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Ware winst 
& duurzaam samenwerken
Op de volgende pagina's vind je informatie van zorgvuldig geselecteerde 
partners van Genoeg: ondernemers met ware winst als doel. Met in deze 
editie speciale aandacht voor een duurzame uitvaart.

Steeds meer ondernemingen streven niet 
alleen naar financiële winst, maar ook naar 
winst voor mens en planeet: sociaal, duur-
zaam en eerlijk. Genoeg werkt graag met hen 
samen. Als partners maken zij onze activiteiten 
mede mogelijk door hun financiële bijdragen. 
Op haar beurt biedt Genoeg haar partners een 
podium om hun unieke verhaal te vertellen.

Een verhaal dat het waard is om bekend te 
worden en velen te inspireren. We hebben 
immers allemaal de keus waaraan we ons geld 
uitgeven. Om met onze portemonnee te stem-
men voor een eerlijke en duurzame wereld.
Maar het is niet altijd even eenvoudig om 
een goede keuze te maken. Voor producten, 
processen en producenten met het predikaat 
‘duurzaam’ is vaak tekst en uitleg nodig. 
Die ruimte bieden wij hier. We zijn kritisch en 
selectief bij de keuze van ondernemingen die 
we voor het voetlicht brengen. Onze missie is 
immers: minder én beter. 

Ben je zelf zo'n ondernemer? Neem contact 
op: samenwerken@genoeg.nl

 Precies wat je nodig heb
t! 
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Duurzaam leven 
tot in de dood
Bert Jansen Venneboer (58) is hovenier en sinds een paar jaar gespecialiseerd uitvaart-
ondernemer. Zijn liefde voor de natuur heeft hij meegenomen in zijn overstap naar de 
uitvaartwereld. ‘Uitvaartbegeleider in natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten’ 
noemt hij zich, en zijn onderneming heet – hoe kan het ook anders – Natuurlijk Afscheid. 

DUURZAME UITVAART

Wat houdt een duurzame uitvaart in?
‘Hoe duurzaam een afscheid is, hangt 
af van veel verschillende factoren. 
Het hout van de kist, de binnenbe-
kleding – liever jute of hennep dan 
katoen –, de urn, een grafsteen – 
import uit China versus regionaal ma-
teriaal –, de herkomst van de hapjes, 
het drukwerk, de bloemen... 
Je kunt duurzaamheid meetbaar 
maken door de CO2-uitstoot te 
berekenen. En dan is er één factor 
die met kop en schouders boven de 
rest uitsteekt, en dat is het vervoer. 

Alle vervoersbewegingen tellen mee, 
van het overbrengen van de overle-
dene tot en met het bezoek tijdens 
condoléance, ceremonie, begrafenis 
en koffietafel – even uitgegaan van 
de traditionele ingrediënten van een 
afscheid. De grootste winst voor het 
milieu haal je door alles op één plek 
te organiseren. 
Daardoor staat natuurbegraven 
meteen hoog in de lijst van duurzame 
keuzes. Als je tenminste gebruik 
maakt van de ceremonieruimte en 
de horeca ter plekke. Maar ook een 

dorpsbegrafenis waarbij iedereen 
lopend naar de kerk of buurtzaal 
gaat en vervolgens naar het café op 
de hoek, valt onder de categorie 
“duurzame uitvaart”. Begraven is qua 
footprint bijna altijd duurzamer dan 
cremeren.’

Meer dan twee derde van de mensen 
kiest voor een crematie. Wat houdt 
een duurzame crematie in?
‘Er zijn crematoria waar de gasovens 
inmiddels vervangen zijn door elek-
trische ovens. Dat maakt al een groot 
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DUURZAME UITVAART

verschil. Daarnaast zijn er onderne-
mers die net als ik duurzaamheid 
willen integreren in leven én dood. 
Stefan Kroezen van crematorium  
’t Lief in Beesd is zo’n medestander. 
Hij kiest bewust voor zonnepanelen, 
groene stroom, fairtrade en biologi-
sche inkoop. Dat samen maakt  
’t Lief tot het eerste crematorium dat 
volledig klimaatneutraal is. 
Maar ja, als Beesd niet in de buurt 
is, doe je veel winst teniet door alle 
gereden kilometers. Daarom moet ik 
ook per keer bekijken wat de meest 
duurzame keuze is. En bovendien is 
niet alles rationeel te beslissen. Elke 
familie heeft een eigen gevoel bij 
duurzaamheid. Voor de één zit het 
’m in biologische catering, voor de 
ander in de keus voor een wade in 
plaats van een kist. Het is de kunst 
om iedereen een eigen afscheid te 
gunnen, mét aandacht voor duur-
zaamheid. Ik zwaai niet met het vin-
gertje als iemand kiest voor gewoon 
drukwerk in plaats van gerecycled 
papier. Het gaat om bewustwording, 
en daar help ik bij door alternatieven 
te bieden.’

