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Afgelopen zomer bezocht ik de begraafplaats 

Groenesteeg in Leiden, een oase van rust in de 

stad. Deze ligt op een voormalig bolwerk van de 

vroegere vestingwerken rond het centrum. De 

oorspronkelijke vorm van die vesting is nog her-

kenbaar in de singelgrachten. Op een deel van 

waar ooit de vesting stond zijn parken aange-

legd, die tegenwoordig tezamen het Singelpark 

vormen. De begraafplaats Groenesteeg maakt 

daarvan deel uit.

Als je de begraafplaats oploopt, zie je meteen 

dat er sprake is van extensief beheer. Je ziet 

geen kortgeschoren grasveldjes, maar een 

enigszins ruige, bloemrijke vegetatie. Samen 

met de oude (de begraafplaats is ‘gesloten’) 
grafzerken geeft dit een bijzonder beeld. Het 

is er goed toeven onder de oude bomen. 

Tegelijkertijd is de begraafplaats op deze 

manier een schuilplaats voor veel plant- en 

diersoorten. Een onderzoek naar bijen en 

zweefvliegen in het Singelpark bracht zelfs 

aan het licht dat deze begraafplaats tot de 

soortenrijkste delen van het park behoort; 

er komen maar liefst 27 soorten bijen en 17 

soorten zweefvliegen voor. De laatste hebben 

vaak prachtige namen als Grote kommazwever, 

Variabel elfje en Pyjamazweefvlieg. Op 

oude, niet intensief onderhouden be-

graafplaatsen komen dikwijls ook nogal 

wat mossensoorten voor, eveneens vaak 

met mooie namen als Gesnaveld klauw-

tje, Gewoon purpersteeltje en Haarspits-

mos. Alleen vanwege de namen zou je 

al bijna je best gaan doen de biodiversi-

teit op begraafplaatsen te vergroten!

Zeker in steden is er vaak weinig ruimte 

voor planten en dieren, een (oude) be-

graafplaats kan daaraan een duurzame 

bijdrage leveren. Voor de flora en de 

fauna, maar zeker ook voor de bezoeker, 

kan een gevarieerde omgeving aantrekkelijk 

zijn. Op alle begraafplaatsen kan hiermee door 

middel van beplanting rekening worden ge-

houden. Bloeiende bomen en struiken trekken 

insecten aan en daarmee vogels en andere 

dieren. De vruchten vormen later weer voedsel. 

Ook zoiets als een ‘bijenhotel’ is snel geplaatst, 

een oude steenhoop met schuilplaatsen voor 

allerlei dieren gemakkelijk gerealiseerd. Op 

oude (gesloten) begraafplaatsen is vaak meer 

mogelijk. Het beheer kan extensiever, waar-

door er meer kruiden – en daarmee insecten – 

kunnen groeien. Een dode boom kan, mits hij 

geen gevaar oplevert, als ‘voedselboom’ blijven 

staan: schimmels en algen krijgen daar een kans 

gevolgd door insecten en andere ongewervel-

den, die weer voedsel vormen voor vogels. 

Zorg voor biodiversiteit kan ook een aantrekke-

lijke omgeving opleveren voor rustig wandelen 

en zitten, al zou je soms wensen dat er wat meer 

bankjes waren. 

Duurzame bevordering van biodiversiteit: het 

kan op alle begraafplaatsen!

 

Bert Lever

van de voorzitter… / Grote kommazwevers en Gewone purpersteeltjes
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Bij de Week van de Begraafplaats brengt het tijdschrift Tere binth 
al enkele jaren een speciaal katern uit, gewijd aan het thema van 
de Week. Terebinth wordt uitgegeven door de stichting Terebinth, 
die zich bezighoudt met het behoud van funerair erfgoed en de 
belangstelling voor funeraire cultuur in Nederland. Dit keer is het 
thema ‘duurzaamheid’, dat ook bij uitvaarten een rol speelt. En 
dat reikt verder dan het hergebruik van grafstenen.
Dit katern geeft ondermeer een overzicht van de manier waarop 
mensen in de praktijk met milieuaspecten van uitvaarten zijn om-
gegaan, in heden en verleden. Het is niet makkelijk om te zeggen 
wat milieuvriendelijker is: begraven, cremeren, cryomeren (vries-
drogen) of resomeren (lijkontbinding door verhit zout water). 
Met het doel om milieuvriendelijker te opereren richtten zes uit-
vaartondernemers in 2013 GreenLeave op. De organisatie groeit 

en boekt langzaamaan 
succes bij het verduur-
zamen van uitvaarten. 
Afstandsgraven met 
karakteristieke monu-
menten die heruitgegeven worden, 
dragen bij aan het behoud van de funeraire cultuur. De fotorepor-
tage en de cover laten zien dat daarbij zeer bescheiden, maar ook 
zeer creatieve oplossingen mogelijk zijn.
Ook komen twee mensen uit de praktijk aan het woord: een ad-
viseur voor duurzaam ondernemen en een steenhouwer. Deze 
laatste, de vierde generatie met dit beroep, laat zien dat er aan 
hergebruik van grafstenen ook haken en ogen zitten. Maar wat 
is er nu duurzamer dan hardsteen of graniet…

Eva Froger werkt mee in de organisatie van de 

Week van de Begraafplaats, als freelancer via 

het bureau DaadWerk en via GreenLeave. Na 

haar studie sociale geografie adviseert ze al-

weer bijna tien jaar allerlei bedrijven over duur-

zaam ondernemen. Haar eerste contact met 

de uitvaartwereld dateert van vijf jaar geleden. 

