
FAQ Loop Cocoon – de levende doodskist 
 
Wat als we niet langer met dode materialen werken, maar met levende organismen? Stel 
je voor: ademende huizen, levende doodskisten en zelfherstellende T-shirts. Mycelium 
is het wortelnetwerk van paddenstoelen. Deze “recycler van de natuur” composteert 
organisch materiaal en herstelt vervuilde grond. Door ons huidige begraafproces laten 
mensen na de dood een voetafdruk achter op de planeet. Dit resulteert in grootschalige 
grondvervuiling en materiële uitputting. Bob Hendrikx is een bio-designer met de missie 
om onze relatie met de natuur te herstellen. Hij doet dit door menselijke voedingsstoffen 
terug in de levenscyclus te brengen met de levende Mycelium Cocoon. Deze levende 
kist van mycelium zorgt ervoor dat mensen na hun dood de grond niet vervuilen, maar 
juist verrijken en een bron voor nieuw leven worden. 
 
Wat is de Loop Cocoon? 
De Loop Cocoon is een levende doodskist gemaakt van mycelium. De Cocoon zorgt ervoor 
dat de waardevolle stoffen van ons lichaam op de meest natuurlijke manier aan de aarde 
worden teruggegeven. Hierdoor wordt vervuilde grond gezuiverd en kan nieuwe natuur 
opbloeien. 
 
Wat is mycelium? 
Mycelium is het wortelnetwerk van paddenstoelen. Stel je voor dat je door het bos loopt en 
een paddenstoel uit de grond ziet schieten. Alhoewel je zou denken dat je een individuele plant 
of organisme ziet, is dit echter het vruchtlichaam van het echte organisme genaamd mycelium 
dat zich onder de grond bevindt. Vergelijk het met een appelboom, waarin de appel de 
paddenstoel is en de hele boom het ondergrondse organisme mycelium. Mycelium staat zelfs 
in het Guinness World Book of Record als het grootste levende organisme, met een totale 
grootte van 3.8 vierkante kilometer! In de natuur staan mycelia bekend als 's werelds beste 
recyclers. Ze veranderen dood organisch materiaal in belangrijke voedingsstoffen voor 
planten. 92% van alle plantensoorten op aarde zijn afhankelijk van mycelia en het vermogen 
om organisch materiaal te recyclen. Dus waarom zouden wij hier niet aan meewerken? 
 
Wat zijn de voordelen van deze kist? 
Het is Loop’s missie om de voedingsstoffen van mensen op de meest natuurlijke manier weer 
terug te geven aan de natuur. In tegenstelling tot traditionele kisten, is de levende doodskist al 
na dertig tot vijfenveertig dagen zelf volledig opgegaan in de natuur. Daar gaat het mycelium 
actief op zoek naar vervuilende stoffen om deze te neutraliseren en om te zetten in 
voedingsstoffen voor de natuur. Door onze moderne levensstijl bevat ons lichaam veel 
schadelijke stoffen, zoals metalen, oliën en plastics. Met normale kisten zouden deze de grond 
verontreinigen, maar dankzij het mycelium worden dit voedingsstoffen voor nieuw leven. Zo 
zorgt de Loop Cocoon er niet alleen voor dat alle menselijke voedingsstoffen sneller aan de 
natuur worden teruggegeven, het draagt ook actief bij aan de zuivering van verontreinigde 
grond om zo nieuw leven weer de kans te geven om te floreren. 
 
Hoe maak je een levende kist? 
Aangezien er met een levend materiaal wordt gewerkt gaat de productie net iets anders dan 
normaal. Het mycelium groeit in de mal van de Loop Cocoon. Deze is gevuld met houtvezels, 
waarmee het mycelium kan groeien om een volwaardige kist te worden. Na zeven dagen 
groeien is elk gaatje van de mal opgevuld en wordt het mycelium inactief gemaakt door het 
natuurlijk te drogen. Hierdoor stopt de groei en krijgt de kist haar stevigheid. Het resultaat is 
een unieke, waterbestendige kist die pas na langdurige blootstelling aan vocht weer tot leven 
zal komen. 



