GreenLeave
De duurzame uitvaart
Een uitvaart kan duurzamer, vond Esther Molenwijk van Bureau DaadWerk. Samen met
zes uitvaartondernemers, waaronder Rebel’s Begrafenisonderneming, ontwikkelde ze
GreenLeave, de eerste volledig duurzame uitvaart in Nederland.
Esther Molenwijk is gespecialiseerd in
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft daarover
adviezen aan diverse bedrijven. Zo kwam
ze ook bij de uitvaartbranche terecht:
“Sommige bedrijven bieden wel een duurzame kist aan, maar veel meer keuzemogelijkheden waren er niet als het gaat om de
andere onderdelen van de uitvaart. Terwijl
daar wel degelijk heel veel duurzame
alternatieven voor mogelijk zijn.” Esther
nam contact op met de BGNU, de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse
Uitvaartondernemingen, en daar werd haar
idee enthousiast ontvangen. Zes uitvaartondernemingen, waaronder Rebel’s Begrafenisonderneming, gingen met haar aan de
slag en ontwikkelden GreenLeave.

Duurzame alternatieven

“Bij een uitvaart komen veel producten
en processen kijken die invloed op het
milieu hebben”, aldus Esther. “Als je alleen
al kijkt naar de kist. Die wordt standaard
gemaakt van hout dat van ver moet
worden geïmporteerd. Bij de productie
worden bovendien vaak chemische lijmen
en lakken gebruikt die ook hun impact
hebben op het milieu. Samen met de
uitvaartondernemers zijn we gaan kijken
naar alternatieven. Dan kun je denken
aan een houten kist die wordt gemaakt
van hout dat uit eigen land of zelfs uit de
directe omgeving van de uitvaartorganisatie afkomstig is, maar ook aan alternatieve
materialen zoals een kist van wilgentenen
of karton. Wilgentenen worden elk jaar
van bestaande bomen gesnoeid en groeien
heel snel weer aan. Het is een grondstof
die nooit opraakt. Doordat de takken worden gevlochten, heb je ook geen lijmen
of andere bevestigingsmaterialen nodig.
Zo heb je een heel duurzaam alternatief
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Het heeft immers geen zin om een duurzame bloemist in Maastricht te zoeken, als
de bloemen vervolgens met een auto naar
Groningen moeten worden vervoerd.”

Kernprincipes

Esther: “Het is ook niet zo dat elke
uitvaarondernemer nu een GreenLeaveuitvaart kan aanbieden. De uitvaartverzorgers die zijn aangesloten bij GreenLeave
hebben vijf kernprincipes geformuleerd
waaraan het bedrijf zelf moet voldoen
om te worden toegelaten. Dat zijn: goed
werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering, duurzame inkoop, eerlijk zakendoen
en maatschappelijke betrokkenheid. Deelnemers aan GreenLeave houden zich niet
alleen aan deze afspraken, maar werken
samen ook verder aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.
Ze wisselen ervaring uit en stimuleren
leveranciers om met nieuwe ideeën en
producten te komen. GreenLeave is daardoor geen keurmerk, maar een initiatief
dat nieuwe ideeën ten aanzien van duurzame uitvaart wil stimuleren, toetsen en
aanbieden.”

Initiatief

‘GreenLeave is niet alleen een
fantastisch initiatief, maar vooral
ook een bewustwordingsproces’
dat een enorme besparing voor het milieu
oplevert.”