Een maker van grafkisten vroeg advies over een 

maatschappelijk verantwoorde productie van 

zijn kisten:  ‘We bekeken welk soort kisten het 

milieu het minst belast en welke kisten echt 

slecht zijn, plus alles daartussenin. Wel complex 

soms: wilgentenen uit Nederland groeien snel 

en worden in de grond snel afgebroken. Die 

noemen we echt duurzaam, maar als je er tien 

lagen lak overheen doet, dan is het resultaat 

stukken minder milieuvriendelijk.’ 
Eva is voorstander van een fluwelen revolutie, 

om duurzaam ondernemen in de uitvaartbran-

che te bevorderen:  ‘Het beste is om te zoeken 

naar kleine openingen, naar iets dat toch al 

aanspreekt, zoals het gebruik van binnenlands 

hout voor kisten. Zo breng je mensen sneller in 

beweging dan met rigide eisen waaraan maar 

weinig mensen en bedrijven kunnen voldoen.’
Hoe duurzaam wordt haar eigen uitvaart? Ze 

is 34 en daarover heeft ze nog niet nagedacht:  

‘Duurzaamheid zit in mijn dna. Dus sommige 

keuzes zijn dan vanzelfsprekend, maar hoe en 

waar ik precies begraven word…? Eind jaren 

negentig ben ik in Roemenië geweest. We 

zagen daar veel houten kerkjes, met een kerk-

hofje eromheen. Op die kerkhofjes stond hoog 

gras, met bloemen en fruitbomen. Her en der la-

gen appeltjes en pruimen in het gras en ik vond 

dat ontzettend mooi. Dat beeld symboliseert 

voor mij duurzaamheid: de kringloop van het 

leven, waarin de dood voedingsbodem is voor 

nieuw leven.’ Ze gaat vergeefs op zoek naar een 

foto van zichzelf in Roemenië, onder een ap-

pelboom. Het wordt een foto uit Noord-Spanje. 

Onder een boom, dat wel. 

Korrie Korevaart

mens & plek / eva FroGer, adviseur duurzaamHeid, Greenleave
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Grafstenen kunnen op verschillende manieren wor-
den hergebruikt. Is het niet op een graf, dan kunnen 
zij ook interessante looppaden vormen, zoals hier op 
Zorgvlied in Amsterdam. 
Foto omslag: Hergebruikte grafsteen waarop een 
nieuwe, corten stalen plaat is gemonteerd; deze werd 
ontworpen in samenwerking met een kunstenaar en 
uitgevoerd door de zoon van de overledene. 
Foto’s Bert Pierik

Eva Froger voor een steeneik in Catalonië. 
Foto Merel Deelder
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De crux voor het succes van duurzaamheid is 
volgens Stapper dat je haarfijn moet aanvoelen 
of het voor je klanten een thema is: ‘In onze 

dienstverlening zijn we bereid van alles te doen, maar als 
we proeven dat er ruimte is, dan sturen we zoveel mo-
gelijk naar de duurzame oplossingen uit het palet van 
GreenLeave.’

GreenLeave 
Wat is GreenLeave? In 2013 is dit label door zes uitvaart-
ondernemers opgericht die echt duurzame uitvaarten 
nastreven, die zo min mogelijk milieubelastend zijn. Zij 
geven hun klanten adviezen over duurzame producten 
en diensten, maar beginnen ook vooral bij zichzelf als 
organisatie. Daarvoor hebben zij het wiel niet opnieuw 
uitgevonden, maar sloten ze zich aan bij vijf principes van 
MVO Nederland, uitgangspunten voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen: goed werkgeverschap, duur-
zame bedrijfsvoering, duurzame inkoop, eerlijk zaken-
doen en maatschappelijke betrokkenheid. Op een tiental 
onderdelen van de uitvaart (kist en draagbaar; kleding, 
sieraden en voorwerpen in de kist; lijkwade; koeling en 

conservering; vervoer; rouwdrukwerk; bloemen; catering; 
grafmonument; sierurn) proberen zij steeds de meest 
duurzame keuze te bepalen. GreenLeave doet dat door 
externe, deskundige partijen in te schakelen die een goed 
gefundeerd advies voor een GL-norm kunnen geven, 
zoals de stichting Probos, die zich al jaren met duurzaam 
bosbeheer bezighoudt en precies weet welke binnenlandse 
snelgroeiende houtsoorten een echt goed duurzaam al-
ternatief zijn voor lijkkisten. Een ander voorbeeld is de 
samenwerking met de stichting Natuur en Milieu, die alle 
voor- en nadelen van de elektrische auto op een rijtje zet-
te, zodat GreenLeave met goede argumenten kan streven 
naar de komst van een betaalbare elektrische rouwauto. 