Is een duurzame uitvaart de bekende 
druppel op de gloeiende plaat?
‘Ik maak mij ernstig zorgen over waar 
het met de aarde naartoe gaat. Waar 
staan we over pakweg zestig jaar? Ik 
durf er bijna niet aan te denken, we 
zijn eigenlijk al te laat. Ik snap niet 
dat er mensen zijn die het klimaat-
probleem ontkennen, dat economie 
het maar blijft winnen van klimaat. 
Maar moet je dan niets doen? Dan 
gaat het nog veel sneller. Ik kan niet 
anders dan oog hebben voor de 
aarde waarop we leven en zorgdra-
gen voor haar welzijn. Ik voel mij te 
gast op aarde. Mijn scepsis geef ik 
niet het laatste woord.’

Hoe gaat je eigen uitvaart eruitzien? 
‘Natuurlijk, haha. Mijn vrouw en ik 
hebben allebei een plek in gedachten 
op natuurbegraafplaats Landgoed 
Mookerheide. En ik wil opgebaard 
worden op graszoden, geen koel-
plaat. Liggend op een wilgentenen 
baar in een wade van hennep. Ik 
hoop dat ik in de zomer doodga, zo-

Bert Jansen Venneboer: ‘Als je tijdens je leven bewust omgaat met de aarde en het milieu, 
is het heel logisch dat je ook voor je afscheid duurzame keuzes maakt. En die mogelijkheid 
is er tegenwoordig volop, ze wordt alleen nog niet als vanzelfsprekend aangeboden.’

dat de ceremonie buiten kan plaats-
vinden en iedereen lekker op de 
grond kan zitten. Mijn wensen heb 
ik vastgelegd in mijn eigen “laatste 
wensenboekje”. Dat is voor iedereen 
te downloaden op natuurlijkafscheid.
com/mijn-laatste-wens.’

Waarom organiser je de Groene 
Uitvaart Inspiratiemarkt?
‘Ik heb gemerkt dat duurzaamheid 
vaak geen beslissende factor is bij 

het regelen van een uitvaart. Nabe-
staanden zien zich geconfronteerd 
met zoveel regelzaken, praktische en 
emotionele, dat het afscheid van een 
dierbare minder groen is dan mo-
gelijk en bovendien passend bij hen 
zou zijn. Daarom wil ik samen met 
anderen laten zien en ervaren wat 
er allemaal mogelijk is. Het wordt 
een bijzonder inspirerende belevenis 
op een prachtige buitenlocatie. Van 
harte welkom!’

De Groene Uitvaart Inspiratiemarkt vindt plaats in de prach-
tige kloostertuin van het Emmausklooster in Velp (bij Grave). 
Donderdag 24 juni 2021 van 13.00 tot 20.30 uur. 
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Natuursteenbedrijf Van Leeuwe: 

Natuursteenbedrijf Van Leeuwe uit 
Nijmegen is specialist in recycling van 
van grafstenen. In de opslag staan 
honderden oude grafmonumenten, 
klaar om verzaagd te worden en 
vervolgens gebruikt te worden in 
een nieuw ontwerp. Een gerecyclede 
grafsteen is niet van nieuw te onder-
scheiden.

Circle Stone: 100 % gerecyclede 
natuursteen 
Natuursteen is 100 tot 550 miljoen 
jaar oud, maar als we er een graf-
steen van maken, gaat het na 20 of 
30 jaar zo de container in. Wat een 
verspilling! Jeroen: ‘Sommige grafste-
nen zijn zo hoogwaardig van kwaliteit 
dat ze heel geschikt zijn voor herge-
bruik. Uit deze oude stenen halen we 
precies de gedeeltes die passen in 
een nieuw grafmonument, afhanke-
lijk van de wensen. Het kan gebeuren 
dat een nieuwe grafsteen gecreëerd 
wordt uit materiaal van vijf of zes 
oude stenen. Het kan zo kleurrijk, 
onderscheidend of genuanceerd als 
je maar wilt.’

De voordelen van hergebruik 
van oude grafstenen: 

• duurzaam en verantwoord: er 
hoeft geen nieuwe steen te 
worden gewonnen

• geen extreem vervuilend trans-
port met zeeschepen vanuit 
verre landen

• geen kans op kinderarbeid en 
slechte arbeidsomstandigheden 
vanuit risicolanden

• geen vernietiging van bruikbare 
materialen.

