
Welkom bij

Wij geloven in een wereld waarin we 
samenwerken met de natuur. Wij hebben een 
missie om niet langer de aarde te vervuilen, maar 
juist te verrijken en nieuw leven te laten bloeien. 
Daarom hebben wij ‘s werelds eerste levende 
doodskist gegroeid uit paddenstoelen. Onze 
levende doodskist stelt mensen hierdoor in staat 
om op de meest natuurlijke manier onderdeel 
te worden van de cycle-of-life. Waarbij de aarde 
wordt gevoed en we een bron worden voor 
nieuw leven. Klaar voor leven na de dood?



Mycelium is het ondergrondse wortel-
netwerk van paddenstoelen. Als je in het 
bos wandelt en een paddenstoel ziet, lijkt 
deze misschien op een individuele plant. 
Echter is deze paddenstoel eigenlijk het 
vruchtlichaam van het ondergrondse 
organisme dat mycelium wordt genoemd. Je 
kan het vergelijken met een appelboom: de 
paddenstoel is de appel en het ondergronds 
mycelium netwerk is de boom. In een groot 
bos in Amerika, leeft één mycelium netwerk 
dat volgens het Guinness World Record ‘s 
werelds grootste levende organisme is, met 
een totale oppervlakte van 965 hectare, 
gelijk aan 1.350 voetbalvelden!

Wat is 
mycelium?

Natuurlijk sterk
Mycelium is opgebouwd uit 
duizenden kleine ‘draadjes’, dit 
is het perfecte bindmateriaal 
voor een sterk product. Het kan 
een gewicht van 200 kg dragen. 
Mycelium is daarnaast van nature 
hydrofoob en dus waterdicht.

Verrijkend
De paddenstoelsoort die wij 
gebruiken, komt in elk bos in 
Nederland voor. Het gebruik van 
ons product draagt bij aan het 
herstel van onze natuur, toename 
in biodiversiteit en verrijking van 
onze bodem.

Pure winst
Ongeacht of de Living Cocoon 
wordt gebruikt bij natuurlijk 
begraven, traditioneel begraven 
of cremeren, heeft de levende 
doodskist een lagere CO2-
voetafdruk dankzij de natuurlijke 
manier van produceren (groeien).

We leven in een wereld waarin een dode 
boom meer waarde heeft dan een levende 
boom. Dit zette mij aan het denken: “Wat als 
we niet langer met dode materialen werken, 
maar juist met levende organismen”. In het 
bos zocht ik naar antwoorden. Vervolgens 
vond ik die in mycelium, het wortelnetwerk 
van paddenstoelen en tevens dé recycler 
van de natuur. Mycelium is een prachtig 
organisme dat verantwoordelijk is voor de 
omzetting van dood, organisch materiaal 
naar voeding voor de natuur: hét voorbeeld 
van de inventiviteit van de natuur. Wat als 
wij onderdeel kunnen worden van deze 
loop-of-life? Waarin we de wereld juist 
kunnen gaan verrijken en een bron worden 
voor nieuw leven. 
Ik ben Loop begonnen om de natuur te 
herstellen en daarmee onze planeet veilig 
te stellen voor toekomstige generaties. 
Vandaag nodig ik jou uit om deel te nemen 
aan deze missie. Let’s close the Loop.

Bob Hendrikx
Founder Loop

Wij zijn

“Wij zijn hier 
om de natuur 
te verrijken.”

Terwijl de meeste onderzoekers 
zich  vooral focussen op planten en 
organismen boven de grond, blijkt uit 
recent onderzoek dat de meest cruciale 
creaties van de natuur zich onder onze 
voeten bevinden. Meer dan 92% van 
alle plantensoorten op aarde vertrouwt 
op mycelium voor hun overleving. 
Mycelium staat bekend als de grootste 
recycler op aarde en het is de drijvende 
kracht achter de levenscyclus van dode 
materialen. Het kan zowel organische 
als giftige materialen omzetten naar de 
essentiële bouwstenen waarmee nieuw 
leven op kan bloeien. Hoe mooi zou 
het zijn als ook wij onderdeel kunnen 
worden van dit proces?

Cycle-of-life



Living Cocoon
‘s Werelds eerste levende doodskist

deksel

paddenstoel

Draagkracht tot 200 kilogram
Biologisch afgebroken binnen 30-45 dagen
100% natuur, cradletocradleTM gecertificeerd

bed van mos

herbruikbare 
houten draagstokken

Is het anders? 

Waarom de ‘Living 
Cocoon’?

Onder de grond wel, maar boven de grond niet. De 
Living Cocoon heeft de vorm van een conventionele 
doodskist, bevat een mycelium hoofdkussen, een 
bed van mos, sluitlint van hennep en herbruikbare 
draagstokken. Hij kan, net als een gewone doodskist, 
worden gebruikt bij een traditionele en een 
natuurbegrafenis, maar ook bij een crematie. 

Bio-afbreekbaar
De Living Cocoon is 100% 
biologisch afbreekbaar, wat 
betekent dat hij  herleeft als hij zich 
langdurig in de bodem bevindt. 
Na de herleving zal het mycelium 
binnen 45 dagen één worden met 
de bodem en de aarde verrijken. 

Biodiversiteit
Door  de Living Cocoon te 
gebruiken worden alle gifstoffen  
van de mens (WHO, 2017) omgezet 
in voedingsstoffen die de natuur 
ten goede komen. De levende 
doodskist zal de plaatselijke 
bodem voorzien van organische 
bouwstenen waarmee nieuw 
leven kan opbloeien. 