Is een kist van Mycelium wel sterk genoeg? 
De Loop Cocoon wordt gemaakt van mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen. In de 
grond is dit een zacht organisme, maar door het in een mal met houtvezels te laten groeien en 
het daarna natuurlijk te laten drogen, vormt dit hechte wortelnetwerk een hard en stevig 
materiaal waarmee goed gebouwd kan worden. Ter extra versterking van de kist zijn er twee 
latten van onbewerkt beukenhout (FSC-keurmerk) verwerkt in de bodem. Zo wordt het geheel 
een sterke constructie die zelf zeer licht is, terwijl deze toch in staat is met gemak meer dan 
200 kilogram te dragen. 
 
Hoe werkt het composteren? 
De kracht van de Loop Cocoon is het vermogen om het lichaam na de begrafenis weer 
helemaal terug te geven aan de natuur en alle schadelijke stoffen hierbij te neutraliseren. Aan 
de kist merk je niet meteen dat deze van een levend materiaal is gemaakt, omdat het mycelium 
goed natuurlijk gedroogd is. Pas wanneer de Loop Cocoon langdurig in aanraking komt met 
vocht, komt het mycelium weer tot leven. Het proces van composteren start dus onder de 
grond, nadat de Cocoon is begraven. 
De kist zal zelf in dertig tot vijfenveertig dagen alweer helemaal een zijn met de natuur. 
Vervolgens zal het composteren van het lichaam beginnen. Dat proces duurt langer en is sterk 
afhankelijk van het lichaam zelf, de bodemkwaliteit en de klimatologische omstandigheden. 
Met behulp van professoren van de TU Delft is er een schatting gemaakt dat het proces van 
composteren met mycelium ongeveer 3 jaar duurt. Ter vergelijking: bij traditionele kisten kan 
dit 10 tot 20 jaar duren. 
 
Waarom is de grond van veel begraafplaatsen vervuild? 
Door onze moderne levensstijl bevat het menselijk lichaam een hogere metaalconcentratie, 
meer toxines en meer microplastics dan vroeger. Recente onderzoeken hebben aangetoond 
dat ons lichaam in totaal 219 gifstoffen bevat die de grond na begraving verslechteren. 
Inmiddels is de bodemkwaliteit van veel begraafplaatsen sterk vervuild en wordt deze in 
sommige gevallen zelfs afgevoerd als chemisch afval. De Loop Cocoon kan dit probleem 
verhelpen dankzij het sterk zuiverende vermogen van mycelium, dat menselijke afvalstoffen 
omzet in bouwstenen voor de natuur. 
 
Wat zijn de specificaties van de Loop Cocoon?  

Loop Cocoon 2020 
Materiaal Mycelium 
Grepen Stok van onbewerkt beukenhout (FSC-keurmerk). De stokken worden, 

voordat de kist het graf in gaat, losgehaald zodat alleen de Mycelium kist 
overblijft. 

Sluiting Het deksel (gelijk materiaal als de kist) valt in de rand van de kist en blijft 
door de organische vorm stevig op zijn plaats. 

Interieur Een bed van mos, of eigen invulling (denk aan bladeren, duinzand etc.) 
Model Regular  Large 
Binnenmaten L: 197 cm, B: 52 cm L: 196 cm, B: 54 cm 
Buitenmaten L: 205 cm, B: 59 cm, H: 46 cm L: 207 cm, B: 65 cm, H: 50 cm 
Duurzaamheid - Het mycelium komt uit Nederland 

- De kist wordt op natuurlijke wijze gegroeid, zonder gebruik van 
kunstmatig licht of elektriciteit 

- Al het beukenhout heeft het FSC-keurmerk 
- De kist is uitermate geschikt voor natuurbegraven 

Zie www.loop-of-life.com voor meer informatie. 


