseweg 12 
Etten-Leur

Aanvullende informatie & prijzen
http://www.etten-leur.nl 
Zoek op: overlijden en begraafplaatsen

Met rust en respect uw dierbaren gedenken in 

een serene en groene omgeving. De begraaf-

plaats aan de Zundertseweg in Etten-Leur is 

een park met gedenkpunten zoals graven, 

urnenkelders, urnzuilen, strooivelden en een 

monument voor het ongeboren kind. Met aan-

dacht onderhouden. U bent welkom. 

In deze brochure vindt u meer informatie over 
de mogelijkheden van de begraafplaats aan de 
Zundertseweg in Etten-Leur. 

 

Van waarde zijn



Oorsprong
De begraafplaats Zundertseweg werd voor het 
eerst in gebruik genomen in 1963. Deze be-
graafplaats was van oorsprong eigendom van 
de Katholieke kerk. Per 1 januari 1973 is de be-
graafplaats overgenomen door de gemeente 
Etten-Leur. Sindsdien zijn er verschillende ver-
nieuwingen doorgevoerd. Zo is de begraafplaats 
uitgebreid en is er een urnenmuur, een urnen-
tuin en een strooiveld gerealiseerd.
 

Laatste bestemming
De begraafplaats beschikt over meerdere afge-
schermde vakken met ongeveer 1750 graven. Om-
geven door vele hagen is er een geborgen en be-
sloten gevoel. Kiest u voor een crematie, en zoekt 
u een mooie asbestemming? De begraafplaats aan 
de Zundertseweg heeft daar ook verschillende mo-
gelijkheden voor. Met ongeveer 300 urnenkelders, 
een urnenmuur, urnenzuilen en een strooiveld is er 
voor elke wens een gepaste uiting. 

Open voor iedereen
Inmiddels hebben honderden hier hun 
laatste rustplaats gevonden. De begraaf-
plaats staat open voor iedereen, onge-
acht diens levensovertuiging. De be-
graafplaats ligt aan de buitenrand van de 
bebouwde kom en is goed bereikbaar. 
De begraafplaats is ruim opgezet en ligt 
ten zuiden van het centrum.

Begraafplaats 
Zundertseweg
Etten-Leur