Bekijk dit filmpje met Jeroen 
(NOS-journaal van 2 februari 
2019)

Altijd welkom!
U bent bij ons van harte welkom om 
tijdens het productieproces te komen 
kijken en met eigen ogen te zien hoe 
uw monument vorm krijgt. 

Natuursteenbedrijf van Leeuwe
Tarweweg 15
6534 AM  Nijmegen
(Industrieterrein Winkelsteeg)
E : info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
T : 024 - 377 47 76 

Jeroen van Leeuwe  aan het werk.

De Groene Steen
Hier komen design en duurzame natuursteen samen. De Groene Steen bestaat 
uit een compositie van allemaal losse stroken steen. Door deze unieke manier van 
werken kunnen we nog meer materiaal recyclen en is de keuzevrijheid nog groter. 
We hoeven namelijk niets weg te gooien van de oude grafstenen én er ontstaat 
een uniek, strak grafmonument. De gezaagde stroken worden in een mooie, 

decoratieve lijst geplaatst. Zo ontstaat er keer 
op keer een uniek grafmonument, zowel qua 
kleuren, lijnenspel als materiaal. 

Voordelen van De Groene steen:
• 100% natuursteen recycling
• er worden geen lijmen (chemicaliën) ge-

bruikt
• keuze uit vele soorten natuursteen
• keuze uit verschillende soorten omrandin-

gen: cortenstaal, rvs, verschillende duur-
zame houtsoorten en natuursteen

• u bepaalt hoe het monument er uit komt te 
zien: de kleur, de afwerking en het patroon

Stroken hardsteen met duurzaam houten omranding.

DUURZAME UITVAART

Grafsteen kan veel duurzamer
Als je kiest voor een graf, kom je ook voor de keuze te staan: wat voor steen? Ze zijn er in alle kleu-
ren, maten en vormen. Per jaar worden er in Nederland 30.000 grafstenen geplaatst. De meeste 
natuursteen wordt geïmporteerd uit China en India. Dat kan veel duurzamer, bedacht Jeroen van 
Leeuwe, en hij ontwikkelde de Groene Steen. 
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 FAIR Coffins

Uitvaartkisten van... karton!

People - Planet - Profit: Koen Verlin-
den staat ermee op en gaat ermee 
naar bed. In 2017 richtte hij FAIR 
Coffins op. ‘Ik zag al die kisten van 
spaanplaat en hout. Spaanplaat is 
synoniem aan liters giftige lijm. Dat 
verdwijnt allemaal de lucht of de 
grond in, hartstikke vervuilend. Dat 
kan écht niet meer in deze tijd.’ 
Ook houten kisten hebben wat Koen 
betreft hun beste tijd gehad. Bij de 
verbranding of het vergaan in de 
grond komt immers veel CO2 vrij.

Duurzame missie
Koen: ‘Onze missie met FAIR Coffins 
is het maken van een 100 % ecolo-
gisch product dat ook heel betaal-
baar is.’ FAIR Coffins is een sociale 
onderneming zonder winstoogmerk. 
In de sociale werkplaats werken 
mensen die nieuwe kansen krijgen 
door de ervaring die ze hier opdoen.   

Werk aan de winkel
Als er een uitvaart geregeld moet 
worden, overkomt het zelfs door-
gewinterde consuminderaars dat 
ze blind varen op het advies van de 
uitvaartverzorger. De impact van 
hun keuzes dringt in zo‘n emotionele 
situatie niet door. ‘Op dit vlak is er 
nog een hoop te winnen, zeker ook 
qua verantwoordelijkheid van de 
uitvaartverzorger.’

Innovatief
Ook Koen zelf is ‘nooit klaar’ met 
ontwikkelen, hij innoveert waar 
je bij staat. Misschien kunnen we 
straks wel een kist bestellen die 
bermmaaisel bevat of waar tex-
tieloverschot in verwerkt is. 
Waarde maken van afval boeit hem 
mateloos. ‘De wereld een stukje 
schoner en socialer achterlaten’ is 
zijn motto.  

FAIR Coffins zijn er in allerlei uit-
voeringen: wit (mooi om te beschil-
deren), houtprint, met prints zoals 
zonnebloemen of een bomenhaag. 
Ook zijn de kisten te personaliseren. 
Voor de prints wordt inkt gebruikt 
met natuurlijke pigmenten. 

