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Pole Gwiazdeczek 

„Pole Gwiazdeczek” na cmentarzu Akendam w Haarlemie jest miejscem pamięci o najmniejszych 

zmarłych. Prochy są tam rozsypywane anonimowo. Na „Polu Gwiazdeczek” znajduje się też 

drzewo pamięci. Na drzewie wisi wspólny liść poświęcony zakończonym ciążom, których prochy 

rozsypywane są na „Polu Gwiazdeczek” po dokonaniu wspólnej (zbiorowej) kremacji za 

pośrednictwem kliniki Bloemenhove. 

 

Jeżeli zdecyduje się Pani na wspólną (zbiorową) kremację za pośrednictwem kliniki Bloemenhove, 

niestety nie będzie Pani mogła uczestniczyć ani w niej, ani w rozsypaniu prochów. Będzie Pani 

mogła natomiast w dowolnym momencie odwiedzić „Pole Gwiazdeczek”, by wspomnieć swoje 

dziecko. 

 

Jeżeli zdecyduje się Pani na indywidualną kremację za pośrednictwem firmy Dela, wówczas 

będzie Pani mogła pożegnać się ze swoim dzieckiem w pokoju dla rodzin w krematorium. Dziecko 

będzie znajdowało się w zamkniętej trumience i ze względu na metodę zakończenia ciąży nie 

będzie Pani mogła go zobaczyć. Firma Dela zadba o kremację i rozsypanie prochów. Nie będzie 

Pani mogła w tym uczestniczyć, natomiast będzie Pani mogła w dowolnym momencie odwiedzić 

„Pole Gwiazdeczek”, by wspomnieć swoje dziecko. 

 

Możliwe jest także zabranie prochów. Może Pani dokonać tego po uprzednim uzgodnieniu od 

pierwszego dnia po kremacji. Firma Dela przeprowadza kremacje z dużą starannością, lecz nie 

może zagwarantować, iż po wykonaniu indywidualnej kremacji pozostaną prochy. 

 

 



 

  

 

Sektor dziecięcy 

Jeżeli mieszka Pani w Holandii i zdecyduje się na indywidualny pochówek, wówczas zakład 

pogrzebowy udzieli Pani dalszych informacji. Może Pani zdecydować się na pochowanie dziecka 

w sektorze dziecięcym gminnego cmentarza Akendam w Haarlemie. Sektor dziecięcy znajduje się 

także w muzułmańskiej części cmentarza. 

Ma Pani również możliwość odebrania szczątków i samodzielnego pochowania ich w wybranym 

przez siebie miejscu. 

Jeżeli zdecyduje się Pani na indywidualny pochówek przeprowadzany przez zakład pogrzebowy, 

prosimy, by po odbiór szczątków do kliniki nie przyjeżdżał karawan. Byłoby to zbyt niekomfortowe 

dla innych naszych pacjentek.

 

  
 
 

Pozostałe informacje 

Jeżeli zdecyduje się Pani na indywidualną kremację lub pogrzeb, w klinice Bloemenhove dostępne 

są małe drewniane (brzozowe) trumienki. Może Pani nabyć taką trumienkę w cenie jej kosztu. 

Dane do kontaktu z firmą Dela:  

Crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271, 2026 BJ Haarlem 

E-mail: crematoriumhaarlem@dela.org 

Telefon: 088 9272 360 (w dni robocze od 9:00 do 16:00) 

Adres gminnego cmentarza Akendam w Haarlemie: 

Begraafplaats Akendam, Vergierdeweg 273, 2026 BJ Haarlem  

Dojazd komunikacją publiczną: 

 Autobus miejski nr 14, przystanek Noorderbegraafplaats (kursuje ok. raz na godzinę; 

zatrzymuje się przy cmentarzu) 

 Autobusy 3, 73 i 75 : przystanek Winkelcentrum Marsmanplein (kursują regularnie; z ich 

przystanku trzeba iść na cmentarz pieszo około 11 minut) 

 Autobus 385: przystanek Delftplein, Spaarne Gasthuis Noord (kursuje regularnie; z jego 

przystanku trzeba iść na cmentarz pieszo około 12 minut) 
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Kremacja wspólna     bezpłatna 

za pośrednictwem kliniki Bloemenhove 

 

 

Kremacja indywidualna    375 EUR / 575 EUR 
za pośrednictwem firmy Dela 

 

 

Pochówek zgodnie z cennikiem zakładu pogrzebowego 

 

 

Trumienka do indywidualnej kremacji lub pochówku 60 EUR 

 

 

Osobisty liść na drzewie pamięci   132 EUR 

przez Cmentarz Akendam   
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