Natuurherstel
Mycelium is ‘s werelds beste 
recycler. Het zet organisch 
materiaal en gifstoffen om in 
essentiële voedingsstoffen 
waarmee nieuwe natuur zich 
kan ontwikkelen. Zo worden 
paddenstoelen gebruikt op 
vervuilde plekken zoals Tsjernobyl 
om radioactief materiaal af 
te breken en de grond weer 
vruchtbaar te maken. 

100% natuurlijk
De Living Cocoon is een levend 
organisme, gegroeid uit mycelium: 
het ondergrondse wortelnetwerk 
van paddenstoelen. De Living 
Cocoon wordt in 7 dagen gegroeid 
en gedroogd, dit resulteert in een 
sterk, betrouwbaar en natuurlijk 
product bij levering.

Eigenschappen [cm, kg]  
Binnenmaat: l. 195 x b. 58 x h. 37 
Buitenmaat: l. 204 x b. 67 x h. 49 

Gewicht: ± 30

‘’Toen ik hem in de kamer 
zag staan maakte mijn hart 
een sprongetje; wat een 
prachtige kist! Ik weet zeker 
dat mijn vader ‘m geweldig 
zou vinden!’’

- Merijn (Amsterdam, Nederland)

TM

‘’Geweldige innovatie, wat 
een manier om de natuur te 
helpen. En dan die heerlijke 
rustgevende aardse geur... 
ik ben diep onder de indruk.’’

- Karl (Hamburg, Duitsland)

‘’Mijn moeder was altijd graag 
buiten. Toen ik hoorde dat ze 
onderdeel kon worden van 
de cycle-of-life, wist ik het 
zeker. En zelfs op een bed 
van vers mos.’’ 

- Pieter (Apeldoorn, Nederland)



De Living Cocoon groeit in zeven dagen 
zonder het gebruik van energie of warmte 
in onze lokale productiefaciliteit op de 
TU Delft Campus in samenwerking met 

sociale werkplaats Werkse. 
Eenmaal volgroeid, wordt de Living Cocoon 
op natuurlijke wijze gedroogd en afgewerkt 
met vers mos, waarna hij klaar is voor opslag of 
verzending. Het eindresultaat is een lichte, maar 
sterke en waterafstotende doodskist, die voor 
onbepaalde tijd opgeslagen kan worden, mits dit 
in een droge omgeving gebeurt, gelijk aan opslag 

voor houten kisten. 

De Living Cocoon kan worden gebruikt 
als een gewone kist voor begraving 
of crematie, of als onderdeel van een 
natuurbegrafenis. Dit betekent dat er geen 

bijzondere gebruikseisen  zijn. 

Bij een begraving zal de Living Cocoon de 
bodem rond zijn laatste rustplaats verrijken 
en ons in staat stellen weer één te worden 

met de natuur.

Groeit
in 7 dagen

Lichtgewicht, 
klaar voor opslag

Bruikbaar voor 
begrafenissen 
en crematies

Eén met de natuur

Hoe kunt u ons bereiken?

Hoe kunt u een
Living Cocoon bestellen?

+31 6 21 36 16 71

info@loop-biotech.com

www.loop-biotech.com

Per e-mail of telefoon.

Via onze webshop.

Hoe kunt u een 
Living Cocoon ontvangen?

Verzenden in NL - 1 dag
Verzenden in EU - 2-4 dagen

Zelf ophalen  -  < 1 dag

Blijf in de Loop!

Wij waarderen jullie ervaringen 
enorm! Met jullie feedback en 
enthousiasme kunnen we de 
levende doodskist en onze 
service verbeteren om zo nóg 
meer mensen om te toveren tot 
bomen! Let’s close the Loop. 

Hoe om te gaan met de 
Living Cocoon?

Draag de Living Cocoon altijd 
met ten minste 2 personen. Ons 
materiaal is 100% biologisch, 
dus behandel hem met zorg. 
Behandel hem zoals je de 
natuur zou behandelen. Bij 
de levering van de kist zit een 
korte, duidelijke handleiding 
voor optimaal gebruik. 

Hoe hanteert u de Living 
Cocoon tijdens een uitvaart?

Draag de Living Cocoon 
met de bijgeleverde houten 
draagstokken die in de gaten 
in de bodem van de Living 
Cocoon passen. De herbruikbare 
houten draagstokken zijn FSC 
gecertificeerd.

De Living Cocoon kan net als 
traditionele doodskisten in een 
graf worden geplaatst, zowel 
met touwen als met een modern 
systeem. 

Hoe kunt u de Living Cocoon 
het beste bewaren?

Bewaar de Living Cocoon in een 
droge en geventileerde omgeving 
gelijk aan de opslag voor houten 
kisten. Op deze manier kan hij 
net zo lang als een reguliere kist 
bewaard worden. 

Tijdlijn
Hoe groeit de Living Cocoon?

Van bestelling tot uitvaart 



Loop Biotech
YES!Delft Incubator
Molengraaffsingel 12
2629 JD Delft, Nederland
info@loop-biotech.com
www.loop-biotech.com
+31 6 21 36 16 71

“Met de Loop Living 
Cocoon doe je de aarde 
een plezier”

“Innovatief & duurzaam;
de Tesla onder de
doodskisten”

“Paddenstoelen zijn 
de grootste recyclers 
van de natuur”

Bekend van:


