
 
 

Gebruiksinstructie BioGroeiUrn® 
 
Algemeen: 
De BioGroeiUrn© is vervaardigd van levend materiaal, mycelium, en dient daarom met 
enige voorzichtigheid behandeld te worden tijdens het vullen en het ingraven.  
 

De BioGroeiUrn© groeit in drie weken tijd van mycelium met biologische reststoffen zoals 
hennep, vlas of houtvezels tot een 100% afbreekbaar én voedzaam omhulsel om een 
zaailing van een boom of heester uit te laten groeien tot een duurzame mooie 
herinnering aan een overledene waarbij de crematie-as als initiële voedingsbodem dient 
voor de eerste groeifase. 
 
Stap 0: De BioGroeiUrn© uit de doos halen 

Maak de omdoos boven en onder open en duw voorzichtig op de deksel om de urn onder 
uit de doos te laten komen. Zo komt de kwetsbare urn het beste uit de doos.  
 
Stap 1: Urn gebruiksklaar maken en vullen 
Haal de deksel van de urn. Verwijder het folie tussen de deksel en de urn. Strooi de as 
rustig en voorzichtig in de BioGroeiUrn©. Doe dit bij voorkeur binnen of op een beschutte 
plek.  

 
Stap 2: Meststof in de deksel op de as 
Na het vullen van de urn met de as, blijft er meestal wat ruimte over. Verkruimel de 
deksel en strooi dit op de as. De deksel bevat extra meststof. 
 
Stap 3: Plantgat graven 
Meet met bijvoorbeeld een plantenstokje de totale hoogte van de urn met de zaailing tot 
de oppervlakte van de aarde van de zaailing. 
 
Graaf een plantgat, bij voorkeur vierkant, zo breed en diep dat de urn met zaailing er 
in/op past en de oppervlakte van de aarde van de zaailing gelijk is met de omgeving.  
 
Stap 4: Plaatsen van de urn in het plantgat 

Plaats de urn midden in het plantgat en vul de aarde aan alle kanten tot de rand van de 
urn op. Giet behoorlijk wat water langs de randen van de urn zodat de aarde goed 
samenkomt. 
 
Neem de zaailing uit de pot. Als wortelselsel van de zaailing niet in de urn past, plaats 
dan de zaailing boven op de urn in het plantgat. Vul daartoe eerst indien nodig, de urn 
tot de rand aan met aarde uit het plantgat voordat u het wortelstelsel op de urn plaatst. 

 
Stap 5: 
Vul de aarde aan tot de oppervlakte en druk de aarde rondom de stam van de zaailing 
goed aan en giet ongeveer een halve liter water langs de stam van de zaailing. Strooi de 
pootaarde uit het zakje rondom de stam. Deze houdt vocht vast. 
 
De BioGroeiUrn© vergaat binnen 3 maanden, afhankelijk van de vochtigheid van de 
grond en geeft voedingstoffen en ruimte ruimte aan de zaailing om uit tee groeien tot 
een duurzame herinnering. 
 
Toch hulp? 
Wilt u na het lezen van deze instructie toch liever bij dit alles geholpen worden, vraag 
dan naar de Plantbegeleiding via www.levennahetleven.nl/plantbegeleiding   

http://www.levennahetleven.nl/plantbegeleiding


 
 

Aanvullende instructie BioGroeiUrn© in een bloembak 
Algemeen 
Het is ook mogelijk een duurzame herinnering in een bloembak te laten groeien met een 
BioGroeiUrn©. Hiervoor is nodig: 

- Bloembak van minimaal 80 cm hoog, 60 cm doorsnede (of één zijde van minimaal 
60 cm) het liefst op (een plantenplateau met) wieltjes, sowieso dat de bodem vrij 
staat van de ondergrond. Dit in verband met weglopen van overtollig regenwater 

- Ongeveer 280 liter geschikte potgrond 
- 10 liter kleikorrels (bij een bak van 60 x 60 cm) 
- Optioneel: een bewateringssysteem om bij afwezigheid de heester van voldoende 

water te voorzien 
 
Stap 1: de bloembak op zijn plek zetten 
Zet de bloembak met toebehoren op of dicht bij de plek waar deze geplaatst wordt. 

Naderhand verplaatsen is behoorlijk zwaar. 
 
Stap 2: Bloembak voorbereiden 
Boor, indien nog niet aanwezig, vier tot zes gaatjes in de bodem van de bak om zo 
overtollig regenwater te kunnen laten weglopen. Strooi een laagje van 5 cm kleikorrelsop 
de bodem van de bak. Zet de urn met de zaailing erop in het midden van de bak en meet 
met bijvoorbeeld een plantenstokje hoeveel cm de bovenkant plus 2 cm onder de rand 
van de bloembak uitkomt. 
 
Haal de urn er voorzichtig weer even uit en vul de bak met het aantal zojuist gemeten 
centimeters potgrond. Druk deze goed aan. 
 
Stap 3: BioGroeiUrn© plaatsen 

Vul de BioGroeiUrn© met de as zoals hiervoor aangegeven. Verkruimel de deksel, verrijkt 
met meststoffen, op de as alvorens daar het wortelstelsel van de zaailing op te plaatsen. 
Vul indien nodig de BioGroeiUrn© tot iets onder de rand na vullen met de as aan met 
potgrond. 
 
Plaats de BioGroeiUrn© in het midden van de bloembak op de kleikorrels met het laagje 
potgrond. 
 
Stap 4: De bloembak aanvullen met potgrond 
Vul de bak rondom de urn op met potgrond, druk stevig rondom aan. Giet voordat de 
bovenste twee cm potgrond tot aan de rand komt, een gieter met water langs de rand 
van de urn, Vul indien nodig de portgrond aan. Vul de bloembak verder tot de rand aan. 
Giet water bij de stam van de zaailing. 
 

De BioGroeiUrn© vergaat in een bloembak na een aantal maanden en vormt dan een 
goede voedingsbodem. 
 
Toch hulp nodig? 
Ook hier geldt dat u liever hulp heeft bij het inrichten van een bloembak, u 
Plantbegeleiding kunt aanvragen via de website via 

www.levennahetleven.nl/plantbegeleiding 
 

http://www.levennahetleven.nl/plantbegeleiding