Klantenwens 
Het streven naar een duurzame bedrijfsvoering en duur-
zame inkoop door GreenLeave-deelnemers is de grootste 
winst. Er moeten, bijvoorbeeld, energiescans voor alle 
panden in eigendom worden gemaakt en de maatrege-
len die binnen vijf jaar renderen, zijn zij verplicht uit te 
voeren. Het wagenpark moet aan een maximale CO2-
uitstoot per auto voldoen (110 gram per kilometer). 
Zij werken zo min mogelijk met plastic, en vooral met 
hernieuwbaar materiaal. Zuylen denkt ook aan inkt en 
papier, vertelt Stapper: ‘Wij hebben ons uitvaartdossier 
gedigitaliseerd, dus we gebruiken minder papier en min-
der inkt. De warmte van de crematieoven gebruiken we 
voor de verwarming van onze gebouwen, maar dat is niet 
superbijzonder.’ 
Hoe snel gaat het nu met het verduurzamen van uitvaar-
ten in Nederland? Stapper is blij met elke bijdrage: ‘Op 
onderdelen scoort de ene uitvaart beter dan de andere, 
maar als je kijkt bij welk percentage van de uitvaarten er 
in elk geval één duurzaam element aan de orde is, dan is 
dat bij ons nog slechts bij 2 of 3 procent. Ons adagium is 
van meet af aan geweest: we volgen de wens van de klant. 
Maar in elk regelgesprek móet het onderwerp duurzaam-
heid aan de orde komen. Het gaat ons om de pragma-
tische insteek, we bestormen niet de hemel. Dus ja, 
Korrie, als jij thuis opgebaard wil worden, doen we dat, 
ook al kost dat meer energie dan in het rouwcentrum. 
Feit is dat we steeds vaker duurzame kisten verkopen. We 
werken vrij veel met bloemen van het seizoen en we heb-
ben die biologische broodjes. Allemaal om de druk op het 
milieu te verkleinen.’ Intussen doen er nu al elf onder-
nemers aan GreenLeave mee en als DELA zich aansluit, 
wordt 27% van alle uitvaarten in Nederland gedaan door 
ondernemers die bij GreenLeave zijn aangesloten.
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Taal verandert waar je bij staat. Wij weten heus wel wat ‘duurzaam’ betekent. Maar tot onze verbazing blijkt het 
niet alleen meer te slaan op zaken die een leven lang meegaan. Het kan iets positiefs over snel afbreekbaar 
wilgenhout zeggen en als je oase (waar je bloemen in prikt) weggooit, blijk je niet duurzaam bezig te zijn. In elk 
geval kan ik Roel Stapper, directeur van Zuylen Uitvaartverzorging in Breda, voor het moment geruststellen: 
ik ben met het openbaar vervoer en dus duurzaam naar de Tuinzigtlaan gereisd. Hem vraag ik wat ‘duurzaam’ 
betekent in de praktijk van de uitvaartwereld.

Duurzaamheid in de praktijk 
op Begraafplaats en Crematorium Zuylen

Bijenhotel op begraafplaats Zuylen; dergelijke kasten helpen 
solitaire bijen aan onderdak.
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Iets voor historische begraafplaatsen?
Direct achter het uitvaartcentrum Zuylen liggen de be-
graafplaatsen Zuylen en Haagveld. Roel Stapper: ‘Er staan 
prachtige bomen: platanen en beuken. Die beuken heb-
ben een enorme ecologische waarde. Kies je voor duur-
zaam, dan kies je voor een groene omgeving en kom je 
daar zo min mogelijk aan. Dat speelt ook bij de keuze 
voor bovengronds begraven, daarbij laten we de grond 
ook meer met rust.’ In het kader van de vergroening 
heeft Zuylen een bijen hotel neergezet. De begraafplaats 
werkt met speciale groenmengsels, zodat de bijen door 
het seizoen heen genoeg te eten hebben en niet alleen op 
dat ene moment dat alle bloemen in bloei staan. Er zijn 
tegenwoordig ook bollenkwekers, bijvoorbeeld, die assor-
timenten van bollen maken die ervoor zorgen dat er het 
jaar door steeds verschillende bollen bloeien. Overigens 
zijn er grenzen voor Stapper: ‘Het moet er wel fatsoenlijk 
uit blijven zien, dus gras maaien doen we gewoon. We 
zoeken het verder vooral in de inheemse plantensoorten, 
geen exoten – die hebben vaak een lage ecologische waar-
de. Zuylen kiest voor een aanplant die zo min mogelijk 
onderhoud kost. Eigenlijk is de verhouding tussen groen 
en grijs vooral interessant. Hoe groener hoe beter, omdat 
je daarmee vooral het leven de ruimte geeft. Je probeert 
de biotoop zo rijk mogelijk te maken.’