Producten en adviezen

“Op die manier hebben we de hele uitvaart onder de loep genomen”, vervolgt
Esther. “We hebben onder meer gekeken
naar de urnen, het vervoer, de catering,
de bloemen, het rouwdrukwerk en de
grafmonumenten. Voor al die aspecten
hebben we duurzame alternatieven en
adviezen gevonden. We kijken daarbij
niet alleen naar de gebruikte materialen
en de toepassing van toxische stoffen,
maar ook naar het bewaren van de bio-

diversiteit, het energieverbruik tijdens de
productie en transport en eerlijke arbeidsomstandigheden. Elk onderdeel van een
GreenLeave-uitvaart is uitvoerig getoetst
aan deze criteria en bovendien beoordeeld
door de onafhankelijke Stichting Natuur
& Milieu. Zo hebben we een lijst van tien
onderdelen samengesteld die samen de
GreenLeave-uitvaart vormen. Dat zijn
vaste criteria waaraan elke aangesloten
uitvaartondernemer zijn eigen invulling
kan geven. Elke ondernemer heeft bij de
eigen leveranciers en in de eigen regio
naar producten en diensten gezocht die
binnen deze duurzame criteria vallen.

Mijndert Rebel was een van de zes uitvaartondernemers die zich achter het
initiatief schaarden. Mijndert Rebel:
“Toen er tijdens een vergadering van onze
branchevereniging werd gevraagd of een
aantal ondernemers zich hierin wilde
verdiepen, heb ik meteen ja gezegd. Ik
vind het belangrijk dat we onze klanten
zo compleet mogelijk kunnen informeren

over alles wat met een overlijden en
een uitvaart te maken heeft. Ook als
het gaat om duurzaamheid. Bovendien vind ik persoonlijk dat we niet
onnodig moeten verspillen en zuinig moeten zijn op wat we hebben.
GreenLeave is daarom een initiatief
dat wij van harte ondersteunen.”
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Gedegen informatie

“GreenLeave is uniek project,” vervolgt Mijndert Rebel, “omdat het
eindelijk inzicht geeft in wat nu wel
en wat niet duurzaam is tijdens een
uitvaart. In het verleden werd hier en
daar wel onderzoek gedaan en over
bepaalde onderwerpen was wel informatie te vinden, maar die was nooit
compleet of van toepassing voor de
hele uitvaart. Zo hebben wij bijvoorbeeld jarenlang een eco-kist verkocht
die, toen we dat voor GreenLeave
gingen onderzoeken, helemaal niet zo
ecologisch bleek te zijn als de leverancier beweerde. Nu kunnen we kisten
én alternatieven aanbieden waarvan
we zeker weten dat ze ook echt duurzaam zijn omdat we dat zelf hebben
onderzocht. Met GreenLeave hebben
we een duurzaam alternatief bedacht
waarbij klanten precies weten wat ze
krijgen, waar het vandaan komt en
wat de invloed ervan op het milieu
is. We kunnen mensen nu echt goed
informeren en adviseren. We zijn
blij dat we de mogelijkheid hebben
gekregen om aan dit project deel te
nemen.”
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Lijkwade hennep van biologisch katoen, I Honour thee - Brenda Ensing
Grijze urn van wol Met de hand gevilt, Saskia Beentjes
Aarden urnen, Pottenbakkerij van Dam - Marion van Dam
berken urn, Trees Inside Out - Martin van der Wilt

10 duurzame onderdelen
van de uitvaart
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Kist en draagbaar
Kleding, sieraden en voorwerpen in de kist
Lijkwade als duurzaam alternatief
Koeling en conserveren
Vervoer
Rouwdrukwerk
Bloemen
Catering
Grafmonument
Urnen

Nabestaanden kunnen zelf een keuze maken uit de aangeboden duurzame alternatieven en adviezen. Elk onderdeel
wordt uitgebreid toegelicht door de uitvaartondernemer
waarbij volledige helderheid wordt gegeven ten aanzien van
de achtergrond van de keuze, de milieuaspecten, de sociale
aspecten, eventueel aanwezige keurmerken en de keuzes die
beter te vermijden zijn als het gaat om duurzaamheid.
Meer informatie hierover is te vinden op www.greenleave.nu
Voor het specifieke aanbod van Rebel kunt u terecht op
www.rebel-uitvaart.nl of uw vraag stellen tijdens een
persoonlijk gesprek: 035 - 52 53 067 / 036 - 54 02 113.
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