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Waarom kiezen mensen voor een product van Biesvelden?Waarom kiezen mensen voor een product van Biesvelden?

·  Ambachtswerk: elk product met de hand gemaakt door Jaap de Korte uit Neerkant

·  Hout afkomstig uit Nederland

·  Natuurlijke bekleding, geen lak of chemische lijm 

·  CO2-compensatie door jaarlijkse aanplant nieuwe bomen

·  Alle producten zijn geschikt voor op de natuurbegraafplaats

·  Alle producten direct leverbaar

·  Producten zijn vrijblijvend te bezichtigen

·   Licht gebogen deksel

·   Stroken van 5-15cm breed

·   Handgrepen van takken en sisaltouw

·   Juten bekleding en hoofdkussen

·   Kruidenhooi op de bodem

·   Vogelhuisje van restmateriaal voor nabestaanden

·   Sluiting d.m.v. 4 houten pennetjes

Gemaakt van Essen die 
Staatsbosbeheer  kapte 
vanwege de essentaksterfte. 

Essen

·  Ambachtswerk: elk product met de hand gemaakt door Jaap de Korte uit Neerkant

·  Hout afkomstig uit Nederland

·  Natuurlijke bekleding, geen lak of chemische lijm 

·  CO2-compensatie door jaarlijkse aanplant nieuwe bomen

·  Alle producten zijn geschikt voor op de natuurbegraafplaats

·  Alle producten direct leverbaar

·  Producten zijn vrijblijvend te bezichtigen



Een samenwerking met 
'Coöperatie Peppelhout' voor het behoud
van het Brabantse Populieren landschap.

Het hout is afkomstig uit natuurgebied
'Het groene Woud'.

Herkomst

·   Gehele binnenzijde bekleed met jute

·   Juten hoofdkussen

·   Kruidenhooi op de bodem

·   Vogelhuisje van restmateriaal

   voor nabestaanden

·   Sluiting d.m.v. 4 houten pennetjes

Hout afkomstig uit Nationaal Park 
de Hoge Veluwe. Gekapt om ruimte 
te maken voor een diversiteit 
aan flora en fauna. 

Herkomst

Douglas

Opbaring

De kist wordt geopend tussen de middelste
en de bovenste plank. Daardoor is de kist 
laag en is de overledene toegankelijk.
De deksel kan rechtop worden gezet en dienen als kastje.

·   Brede schaaldelen 

·   Gefreesde handgrepen 

·   Onbehandelde linnen

   bekleding en hoofdkussen 

·   Kruidenhooi op de bodem

·   Vogelhuisje van 

   restmateriaal

   voor nabestaanden

·   Sluiting d.m.v. 

   4 houten pennetjes

Populieren



Waden en opbaarplanken

In samenwerking met natuurbegraafplaats
Hoeve Ruth in Vlierden hebben we deze
natuurkist ontworpen.

Gemaakt van Amerikaanse Eik en Douglasspar
afkomstig van de natuurbegraafplaats.
Het hout is in stammen naar de werkplaats
gebracht en aldaar met een mobiele
zaagmachine tot planken gezaagd.
Waarna ze aan de wind zijn gedroogd.

Van ieder model kist is ook een opbaarplank leverbaar.
Daarnaast bieden we ook 2 soorten waden om te gebruiken in combinatie met de opbaarplank.

Herkomst

·   Keuze uit Eiken of Douglasspar

·   Weinig CO2-uitstoot

   door minimaal transport

·   Lange handgreep met schors

·   Bodem bedekt met kruidenhooi,

   incl. hoofdkussen

·   Vogelhuisje van het restmateriaal

   voor nabestaanden

·   Sluiting d.m.v. 4 houten pennetjes

Douglasspar

Eiken

Natuurwade Jute

Gemaakt van gecertificeerde jute.
Afmeting 200 x 300 cm. 

Op de foto is de populieren
opbaarplank gebruikt.

Natuurwade Linnen

Ongebleekte en ongekleurde stof.
De wade is dubbel gevoerd.
Afmeting 200 x 300 cm. 

Op de foto is de Essen opbaarplank gebruikt. 

Natuurkist Hoeve Ruth

Alle opbaarplanken zijn bekleed met jute of linnen. Daaronder is een laagje hooi aangebracht.