Ontwikkelpotje
Roel Stapper vindt het ook intern soms moeilijk om uit 
te leggen wat het begrip ‘duurzaamheid’ precies inhoudt: 
‘Vaak staan mensen niet stil bij de duurzaamheid van 
alle aspecten van een product. Dat brengt ingewikkelde 
normen met zich mee. En tja, de meest belastende fac-
tor bij een uitvaart zijn nog altijd al die mensen die ieder 
met hun eigen vervoer op één plek samenkomen. Wat ga 
je daar nu mee doen? Moet je dan zeggen: blijf thuis en 
kijk maar mee via de pc? Dan doe je toch enorm afbreuk 
aan het ritueel? En zelfs dan: ook het digitale verkeer kost 
energie.’
GreenLeave probeert anderen te stimuleren mee te den-
ken in het zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen. 
Er is een klein potje voor ontwikkelkosten (van € 50,- 
per verkochte duurzame kist) en daarmee kan de groep 
wat onderzoek laten doen naar, bijvoorbeeld, een vervan-
ger voor oase, of kunnen steenhouwers worden geholpen 
met ideeën om tot hergebruik van grafstenen te komen. 
Kortom: er is nog een lange weg te gaan in het verduur-
zamen van uitvaarten, maar het begin is er.

Korrie Korevaart

Meer informatie: greenleave.nu     
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Oude beuk langs een laan op begraafplaats Haagveld, met jute om de stam om hem tegen te veel zon te beschermen.
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duurzaamheid op begraafplaatsen
Heruitgegeven afstandsgraven met toevoeging van een nieuwe inscriptie, houden de funeraire cultuur in stand. Bijvoorbeeld 
op Begraafplaats tongerseweg (boven) en sint pieter (linksonder) in maastricht en Begraafplaats kleverlaan in Haarlem 
(middenonder). Hierboven en rechtsonder wachten teruggegeven monumenten op hergebruik. Foto’s Bert pierik 
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Een begraafplaats is ‘een speciaal soort stortplaats’ 
voor ‘een ongebruikelijke afvalstorting’. Deze om-
schrijving staat in een recent rapport over duur-

zame lijkbezorging.1 Menig burger zal hiervan schrikken. 
Een lichaam is toch geen afval?

Afval op stortplaats
Feitelijk is dat wel zo. Wat blijft er over van het dode 
lichaam? Bij begraven is dat na tien jaar geskeletteerd. 
Tijdens het schudden van een particulier graf worden de 
botten onderin gelegd. Bij een ruiming komen de beende-
ren in een verzamelgraf terecht. Na een crematie van ruim 
een uur en vergruizing van de broze botten in de cremu-
lator is een paar kilo as over, die wordt verstrooid of bijge-
zet. Eventuele resten van lichamen die ter beschikking van 
de wetenschap zijn gesteld, worden gecremeerd waarna de 
as op zee wordt verstrooid. Recent is er ook belangstelling 
voor cryomeren of vriesdrogen, waarbij de botresten tril-
lend worden vermalen, en voor resomeren of oplossen in 
verhit zout water, waarbij de broos geworden beenderen 
ook worden vermalen. Het overgebleven poeder kan wor-
den verstrooid of begraven.

Begraven
Eeuwenlang was er nauwelijks aandacht voor duurzame 
lijkbezorging. Katholieken werden in en rond kerken 
begraven; dankzij bemiddeling voor het zielenheil konden 
zij hier met ziel én lichaam uit de dood verrijzen. Hoewel 
protestanten geloven dat God alleen over het zielenheil 
beslist, hield men om prestigieuze en financiële redenen 
vast aan deze gewoonte.
In de tweede helft van de achttiende eeuw waarschuwden 
verlichte geesten dat ontbindende lijken gevaarlijk zijn 
voor de gezondheid. Om het goede voorbeeld te geven 
opende Abraham Perrenot in 1777 buiten Den Haag een 
begraafplaats met de veelzeggende naam Ter Navolging. 
Maar pas toen een commissie van genees- en scheikundi-
gen in 1825 bevestigde dat begraven in kerken onhygië-
nisch was, verbood de rijksoverheid dit in 1827. Plaatsen 
met minder dan duizend inwoners mochten hun doden 
op kerkhoven blijven begraven; steden en grote dorpen 
moesten begraafplaatsen buiten de bebouwde kom aan-
leggen. Elk lijk diende een apart graf te krijgen. En be-
graafplaatsen moesten zo groot zijn, dat een graf pas werd 
hergebruikt als het lijk was geskeletteerd.
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Het thema van de vierde Week van de Begraafplaats, ‘duurzaamheid’, lijkt een gedurfd onderwerp. Klassieke 
begraafplaatsen zijn toch slecht voor het milieu vanwege het natuursteen dat van ver wordt aangevoerd? 
Natuurbegraafplaatsen die dergelijke graftekens verbieden, voeren het predicaat duurzaam met meer recht. 
Vergeleken met begraven zou cremeren duurzamer zijn. Nieuwe technieken zouden de lijkbezorging nog 
duurzamer maken. Maar kloppen deze beweringen? Zijn de uitgangspunten van de discussie goed gekozen? 
Een vergelijking van verschillende vormen van lijkbezorging vanuit historisch perspectief.

