
Hoe mooi en waardevol is het dat iemand die slechthorend of doof is toch direct 

het verhaal in de aula mee kan lezen. Iemand die live de gesproken woorden 

van de sprekers omzet naar geschreven tekst op een tablet. Ook de tekst van de 

liedjes die te horen zijn in de aula worden zichtbaar op de tablet.

W
ij hebben recent ervaren hoe mooi de techniek, in combinatie met 

een dame of heer die met liefde en passie de woorden vertaald, een 

waardevolle aanvulling is bij een uitvaart. Op onze website leest u het 

verhaal van Meddy van de Bilt. Zij is tolk in Nederlandse gebarentaal en 

schrijftolk. www.kollaarduitvaartzorg.nl 

Voor meer informatie of de kosten voor het inzetten van een schrijftolk kunt u 

mailen naar: meddyvandebilt@outlook.com

De inzet van een 
schrijftolk

bij een uitvaart
Meelezen

tijdens een 
uitvaart
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In januari 2020 hebben wij onverwacht afscheid 

moeten nemen van Gerda Jansen, onze collega en 

medeoprichter van Kollaard en Jansen uitvaartzorg. 

We kregen regelmatig de vraag of wij de naam 

‘Jansen’ in onze bedrijfsnaam bleven behouden. 

Uit respect hebben we haar naam gedurende het 

afgelopen jaar nog steeds onderdeel laten zijn van 

ons logo.

Vorig jaar kwam ook corona op ons pad en werkten 

wij veel vanuit huis. Dit heeft ons doen besluiten 

het grote kantoor aan het Svend Asmussenpad 

in Utrecht te verlaten en, in de schaduw van de 

Utrechtse Munt, een kleiner kantoor in Schalkwijk 

(Houten) te betrekken. De ervaring leert dat er 

weinig bezoek van mensen bij ons op kantoor 

was, maar dat wij eigenlijk altijd naar de mensen 

thuis gaan voor het regelen van een uitvaart, een 

voorbespreking of adviesgesprek. 

Met deze verhuizing is ook het besluit genomen 

de naam aan te passen. De naam Kollaard in 

combinatie met uitvaartvereniging Terra Nova. 

Door deze aan elkaar te 

verbinden ontstaat een 

mooie herkenbare naam. 

De uitvaartvereniging, in 

1932 opgericht, nadert 

al bijna het 100-jarig 

bestaan. Trots zijn wij 

om in de regio Utrecht 

(en inmiddels door heel 

Nederland) uitvaarten te 

mogen verzorgen. Vanaf nu 

onder de naam Kollaard & 

Terra Nova Uitvaartzorg.

Dus ook al zit ons 

kantoor in Schalkwijk, 

wij blijven een Utrechtse 

onderneming.

V O O R J A A R  2 0 2 1

Maar soms is het net een puntje teveel... In onze vorige brief stond per 

abuis een punt in onze website- en ons e-mailadres. Hieronder treft u 

de juiste gegevens aan: 

Onze website is: www.kollaarduitvaartzorg.nl

Ons e-mailadres is: info@kollaarduitvaartzorg.nl

Wilt u uw persoonlijke wensen ten aanzien van uw eigen uitvaart vast-

leggen, neem dan gerust contact met ons op via ons mailadres of op ons 

vertrouwde telefoonnummer 030 233 34 56. Uiteraard geheel kosteloos 

en vrijblijvend. En wilt u graag dat we bij u langskomen dan doen we dat. 

Dat is voor ons geen enkel punt….

Op verzoek van een aantal leden hebben 

wij nu ook een digitaal bestand gemaakt 

waarin u uw uitvaartwensen kunt 

beschrijven. Het voordeel hiervan is dat 

u eenvoudig aanpassingen kunt doen.

Uw keuze voor een bepaald muziekstuk 

kan op een later moment namelijk 

veranderen. U hoeft dan niets door te strepen, 

maar u typt gewoon de nieuwe gegevens in het 

bestand. Netjes en overzichtelijk. 

U 
kunt een kopie van uw ingevulde digitale wensenboekje naar ons mailen: info@

kollaarduitvaartzorg.nl Ook kunt u een kopie naar een van uw nabestaanden stu-

ren. Zo is er altijd een kopie van uw uitvaartwensen paraat.

 

Als u ons een email stuurt naar info@kollaarduitvaartzorg.nl dan sturen wij u het digi-

tale bestand toe. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van uw uitvaartwensen 

dan helpen wij daar uiteraard graag mee.

