
Inspiratie

Een zacht alternatief 
voor een kist
Wades en opbaarplanken

WIKKELGOED
Amsterdam
020 - 845 73 43 
www.wikkelgoed.nl

UITVAARTWADE
De Meent 6
6921 SE Duiven
06 51 553 783
www.uitvaartwade.nl

VIEK Uitvaartkisten
Heikantstraat 40
5712 GS Someren
06 - 19 96 72 90
www.viek-uitvaartkisten.nl

KOESTER 
Saskia Beentjes
Rijneveld 153 A
2771 XV Boskoop
06 - 42 93 13 77
www.koester.nu

UNIGRA 
De Marowijne 11 C
1689 AR Zwaag
071 - 402 88 48
www.unigra.nl

VAN WIJK UITVAARTKISTEN 
Poolvosweg 107
2901 BM Capelle aan den IJssel
010 - 4502333 
www.vanwijkuitvaartkisten.nl

AKIDIA Uitvaartkisten
Veldkersweg 34
3053 JR Rotterdam
010 - 422 7000
www.akidia.nl

BEERENBERG
Waterstraat 11B
6658 AA Beneden Leeuwen
06 - 40581415
www.beerenberg.nl



Wades

Een zachte doek of deken, gemaakt van duurzame 
materialen, dat om de overledene heen wordt gewikkeld. 

Doordat de lichaamscontouren van de overledene  
enigszins zichtbaar blijven, nodigt het uit om dichterbij te 
komen en aan te raken. En ook het sluiten van een wade is 
een zachte natuurlijke handeling alsof je iemand toedekt 

met een warme zachte deken.



WIKKELGOED

Zachte bio flanel wade. Het flanel van deze wade 
is geweven van ongebleekt biologisch katoen. Dit 
katoen is aan twee zijden geruwd waardoor het 
weefsel bijzonder zacht en dik aanvoelt. Door het 
flanel ongebleekt te laten wordt de karakteristieke 
warme katoenkleur, ecru, behouden. De stof valt 
soepel en is hierdoor makkelijk te vouwen en te 
draperen.
€ 280

WIKKELGOED

De Hennep wade is een stoere, natuurlijke wade. 
Hennep is een vrij stugge stof die zorgt dat de 
vouwen mooi geaccentueerd worden. De wade kan 
voor een opbaring gedrapeerd of dichtgeslagen 
worden.

€ 395

WIKKELGOED

De Bamboe wade is een lichte, serene wade. Aan de 
zijkant zitten stevige draag lussen van breed band 
waarmee de wade gedragen kan worden. De wade 
wordt geleverd met een bijbehorende draagplank.

€ 510

WIKKELGOED

De Zachte wade is onze zachtste wade. De stof kan 
zowel luchtig gedrapeerd als sober dichtgevouwen 
worden. De warmte en de textuur van deze wade 
maken het een mooi, prettig omhulsel.

€ 280

WIKKELGOED

De Gekleurde wade is gemaakt van stevig canvas. 
Deze stugheid maakt dat de stof in mooie plooien 
gevouwen kan worden. Dit creëert een levendig 
schaduwspel waardoor de kleuren mooi tot uiting 
komen. Er zijn veel verschillende kleuren beschikbaar.

+/- € 350

WIKKELGOED

De Spijkerstof wade is een stoere wade van 
stugge hennep denim. De buitenkant van de wade 
is indigoblauw, de binnenkant lichtblauw. Dit 
kleurverschil geeft een mooi effect wanneer de wade 
opengeslagen ligt.

€ 350

WIKKELGOED

De Dunne wade is een soepele, grofgeweven wade 
met een lichte uitstraling. Door de dunne stof 
meerdere malen om te slaan worden de contouren 
even mooi verzacht als bij een dikkere wade.

€ 330

WIKKELGOED

De Dag & Nacht wade is een wade die bestaat uit 
twee delen. De ene helft van de wade is wit en de 
andere helft is nachtblauw. Door dit contrast kan 
er aan de wade een symbolische betekenis worden 
gegeven.

€ 350



VIEK 

Oudroze afscheidswade dubbelzijdige gevoerd van 
100% katoen en prachtig roze wafelstof.

€ 250 - € 430

VIEK

Handgeverfde blauwe wade dubbelzijdige gevoerd 
van 100% katoen een prachtige witte wafelstof. 

€ 250 - € 430

VIEK

100% naturel linnen wade dubbelzijdig gevoerd. 

€ 250 - € 430

WIKKELGOED

De Fair Trade wade is een karakteristieke wade met 
een duurzame achtergrond. Het patroon van het 
katoen geeft de wade een rustieke uitstraling. De 
soepele wade kan in plooien worden gedrapeerd voor 
een opbaring.

€ 395

WIKKELGOED

De Dikke wade is een stevige, stoere wade met een 
biologische achtergrond. Aan de wade zit een witte 
hennep keperband vast die een mooi contrast geeft 
met de natuurlijke kleur van deze effen stof.

€ 395

WIKKELGOED

De Matka zijde wade is geweven van mooi ruw zijde. 
De zijde heeft een subtiele glans en een verrassend 
zachte textuur. Deze wade oogt luxueus, maar 
behoudt door de grove weving een natuurlijke 
uitstraling.

