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Bij het verschijnen van dit blad is de lente aangebroken, dat wil
zeggen de lente-equinox van 21 maart is daar. Wat is dit toch al�jd
een bijzondere �jd, als de natuur langzaam ontwaakt maar ook wij
mensen soms een beetje meer wakker worden. Voor wie (moes-)
tuiniert is dit ook de �jd om weer aan de slag te gaan. Heb je al wat
zaadjes geplant? Een voor een gaan de bomen, struiken en planten
weer in blad en bloei komen; prach�g om bewust mee te maken.

Het magazine van Nieuw Mos gaat ook een nieuwe fase in. Zo
nemen we afscheid van Annemarie (Amico fairfood) die in alle
nummers van onze eerste twee jaargangen de heerlijkste recepten
verzorgde. Veel dank voor deze mooie bijdrage, Annemarie!
Daarnaast neem ik het stokje over van Anita, die de afgelopen twee
jaar onze hoofdredacteur was. Ik wil haar op deze plek danken voor
haar enorme inzet, zonder welke we dit mooie magazine
ongetwijfeld niet gehad hadden.

Het thema van dit nummer is ‘een zaadje planten’. Het zaadje voor
mijn redacteur- en schrijverschap werd geplant toen ik nog een
klein jongetje was. Samen met mijn zus verzonnen we een
fantasiewereld waarin van alles gebeurde. Toen we een zwart-wit-
computer kregen, begon ik die verhalen op te schrijven en ging ik
een krantje maken. Wat bijzonder om nu, in de grote mensen-
wereld, een blad te mogen maken met een oplage van meer dan
2.000 exemplaren; en wat bijzonder om samen met de redac�e te
kunnen kiezen wat we de wereld in brengen en welke zaadjes we zo
bij onze lezers willen planten. Met onze keuze van onderwerpen is
dat precies wat we hebben geprobeerd. Ik ben weer heel benieuwd
naar jullie reac�es.

Tot slot wil ik je nog even a�ent maken op het tweejarig bestaan
van ons mooie warenhuis. Om dat te vieren organiseren we op
donderdag 13 april weer een leuke modeshow, met onder andere
leden van ons eigen team die over de catwalk lopen. Wees hiervoor
van harte uitgenodigd!

J���� Jac�b�

Een zaadje planten

joren@nieuwmos.nl
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Na�u������
Alle wijnen van Mas d’Intras; ze
kosten rond de 12 euro per fles,

een heel redelijke prijs voor
natuurwijn; lekker sappig en

levendig van smaak;
betrouwbare kwaliteit, goede

keuze als eerste kennismaking
met natuurwijn.

D��e���-����
‘l’Ecuyer de Couronneau’ van
Château Couronneau uit het
Bordeaux-gebied; veel waar
voor je geld; goed gemaakt,

bevlogen eigenaar. Ik bezocht
dit domein in 2013.

W��n��e�i��i��i���
Barolo of Barolo Rocche van het
wijnhuis Erbaluna; topwijnen uit
Piemonte, Noord-Italie. Deze wijnen
zijn altijd prijzig, maar je haalt wel
iets heel bijzonders in huis; wijnen
om te kelderen en drinken minimaal
tien jaar na oogst. Ik bezocht dit
sympathieke domein in 2015.

Vo�r���i�� ����
‘Flos de Pinoso’ wit en rood van
Bodegas Pinoso uit Spanje; een
cooperatie die werkt met inheemse
druivenrassen als monastrell en
macabeo; een koopje!

Hoe is de wijnafdeling opgezet?
“In de meeste supermarkten staat wijn op kleur
gesorteerd: rood, wit, rosé en alcoholvrij. Bij Nieuw
Mos zijn de klimaat- en wijnregio's het uitgangspunt.
Deze indeling komt uit de wijntraditie en het maakt het
makkelijker en leuker om klanten te adviseren. Eén van
de regio's bijvoorbeeld is Spanje/Portugal. Door het
warme en zonnige klimaat worden de druiven zoeter,
rijper en de schillen dikker. Dit resulteert in stevigere
wijnen met vaak een iets hoger alcoholpercentage.

