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Lijkwade en draagbaar
Wat is een lijkwade en wat zijn de mogelijkheden?
Een lijkwade is een rechthoekige doek van natuurlijk materiaal waarin een overledene
wordt gewikkeld volgens een vaste vouwwijze. Een lijkwade is een alternatief voor een
grafkist of uitvaartmand. Onder een wade kan men een doodshemd dragen maar
helemaal niets of gewoon kleren mag ook. Een lijkwade wordt meestal gecombineerd
met een draagbaar. Maar kan uiteraard ook worden gebruikt in combinatie met een
uitvaartkist of grafmand.
Zoals ook voor uitvaartkisten geldt, zijn er lijkwades in verschillende prijsklassen. Een
lijkwade van ongebleekt katoen is vergelijkbaar met een eenvoudige uitvaartkist. Een
handgemaakte lijkwade geheel naar wens van de klant is uiteraard duurder. Dit is alleen
mogelijk wanneer het overlijden niet onverwachts is. Dit komt omdat dit handwerk
enige productietijd vergt.

Een draagbaar of baarplank is wel noodzakelijk
Waar u wel rekening mee moet houden is dat een overledene in een lijkwade of ander
zacht omhulsel minder makkelijk vervoerd kan worden dan in een kist. Om het vervoer
van de overledene op de dag van de uitvaart respectvol te laten plaatsvinden wordt
gebruik gemaakt van een draagbaar of opbaarplank.
Hiervoor zijn er verschillende soorten draagbaren verkrijgbaar. Dit met als grootste
verschil, dat bij een begraving de uiterlijke vorm er niet toe doet, maar bij een crematie
de onderkant volledig vlak moet zijn voor de invoer in de crematieoven. De meest
eenvoudige draagbaar die er bestaat is de takkenbaar. Deze is gemaakt van dikke
Hollandse wilgentakken, samengevlochten door buigzame twijgen. De buitenste stokken
worden gebruikt om te dragen.

Het accepteren van een overledene in een wade
Omdat het wettelijk mogelijk is om een ander lijkomhulsel te gebruiken dan een
uitvaartkist betekent dat ook dat begraafplaatsen en crematoria ze moeten accepteren.
Hiervoor kunnen zij wel extra regels of voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld het
verplichten van een baar of andere stevige onderligger bij een crematie. Deze regel heeft
een praktische kant, men kan een overledene niet zomaar in een oven schuiven. Maar
heeft ook een technische kant, een crematieoven heeft een minimale hoeveelheid
brandbaar materiaal (hout) nodig om goed te kunnen functioneren.
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Lijkwade

Kistdoek of wade Mexicaans

Kistdoek of wade naturel

Doek met Mexicaanse uitstraling in de
kleur bordeauxrood / paars. Geschikt als
kistdoek of wade. Doek is afgewerkt met
een bordeaux rode bies.

Doek van ongebleekt katoen in de kleur
ecru. Geschikt als kistdoek of wade.
Afmeting
180 x 250 cm

Afmeting
150 x 250 cm
200 x 300 cm

Kleur
Ecru

Kleur
Bordeauxrood / paars

Kistdoek of wade Mexicaans
bont

Kistdoek of wade Mexicaans
turquoise

Doek met Mexicaanse uitstraling in de
kleur bont. Geschikt als kistdoek of
wade. Doek is afgewerkt met een
bordeaux rode bies.

Doek met Mexicaanse uitstraling in de
kleur turquoise. Geschikt als kistdoek of
wade. Doek is afgewerkt met een
turquoise bies.

Afmeting
150 x 250 cm
200 x 300 cm

Afmeting
200 x 300 cm
Kleur
Turquoise

Kleur
Bont
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Kistdoek of wade Mexicaans
roze / pink

Kistdoek of wade Mexicaans
turquoise bloem
Doek met Mexicaanse uitstraling in de
kleur turquoise groen met bloemmotief.
Geschikt als kistdoek of wade. Doek is
afgewerkt met een turquoise bies.

Doek met Mexicaanse uitstraling in de
kleur roze / pink. Geschikt als kistdoek
of wade. Doek is afgewerkt met een
blauw paarse bies.