Zijn begraafplaatsen duurzaam?
Uitvaart op een natuurbegraafplaats. Foto Natuurbegraafplaats De Utrecht in Esbeek.
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Volgens de Begrafeniswet van 1869 moesten ook kerkho-
ven aan strenge milieueisen voldoen. Daarom adviseerde 
de Geneeskundige Inspectie in 1870 om het kerkhof van 
Broeksittard te sluiten. Een Maastrichtse leraar scheikun-
de onderzocht echter de waterputten in de omgeving en 
concludeerde dat de aanwezige salpeterzuren niet van het 
kerkhof afkomstig waren. Niettemin liet de rijksoverheid 
het kerkhof te sluiten.

Cremeren 
In 1874 werd de Vereeniging voor Lijkenverbranding 
opgericht. Ook dit was een initiatief van vrijdenkende 
burgers. Volgens hen was cremeren in de pas ontwikkelde 
oven minder milieubelastend dan begraven buiten de 
bebouwde kom. 
Christenen namen echter afstand van cremeren, dat 
volgens hen een menselijke ingreep is in Gods plan. 
Wetenschappers waren het over de hygiënische voor-
onderstelling oneens. In 1852 had de fysioloog Jacob 
Moleschott gepleit voor lijkverbranding, omdat dankzij 
asverstrooiing fosfor terugkeert in de kringloop van het 
leven. De Utrechtse hoogleraar natuurlijke historie Pieter 
Harting stelde in 1875 dat dit niet gebeurt als de as in een 
urn wordt bewaard. Vanwege deze onenigheid gingen de 
voorstanders, naast het beperkte grondbeslag, de schoon-
heid van het crematieproces en vooral de vrije keus bena-
drukken. Uiteindelijk is in 1914 bij Driehuis-Westerveld 
het eerste crematorium in gebruik genomen.
Nadat crematie in 1955 wettelijk was geregeld en kerk-
genootschappen hun verzet hadden opgegeven, bleven 
behoudende christenen en ook joden en moslims vast-
houden aan begraven. Veel protestanten en katholieken 
kozen echter voor crematie. Na de verassing worden edel-
metalen en medische kunstvoorwerpen daarbij gerecycled. 
Het succes van de crematiebeweging zorgde wel voor 
onvoorziene milieuproblemen. De rookgassen bleken zo 
schadelijk dat filterinstallaties verplicht werden. De as 
werd bovendien steeds vaker uitgestrooid. Anders dan 
Moleschott beweerde, zijn fosfaten en ook metalen in as 

zo nadelig, dat er normen voor het aantal verstrooiingen 
dat jaarlijks per hectare is toegestaan moesten komen.

Natuurbegraven en technische vernieuwing
Een nieuw verschijnsel is in onze eeuw de natuur-
begraafplaats. Rustend in eeuwigdurende graven worden 
de lichamen, vrij naar Moleschott, aan de natuur terug-
gegeven.
Bij cryomeren en resomeren gaat het initiatief, anders dan 
bij de introductie van buitenbegraafplaatsen en crematie, 
uit van een uitvaartconcern. Yarden, dat verduurzaming 
van de lijkbezorging nastreeft, noemde cryomeren aan-
vankelijk ecologisch het meest verantwoord. 
Een onderzoek uit 2005 laat echter zien dat dit veel ener-
gie kost.2 Zes jaar later onderzocht TNO, de Nederlandse 
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk on-
derzoek, de milieubelasting van de vier belangrijkste vor-
men van lijkbezorging.3 Begraven scoorde slecht, vanwege 
het grote grondbeslag en de aanvoer van natuursteen uit 
Azië. Cremeren deed het beter, dankzij het hergebruik 
van metaal. Cryomeren en resomeren kwamen nu samen 
positief uit de test, omdat nadelen als gevolg van gebruik 
van water en energie door het recyclen van wisselkisten en 
metaal worden gecompenseerd. Bij resomeren werden wel 
vraagtekens gezet bij de vooronderstelling dat het afvalwa-
ter ongefilterd op het riool kan worden geloosd.
Een nieuw onderzoek door TNO leidde dankzij een be-
tere onderzoeksmethode in 2014 tot andere conclusies.4 
Cryomeren maakte daarvan geen deel meer uit, vanwege 
het ontbreken van gegevens en ethische bezwaren. Reso-
meren kwam mede dankzij een lagere schatting van het 
energieverbruik opnieuw als het milieu vriendelijkst naar 
voren. Aangezien een oven meer gas gebruikt, zou begra-
ven, als metalen beter worden hergebruikt, op de milieu-
ladder zelfs beter scoren dan cremeren.