Alvast geregeld
Je kunt een FAIR Coffin al lang te-
voren uitkiezen en reserveren. Dan 
hoeven nabestaanden wanneer het 
aan de orde is alleen maar bij de 
(uitvaart)papieren te kijken om de 
gekozen kist te laten komen. Noem 
je de actiecode GENOEG, dan krijg je 
5% korting t/m 31 december 2021. 

Reserveren: 
FAIR Coffins 
+31 (0)24 202 2430 of 
info@faircoffins.com.
www.Faircoffins.com

FAIR Coffins: ecologische, 
kartonnen uitvaartkisten
Het speciaal hiervoor ontwik-
kelde karton vat niet te snel 
vlam, is watervast en bevat 
alleen gerecyclede en compos-
teerbare materialen. Een FAIR 
Coffin kan zonder risico 150 kilo 
dragen en is goedgekeurd voor 
alle crematie-ovens en (natuur-)
begraafplaatsen. Inmiddels zijn 
er in Nederland al honderden 
overledenen in zo'n kartonnen 
kist begraven of gecremeerd en 
komen er ook steeds meer aan-
vragen uit het buitenland.

Wil je FAIR 
Coffins zelf bekijken? 

Kom dan naar de Groene 
Uitvaart Inspiratiemarkt 

op 24 juni.
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Op de foto: Koen Verlinden.

DUURZAME UITVAART

‘Stop mij maar in een kartonnen doos als het zover is!’ Anno nu is het geen geintje meer, 
maar realiteit. Duurzame realiteit.
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DUURZAME UITVAART

‘Levende doodskist’ als 
bron voor nieuw leven
De kracht van mycelium
Als wij paddestoelen zien in het 
bos, realiseren we ons vaak niet dat 
dit de ‘bloemen’ zijn van de schim-
mels die ondergronds leven. Het 
ondergrondse wortelnetwerk van 
paddenstoelen heet mycelium. Dit 
wijdvertakte organisme is dé recycler 
van de natuur. Het zet dood organisch 
materiaal om naar voeding voor de 
natuur. Toen Bob Hendrikx zich dit 
realiseerde, bedacht en ontwikkelde 
hij de ‘Living Cocoon’: een doodskist 
van mycelium. 
Wat als wij onderdeel kunnen wor-
den van deze loop-of-life? Waarin we 
de wereld juist kunnen verrijken na 
onze dood en een bron worden voor 
nieuw leven.

Positieve impact
‘De Living Cocoon laat mensen na hun 
dood weer een worden met de na-
tuur, waarbij ze de bodem verrijken in 
plaats van vervuilen’, aldus Hendrikx. 
Hoe snel een lichaam gewoonlijk 
composteert hangt af van verschillen-
de omstandigheden, maar ervaring 
leert dat het soms langer dan tien 
jaar kan duren. Gelakte en metalen 
onderdelen van een kist blijven, net 

als synthetische kleding, nog langer 
aanwezig. De verwachting is dat de 
‘levende doodskist’ dit hele proces 
al in twee tot drie jaar kan voltooien, 
doordat het actief bijdraagt aan het 
composteren. Daarbij worden niet 
alleen de afvalstoffen van het men-
selijk lichaam omgezet in voedings-
stoffen, maar ook de omliggende 
bodemkwaliteit wordt verbeterd. 
Om de positieve impact op de 
bodemkwaliteit kwantificeerbaar te 
maken, gaat Hendrikx samen met 
onderzoekers van Naturalis verder 
onderzoeken wat de toename van 
biodiversiteit is door deze manier van 
begraven. 

Van dood naar leven
De Living Cocoon heeft de vorm 
van een conventionele doodskist. 
Het kost het mycelium zeven dagen 
om uit te groeien tot een kist. Dat 

‘Ik ben Loop begonnen om 

de natuur te herstellen en 

daarmee onze planeet 

veilig te stellen voor 

toekomstige generaties. 

Vandaag nodig ik jou uit 

om deel te nemen aan 

deze missie. 

Let’s close the Loop.’

Bob Hendrikx, 

Oprichter Loop

gebeurt op de TU Delft Campus in sa-
menwerking met sociale werkplaats 
Werkse. Eenmaal volgroeid wordt de 
Living Cocoon op natuurlijke wijze ge-
droogd en dan is hij klaar voor opslag 
of verzending. Het eindresultaat is 
een lichte, sterke doodskist die voor 
onbepaalde tijd opgeslagen kan wor-
den, mits dit in een droge omgeving 
gebeurt. De kist wordt geleverd met 
herbruikbare draagstokken en een 
bed van mos. Hij kan zowel worden 
gebruikt voor begraven als voor 
cremeren. Uiteraard bereikt hij pas 
zijn doel als hij begraven wordt. In de 
vochtige grond komt het gedroogde 
mycelium vanzelf weer tot leven en 
kan het zijn onnavolgbare werk doen.
Meer info, bestellen/reserveren: 
www.loop-of-life.com
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Eenmalige aanbieding
Genoeg biedt één Living Cocoon t.w.v. € 1495,- 
aan voor € 1000,-.*
Interesse? Neem snel contact op met Heleen 
Litmaath, samenwerken@genoeg.nl.
* Inclusief BTW en bezorging aan huis

