
‘Een boom die 
groeit en bloeit 

en waar de nadruk 
ligt op het leven’



De voedingscapsule van Return in Green

Het gebruikte materiaal is nauwkeurig sa-
mengesteld in samenwerking met onze leve-
rancier. Het  bestaat volledig uit biologisch 
materiaal en is ook volledig biologisch af-
breekbaar. De drie kleuren van de voedings-
capsules hebben verschillende afbraakperio-
den. Het samenspel tussen het materiaal en 
het innovatieve ontwerp maakt dat niet de 
hele capsule in een keer wordt afgebroken, 

maar dat de voeding uit de as geleidelijk zal 
worden afgegeven aan de grond. 

Na het vullen en het plaatsen van de zes cap-
sules bij de boom, zullen ze, afhankelijk van 
de vochtigheid, zuurtegraad en temperatuur 
van de grond, langzaam verteren gedurende 
enige jaren en zo geleidelijk de voeding uit 
de as afgeven aan de wortels van de boom. 

Waar leven,  
herinneringen en  

natuur samenkomen
Terug naar waar we vandaan zijn geko-
men. 

Terug naar de natuur als levende, groei-
ende en bloeiende boom en waar we zij 
aan zij staan met onze dierbaren. 

Een boom die we kunnen omhelzen, 
waar we tegenaan kunnen leunen en 
die ons in elk jaargetijde in een andere 
hoedanigheid begroet. 
 



Return in Green is een doordachte me-
thode die, zoals hierboven genoemd, 
de voeding uit de as geleidelijk afgeeft 
aan de boom.

Het mooie van deze capsules is dat er 
niet met een zaadje of jaarling begon-
nen hoeft te worden, waarbij de kans 
zeer groot is dat deze het niet gaat 
redden in de vrije natuur of een park. 
U kunt beginnen met een boom die zo 
groot en oud is als u maar wenst. 
Daarnaast geven deze capsules de 
unieke en bijzondere mogelijkheid om 
deze methode ook te gebruiken bij be-
staande bomen. Dus de voeding uit de 
as van uw dierbare laten opnemen bij 
die ene bijzondere boom die hij of zij 
zo mooi vond bij leven of waar mooie 
herinneringen zijn.  

Mijn Boom, het moederbedrijf van Re-
turn in Green, heeft humane as laten 
onderzoeken door TNO op de aanwe-
zigheid van opneembare voedingsele-
menten voor bomen en heesters. De 
uitkomst was zeer positief. Alle voe-
dingselementen die een boom nodig 
heeft om te groeien zit in humane as. 
Zelfs zoveel, dat als alle as wordt ge-
bruikt bij het planten van een boom dit 
tot verbranding kan leiden (omgekeer-
de osmose) en de boom er zelfs aan kan 
bezwijken. 
Een ander minpunt van enkel de as 
verstrooien in een plantgat alvorens de 
boom te planten, is dat de voeding na 
enkele stevige regenbuien wegspoelt in 
de grond voordat de boom de tijd krijgt 
om het op te nemen. 
Vandaar dat de capsules van Return in 
Green geleidelijk, gedurende enkele ja-
ren, de voeding uit de as afgeeft aan de 
grond. Zo komt het niet ineens vrij wat 
tot schade kan leiden, maar spoelt het 
ook niet weg bij langdurige neerslag. 
We gaan er niet van uit, maar als in het 
ergste geval de boom in het eerste jaar 
niet aanslaat, dan kunnen ofwel alle 
capsules (afhankelijk van hoelang de 
boom heeft gestaan) of de capsules 
die nog niet zijn verteerd worden op-

gegraven en bij een nieuwe boom te 
herplaatsen.  

Disclaimer:
Er zijn drie verschillende afbraakperiodes, voor 
de zand kleur tussen een half jaar en een jaar, 
de bruine kleur tussen een jaar en twee jaar 
en als laatste de groene tussen twee en drie 
jaar. De werkelijke afbraak periode is afhanke-
lijk van de vochtigheid, temperatuur en zuur-
tegraad van de bodem. Derhalve kunnen hier 
dan ook geen rechten aan worden ontleend. 

De voedingscapsules van 
Return in Green zijn 
100% Bio-based en  
100% Biodegradable 



‘Een boom die je 
kunt bezoeken en 
ons in elk seizoen 

in een andere 
hoedanigheid 

begroet’

Contact
Wilt u meer informatie over de  

mogelijkheden, neem dan vrijblijvend 
contact met ons op:

Tel. 088 888 7455
info@returningreen.com
www.returningreen.com