We hebben ook een Noord-Brabantse wijn met een
heel ander smaakpalet: Dassemus. Voor deze friszure
wijn is het Duitse Riesling-ras gekruist met een ander
ras zodat hij eerder rijpt en beter bestand is tegen
schimmels, die helaas in ons natte klimaat op de loer
liggen. Ook een aantal wijnspecialiteiten mogen niet
ontbreken, zoals een goede Retsina uit Griekenland,
maar ook duurdere, beroemde wijnen als Chianti,
Bordeaux en Barolo. Ik heb een eigen klantenkring die
speciaal voor de wijn naar Nieuw Mos komt.”

Hoe selecteer je de wijnen?
“Ik proef en ken alle wijnen en controleer streng op de
kwaliteit. Ik werk samen met zo'n tien verschillende
partijen. Eén van de leveranciers is Vinoblesse, een
kleine importeur uit Baarn waar ik zelf naar toe rijd.
Natrada is een andere belangrijke importeur; ik heb
daar ook gewerkt en in 2012 samen met de eigenaar
het assortiment opgebouwd. Door de warme band kan
ik daar vaak voordeelpartijen regelen. Dat zijn unieke
aanbiedingen die je nergens anders vindt!”

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen
reguliere en biologische wijn?
“Het gebruik van synthetische gewasbeschermings- en
bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan in de
biologische teelt. Wist je dat de reguliere wijnbouw
één van de meest vervuilende vormen van landbouw
is?

Maar er is nog een ander aspect. De Franse wijnlobby
heeft het voor elkaar gekregen dat producenten geen
ingrediënten hoeven te vermelden op hun product. De
enige verplichte vermelding is toevoeging van sulfiet.
Dat vind ik heel erg! Er mogen maar liefst 100
hulpstoffen toegevoegd worden zonder vermelding.
Hulpstoffen worden gebruikt voor een stabielere kleur
en smaak. Bij biologische wijnen mag je alleen
natuurlijke hulpstoffen toevoegen. Aan veel van onze
wijnen wordt niets toegevoegd; onze boeren proberen
zo natuurlijk mogelijk te werken door bijvoorbeeld
klimaatgeschikte druivenrassen te gebruiken en op het
juiste moment te oogsten. Daar zit veel aandacht en
opmerkzaamheid in.”

De Wijnwereld van Nieuw Mos

Nieuw Mos heeft een opvallend grote en ruim gesorteerde wijnafdeling met biologische
wijnen, Demeter-wijnen en natuurwijnen. Founding father is Joren Jacobs (40), vinoloog en

ondernemer bij Nieuw Mos, die de afdeling sinds 2014 runt. Zijn formule: alle wijnen
eigenhandig beoordelen en selecteren bij veel verschillende importeurs. En dat is te proeven!

En wat zijn de kenmerken van Demeter-
wijn?
“De biologisch-dynamische teelt stelt de vitaliteit van
bodemleven, insecten en planten centraal. De
wijnboeren planten en oogsten volgens de
maankalender en gebruiken preparaten om de grond
te verrijken. Er zit veel liefde en aandacht in. Dit past
helemaal binnen de filosofie van onze winkel: zorg
willen dragen voor de aarde door aandacht en
kwaliteit.”

