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Landschapskist past
bij duurzame uitvaart

MEMORÈS UITVAARTBIJLAGE

Langzaam maar zeker
ontstaat er een door-
braak van duurzaam-
heid in de uitvaart-
branche. De land-
schapskist is er een
mooi voorbeeld van.

Halbe Hettema

V eel producten krijgen
tegenwoordig het etiket
duurzaam opgeplakt.

Evert de Niet stoort zich er wel eens
aan. ,,Men noemt tegenwoordig
alles duurzaam, maar het is niet
zomaar iets.’’ De Niet is algemeen
directeur van uitvaartorganisatie
Algemeen Belang in Groningen.
Zijn onderneming staat mede aan
de wieg van GreenLeave, een stich-
ting die in de uitvaartbranche
duurzaamheid introduceert.

Dat begrip stelt hier werkelijk
iets voor, vertelt De Niet. GreenLea-
ve is een paraplu waaronder zes
uitvaartondernemingen er in de
praktijk concreet mee aan de gang
gaan. De naam zegt het al. ,,We
leggen de verbinding tussen groen
en uitvaart.’’

Parallel aan deze landelijke ont-
wikkeling ontstond in de drie noor-
delijke provincies een samenwer-
king tussen natuurorganisaties en
Algemeen Belang. Het resultaat: de
landschapskist, vervaardigd van
hout uit eigen contreien.

De Niet haalt een plankje uit een
kast in zijn kantoor. Er staat een
brandmerk in: ‘Landschapskist’.
,,Ruik maar eens.’’ De brandlucht is
nog waarneembaar.

Het idee ontstond toen De Niet
in gesprek raakte met directeur
Marco Glastra van Het Groninger
Landschap. Die had in Utrecht al
eens iets vergelijkbaars gedaan. Het
praten leidde tot een concreet
project waarin Het Groninger Land-
schap, Het Drentse Landschap en It
Fryske Gea samenwerken met
Algemeen Belang.

Van gerooide bomen uit de bos-
sen van de provinciale natuurorga-
nisaties worden planken gezaagd.
Nadat het hout is gedroogd, ook in

de eigen regio, gaat het naar Kas-
persma in Dokkum die er kisten
van maakt. Het is een prachtig
project, vindt De Niet. ,,We leggen
de verbinding tussen de uitvaart,
de regio en duurzaamheid. Dat
geeft een goed gevoel.’’

SPLINTERS
Het zijn mooie kisten, vindt de
uitvaartondernemer. Het natuurlij-
ke is er aan af te zien, het hout
hoeft ook niet noestenvrij te zijn.
Glimlachend: ,,Als je er maar geen
splinters van in je handen krijgt.’’
Zo natuurlijk hoeft het nou ook
weer niet.

Het eerste hout kwam van gekap-
te douglassparren uit een bosper-
ceel van Het Drentse Landschap,
zo’n 40 kuub. Als er voldoende
vraag is, komt er in de toekomst
ook hout uit natuurgebieden in
Friesland en Groningen.

De Niet heeft er vertrouwen in.
Sinds de introductie, afgelopen
mei, zijn er twintig landschapskis-
ten verkocht. ,,Dat is best een aar-
dig aantal.’’ De kist kost 975 euro,
volgens de uitvaartondernemer
een ,,nette prijs’’. Van dat bedrag
gaat 100 euro terug naar de betrok-
ken landschapsorganisaties.

Dat giftelement helpt ook bij de
verkoop van dit product, denkt De
Niet. Het geeft de mensen een goed
gevoel. ,,Als onderneming zijn wij
opgetogen over dit product, maar
het zijn de mensen die er voor
moeten kiezen. De klant bepaalt en
betaalt.’’

De landschapskist sluit naadloos
aan op wat Algemeen Belang voor
ogen heeft met het bredere duur-
zaamheidsproject. Dat begon zo’n
anderhalf jaar geleden toen De Niet
een voordracht bijwoonde van

Esther Molenwijk van Bureau
DaadWerk. Zij begeleidt instellin-
gen die kiezen voor maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen en
zag kansen in de uitvaartbranche.

De Niet: ,,Ik stak direct de vinger
op. Want dit was precies wat we
zochten.’’ Als ondernemer wist de
Algemeen Belangdirecteur dat hij
van klanten de vraag naar duurza-
me alternatieven kon verwachten.
,,Die moet je dan kunnen leveren.
Daar dacht ik al langer over na.’’

Samen met vijf andere onderne-
mers richtte Algemeen Belang
GreenLeave op. Ze stelden een lijst
op met tien punten waarmee ze
aan de slag gingen en waar de
klanten voor kunnen kiezen. Ver-
volgens legden ze hun plannen
voor aan de stichting Natuur en
Milieu, voor een objectieve beoor-
deling. De Niet: ,,Om te laten zien
dat duurzaamheid voor ons niet
een loos begrip is.’’

Het grafmonument is een van
het lijstje van tien. De klassieke
steen komt vaak uit China: ,,Die
wordt de hele wereld over ver-
voerd. Dat kun je moeilijk duur-
zaam noemen’’, stelt De Niet. Hij
biedt de klanten daarom ook alter-
natieven. Zoals grafaanduidingen
van hout, planten of een zwerfkei.

FIETS
Een van de andere punten is het
vervoer tijdens de uitvaart. ,,Iedere
bezoeker komt met de auto.’’ Men-
sen zouden vaker gebruik kunnen
maken van de fiets, of er voor
kunnen kiezen het opbaren, de
condoleance en de plechtigheid op
dezelfde plek te houden. Dat
scheelt al behoorlijk in de CO2-
uitstoot.

Ook voor de catering bij de uit-

vaart zijn er alternatieven. De Niet:
,,Je kunt kijken naar de plaatselijke
bakker, de lokale slager of de biolo-
gische winkel.’’ Alle kleine beetjes
helpen.

Voor het begraven zelf komen er
steeds meer natuurlijke opties. De
Niet ziet een ontwikkeling ontstaan
van mensen die eerst aan cremeren
dachten, maar steeds meer naden-
ken over begraven op een natuur-
begraafplaats. ,,Daar moet dan wel
een aanbod voor zijn.’’

Op zo’n plek moeten de graven
vergankelijk zijn. Grote zerken,
molentjes of plastic bloemen op
het graf zijn uit den boze. Verganke-
lijkheid is een van de eigenschap-
pen op zo’n natuurbegraafplaats.

OP ZO’N PLEK
MOETEN
DE GRAVEN
VERGANKELIJK ZIJN

De Niet zag tijdens een bezoek aan
Engeland een mooi voorbeeld. Daar
graasden schapen op het groene
gras van een begraafplaats. Voor
het terugvinden van de individuele
graven biedt de ontwikkeling van
een gps-systeem uitkomst.

Niet iedereen voelt zich aange-
sproken door de groene ontwikke-
lingen in de uitvaartbranche, weet
De Niet. ,,We hoeven ook niet ieder-
een te bekeren tot duurzaamheid.’’
Algemeen Belang gaat er wel de
boer mee op. ,,Dat veroorzaakt een
beweging. En daar draait het om.’’
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Vergankelijkheid is een
van de eigenschappen op
een natuurbegraafplaats.
Foto’s Jos Schuurman

De landschapskist:
het natuurlijke is
er aan af te zien.

Een duurzame sierurn.


