
                                         
Realisatie Islamitische begraafplaats Rotterdam 

 

Plaats:  Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid          Oppervlakte: 30.000 vierkante meters 

 

In de afgelopen jaren heeft onder andere SPIOR verschillende gesprekken gevoerd met gemeente 

Rotterdam over het realiseren van een islamitische begraafplaats in Rotterdam. Deze urgente 

maatschappelijke behoefte is de laatste jaren sterk toegenomen. Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam 

groen licht gegeven voor een geschikte locatie voor de realisatie van de islamitische begraafplaats, 

uiteraard wordt rekening gehouden met de voorwaarde om te kunnen voorzien in eeuwigdurende grafrust. 

Als moslimgemeenschap zijn we erg blij met deze mooie stap.  

 

Wat is er al gerealiseerd (eerste fase)? 

• In de eerste fase heeft SPIOR bodemonderzoek laten verrichten door een gespecialiseerd bedrijf. 

Dit onderzoek heeft ongeveer € 30.000 gekost. 

 

Wat moet er op korte termijn gebeuren (tweede fase)? 

• Het bestemmingsplan dient o.a. te worden gewijzigd. SPIOR wordt hierbij ondersteund door een 

gespecialiseerd bedrijf op dit gebied. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan is medewerking 

nodig van het Rotterdamse college van B&W en de gemeenteraad. De schatting is dat deze fase 

ongeveer € 70.000 zal kosten.  

 

Binnenkort: Geld inzamelen bij aangesloten organisaties 

Tijdens de gezegende maand Ramadan gaat SPIOR samen met haar aangesloten organisaties geld 

inzamelen om de kosten te kunnen betalen van de eerste en tweede fase. Er is een bedrag nodig van 

ongeveer € 100.000. Hiervoor vraagt SPIOR de moslimgemeenschap een gulle bijdrage te leveren. Wij 

vertrouwen er op dat iedereen een bijdrage kan leveren aan dit gemeenschappelijk project.  

 

Benefiet Ramadan 2022 

In het weekend van 22 t/m 24 april organiseert SPIOR een driedaagse benefiet om de benodigde  

€ 100.000 op te halen voor de eerste en tweede fase. Dit vindt plaats in verschillende moskeeën: 

• 22 april in Moskee Essalaam, vanaf 18.00 uur 

• 23 april in Moskee El Mouhcinine, vanaf 18.00 uur 

• 24 april in Moskee Ettaouhid, vanaf 18.00 uur 

 

De komende jaren 

De komende tijd zal SPIOR zich actief inzetten voor zowel de aankoop van de grond, de aanleg als het 

beheer van de rustplek. Dit vraagt de moslimgemeenschap om een grote investering. Het is nog niet 

duidelijk wat de kosten precies zullen zijn, maar ongetwijfeld gaat dit om een aantal miljoen euro’s gezien 

de grootte van de kavel (30.000 m²). Zodra dit duidelijk is, zullen we dit met u delen. 

 

Motiveer ons, maak doe’a en geef gul voor de realisatie van de islamitische begraafplaats. Hoe mooi is 

het om een aandeel te hebben in een liefdadigheidsproject als deze islamitische begraafplaats en om tot 

aan de Dag des Opstanding doorlopende beloning te ontvangen van onze Heer. Wij vertrouwen op Allah 

en rekenen daarna op jullie steun zodat we gezamenlijk in sha’a Allah de begraafplaats kunnen 

verwezenlijken. Meer informatie over de planning, de bijbehorende budgetten en de voortgang wordt zo 

spoedig mogelijk gedeeld. Kijk voor meer informatie op www.spior.nl/ibo 


