
 
 
 

Gebruiksinstructie The Living Urn® 
 
Algemeen: 
The Living Urn® is vervaardigd van plantenresten en cellulose van gerecycled papier. The 
Living Urn® wordt geleverd in een bamboe koker die later gebruikt kan worden om 

spullen van de overledenen in te bewaren. The Living Urn® is ontwikkeld om in een groot 
aantal gevallen het wortelstelsel van de zaailing in de urn te plaatsen, boven op de as. 
 
Stap 1: Urn gebruiksklaar maken en vullen 
Verwijder de verpakking rondom de koker en van de urn in de koker. Haal de deksel van 
de urn. Strooi de as rustig en voorzichtig in de The Living Urn®. Doe dit bij voorkeur 
binnen of op een beschutte plek. Gebruik de deksel voor transport van de urn naar de 

plantplek. De urn wordt zonder de deksel ingegraven. De deksel kan weggegooid worden 
bij het GFT afval. 
 
Stap 2: Zaailing past? 
Na het vullen van de The Living Urn® met de as, blijft er ruimte over. Kijk of de zaailing 
met zijn wortels in de urn past. Zo niet, dan wordt de urn gevuld tot de rand met aarde 
uit het plantgat en de zaailing boven op de urn geplaatst. 

 
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 wortelstelsels 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: opvullen van het plantgat 
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.  
 
De The Living Urn® vergaat binnen 3 tot 9 maanden, afhankelijk van de vochtigheid van 
de grond en geeft 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