De Wiese 7

3998 MC  Schalkwijk

info@kollaarduitvaartzorg.nl

Wij zetten graag de puntjes op de i...
en zorgen ervoor dat de uitvaart
tot in de puntjes geregeld is…

Heeft u als lid van Terra Nova een 

uitvaartpolis via Yarden? U herkent dit 

gemakkelijk aan uw polisblad waarop duidelijk 

is aangegeven dat er sprake is van een 

lidmaatschap van Terra Nova. Op het polisblad 

staat CVU Terra Nova aangegeven.

I
n het verleden is namelijk aan leden van 

Terra Nova de mogelijkheid geboden een 

(aanvullende) polis af te sluiten via Yar-

den-verzekeringen. Dit om (een deel van) de 

kosten van de uitvaart te dekken.

Wij merken echter dat er bij de leden (of hun nabe-

staanden) twijfel is wie er gebeld moet worden na het 

overlijden. Veel mensen zien het logo van Yarden bo-

venaan het polisblad staan en bellen automatisch naar 

Yarden om daar het overlijden te melden. 

Echter, op de achterzijde van het polisblad, bij punt 

10 (Melden overlijden) van de algemene voorwaarden 

staat: Is de verzekerde lid van een plaatselijke uitvaart-

vereniging? Dan verzoeken wij de nabestaanden het 

overlijden te melden bij deze uitvaartvereniging.

Kortom, u kunt direct met ons bellen op 030-23 33 

456. Dit geldt overigens ook als er geen CVU Terra 

Nova op het polisblad staat en voor alle andere verze-

keringspolissen, ongeacht van welke verzekeraar deze 

zijn. U bent namelijk altijd vrij om te kiezen voor de 

uitvaartorganisatie die u wilt.  

En zoals u weet krijgt u als lid ledenkorting als u de uit-

vaart via uitvaartvereniging Terra Nova laat verzorgen. 

Deze korting vervalt helaas als u de uitvaart niet door 

ons laat verzorgen.  

In de media wordt volop gesproken over de huidige 

financiële situatie bij Yarden. Er wordt zelfs gesproken 

over een mogelijke overname van Yarden door Dela. 

Als Dela (of een andere partij) inderdaad Yarden over-

neemt dan heeft dit geen gevolgen voor uw Yarden-

polis die via Terra Nova is afgesloten. Kollaard & Terra 

Nova Uitvaartzorg kan gewoon de uitvaart verzorgen.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact 

met ons opnemen. 030 – 233 3456
Kollaard & Terra Nova       Uitvaartzorg

Altijd bereikbaar
030 233 34 56

Uitvaartpolis via Yarden?
Veel leden hebben hun uitvaartpolissen in bewaring 

gegeven bij Terra Nova. Dit is veilig en ook praktisch, 

omdat bij overlijden de polissen door ons worden ingediend 

bij de verzekeringsmaatschappij en meteen in mindering 

worden gebracht op de eindnota van de uitvaart. Een zorg 

minder voor uw nabestaanden.

E
chter wij krijgen regelmatig van nabestaanden een 

bericht dat hun vader of moeder is overleden. En dat 

pas na de uitvaart, bij het opruimen van de spulle-

tjes in huis, ineens een map met de gegevens van Terra 

Nova tevoorschijn kwam. De uitvaart van vader of moeder was door een andere uit-

vaartonderneming verzorgd. De nabestaanden hebben niet geweten dat hun vader 

of moeder lid was bij onze uitvaartvereniging. Hierdoor hebben zij de ledenkorting 

gemist, maar vervelender is het als vader of moeder ook al hun wensen bij ons bekend 

hadden gemaakt of een deposito hadden.

Maak dus vooral kenbaar bij uw nabestaanden dat u lid bent van Terra Nova. Bij deze 

nieuwsbrief treft u een sticker aan met onze contactgegevens. Deze sticker kunt u op 

uw map met de uitvaartgegevens plakken. Zo is meteen duidelijk zichtbaar door wie u 

uw uitvaart wilt laten verzorgen.