Afscheid, rouw en herinnering
Deze terugblik leidt tot verschillende conclusies. De waar-
de van onderzoeken is wisselend. Soms zijn ze zelfs 
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Spotprent uit De Vlam, een Amsterdams tijdschrift over crematie, 1928.
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al na enkele jaren gedateerd. Dat ligt aan onenigheid tus-
sen experts, nieuwe onderzoeksmethoden, de veranderen-
de, niet voorziene praktijk, en niet in de laatste plaats aan 
de eenzijdig op hygiënische lijkontbinding gerichte blik.
Bij de introductie van nieuwe methoden is nauwelijks 
aandacht voor de fasen vóór en na de uitvaart. Afscheid 
nemen, rouw en herinnering hebben echter vaak meer 
gevolgen voor het milieu.

Gaan we nog een keer terug in de tijd, dan waren kerk-
hoven veelal kale ruimtes omdat nabestaanden geen ge-
denkteken konden betalen en groen de bedorven lucht 
zou vasthouden. Eind achttiende eeuw werd ontdekt 
dat bomen de bedorven lucht juist reinigen. Bovendien 
werd somber groen in de Biedermeiertijd gewaardeerd 
als passend decor voor rouw. Buitenbegraafplaatsen, die 
ondergronds de hygiënische lijkontbinding bevorderden, 
werden daarom bovengronds vaak ingericht als park waar 
nabestaanden en funerair geïnteresseerden langs de hard-
stenen en later granieten gedenktekens wandelden. Het 
vervoer naar de afgelegen begraafplaatsen geschiedde eerst 
per koets maar later met auto’s, die het milieu belasten.
Kijken we naar crematie, dan werd de as bijgezet in co-
lumbaria, zoals Harting had voorzien. Nabestaanden 
wilden echter ook hier een groene gedenkplek. Daarom 
werd in 1933 bij Driehuis-Westerveld de eerste urnen-
tuin ingericht. Tegenwoordig hebben veel begraafplaat-
sen urnengraven met natuurstenen gedenktekentjes, wat 
weer minder duurzaam is. Ook het vervoer per trein en 
later met auto’s naar het lange tijd enige crematorium van 
Nederland was duur en – zouden we nu zeggen – milieu-
belastend. Dit argument gaat nog steeds op, omdat er 
minder crematoria zijn dan begraafplaatsen. Bovendien 
zorgt de asbezorging die een maand na de crematie plaats-
vindt, voor extra reistijd en daarmee milieubelasting.
De keus voor natuurbegraven is mede ingegeven door 
de wens om nabestaanden niet met het grafonderhoud 
te belasten. Daar zijn veelal alleen houten gedenktekens 
toe gestaan. Valt de keus op cryomeren en resomeren, dan 
gaat TNO ervan uit dat op eventuele graven alleen hou-
ten gedenktekens komen te staan. Gezien de geschiede-
nis van het herdenken bij begraven en cremeren zullen 

nabestaanden het graf wellicht anders markeren en vaker 
bezoeken dan nu wordt gedacht.
Nieuw onderzoek zal zich, kortom, meer rekenschap 
moeten geven van de behoefte aan afscheid nemen, rouw 
en herinnering. Dan is een zuiverder uitspraak mogelijk 
over de duurzaamheid van de lijkbezorging.

Duurzamer begraven
Al met al is het twijfelachtig hoe blij begraafplaatsen kun-
nen zijn met de gunstige conclusies van het TNO-rapport 
uit 2014. Begraafplaatsen kunnen beter proberen hun 
duurzaamheid te vergroten. Uitvaartondernemers die in 
2013 GreenLeave oprichtten, geven hierover goede voor-
lichting. Tijdens de Week wordt een checklist verspreid 
om de duurzaamheid van begraven te verbeteren. 
Bij het opbaren en kisten is het weren van kunststof van 
groot belang. Zijn panty’s, kostuums of schoenen hiervan 
gemaakt, dan remmen zij de lijkontbinding en kan adipo-
cirevorming of lijkvervetting optreden. Dit is onethisch 
en is zeer onplezierig voor grafruimers. 
De meeste vervuiling komt echter van het vervoer per 
auto naar de afscheidsruimte en de begraafplaats. Beheer-
ders zouden daarom het gebruik van openbaar vervoer 
kunnen stimuleren. Uiteraard zijn grafstenen te herge-
bruiken. Als gedenktekens van funerair belang zijn, blijft 
zo het aanzien van begraafplaatsen behouden en hoeft 
minder natuursteen van ver te komen.

