
1.
Het lichaam wordt bevroren 

naar -18 °C.

The body is frozen at a 
temperature of -18 °C.

4.
Metalen worden verwijderd en

vocht wordt onttrokken.

Metals and fluids are removed.

- 196 C

2.
De kist met de overledene wordt
in vloeibaar nitrogeen gedompeld
het lichaam wordt stijf en broos.

The coffin with the deceased person is
immersed in liquid nitrogen, the body

becomes stiff and fragile.

5.
Het poeder dat overblijft 
wordt in de cocoon van 

aardappelzetmeel geplaatst.
De vorm van de cocoon is
gebaseerd op de vorm van

een zaadje van een 
vergeet-me-nietje,

een symbolische vorm 
voor een ‘nieuw begin’.

The powder that remains is placed
in the cocoon of potato-starch

The shape is based on the seed of a 
forget-me-not flower

a symbolic way
for a ‘new beginning’.

3.
De kist met het lichaam
wordt blootgesteld aan

trillingen, hierdoor verpoederd
het geheel.

The coffin with the body undergoes
vibrations so it falls apart in

powder.

6.
De cocoon vergaat onder de grond 
binnen 6 tot 12 maanden samen 

met het poeder. Een boom die geplaatst
wordt bij het graf zal de voedingstoffen

die worden afgegeven opnemen.

The cocoon will be absorbed by nature
within 6 to 12 months together with 

the powder. A tree places on the grave can
feed and grow on this place

BURIAL COCOON
THE PERFECT WAY TO BE HANDED OVER TO NATURE

Burial Cocoons worden opmaat gemaakt. 
Na een cryomatie blijft er meer dan 30% van het lichaamsgewicht aan poeder over.

Door deze cocoons driedimensionaal te laten printen uit aardappelzetmeel
kan er voor iedere persoon een cocoon op maat gemaakt worden. 

These Burial Cocoons are custommade. 
After the freeze-dry-process more then 30% of the bodyweight is converted into powder.

By printing these cocoons in 3 dimensions out of potato-starch
you can create a personal cocoon for everyone.

BURIAL COCOON
THE PERFECT WAY TO BE HANDED OVER TO NATURE