Wilt u extra informatiestickers, bel 030-2333456 of mail naar info@kollaarduitvaartzorg.nl

Kollaard & Terra Nova       Uitvaartzorg

Persoonlijke wensen ten aanzien 
van mijn uitvaart Wilsbeschikking

Kollaard & Terra Nova       UitvaartzorgDigitale versie
uitvaartwensenboekje

Uitvaartpolissen bij Terra Nova
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H
et is fijn dat er zoveel mogelijkheden 

geboden worden. Veel mensen 

kiezen er echter nog steeds voor 

om de laatste rit in een rouwauto te 

doen. En die zijn er ook in vele merken 

en kleuren.

“Doe maar gewoon een zwarte of 

grijze Mercedes”, “Voor ons mag het 

eenvoudig en ingetogen zijn”. Op zo’n 

moment laten we foto’s zien van 

de verschillende rouwauto’s en één 

daarvan is qua model en kleur net een 

beetje anders. Een prachtige Mercedes 

in een champagne kleur. 

Eenvoudig, ingetogen, maar toch net 

even iets specialer.

Bijzondere kleur rouwauto
Er is tegenwoordig steeds meer keuze in het type 

rouwvervoer. Een uitvaartbus, een vrachtwagen 

speciaal ingericht voor rouwvervoer, per motor met 

zijspan, een koets met paarden en ja, er bestaat 

zelfs een klein aanhangertje voor achter de fiets 

waarop de kist past.

Z
o ziet een kostenplaatje er in deze coronatijd 

ook weer anders uit. Er zijn bijvoorbeeld minder 

mensen bij een uitvaart (minder cateringkosten). 

Of er zijn juist meer rouwbezoeken omdat mensen 

toch de gelegenheid willen bieden om afscheid van 

de overledene te kunnen nemen (kleinere groepjes en 

meerdere rouwbezoeken). De kosten van een livestream, 

zodat mensen op afstand toch via de computer de 

uitvaart kunnen meebeleven. 

Bij iedere uitvaart maken wij vooraf een kostenbegroting 

op basis van de specifieke wensen en uw persoonlijke 

situatie. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

De kosten van derden (crematorium, begraafplaats, 

Ieder jaar proberen we u in 

een overzicht de ‘globale’ 

kosten te laten zien van een uitvaart. Het is natuurlijk 

bij iedereen net even anders hoe het kostenplaatje er 

daadwerkelijk uit komt te zien. Dit is echt afhankelijk 

van de uitvaartwensen die er zijn, maar soms ook van de 

omstandigheden waarin de uitvaart zal plaatsvinden.

Uitvaartkosten 2021

Dienstverlening bij crematie*  1875,00

Dienstverlening bij begrafenis*  2125,00

Overbrengen van de overledene 320,00

Rouwbrieven 50 stuks (meer/minder prijs per stuk) 247,50

Uitvaartkist (licht eiken folie) 485,00

Rouwauto (Mercedes zwart of champagne) 325,00

Verzorging van de overledene 237,50

Crematie (gemiddelde kosten) 45/45 minuten 1400,00

Begraven Utrecht (gemiddelde kosten) op

basis van een algemeen graf 1300,00

Opbaring per dag (gemiddelde kosten) 100,00

*Als lid van Terra Nova krijgt u € 300,00 

ledenkorting op het basistarief. Dit hebben

wij in bovenstaand overzicht al 

in mindering gebracht.

ziekenhuis of hospice, kerk en horecalocatie en de 

gewenste consumpties) worden één op één aan u 

doorberekend. Deze kosten verschillen per locatie.

Genoemde prijzen zijn een indicatie voor 2021. Hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend.

H
et begraven in de kerk gebeurde niet altijd even zorgvuldig. 

Geruimd werd er niet en de kerken raakten in de 17e eeuw, mede 

door de bevolkingsgroei, overvol. De vloeren verzakten door het 

herhaald oplichten van de stenen, waardoor niet alle grafstenen even 

goed aansloten. Het gevolg was dat er soms, afhankelijk van het weer, 

in de kerken een doordringende stank hing. In 1829 vaardigde koning 

Willem I een verbod uit op het begraven in de kerk. Voortaan moesten 

nieuwe begraafplaatsen buiten de bebouwde kom worden aangelegd.

Veel begraafplaatsen werden door de groei van de steden overigens al 

snel weer door de bebouwing ingehaald en omsloten.

Daarmee zijn nu, zeker in de steden, de begraafplaatsen groene oases 

geworden. Het verkeer raast even verderop voorbij, de indruk van 

serene rust overheerst. Hierdoor hebben begraafplaatsen een bredere 

functie dan alleen een dodenakker. Ze zijn tegelijk parken met een 

grote natuurwaarde. Ook omdat de diversiteit in flora toeneemt als 

gevolg van de versoepeling van de regels voor de beplanting.