Culturele duurzaamheid
Gezien de grote betrokkenheid van nabestaanden en geïn-
teresseerden is een bredere definitie van het begrip duur-
zaamheid wenselijk en mogelijk. Een voorbeeld uit 1783 
maakt dit duidelijk. Toen het Arnhemse stadsbestuur de 
vrouw van een sergeant die aan dysenterie was overleden 
op de nieuwe begraafplaats buiten de Velperpoort liet be-
graven, kwam de burgerij in opstand. De maatregel gold 
namelijk niet voor gegoeden. Bovendien was de begraaf-
plaats aangelegd op een voormalige stortplaats. Nadat 
volksvrouwen de kist hadden opgegraven, werd de over-
ledene met veel vertoon de stad binnengedragen en in de 
Janskerk herbegraven.

Een lijk is kortom meer dan afval. Emoties van nabe-
staanden zijn wezenskenmerken van elke funeraire cul-
tuur. Zonder van duurzaamheid een containerbegrip te 
maken, zijn afscheid nemen, rouw en herinnering wei-
nig duurzaam vanuit milieuperspectief maar des te meer 
vanuit cultureel oogpunt. Zij geven vorm aan culturele 
duurzaamheid. Zo beschouwd zijn begraafplaatsen nog 
duurzamer dan ze op dit moment al zijn.

Wim Cappers

1 docplayer.nl/3882259-Milieueffecten-van-verschillende-uitvaarttechnieken-
 update-van-eerder-tno-onderzoek.html
2 delta.tudelft.nl/artikel/milieuvriendelijk-de-dood-in/14151. 
3 docplayer.nl/3882043-Milieueffecten-van-verschillende-uitvaarttechnieken.  
 html
4 docplayer.nl/3882259-Milieueffecten-van-verschillende-uitvaarttechnieken-
 update-van-eerder-tno-onderzoek.html
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de week van de BeGraaF-
plaats
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen 

organiseert samen met de Branche Vereniging 

Ondernemers Begraafplaatsbeheer en stichting 

Tere binth van 27 mei - 4 juni de Week van de 

Begraafplaats. Veel historische begraafplaatsen 

die donateur zijn van de stichting Terebinth ne-

men deel aan de Week. Talloze vrijwilligers laten 

via rondleidingen, lezingen en andere activitei-

ten op hun begraafplaats het belang zien van 

dit funerair erfgoed voor de Nederlandse cul-

tuurgeschiedenis, en ook het belang voor buurt, 

stad en dorp! Zie weekvandebegraafplaats.nl.

tHemamiddaGen in 2017
Tijdens de Week van de Begraafplaats bent 

u ook welkom op een themamiddag van de 

stichting Terebinth over Friese begraafplaat-

sen in Akkrum. Daarbij wordt tevens aandacht 

besteed aan het mausoleum van de succesvolle 

Amerikaanse zakenman Frank Cooper, die hier 

in 1843 als Folkert Harmens werd geboren. Dat 

staat in de tuin van Coopersburg, een tehuis 

voor ouderen dat hij hier in 1900 (!) liet bouwen. 

Zie voor informatie over programma en aanmel-

ding: terebinth.nl. 

Er staan dit jaar meer themamiddagen op het 

programma. Na begraafplaats Crooswijk in Rot-

terdam met architectuurhistoricus Wijnand Ga-

lema en de graftombe van Gwijde van Avesnes 

in de Utrechtse Domkerk is op 8 april het Oude 

Kerkhof in Roermond aan de beurt (met fune-

rair historicus Maurice Heemels, zie Terebinth-1, 

p. 19-21). Op 26 augustus volgt er een excursie 

naar de Oude Begraafplaats in Purmerend. 

U kunt ook zelf suggesties voor onderwerpen 

van themamiddagen sturen naar het bureau 

van de Terebinth: bureau@terebinth.nl.

onderscHeidinG Gouden 
tereBintH
In januari 2016 werd de Gouden Terebinth 

uitgereikt aan de Stichting Oude Groninger 

Kerken. De Gouden Terebinth is een prijs die de 

stichting Terebinth elke twee jaar uitreikt aan 

een organisatie of persoon die zich bijzonder 

heeft ingezet voor beheer en behoud van fune-

rair erfgoed. Begin 2018 vindt de tweede uitrei-

king plaats. Kent u een groep vrijwilligers, een 

instantie, vereniging, stichting of iemand die 

hiervoor in aanmerking zou komen? Maakt u 

die dan vast attent op deze onderscheiding. 

De prijs omvat een wisseltrofee, een erken-

ningsschildje en een geldbedrag van € 1000,-.