Afmeting
150 x 250 cm

Afmeting
150 x 250 cm
200 x 300 cm

Kleur
Turquoise groen

Kleur
Roze / pink

Kistdoek of wade olifant

Kistdoek of wade Mexicaans
rood

Doek met olifant print in de kleur blauw.
Geschikt als kistdoek of wade.

Doek met Mexicaanse uitstraling in de
kleur rood. Geschikt als kistdoek of
wade. Doek is afgewerkt met een lila
bies.

Afmeting
150 x 200 cm
Kleur
Blauw

Afmeting
150 x 250 cm
Kleur
Rood, rose, lila
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Kistdoek of wade Mexicaans
rood

Kistdoek of wade Madras
Doek Madras van katoen. Geschikt als
kistdoek of wade.

Doek met spijkerstof print in de kleur
blauw. Geschikt als kistdoek of wade.
Bevat polyester vezels, niet geschikt
voor natuurbegraven. Wel geschikt voor
traditioneel begraven en cremeren.

Afmeting
150 x 250 cm
200 x 300 cm

Materiaal
Synthetisch

Kleur
Geel, oranje, rood en blauw

Afmeting
150 x 270 cm
Kleur
Blauw

Kistdoek of wade Linnen

Kistdoek of wade Mondriaan

Doek van puur linnen in de kleur lila.
Geschikt als kistdoek of wade.

Doek van katoen met Mondriaan
patroon. Geschikt als kistdoek of wade.

Afmeting
150 x 250 cm

Afmeting
150 x 250 cm
200 x 300 cm

Kleur
Lila150 x 270 cm

Kleur
Rood, wit, blauw en geel

Kleur
Blauw
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Kistdoek of wade Ster ecru

Kistdoek of wade Ster blauw

Sterkatoen

Sterkatoen

Afmeting:
180 x 250 cm
200 x 300 cm

Afmeting:
180 x 250 cm
200 x 300 cm

Kleur: Ecru

Kleur: Blauw

Kistdoek of wade Wafelkatoen
blauw

Kistdoek of wade Wafelkatoen
zwart en grijs

Wafelkatoen

Wafelkatoen

Afmeting:
180 x 250 cm
200 x 300 cm

Afmeting:
180 x 250 cm
200 x 300 cm

Kleur: Blauw

Kleur: Zwart en grijs

6

Kistdoek of wade Linnen
lichtblauw/donkerblauw

Kistdoek of wade Linnen
zwart/wit

Doek van puur linnen in de kleuren
lichtblauw en donkerblauw. Geschikt als
kistdoek of wade.

Doek van puur linnen in de kleuren
zwart en wit. Geschikt als kistdoek of
wade.

Afmeting
150 x 250 cm
200 x 300 cm

Afmeting
150 x 250 cm
200 x 300 cm

Kleur
Lichtblauw en donkerblauw

Kleur
Zwart en wit

Kistdoek of wade Flanel

Kistdoek of wade Katoen
met Vilt

Flaneldoek

Katoen met Vilt

Afmeting
150 x 250 cm
200 x 300 cm

Afmeting:
180 x 250 cm

Kleur
Lichtblauw

Kleur
Blauw
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Draagbaar

Draagbaar Basic

Draagbaar Basic

Opbaarplank met 2x3 handgrepen.

Opbaarplank met 2x3 handgrepen
en 1 handgreep aan hoofd- en voeteind.

Draagbaar Basic
met opstaande rand

Draagbaar Vurenhout
Opbaarplank van vurenhout met 8
touwhandgrepen.

Draagbaar geschaafd populieren hout
met opstaande rand, 6 of 8 handgrepen.
Standaard taps aflopend opstaande rand.
Opstaande rand tot 30-35cm is mogelijk:
dit wordt een DRAAGKIST genoemd.
Op deze DRAAGKIST komt geen deksel.
Draagbaar ook verkrijgbaar in
ongeschaafd populieren hout
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Draagbaar Basic Ruw

Draagbaar Basic Ruw
met opstaande rand

Opbaarplank van ruw hout
met 8 handgrepen.

Standaard opstaande rand is 10 cm.
Opstaande rand tot 30-35cm is mogelijk:
dit wordt een DRAAGKIST genoemd.
Op deze DRAAGKIST komt geen deksel.