Halverwege de twintigste eeuw, in 1944, kwam de eerste natuur-

begraafplaats in Nederland; Westerwolde te Assel. Inmiddels zijn er 24 

natuurbegraafplaatsen in Nederland. 

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zich in 

een natuurlijke omgeving bevinden, zoals een bosachtig gebied of 

op een landgoed. Het idee van een natuurgraf is dat het graf opgaat 

in de omgeving. Om het karakter van de omgeving te behouden, 

gelden er per natuurbegraafplaats bepaalde milieuregels. Denk 

hierbij aan het materiaal waar de kist of urn van gemaakt is. Bij een 

natuurbegraafplaats moeten materialen vaak vergankelijk zijn en 

opgaan in de natuur. Hierdoor zijn fotolijstjes vaak niet toegestaan en 

mogen er bijvoorbeeld alleen snijbloemen op het graf worden gelegd. 

Na enkele weken moeten deze bloemen dan weer verwijderd worden. 

Natuurbegraafplaatsen zijn over het algemeen vrij toegankelijk. 

Natuurgraven zijn vaak eeuwigdurend of voor een periode van 250 

of 50 jaar.

Een van de bezwaren tegen begraven is dat het een groot beslag zou 

leggen op de beperkte ruimte. Op zichzelf valt het ruimtebeslag van 

begraafplaatsen mee. Er worden jaarlijks ruim 56.000 mensen begraven 

(56.662 in 2020). Als zij allemaal een eigen graf zouden krijgen van 

gemiddeld een bij twee meter, nemen zij een oppervlakte in beslag 

van 112.000 vierkante meter, oftewel 0,112 vierkante kilometer. Dat is 

een terrein van ongeveer 335 bij 335 meter. En in werkelijkheid wordt 

niet elk graf op een maagdelijke plek aangelegd. Er worden regelmatig 

oude graven geruimd. In een grote trommelzeef worden aarde en 

stoffelijke resten gescheiden. Die resten worden op een aparte, vaak 

afgesloten plaats begraven, of dieper in hetzelfde graf herbegraven, 

waarna het graf opnieuw gebruikt wordt. Met een tekort aan capaciteit 

zullen begraafplaatsen daarom voorlopig nog niet te kampen krijgen.

Eind jaren 60 van de vorige eeuw is cremeren flink in opmars gekomen. 

Ruim veertig jaar later, in 2003, werden er voor het eerst meer mensen 

gecremeerd (50,6%) dan begraven. In 2020 was dit in Nederland 

66,38%. Bij Kollaard en Terra Nova Uitvaartzorg liggen deze cijfers 

nog anders. 80,38% van onze uitvaarten waren vorig jaar crematies en 

slechts 19,62% begraven. Van deze begrafenissen waren de meesten 

op Begraafplaats Daelwijck in Overvecht, daarna volgen de R.K.B. 

Sint Barbara (Utrecht), Den en Rust (Bilthoven), de begraafplaatsen in 

Houten (Oud Wulven en de Ireneweg) en begraafplaats Noorderveld 

in Nieuwegein.

Door het groeiende aantal crematies is ook de vraag naar asbestem-

mingen sterk toegenomen. Sinds de tweede helft van de jaren 

negentig zijn er op de begraafplaatsen steeds meer voorzieningen 

gekomen waar mensen as kunnen bijzetten, uitstrooien of begraven. 

Deze asbestemmingen op begraafplaatsen zorgen er deels voor dat de 

teruglopende inkomsten uit begrafenissen worden opgevangen.

De geschiedenis van begraven
In Nederland was begraven eeuwenlang de enige vorm van lijk-

bezorging. Lange tijd werd men midden in de stad, het dorp of 

rond, maar vooral in de kerk begraven. Bij voorkeur zo dicht moge-

lijk bij het altaar waarvan de heiligheid af zou stralen op de over-

ledenen. Dit waren vanzelfsprekend ook de duurste plaatsen. De 

tarieven werden lager naarmate men verder van het altaar kwam 

te liggen. Ongedoopte kinderen en zelfmoordenaars mochten niet 

in gewijde grond liggen en werden helemaal op afstand gehouden. 

Begraafplaatsen ogen meer en meer als parken met een grote 

natuurwaarde.
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