Wil je de Living Cocoon zelf bekijken? 
Kom dan naar de Groene Uitvaart 
Inspiratiemarkt op 24 juni
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Een laatste rustplaats 
in de natuur

Natuurbegraven Nederland biedt natuurliefhebbers de keuze voor een laatste 
rustplaats in vijf natuurgebieden, verspreid over Gelderland, Brabant en Limburg.
• Natuurbegraafplaats Heidepol (bij Arnhem) 
• Natuurbegraafplaats Maashorst (bij Schaijk)
• Natuurbegraafplaats Schoorsveld (bij Heeze)
• Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide (bij Nijmegen, zie foto)
• Natuurbegraafplaats Huis ter Heide (bij Tilburg) 
In de buurt van Enschede en Rotterdam ontwikkelt Natuurbegraven Nederland 
nieuwe natuurbegraafplaatsen. 

dit doet de uitvaartondernemer die 
door de nabestaanden is uitgekozen. 
Karin: ‘Natuurlijk ondersteunen wij 
waar mogelijk en gewenst. Elk graf 
wordt gemarkeerd met een houten 
gedenkschijf, wanneer gewenst met 
een persoonlijke inscriptie. Ook is 
een natuurgraf terug te vinden met 
behulp van coördinaten.’

Informatiecentrum
Op iedere natuurbegraafplaats is een 
informatiecentrum waar je gastvrij 
ontvangen wordt en waar de mede-
werkers alle tijd voor je nemen. Zij 
kunnen je alles vertellen over het 
natuurgebied en natuurbegraven. Als 
je je wil oriënteren of een plek wil 
uitkiezen, kun je een afspraak maken 
om langs te komen. Kijk op de web-
site voor de contactgegevens.
Natuurbegravennederland.nl 

‘De natuur biedt ruimte voor ieders 
eigen gedachten en gevoelens’, 
vertelt Karin Verwielen, manager 
natuurbegraafplaats Landgoed 
Mookerheide. Ze ziet dagelijks dat 
de natuur troost biedt aan families 
en vrienden die samenkomen om 
dierbaren te gedenken. ‘Samen met 
Natuurmonumenten zorgen wij voor 
de bescherming en ontwikkeling 
van nieuwe natuur. Met de keuze 
voor een natuurgraf draag je bij aan 
het beheer en het behoud van de 
natuur, nu én in de toekomst’, zegt 
Karin. ‘Er leven hier allerlei soorten 
dieren en vogels, zoals dassen, zand-
hagedissen, buizerds en spechten. 
En als je in de vroege ochtend of in 
de schemering een stille wandeling 
door het bos maakt, is de kans groot 
dat je een groep reeën spot.’ 
Na de laatste natuurbegraving 
neemt Natuurmonumenten het 
beheer over. Voor een natuurgraf 
wordt dus áltijd gezorgd, nu en later. 

Goed geregeld
Het is mogelijk om nu al je plek 
uit te zoeken voor later. Karin: ‘De 
meeste mensen leggen een plek vast 
bij leven en in goede gezondheid. 
Het geeft rust het goed geregeld 
te hebben. Er zijn al honderden 
natuurgraven gereserveerd omdat 
mensen vaak een bijzonder gevoel 
hebben bij een bepaalde plek. Een 
natuurgraf kost € 4250,-. Dat is een 
flink bedrag, maar vergeet niet dat 
je nooit te maken krijgt met kosten 
voor grafverlenging. Het is voor veel 
mensen een pak van hun hart dat ze 
hun nabestaanden niet opzadelen 
met latere kosten en met de verzor-
ging van een graf.’
De afscheidsceremonie kan plaats-
vinden in de open lucht of in de 
ceremonieruimte. Landgoed Moo-
kerheide verzorgt geen afscheid, 

Karin Verwielen is namens Natuur-
begraven Nederland aanwezig op de 
Groene Uitvaart Inspiratiemarkt op 
24 juni. Zij zal ook een presentatie 
over natuurbegraven verzorgen.
Foto: Patrick Bongartz Fotografie

Op de natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland 
kies je zelf een laatste rustplaats in de natuur. 
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