
duurzaam begraven
met oog voor mens en milieu



De Den Boer Groep bestaat al ruim honderdvijfentwintig jaar. 

Van oorsprong komt de huidige groep voort uit een betonfabriek 

in Nieuw Lekkerland (Nederland) welke operationeel werd in 

1883. Binnen de groep van ondernemingen beschikken we nog 

steeds over eigen productie locaties voor o.a. betonproducten. In 

de afgelopen decennia heeft de groep een enorme dynamische 

ontwikkeling door gemaakt. Dit resulteert nu in een grote 

diversiteit aan ondernemingen. Den Boer Econorm is een 

dochteronderneming van de Den Boer Groep. Den Boer Econorm 

ontwikkelt, produceert en levert duurzame producten voor de 

inrichting van de openbare ruimte en van begraafplaatsen in 

het bijzonder. Voor de duurzame inrichting van begraafplaatsen 

leveren wij grafkelders, bovengrondse graven, verzamelgraven, 

mausolea, asbestemmingen, watertappunten, gieterrekken, 

gedenkmonumenten, fonteinen en banken.

De oorsprong van de Den Boer Groep.

Doorbreken van traditioneel 
handelen
In de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw, groeide het besef dat “uitputting 

van moeder aarde dient te stoppen”. Door de 
economische groei van bestaande en nieuwe 
markten werd en wordt een enorme aanslag 
gepleegd op grondstoffen. Juist ook op grond-
stoffen die noodzakelijk zijn voor de productie 
van beton. Behalve uitputting van eindige 
voorraden, zijn aantasting van het landschap, 
opwarming van de aarde en verlaagde lucht-
kwaliteit een gevolg van winning van primaire 
grondstoffen. Dit op steeds grotere afstand en 
vervoer ervan naar productielocaties. Voor de 
productie van betonproducten worden voor het 
overgrote deel primaire grondstoffen gebruikt 
zoals o.a. zand en grint. Deze grondstoffen ko-
men voort uit winplaatsen in ons eigen land en 
wegens uitputting van deze winplaatsen steeds 
meer uit ons omringende landen. Dit veroor-
zaakt enorme logistieke bewegingen op onze 
(water)wegen. Maar ook deze vindplaatsen zijn 
eindig. En naar analogie van het winnen van 

olie voor de productie van brandstoffen zul-
len ook primaire grondstoffen straks uitgeput 
raken. Mogen we daar volgende generaties 
mee opzadelen? Of nemen we nu maatregelen 
om te helpen dit te voorkomen. Dat vergt een 
andere aanpak van denken en doen!

 
Oog voor het milieu
Vanaf 1998 is er binnen de Den Boer 
Groep hard gewerkt aan het onderzoe-
ken en ontwikkelen van een nieuwe 

strategie op het gebied van het (her) gebruik 
van grondstoffen. Samen met enkele grote 
gemeenten werd een invulling gezocht en 
gevonden om verschillende projecten op te 
starten volgens de denkwijze van “Cirkelstad”. 
Concreet komt het er op neer dat in Rotterdam 
en Den Haag begonnen werd met “duurzaam 
slopen” van gebouwen en hergebruik van be-
tonnen bestratingmaterialen. Zo werd sloopma-
teriaal zoals puin opnieuw voedsel voor de pro-
ductie van beton (betongranulaat). Zo kan ijzer 
voortkomend uit sloop worden hergebruikt voor 
het maken van nieuwe wapening. In plaats dus 
afval te genereren en dat naar stortplaatsen 
te brengen, werd puin omgezet naar nieuwe 
grondstoffen. Zo werd “cradle to cradle” den-
ken een feit. Overheden en bedrijven letten in 
toenemende mate op duurzaamheid. Het is tijd 
om bij aanbestedingen niet alleen uitsluitend 
te kijken naar “de laagste prijs”. Kijk naar de 
“uitputtingslag” van grondstoffen en help mee 
om de toekomst van ons allen en met name 
volgende generaties veilig te stellen. 



Is duurzaamheid duurder?
Nee dus en dat kunnen we binnen 
de Den Boer Groep bewijzen.
 

