
 
Mogelijke asbestemmingen 
 
Na de crematie moet de as in de asbus nog 1 maand in het crematorium blijven. 
Zonder kosten mag de asbus 1/2 jaar in het crematorium bijgezet 
worden in de algemene nis: een niet toegankelijke ruimte. De kosten 
voor het afhalen van de asbus zijn in de crematie-nota verwerkt. De as 
kan meestal naar keuze in een bus of een kartonnen strooikoker worden 
gedaan, het crematorium kan hierover informatie geven.                               
                         
U kunt de uitvaartverzorger ook opdracht geven de asbus op te halen. Er 
moet dan een getekende verklaring van de opdrachtgever komen met 
naam en crematienummer. Kosten 70,00 plus kms.  
 
Mogelijke asbestemmingen: 

 
  Asverstrooiing: 
 
. Op crematoriumterrein 
. Op nationaal strooiveld Delhuyzen,Veluwe 
. Op zee vanuit boot of vliegtuig 
. Op zee met motorboot  ca. 1 uur 
. Op Waddenzee met zeilboot, er kunnen ca.22 mensen op, de     
  boot is te huren voor een middag of langer, slapen is ook   
  mogelijk (op eigen gelegenheid en voor eigen risico). 
. Op Waddenzee met zeilboot voor ca. 9 personen. De schipper  
  heeft vergunning voor het asverstrooien. 
. Reddingsboot Gebroeders Luden, max. 12 personen 
. De as mag tegenwoordig verstrooid worden op een plek naar  
  keuze, mits toestemming verkregen is van de eigenaar van de   
  grond. 
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  Asbijzetting: 
 
. Thuis, in sierurn, huisaltaar, ander afsluitbaar object o.i.d. 
. In urnengraf op eigen grond 
. In urnengraf op begraafplaats 
. In urnengraf crematoriumterrein 
. In columbarium (urnenkast) op begraafplaats 
. In columbarium crematoriumterrein 
 

 
 
 
Voor urnen en gedenktekens zijn 
er verschillende mogelijkheden, 
o.a. te zien in ons pand School-
holm 3, Groningen. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden 
voor het zelf (laten) maken van 
een gedenkteken (z.o.z.). 

 
  Verdere mogelijkheden: 
 
. Assieraden, hanger waarin ruimte is voor kleine hoeveelheid as. 
  Er kan ook in opdracht een voorwerp of sieraad gemaakt worden   
voor  een kleine hoeveelheid as. 
. Asdoosje, waarin kleine hoeveelheid as bewaard kan worden. 
. De as verdelen en op verschillende plaatsen verstrooien of   
  bijzetten. 
. Last rest rocket (= vuurpijl warmee de as de lucht ingeschoten    
  wordt). 
. Een Amerikaans bedrijf verzorgt dat de as per raket in de ruimte 
  ‘uitgestrooid’ wordt.  
. As toevoegen aan wortelkluit van een boom, deze later ergens     
  planten. 
. Verwerken in een tatoeage 
. asbuidels van textiel 

 
 
 
Ook hierover informatie bij ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.re-ingreen.nl of 020 3455171 
 
www.ihonourthee.nl  
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Mogelijkheden grafmonument (urnengrafmonument) 
 
Voor het bedenken en plaatsen van een grafmonument is er genoeg tijd. Sommige mensen willen 
zo snel mogelijk een monument geplaatst hebben, anderen doen er jaren over . 
 
Er kan gedacht worden aan iets tijdelijks, met een naamsaanduiding (sommige  
begraafplaatsbeheerders zetten zelf een naambordje bij het graf). 
Met watervaste viltstift of verf kan de naam geschreven worden. 
Of door te snijden in hout, of erin te branden. 
Of met een techniek die iets te maken heeft met de gestorvene. 
Door schelpjes te leggen of te plakken. 
....... 
 
Het voorwerp waarop de naam komt kan ook in eigen omgeving worden gezocht: een kleine 
zwerfkei uit de tuin, een zelfgemaakt of gevonden voorwerp, met de computer op papier dat later 
gelamineerd  wordt, in klei, op textiel geschreven en als vlaggetje ‘geplant’. 
Vooral als er een huis leeggeruimd moet worden kunnen voorwerpen bekeken worden op 
bruikbaarheid als naamdrager voor een tijdelijk monument: bv. de leuning van een stoel, waarop 
opa’s handen zo vaak lagen, maar die niemand verder wil hebben...  
 
Voor het definitieve monument: 
Wie op zoek is naar een traditionele of naar eigen idee vormgegeven steen kan goed terecht bij 
Steenhouwerij De Schreef: www.deschreef.nl. tel. 0595 492242, een klein en persoonlijk bedrijf 
in Schouwerzijl.  
Andere opties zijn steenhouwerij Krul in Peize, www.steenhouwerij-krul.nl, tel. 050 5032810 of 
Veenstra Natuursteen in Uithuizermeeden 0595-413907 www.veenstra-natuursteen.nl  
 
Een mooie mogelijkheid bieden de kunstenaars Noëmi Noest en Henk Wiersema. 
In het atelier op hun boot kunnen mensen ook zelf aan de slag. Zij vertalen wensen in een 
persoonlijk monument, en familie kan daaraan meewerken zoveel of zo weinig als ze willen. 
Hun digitale folder staat op onze site: www.lotusuitvaart.nl/menu/gedenkbeeldennoemi.htm  
Noëmi Noest 050-5515427 (meestal antwoordapparaat inspreken) of per mail: noe-wie@planet.nl 
 
Een andere mogelijkheid is  Marjo Többen, Artalon Gedenkbeelden. Zij is ook kunstenaar. Haar 
werk is te zien op  www.artalon-gedenkbeelden.nl  telefoon 06 13391572. 
 
Voor een grafmonument in metaal kan gekeken worden op www.herbertkoekkoek.nl telefoon  
06 46017235. Voor een grafmonument in hout: Johanna Nijlunsing, beeldhouwerij Op Eigen 
Houtje www.opeigenhoutjeglimmen.nl telefoon 050 406 1930 
 
Adressen in het land zijn te vinden op www.memento-gedenkbeelden.nl of kijk op de links op 
www.lotusuitvaart.nl/menu/links.htm.  
 
Overig 
 
Relevante links zijn te vinden op  www.lotusuitvaart.nl/menu/links.htm  
bv. over rouwverwerking, kinderen, afwikkelen nalatenschap etc.  
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