
Asbestemmingen

Duurzaamheid en innovatie 
bepalen de toekomst



Den Boer Econorm heeft een uitgebreid assortiment aan asbestemmingen. 
Door de keuze aan deklagen, lessenaars en accessoires kunt u invulling geven 
aan de persoonlijke wensen van nabestaanden. Den Boer Econorm biedt 
voordelige standaardoplossingen, door 
de modulaire opbouw van de systemen 
vergt het geringe investeringen voor de 
inrichting van begraafplaatsen. Daarnaast 
zijn verschillende producten uit voorraad 
leverbaar.
 

Kunststof urnenkelder

De kunststof urnenkelder kan na (her)gebruik volledig 
worden gerecycled.  
De kelder is geschikt voor 4 standaard urnen en wordt 
hermetisch afgesloten met een deksel. Makkelijk te 
plaatsen boven het grondwaterpeil en onder het  
maaiveld. De kelder kan optioneel worden voorzien van 
een lessenaar in verschillende uitvoeringen zoals  
kunststof, beton en RVS. Deze lessenaars zijn ook  
geschikt om te gebruiken als afdekelement voor  
betonnen urnenkelders. Kunststof lessenaar

Lessenaar duurzaam beton naturel Lessenaar duurzaam beton antraciet 

Kunststof urnenkelder
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De kunststof en betonnen lessenaar kunnen optioneel voorzien worden van natuursteen met een dikte van 2 of 3 
cm.



Praktijkvoorbeelden



Betonnen urnengraf  
  
Het urnengraf is geschikt voor 4 standaard of sier-
urnen. De diepte van het graf is binnenmaats 50 cm, aflopend 
naar 46 cm dus zelfs geschikt voor een grote sierurn. 
Het urnengraf kan worden vervaardigd in 9 verschillende 
deklagen.
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Type Groningen    Type Barneveld

Deze duurzame, degelijke, universele urnenkelder 
is zowel toe te passen als urnenkelder onder 
het maaiveld als in een urnenwand. Uitwendige 
afmetingen zijn 56 x 56 x 48 cm. Kleuren naturel of 
antraciet. De 4 schroefhulzen (ofwel ankerbussen) zijn 
gebichromatiseerd. Bij toepassing onder het maaiveld 
kan er een lessenaar op gemonteerd worden. Ook kan 
er een natuurstenen afdekplaat op komen als de nis in 
een urnenwand wordt toegepast.

Deze sterke urnenkelder is te plaatsen in een 
urnenwand (zie onderstaande foto). De kamers zijn 
zowel open als gesloten toe te passen. Door aan de 
buitenmaten (40 x 40 cm) 2 cm natuursteen te plaatsen 
ontstaat een vlakke voorwand. Onze adviseurs helpen 
u graag verder.

Betonnen urnenkelders, nissen en graven



Praktijkvoorbeelden en impressies



Lady en Magnus 

Multifunctionele Urnenkamers Lady en Magnus voor 
binnen en buitengebruik. Deze zijn verkrijgbaar in de 
deklagen die op pagina 8 zijn weergegeven. Voor het 
plaatsen van wanden en zuilen moet veelal gebruik 
gemaakt worden van hef- en transportmiddelen. Juist 
voor plekken waar dit niet mogelijk is, leveren wij 
lichtgewicht op elkaar te plaatsen urnenkamers. Zonder 
specifieke logistieke middelen kunnen deze eenvoudig 
worden geplaatst. 
 
Deze urnenkamers lenen zich ook uitstekend om te 
worden geïnstalleerd in kerkgebouwen, kapellen, 
baarhuisjes en abri’s. Het is een modulair systeem 
waarbij u afhankelijk van de daadwerkelijke 
capaciteitsbehoefte elke keer kunt bij bestellen. Indien 
u de nissen voor binnengebruik wenst in te zetten, dan 
maken onze adviseurs met u een berekening van de 
druklast per m2 voor de ondergrond waarop u wenst te 
plaatsen. De stapelbare urnenkamers zijn voorzien van 
het gepatenteerde open- en (klik) sluitsysteem voor het 
bijzetten van urnen.

Urnenkamer geschikt voor 4 asbussen, gepantenteerd 
open- en sluitsysteem

Urnenkamer geschikt voor 2 asbussen, gepantenteerd 
open- en sluitsysteem

 

Type Rusland 
 
Deze urnenkamers zijn stapelbaar tot een hoogte van 3 
kamers. Afhankelijk van de grote van een urn kunnen er 
4 urnen/asbusseb geplaatst worden per kamer. 
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Multifunctionele urnenkamers



Bij ons heeft u de keuze uit vier verschillende soorten 
urnenzuilen: de Lady, Magnus, Caesar en RK.  
Welke variant u ook kiest, al onze urnenzuilen zijn 
op flexibele wijze aan te passen aan de omgeving 
en kunnen ook op alle mogelijke manieren geplaatst 
worden. Daarnaast heeft u de keuze uit 9 verschillende 
soorten deklagen, 8 soorten natuursteen, diverse 
soorten daken en kunt u een keuze maken voor enkele- 
of dubbelzijdige uitvoeringen.  
 