Hergebruik van grondstoffen, inzetten van per-
sonen met een achterstand op de arbeidsmarkt 
creëren besparingen. 
Besparingen die deels toegerekend kunnen 
worden aan de productie van producten maar 
ook in de vorm van besparingen binnen over-
heidsbestedingen zoals bijvoorbeeld uitkerin-
gen en besparingen op logistieke kosten. 

Vanaf 2010 dienen overheden duurzaam in te 
kopen. 

Maar ook bedrijven krijgen steeds meer gevoel 
om binnen hun strategie van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen een belangrijke 
plaats in te ruimen voor duurzaamheid.

Oog voor de mens.

Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hebben 

het moeilijk. Het vinden van werk is niet eenvoudig voor hen. 

Zij vergen aandacht en een gedegen opleiding om geschikt 

gemaakt te worden voor het arbeidsproces. Dat vergt geduld en 

geld. 

Vanaf 2005 is de Den Boer Groep actief betrokken, samen met 

gemeenten, bij projecten om werkelozen in te zetten bij het 

ontmantelen van “de oude stad”, zoals achterstandswijken. 

Vervolgens werden ze betrokken bij de productie van nieuwe 

producten voor de “nieuwe stad”en hebben daardoor werk 

gevonden en nemen zo weer actief deel aan onze maatschappij. 

Zo krijgen ze door werkervaring meer kansen. Een bijkomend 

voordeel is dat op uitkeringen kan worden bespaard. Den Boer 

Groep werkt met derden samen om geïnteresseerde bedrijven 

en overheden met betrekking tot dit punt te adviseren en te 

begeleiden.

HHeHergrggg bebebruruikikik
sosonenenn memett
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De tastbare resultaten van duurzaam 

denken, doen en handelen. (De 3 P’s).

People
Inzet van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt zorgen voor een hoge SROI (Social 
Return on Investment) en een besparing op uitkeringen.

Planet
Geen uitputting meer van eindige grondstoffenvoorraden, sterke reductie van afvalstromen, geen 
verdere aantasting van het landschap en door logistieke besparingen een enorme afname van 
fi jnstof, NOx en SOx alsmede een reductie op CO2 uitstoot. De totale CO2 intensiteit van een 
betonnen product wordt ook beïnvloed door logistiek. Door gebruik te maken van lokale materialen 
komen er minder broeikasgassen vrij ten gevolge van transport. 

Profi t
Het mag duidelijk zijn dat aan een succesvolle bijdrage aan duurzame ontwikkeling altijd een 
gezonde economische basis moet staan. Het verminderen van transport en verbeteren van de 
luchtkwaliteit leidt tot positieve effecten. Door een vermindering neemt de fi ledruk af dat zich 
vertaalt naar lagere maatschappelijke kosten.

Duurzaam handelen is dus niet duurder en we leveren de 
drie P’s voor de prijs van één!



Duurzame inrichting van 
begraafplaatsen.
Den Boer Econorm (DBE) levert architectonisch 
beton in een eigentijdse vormgeving in vele 
varianten en mogelijkheden. Onze kunststof 
producten zijn volledig recyclebaar en daar 
waar wij staal gebruiken letten we erop dat 
de grondstoffen voortkomen uit recycling. 
Onze producten en elementen zijn optioneel 
te leveren in verschillende deklagen, met 
gepatenteerde open-en sluitsystemen voor 
asbestemmingen en modulair te bouwen, zodat 
u het budget kunt afstemmen op de daadwer-
kelijke capaciteitsbehoefte, zowel op korte als 
op lange termijn. 

Begraven boven en ondergronds.
Onze producten zijn ontworpen om decennia 
lang gebruik te waarborgen. Voor ” begraven” 
leveren wij grafkelders, bovengrondse graven, 

mausolea en verzamelgraven. Het bijzet-
ten in grafkelders en bovengrondse 

graven is door DBE op een 
hoogwaardige techniek 
gebaseerd. De bijzetting is 

eenvoudig, veilig, hygië-

nisch en niet milieubelastend. Zo dragen wij bij 
aan een zorgvuldig beheer en onderhoud van 
de begraafplaats en maken we een gedegen 
exploitatie mogelijk. 