€ 715

WIKKELGOED

De RangMai wade is een zachte glanzende wade 
van twee lagen handgeweven Thaise zijde. RangMai 
betekent dan ook Huis van Zijde. De binnenste laag 
is iets dikker dan de buitenste laag en heeft een 
andere kleur.

€ 940



UITVAARTWADE

Sereen Basic Wade Flanel
- 100% biologisch katoen, zachte wade
- kleur: offwhite
-  dikke stof, zeer zacht, opgeruwd, valt soepel, 

natuurbegraven

€ 165

UITVAARTWADE

Wafel Wade Steel Blue
- 100%  katoen
- kleur: steel blue, wine, fuchsia, old green of lavendel
-  mooie dikke stof, zeer zacht, wafelstructuur valt 

soepel

€ 269

UITVAARTWADE

Canvas Wade Zand
- 100% katoen
-  kleur: donker paars, rood, mintgroen, kaki, bruin, 

bordeaux, navy blauw, koningsblauw, roze, taupe, 
zand, grijs, lichtblauw.

- weefstructuren goed zichtbaar, stoere stevige stof

€ 279

UITVAARTWADE

Eco Wade
- 100% biologisch linnen
- kleur: ecru
-  puur linnen, onbehandeld, natuurbegraven, 

ecologisch verantwoord

€ 299 (Gevoerd: € 379)

UITVAARTWADE

Linnen Wade Groen
- 100% linnen
-  kleur: fuchsia, bordeaux, lichtblauw, indigo blauw, 

groen, aqua, koningsblauw, terracotta
- mooie dunne zachte stof, te laten voeren met flanel

€319 (gevoerd: € 369)

UITVAARTWADE

Linnen Wade Terracotta
- 100% linnen
-  kleur: fuchsia, bordeaux, lichtblauw, indigo blauw, 

groen, aqua, koningsblauw, terracotta
- mooie dunne zachte stof, te laten voeren met flanel

€319 (gevoerd: € 369)

UITVAARTWADE

Batik Wade Rood
- 100% katoen
- Exclusieve en unieke wade
- Gevoerd met flanel

€ 350

UITVAARTWADE

Print Wade
- 100% katoen
-  prints: diverse vlinderprints, zonnebloem, rozen, 

tulpen
-  Geen synthetische stof of schadelijke verf

€ 325



KOESTER.NU

Witte wade met bamboe en Leicester krullen.

KOESTER.NU

Prachtige wade die is gemaakt uit een combinatie 
van twee soorten wol. De binnenkant is gemaakt 
van Zeeuws melkschaap en de buitenkant is van een 
Blauwe Texelaar schaap.

KOESTER.NU

Handgemaakte wades van KOESTER.NU, gevestigd 
in Boskoop. Wades gemaakt van diverse Nederlandse 
wolsoorten in hun natuurlijke kleurscharkeringen. 
Verder worden natuurlijke vezels gebruikt, zoals 
ramie, bamboe, vlas en linnen. Een persoonlijk 
ontwerp laten maken is ook mogelijk.

 € 840

KOESTER.NU

Een handgemaakte vilten wade. 

€ 840

Opbaarplanken

Op een opbaarplank, ook wel draagbaar of opbaarplateau 
genoemd, ligt een overledene in een wade; een grote  

wikkeldoek gemaakt van natuurlijke materiaal.



UNIGRA (Funeral Assist)

Hollands hout

€ 725 

VAN WIJK UITVAARTKISTEN (Funeral Assist)

Populier - 488

€ 500

UNIGRA (Funeral Assist)

Abaca
€ 955

WIKKELGOED

Basic
De Basic baar is een eenvoudige, sobere 
opbaarplank. De heldere vorm en de lichte kleur 
maken de opbaarplank geschikt voor elke uitvaart.
Bij deze baar is er geen inschuifplank nodig.

€ 335

WIKKELGOED

Aardeplank
De Aardeplank is een minimalistische en functionele 
opbaarplank van rond gebogen beukenhout.
LET OP: Sommige crematoria stellen bij het gebruik 
van een opbaarplank een inschuifplank verplicht.

€ 430
(inschuifplank: + 70)

WIKKELGOED

Basic Set
Onze Basic set is speciaal ontwikkeld voor een 
krachtige, pure aanblik. De set bestaat uit de serene 
Basic wade en de eenvoudige Basic baar.
Bij deze set is er geen inschuifplank nodig.

€ 520

WIKKELGOED

Kussentje
Zacht biologische hoofdsteun

€ 36

WIKKELGOED

Schaal van wilgentenen
De Schaal van wilgentenen is een opbaarplank in een 
organische schaalvorm.
LET OP: Sommige crematoria stellen bij het gebruik 
van een opbaarplank een inschuifplank verplicht.

€ 755
(inschuifplank: + 70)



BEERENBERG

Dienstbaar

€ 460

BEERENBERG

Leliebaar

€ 460

BEERENBERG

Dierbaar

€ 550 - 560

BEERENBERG

Vlechtbaar

€ 690

BEERENBERG

Dankbaar

€ 1390

BEERENBERG

Betrouwbaar

€ 1390

BEERENBERG

Draagbaar, Populier

€ 770

AKIDIA (Funeral Assist)

XIop-14h Gelaagd populierenhout
Ongelakt
Ingefreesde handgrepen
Alleen verkrijgbaar zonder bekleding

€ 461