Draagbaar Wilgentenen Takken

Draagbaar Schaal, wilgentenen

Een draagbaar van wilgentakken door
wilgentenen aan elkaar gevlochten.
Deze rustieke baar wordt door
6 personen gedragen.

In de “rand” van deze mand zit een rotan
streng. Rotan is een liaan afkomstig uit
Indonesië. De techniek is ribben en
inslag. De ribben en inslag zijn van
wilgentenen. Bij deze baar beginnen we
te vlechten bij het hoofd- en voeteneinde
en vlechten zo naar elkaar toe. Iedere
baar model schaal ziet er weer iets
anders uit omdat het proces moeilijker
te sturen is dan bij staken vlechtwerk.
We proberen de bodem zo vlak mogelijk
te houden vanwege een eventuele invoer
in de oven.

Tot 125 kg
Maat
200 x 70 cm
Bij het gebruiken van een wilgentenen
baar voor een crematie kan het nodig zijn
om een inschuifplank te gebruiken. Dit is
een plank die onder de draagbaar
geplaatst kan worden zodat deze een
vlakke bodem en een opstaande rand
heeft. Bij sommige crematoria is dit
verplicht. Het is daarom belangrijk om
goed te overleggen met het
crematorium.

Maat
210 x 60 x 20 cm
190 x 60 x 20 cm
Bij crematie is soms een inschuifplank
vereist, overleg daarom altijd even met
het crematorium.
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Wade vouwinstructie
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Sluitingen en wikkelband
3 of 4 cm breed
Sluiting: Brede of smalle sluiting
van hennepband om de wade te
sluiten en/of aan de draagbaar
vast te maken. De sluiting kan op
twee manieren worden gebruikt,
gekruist en in drie strikken.
Materiaal: Hennep of katoen
Kleur: Donkerblauw, blauw,
paars, wit, groen

Bloemenframe
Het bloemenframe wordt over een baar gezet.
Een bloemspecialist kan een bloemstuk maken
of de familie en vrienden kunnen zelf het frame
met bloemen bedekken zodat de wade en hun
dierbare minder confronterend is.
Het bloemenframe is naast koop ook te huur.
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Toegankelijk | Eigentijds | vanuit Verbinding
Toegankelijk
Uitvaartzorg Salland wil zich onderscheiden door meer voor u te betekenen.
Door een zorgvuldige afstemming met u als nabestaanden zorg ik ervoor dat
u de regelzaken rondom een uitvaart uit handen kunt geven.
Ik heb een informele, persoonlijke stijl van werken. In het eerste gesprek
hoeft niet meteen alles geregeld te worden. Uit ervaring weet ik dat er juist
tijd en rust nodig zijn om beslissingen te laten rijpen en stap voor stap te
bepalen hoe de uitvaart moet worden vormgegeven. We werken samen, op
weg naar een persoonlijk en respectvol afscheid.

Eigentijds
Een traditionele uitvaart is prima, maar misschien past een meer
persoonlijke invulling beter bij u. Door goed te luisteren en tussen de regels
door te lezen, help ik om een uitvaart vorm te geven die past bij de wensen
van de overledene en de nabestaanden. De partijen met wie ik samenwerk
dragen er ook aan bij dat een uitvaart op een eigentijdse manier, maar met
respect voor mooie tradities, ingevuld kan worden.

vanuit Verbinding
Ik vind het belangrijk om de tijd, rust en ruimte te nemen om een uitvaart
goed neer te zetten, met keuzevrijheid en aandacht, om samen met de
nabestaanden tot een goede herinnering te komen. Ik luister naar het
levensverhaal van uw overleden dierbare. Op deze manier wil ik iemand
leren kennen om een uitvaart persoonlijk te maken.
De betrokkenheid van familie en vrienden is essentieel. Voor nabestaanden
is het heel goed om actief betrokken te zijn bij een afscheid. Dat maakt de
uitvaart persoonlijk, maar is ook goed voor de rouwverwerking. Ik
ondersteun nabestaanden graag in hun wensen, hoe groot of klein deze ook
zijn.
Erik Janssen
Uitvaartverzorger
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