Product ontwikkeling en 
voorlichting.
Voor de productie van beton producten wer-
ken we intensief samen met onze (zuster) 
productiebedrijven en betrekken we ervaren 
landschapsarchitecten en deskundigen bij de 
product ontwikkeling. Samen ontwikkelen en 
testen we nieuwe producten om onze relaties 
optimaal te kunnen bedienen en waarborgen. 
We organiseren rondleidingen in onze fabrie-
ken, houden voorlichtingsbijeenkomsten in het 
land over thema’s als bovengronds begraven, 
verstrekken gedetailleerde bestekken, hand-
leidingen, we maken “artist” impressies hoe 
onze producten op een begraafplaats kun-
nen worden geïmplementeerd en organiseren 
specifi eke seminars. 

Service
Onze producten kunnen we  plaatsen, mon-
teren en installeren op de begraafplaats in 
samenwerking met gecertifi ceerde bedrijven. 
En zorgt u zelf voor de plaatsing dan verstrek-
ken wij duidelijke handleidingen en verlenen 
desgewenst assistentie om een optimale plaat-
sing te garanderen. Vanuit service oogpunt zijn 
3 soorten grafkelders uit voorraad te leveren en 
kunnen deze binnen 72 uur worden geplaatst. 
Ruimingsdozen en kisten, “body bags”, kunst-
stof urnenkelders, lessenaars, grafsledes,  en 
sluitsystemen voor bovengrondse graven en 
asbestemmingen zijn uit voorraad leverbaar.   

De praktijk en toekomst van 

de Den Boer Groep.

Binnen de verschillende ondernemingen is duurzaamheid 

geen toverwoord meer maar onze strategie! Duurzaam denken 

en doen resulteren in verschillende ontwikkelingen binnen 

bestaande en nieuwe marktsegmenten. 

Inmiddels hebben we meer dan 100 producten ontwikkeld 

op basis van onze duurzaamheids doelstellingen. Ook 

producten met een duidelijke architectonische signatuur en 

een verscheidenheid in samenstellingen van grondstoffen 

en kleuren. Daarbij is hoogstaande kwaliteit en techniek van 

essentieel belang. De producten zijn voorzien van certifi ceringen 

en voldoen aan ISO normering en met betrekking tot het 

duurzaamheidprincipe aan de “EU Richtlijn Duurzaam Inkopen 

2010 en 2015.”



Onderzoek
De Den Boer Groep investeert constant in nader onderzoek om onze duurzame milieuprestaties 
nog verder te verbeteren en te optimaliseren. De resultaten van onze inspanningen en onderzoe-
ken laten we controleren en begeleiden door externe organisaties (zoals Intron/SGS). 

Voorlichting de Den Boer Groep
Om blijvend geïnformeerd te worden over onze vorderingen en strategie kunt u zich via de website 
www.dbholding.eu registreren. Via deze website kunt u ook doorklikken naar de verschillende 
ondernemingen binnen de Den Boer Groep.Wenst u meer informatie dan kunt u door middel van 
de onderstaande gegevens met ons contact opnemen. Indien u meer informatie wenst over de 
producten en diensten voor de inrichting van de openbare ruimte en begraafplaatsen dan kunt u 
rechtstreeks met Den Boer Econorm  in Nederland en België contact opnemen. 

Den Boer Groep
Lekdijk  354
2957 VA Nieuw Lekkerland
Postbus 10
2957 ZG Nieuw Lekkerland
Nederland
Telefoon   + 31 (0) 184 688840
Fax + 31 (0) 184 688833
Email info@dbholding.eu
Website www.dbholding.eu

Meer informatie over de producten voor de duurzame inrichting van begraafplaatsen

Op onze websites kunt u specifi eke brochures downloaden op het gebied van :
• Duurzaamheid
• Bovengronds Begraven
• Grafkelders
• Verzamelgraven
• Asbestemmingen

Neem contact op voor nadere informatie, een ontwerp of een duurzaam bestek!

Den Boer Econorm BV Den Boer Econorm België Bvba
Nijverheidsweg 41 Kapellekuilstraat 18
2102 LK Heemstede B 2340 Beerse
T +31 (0)23-5481200 T +32(0)478-470704
F +31 (0)23-5481201 F +32(0)14-620667
Email info@denboereconorm.nl Email info@denboereconorm.be
Website  www.denboereconorm.nl Website www.denboereconorm.be
www.bovengrondsbegraven.nl
(showroom open gedurende werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur).


