Richtlijnen natuurbegraven op De Hoevens
Natuur-begraven is meer dan begraven op een mooi plekje midden in de natuur. Het vraagt om extra
aandacht bij de keuze van de kist, mand, lijkwade of urn waarin u begraaft. Maar ook de kleding van
de overledene en eventuele grafgiften dienen van ecologisch afbreekbaar materiaal te zijn gemaakt.
Wij vertrouwen erop dat een ieder die kiest voor een laatste rustplaats op Natuurbegraafplaats de
Hoevens deze richtlijnen naleeft en handelt vanuit het respect dat hij/zij heeft voor de natuur.
Richtlijnen bij het aanschaffen van een kist of mand:
 De kist is van inheems hout gemaakt of van alternatieve ecologische materialen zoals
aardappelzetmeel (zie voorbeeldlijst materiaalsoorten).
 De kist is vervaardigd zonder het gebruik van lak of chemische lijm.
 De mand is van wilgentenen, bananenblad, bamboe, riet of pandanus gemaakt.
 De kist of mand is bij voorkeur zonder metalen verbindingen gemaakt. Indien er toch metalen
sluitschroeven of verbindingsschroeven gebruikt zijn, dan staan wij dit toe mits
deze metalen niet van RVS of gegalvaniseerd zijn.
 Metalen handgrepen zijn niet toegestaan.
 De binnenzijde van de kist of mand is bekleed met ongebleekt biologisch katoen, jute, zijde,
linnen, brandnetelvezel of hennep.
 Indien u de kist wilt beschilderen dient u hiervoor biologische verf, krijt of stift te gebruiken.
Richtlijnen bij het aanschaffen van een urn:
 De urn is gemaakt van ongebakken klei, papier maché, biologisch karton, zeezout, brooddeeg e.d.
 Indien u de urn wilt beschilderen dient u hiervoor biologische verf, krijt of stift te gebruiken.
Richtlijnen bij het aanschaffen van een lijkwade:
 De lijkwade is gemaakt van ongebleekt biologisch katoen, linnen, zijde, jute, brandnetelvezel of
hennep gemaakt.
Richtlijnen bij het verzorgen en opbaren van de overledene:
 De kleding, sokken en schoenen zijn van biologisch katoen, linnen, zijde, hennep of jute gemaakt.
Gekleurde kleding moet met biologisch afbreekbare kleurstof geverfd zijn. Geen gebleekte
stoffen.
 Nylon panty’s, lederen schoenen/riemen en synthetische stoffen mogen niet begraven worden.
 Een eventuele bril, trouwring of andere sieraden van niet vergankelijke materialen dienen
verwijderd te worden bij het sluiten van de kist. Dit geldt ook voor eventuele uitwendige
prothesen.
 Bij het verzorgen en opbaren dient een eventueel kunstgebit alsmede een pacemaker verwijderd
te worden.
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Voorbeeldlijst ecologische materialen
Wel toegestaan zijn o.a.:
Inheems hout, zoals:
- Eiken, Populier, Douglas, Vuren
- Hout van knotwilgen
- Wilgentenen
Aardappelzetmeel
Biologisch en ongebleekt karton
Biologisch en ongebleekt katoen
Linnen
Hennep
Zijde
Stro
Riet
Bananenblad
Pandanus
Brandnetelvezel
Kokosvezel
Ongebakken klei
Papier maché
Zeezout
Brooddeeg
Onverpakt voedsel
Biologische verf, krijt, stiften

Niet toegestaan zijn o.a.:
Houtsoorten zoals:
- Multiplex
- Spaanplaat
- Teakhout
Kunststof
Polyester
Nylon
Gebleekt katoen
Wol en vilt
Gebakken klei
Sieraden
Metalen
Bril
Leder
Kunstgebit
Elektrische apparatuur
Foto’s
Verpakt voedsel
Chemische lak of lijm

Overzicht leveranciers biologisch afbreekbare kleding en begraafmaterialen
Op onze website vind u een overzicht van leveranciers van biologisch afbreekbare kleding en
begraafmaterialen
http://www.natuurbegraafplaatsdehoevens.nl/natuurbegraven/grafmarkering-en-omhulsel
Indien u twijfelt, neem dan altijd contact met ons op. Onze medewerkers adviseren u graag bij uw
materiaalkeuze. Zo voorkomen we tijdig eventuele misverstanden en teleurstellingen.

