
 

 

De Greenleave uitvaart 
We hebben een aantal opties voor u op een rij gezet voor een hele uitvaart met Greenleave label. 
 
Milieu impact van cremeren, begraven en resomeren. 
Er is (nog) geen uitspraak te doen over de meest duurzame lijkbezorging;  cremeren, begraven of (binnenkort 
mogelijk) resomeren. De onderlinge mogelijkheden zijn te divers om daar een juiste uitspraak over te doen; 
denk aan gasovens versus electrische ovens, graven op een algemene of een natuurbegraafplaats etc. Wel is 
te zeggen dat een crematie belastender is dan een begrafenis. Uit een rapport van TNO (Okt 2019) blijkt dat 
een begrafenis gemiddeld goed is voor een totale uitstoot van 95 kilo CO2. Met een crematie stoot je zo’n 208 
kilo CO2 uit. Er is een onderzoek gaande naar de milieu-effecten van resomeren.  
 
Het laatste huis: kisten, manden en opbaarplanken c.q. wades 
De kist en de opbaarplank Hollands Hout (ook de 1_70 HC8) , deze staan op voorraad. 
De opbaarmand ‘bootje’ staat ook op voorraad. 
Voor andere kisten, manden en planken kijk de presentatie ‘Duurzaam Greenleave Label’ 
 
Als wade kunt u de doeken van Alma Uitvaartzorg gebruiken, eventueel afgedekt met een wadedeken die u 
kunt huren. Dit ligt allemaal op voorraad. Bij Wikkelgoed.nl kunt u een hennep wade aanschaffen. 
 
Uiteraard mag alleen natuurlijk afbreekbare kleding en natuurlijke materialen mee in de kist. 
 
Opbaring 
Wij dachten in Biosac 2000 een goede oplossing te hebben gevonden, maar helaas zijn wij daarop 
teruggekomen. Koelen op gras doen wij niet, daarmee komen we helaas nog steeds op de standaard 
methoden uit. Wel is het zo dat opbaren in een zgn. algemene koeling in een uitvaartcentrum, beter is voor het 
milieu. Wij maken dan gebruik van uitvaartcentrum Den Hull  in Hilversum en De Groot in Huizen. 
 
Vervoer 
U kunt kiezen tussen vervoer in een Tesla rouwwagen of Cadillac rouwvervoer op biogas. 
Daarnaast zijn er Mercedes volgauto’s op biogas en zijn de laatste diesel auto’s uitgerust met Diesel Euro 
norm 6. 
 
Bloemen 
Alma Uitvaartzorg werkt met biologische bloemisterij Sperwershof in ’s Gravenland: www.sperwershof.nl. 
En met biologische bloemisterij Toma Bloemenservice in Kortenhoef: www.tomavandenbosch.nl 
Het seizoen loopt van mei tot oktober, daarna worden het droogbloemen of duurzame bloemen (niet 
biologisch) 
Bloemist Bloemen en Meer maakt boeketten met materialen uit eigen tuin, maar zelf maken is uiteraard ook 
mogelijk. Zij werken voor AuZ met spagnum en met biologisch afbreekbaar steekschuim. 
Uiteraard kunt u ook vragen om geen bloemen mee te nemen, maar te doneren aan een goed doel. 
 
Catering 
Water komt uit de kraan in kannen op tafel en andere drank is op biologische basis. 
Voor broodjes en ander eten geldt het volgende: 60% met ingrediënten van dierlijke oorsprong en 40% op 
basis van plantaardige ingrediënten.  Tevens wordt er gelet op portionering, indien mogelijk wordt eten ter 
plaatste bereid zodat er kan worden ingespeeld op de behoefte en er geen eten wordt verspild. 
Deze catering zal in overleg met de cateraar worden samengesteld op basis van de mogelijkheden. 
 
Grafmonument 



 

 

Alma Uitvaartzorg biedt geen grafmonumenten aan, maar wij kunnen u wijzen op het project Circle Stone, 
waarbij stenen die over zijn, kunnen worden hergebruikt. 
 
Urnen 
Alma Uitvaartzorg biedt geen urnen aan, maar u kunt bij ons een lijst krijgen van diverse leveranciers van 
milieu vriendelijke urnen. Het is ook mogelijk om de as met aarde van te vermengen, waaruit een boom kan 
groeien.  
 


