De
duurzame
uitvaart
Veel mensen vragen zich af wat het
meest duurzaam is, begraven of
cremeren. Uitgebreid onderzoek wijst
echter uit dat niet deze keuze maar
de producten en diensten die u
kiest rondom de uitvaart het meeste
bijdragen aan een duurzame uitvaart.
Door onze samenwerking met Stichting
GreenLeave kunt u een uitvaart net
zo duurzaam maken als u zelf wenst.
Daarom kunt u voortaan ook bij ons
terecht voor een duurzame variant.
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De juiste keuze van een kist
hangt samen met uw beslissing
om te cremeren of begraven.
Bij begraven een wilgentenen
mand, omdat deze makkelijk
afbreekt in de grond en
gemaakt is van snelgroeiend
materiaal.
Bij cremeren een massief
houten kist welke gemaakt is
van (snelgroeiend) binnenlands
hout (populier, (knot-)wilg), met
het FSC of een gelijkwaardig
keurmerk. Vervaardigd met
zo min mogelijk verbindingsmaterialen, geen ornamenten,
zonder lak en met watergedragen lijm.

Als kistbekleding is linnen,
hennep, bamboe- of brandnetelvezels een duurzame keuze.

Bij een duurzame uitvaart kiest
u voor een lijkwade van natuurlijke materialen zoals linnen,
wol, zijde, vilt en hennep met
als vervoer een houten
draagbaar of opbaarplank.
Let op dat stoffen een milieukeurmerk hebben.

Het drukwerk wordt op een
100% gerecycled en ongebleekt
papier, afkomstig uit duurzaam
beheerde bossen, geprint.
Tot slot worden de gebruikte
toners en drums voor een
recycleprogramma en voor
een goed doel ingezameld.
Als u nog duurzamer te werk
wilt gaan, stuurt u geen
drukwerk maar kiest u voor
een digitale rouwkaart of
een bericht op ons digitaal
condoleanceregister.

De meest duurzame kledingstukken bestaan uit natuurlijke
materialen zoals wol, linnen
of hennep. Foto’s, houten
voorwerpen en bloemen
kunnen mee in de kist zonder
de duurzaamheid te verstoren.
Het is beter geen bril of
sieraden mee te geven.
Als duurzame oplossing kunt
u kiezen voor recycling of
hergebruik.
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Natuurlijk zijn bloemen uit uw
eigen tuin of uit een pluktuin
het meest duurzaam. Als u
toch iets bij de bloemist wilt
bestellen, kiest u het beste
voor Nederlandse seizoensbloemen bij een bloemist met
het Keurmerk ‘Barometer
duurzame bloemist’. De meest
duurzame bloemenvorm is een
liggend boeket of krans zonder
oase.

Om duurzaam om te gaan
met een energieverbruikende
koeling kunt kiezen voor een
kortere periode van opbaring
en het verblijf in een koelruimte.

De rouwstoet van nabestaanden
en belangstellenden blijkt het
meest belastend te zijn voor
het milieu. Daarom kunt u
bijvoorbeeld op de rouwkaart
aangeven dat bezoekers duurzaam kunnen bijdragen aan
een lagere milieubelasting door
lopend te komen of met de
fiets, electrische auto of het
openbaar vervoer. In het geval
van gemotoriseerd vervoer
kunt u natuurlijk ook bijdragen
door te kiezen voor korte(re)
afstanden.

Kies voor een samenwerking
met lokale leveranciers van
(biologische) streek- en
seizoensproducten, omdat
dit ook bijdraagt aan een
duurzame uitvaart.
De keuze voor kraanwater
voorkomt een extra transport
en de productie van een fles.
Veel dranken en voedselproducten beschikken overigens
over een duurzaamheidskeurmerk, dat u kunt raadplegen.

ME E R WE TE N?
Onze uitvaartverzorgers vertellen u graag over alle
mogelijkheden, zodat u een verantwoorde keuze kunt
maken. De kosten van een duurzame uitvaart zijn
meestal vergelijkbaar met die van een reguliere uitvaart.
Wilt u meer informatie of een overlijden melden?
U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer
040 286 1383.

GRA F M O N U M EN T
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De duurzaamste keuze is het
planten van een plant of boom
of het plaatsen van een zwerfkei
of een houten monument.
Gaat uw voorkeur toch uit
naar een monument van
natuursteen, dan kunt u kiezen
voor hergebruik. Een steenhouwer slijpt een dun laagje
van een gebruikte steen af,
zodat u daarna uw tekst kunt
laten plaatsen.
Een eigentijds ontwerp is ook
mogelijk door een monument
samen te stellen uit meerdere
gebruikte stenen.

Er zijn steeds meer duurzame
varianten van urnen beschikbaar, zoals urnen van plantaardig materiaal. 2 of 3 jaar na
plaatsing in de aarde is de urn
totaal vergaan en opgenomen
in de natuur, er kan zelfs een
herinneringsboom, struik of
plant uitgroeien. Of een urn
waarin de as langere tijd kan
worden bewaard, zoals een
urn van klei die aan de lucht
gedroogd is of van ongelakt
binnenlands hout met FSC
of gelijkwaardig keurmerk,
gemaakt zonder chemische
lak of lijm.

Om meer te weten te komen over onze persoonlijke
dienstverlening, kennis te maken met onze medewerkers
en een indruk te krijgen van onze uitvaartcentra kunt u
een bezoek brengen aan www.vdstappen.nl.

In samenwerking met Yarden

