
 

 

Overzicht leveranciers biologisch afbreekbare kleding en begraafmaterialen 

Biologisch afbreekbare kleding, o.a.:   

www.susenso.nl  
Bij Sus & So  vind je biologische en eerlijke kleding en accessoires, ondergoed van bio-katoen 

www.duurzamekleren.nl           
Duurzame kleren worden gemaakt met een grote focus op de gezondheid van de planeet en de 
mens. Duurzaamheid kent vele aspecten, waaronder ecologische duurzaamheid, gezonde en 
ethische werkomstandigheden en eerlijke handel. Daarnaast is er de duurzaamheid van het product 
zelf; dus hoe lang iets mooi en bruikbaar blijft. En uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat het 
product goed hergebruikt kan worden en/of biologisch afbreekbaar is. 

www.waschbaer.nl   
Waschbär Eco-Shop neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en is bij diverse projecten 
betrokken, welke duurzame handel ondersteunen en het bewustzijn daarvoor benadrukken. Dit doen 
wij vanwege de innerlijke overtuiging, dat in de toekomst naast het traditionele 
ondernemingsgevoel, de betrokkenheid voor een algemeen welzijn een steeds grotere rol zal spelen. 
Het is niet voldoende om de toekomst veilig te stellen, men moet zich er ook actief voor inzetten. 

www.degroeneknoop.nl                 
Alle producten die door De Groene Knoop worden verkocht zijn eco-vriendelijk en fairtrade gemaakt. 
De collectie wordt ieder seizoen opnieuw met de grootste zorg en aandacht uitgezocht en 
samengesteld. Daarbij blijven we ook telkens op zoek naar nieuwe mooie merken, mooi voor mens 
én milieu. 

Leveranciers ecologische begraafmaterialen, o.a.: 

Naam leverancier Naam eco- kist/mand Website  

Green Coffins Pine Eco kist, diverse manden www.greencoffins.nl 

Biesvelden Kisten op maat - Nuenen www.biesvelden.nl 

Seker Dooskist (karton) www.seker.nl 

Radbout Spruit Diverse typen kisten www.grafkist.nl 

Bogra Duinster- Pitriet – Bamboe – Pandanus – 
Joodse kist – Loliet – Duniliet - Baarplank 
zeegras  

www.bogra.nl 

Tomba grafkisten Diverse typen voor natuurbegraven www.tombagrafkist.nl 

De Vene I-50 J, massief vuren, ongeschaafd www.devene.nl 

Atelier Alewijn Lijkwades    www.atelieralewijn.nl 

Uitvaartwade Lijkwades www.uitvaartwade.nl  

De Laatste Reismand Diverse typen manden - Beek en Donk  www.laatstereismand.nl  

Donkeramiek Urnen van klei www.donkeramiek.com 

Beyond Life Urnen van aardappelzetmeel/houtvezel www.biodeco.nl 
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