Tevens kan Den Boer Econorm de plaatsing van de 
zuilen voor u verzorgen. Belangrijk is hierbij dat onze 
zuilen een fundering van minimaal 60 cm moeten 
hebben. Eventueel funderingsadvies en ons onderzoek 
ter plekke zijn geheel vrijblijvend en kosteloos (exclusief 
eventueel uit te voeren sonderingonderzoek). 

Urnenzuilen

Veel urnenzuilen, urnenwanden en urnenkamers 
zijn leverbaar in 9 deklagen en voorzien van een 
gepatenteerd open- en sluitsysteem voor natuur- of 
composietsteen.
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De RK zuil met ceremonietafel



Type Lady Type Magnus Type Caesar

Typen urnenzuilen



Bij het plaatsen van een urnenwand is het van belang te realiseren dat er op een begraafplaats soms dagelijks 
nabestaanden een bezoek brengen. Dat heeft tot gevolg dat bv. een urnenwand een enorm gewichtige plek kan 
innemen in iemands bestaan. 

Dit besef heeft ertoe geleid dat Den Boer Econorm niet zomaar haar producten ontwerpt. Er zit een belangrijke 
kwaliteitsfactor in de ontwerpen wat ertoe bijdraagt dat o.a.:
o             Het aangezicht
o             De uitstraling
o             Het plekje; de nis
o             De afwerking
o             Het proces van bijzetten van de asbus of sierurn (zeer belangrijk voor de beheerder!)
o             Het afsluiten van de urnenkamer (gepatenteerd sluitsysteem - geen kit, lijm, schroeven e.d.)
o             Het onderhoud van de gehele urnenwand
o             Het duurzaamheids karakter
Onze urnenwanden zijn gewogen, onderzocht en worden met de hoogst mogelijke aandacht vervaardigd.  
Dit betekent dat “kinderziekten” niet tot nauwelijks voorkomen.

Eveneens is het ontwerp te allen tijde van belang; het dient eigen te zijn. De meeste urnenwanden zijn zo 
ontwikkeld dat u de ombouw een geheel eigen karakter kunt geven zoals b.v. schanskorven, de plaatselijk 
gebruikte bakstenen of bijv. natuursteen. Zo is iedere urnenwand uniek maar qua kwaliteit gelijk. De urnenkamers 
kunnen ofwel allen gesloten zijn dan wel allen open of een combinatie van beiden.

Urnenwanden
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 Urnenwand type MH Urnenwand type DB Urnenwand type FS

 Urnenwand type MH Urnenwand type Bielefeldt Urnenwand type W35

 Urnenwand type MH Urnenwand type DB met schanskorven Urnenwand type FS met schanskorven

Varianten



Nieuwe deklagen 

U kunt een keuze maken uit de 
hieronder op reliëf gebrachte 
deklagen:
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Neem contact op voor nadere informatie, een ontwerp of 
een duurzaam bestek!

Den Boer Econorm BV Den Boer Econorm België Bvba
Nijverheidsweg 41 Meerdorp 72 bus 2
2102 LK Heemstede B 2321 Meer
T: +31 (0)23 - 5481200 T: (0032) (0) 3 - 8081065
F: +31 (0)23 - 5481201 F: (0032) (0) 3 - 8081343
E: info@denboereconorm.nl E: info@denboereconorm.be
W: www.denboereconorm.nl W: www.denboereconorm.be

Den Boer Econorm  
& duurzaamheid!

Bij het produceren van 
betonproducten maakt Den 
Boer Econorm geen gebruik 
meer van primaire grondstoffen 
zoals zand en grind. Den Boer 
Econorm gebruikt secundaire 
grondstoffen voortkomend uit 
sloopprojecten. De aan luchtkwaliteit 
te relateren milieubelasting wordt 
hierdoor verbeterd met 42% en 
en de opwarming van de aarde 
(broeikaseffect) met 20% CO2.
De toegepaste technieken hebben 
als voordeel dat er een levensduur  
bewerkstelligd kan worden van 75 jaar.
Bovendien wordt bij de productie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Hierdoor 
voldoen onze producten aan de EU Richtlijn Duurzaam Inkopen 2010 en 
2014.

20% minder CO2 uitstoot, 43% 
verbetering van de luchtkwaliteit, 
zeer lange levensduur.

Redomit

Procarat 
mixed

Promitan

Resaton

Revulkan 
braun

Promitan rot

Revulkan 
anthrazit

Prosatin

Promitan grau

Om druktechnische redenen is het mogelijk dat de afgebeelde deklagen enigszins afwijken van de originele kleur.