In Terebinth-3 volgt nadere informatie en de 

voorwaarden voor kandidaatstelling/aanmel-

ding. Zie ook terebinth.nl.

tereBintHnieuws
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De Week van de Begraafplaats is mede 
een initiatief van stichting Terebinth. 
Terebinth verbindt mensen met hart
voor begraafplaatsen! 
Iets voor U? Ga naar www.terebinth.nl, 
bureau@terebinth.nl of 06 2417 3646. 
Voor € 29.50 per jaar ontvangt u vier 
keer het tijdschrift Terebinth (24 p.) 
en wordt u uitgenodigd voor de thema-
dagen en andere activiteiten die de 
stichting organiseert.



uit Het veld: micHiel van luijn
In deze rubriek vertellen mensen uit het veld 

over hun werk voor het behoud van ons fune

rair erfgoed. Aan het woord is Michiel van 

Luijn, medewerker van Van Luijn Natuursteen. 

Daarnaast is hij ontwerper en maker van ob

jecten van natuursteen.

Michiel (1976) is de vierde generatie Van Luijn. 

Overgrootvader Gerrit startte in 1906 als zelf-

standig steenhouwer aan de Lingedijk in Tiel, 

schuin tegenover begraafplaats Ter Navolging. 

Kennis, vakmanschap en andere vaardigheden 

werden van vader op zoon overgedragen. Sinds 

1996 is de steenhouwerij op een bedrijventer-

rein aan de rand van Tiel gevestigd. 

FamilieBedrijF

Michiel is niet, zoals misschien werd verwacht, 

op jonge leeftijd het familiebedrijf ingestapt. 

‘Ik heb sporteconomie gestudeerd, fanatiek 

ultimate frisbee gespeeld en veel gereisd. Maar 

het kunstzinnige en het werken met materialen 

heeft er altijd bij mij ingezeten. Voordat ik in ‘de 

zaak’ kwam werken heb ik een eigen bedrijf op-

gericht voor mijn ontwerpen van tafels, stoelen 

en banken van natuursteen. Ik heb lange tijd in 

het buitenland gewoond en gewerkt en uitein-

delijk ben ik toch weer in Tiel terechtgekomen. 

In 2006 heb ik bij het honderdjarig bestaan van 

Van Luijn de overstap gemaakt.’  
Zijn eigen kunstwerken hebben een link met 

het funeraire. ‘Een aantal zitobjecten die ik 

heb ontworpen zijn op graven geplaatst. Er zit 

toch een bepaalde funeraire gedachte in het 

ontwerp. Natuursteen vertegenwoordigt duur-

zaamheid, het overleeft ons. Je koopt bij leven 

een kunstwerk dat later, als je dood bent, als 

monument op je graf kan worden geplaatst.’

HerGeBruik van oude GraFstenen

De verschillende verhalen over de arbeids-

omstandigheden bij de winning en verwerking 

van natuursteen zijn overbekend. Veel mensen 

pleiten dan ook voor hergebruik van bestaande 

grafstenen. Is dat de oplossing? 

‘Mijn overgrootvader hergebruikte ieder stukje 

natuursteen. Van een oude grafsteen kon een 

dorpel worden gemaakt. Tegenwoordig wordt 

dat niet meer gedaan, het is veel efficiënter, 

ook uit oogpunt van service en garantie, om 

met nieuw materiaal te werken. Klanten vinden 

het vervelend om een ‘‘tweede hands’’ steen 

te kopen. Maar binnen een familie kun je een 

grafsteen prima hergebruiken voor een nieuwe 

generatie of deze een andere functie geven.’

spelBreker

 Wijzelf zullen niet snel gebruikte grafmonu-

menten in ons assortiment opnemen om die 

vervolgens na bewerking als nieuw te verko-

pen. Het ophalen, verwijderen van de tekst en 

het technisch goed polijsten van de plaat kost 

namelijk meer dan de inkoop van een nieuwe 

plaat. Het arbeidsloon is dan de spelbreker. De 

gedachte van hergebruik vind ik echter wel 

goed en bij minimale oppervlakte bewerking is 

beletteren geen probleem en wordt het herge-

bruik goedkoper.’

wat te doen met GraFstenen? 

‘Ik vind dat beleidsmedewerkers een actievere 

rol moeten gaan spelen. Biedt de nabestaanden 

de mogelijkheid om onder de grafsteen urnen 

bij te zetten. Niet één, maar meerdere. Zo houd 

je het (familie)graf in stand, de rechten lopen 

door en de gang naar de begraafplaats blijft in 

stand. Op die manier wordt de duurzaamheid 

van de plek en het monument gegarandeerd. 

Een steen kan ook een andere functie krijgen 

binnen de kring van nabestaanden. Dan komt 

de ontwerper in mij om de hoek kijken: maak er 

een functioneel kunstobject van.’

Bartho Hendriksen

Michiel van Luijn, michielvanluijn.com 

Van Luijn Natuursteen, vanluijnnatuursteen.nl
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