Ik zie dat er ook zo'n stuk of 20 soorten
'vin nature' in het schap staan. Wat zijn
dat?
“Dat zijn natuurwijnen, een aparte categorie die erg in
opmars is. Het is de meest avontuurlijke en
oorspronkelijke manier van wijn maken en werkt met
de filosofie om puur volgens de natuur te werken en zo
min mogelijk ingrepen te doen. Er wordt zelfs geen gist
toegevoegd; de fermentatie dient natuurlijk op gang te
komen. Het fermentatieproces is complexer omdat er
meerdere giststammen bij komen kijken. Er wordt
kleinschalig geproduceerd en met de hand geplukt.
Inherent hieraan is dat er meer ‘wijnfouten’ gemaakt
worden, waardoor de prijs vaak wat hoger ligt. Maar
het levert ook meer complexiteit (verschillende soorten
smaken) op. Zo kun je opeens theeblad of
kamperfoelie in een witte natuurwijn proeven! De
smaak is elk jaar anders, maar het zijn dezelfde
boeren. Ik vind het fascinerend met hoeveel gevoel en
overtuiging deze boeren praten over de levenskrachtige
natuur en de natuurlijke cyclussen.”

Hoe ben je in dit vak gerold?
“Als tiener ben ik begonnen met een bijbaan in de
winkel van mijn ouders. Toen ik 18 jaar werd en mocht
drinken, ging ik met mijn vader, een wijnliefhebber,
alle wijnen in de winkel proeven. De kwaliteit was
toen, in het jaar 2000, erg beroerd! In die tijd kwam

Vinoloog Joren Jacobs:

“W��� ���� ���� pas���
vo�� �w��i��i� �� �ma��

w����� ��ma�k�!”

een nieuwe importeur op de markt, Lovian. Zij boden
wél een goede biowijn, bovendien voor een redelijke
prijs. Dit was het begin van een nieuw tijdperk in
biowijnland. Ik heb toen de opleiding tot vinoloog
gedaan en ben de wijnafdeling gaan inrichten. Vanaf
2014 deed ik dit helemaal zelfstandig op een speciale
wijnafdeling en organiseerde ik maandelijks een
proeverij. Helaas zijn de proeverijen gestopt door de
Corona-periode.”

Wat is jouw persoonlijke affiniteit met
wijn?
“Ik vind het fascinerend hoeveel interessants wijn te
bieden heeft. Je komt in een gebied waar je je
eindeloos kunt verdiepen in de complexiteit en de
vitaliteit van een product. Je proeft ook hoe het
geproduceerd is: als de wijngaard gezond en in
balans is, is de wijn –mits goed gemaakt– zelf ook
meer in balans. Bij mij heeft wijn mijn passie voor
kwaliteit en smaak wakker gemaakt. Daarna ben ik
dat in de hele winkel gaan doorvoeren. Ik durf wel te
zeggen dat ik zonder wijn nooit winkelier was
geworden!”

Joren adviseert u graag in uw wijnkeuze,
dus aarzel niet naar hem te vragen.
Victorine van onze broodafdeling is tevens
vinoloog en kan u ook advies geven.

Karin van de Wetering

Joren Jacobs bij de wijnafdeling in Nieuw Mos

Het Barolo-wijngebied (foto Joren Jacobs)
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“Elk straatje zijn eigen zaadje”
Een interview met Teun Luijten, zadenteler voor Bingenheimer Saatgut

Elk jaar kan ik er enorm van genieten; de voorpret voordat het nieuwe moestuinseizoen van start gaat. Met
mijn eigen volkstuintje, op een verstopte plek in de wijk omringd door al het groen, heb ik veel ideeën voor
het komende jaar. Nieuwe groentesoorten proberen, wat meer snijbloemen erbij en een nieuwe manier van
natuurlijk tuinieren toepassen. Plannen alom. Mijn eerste zaden zijn gekocht en besteld; al�jd biologisch en

meestal van De Bolster, het merk dat mijn vader ook al�jd koos. Nieuw voor mij is het zaadgoed van
Bingenheimer, een Demeter-gecer�ficeerd merk met zaadvaste rassen waar veel om te doen is. Ik dook in de

wereld van dit complexe maar zéér belangrijke onderwerp.

Over Teun Luijten
Het is maandagochtend als ik Teun Luijten, opera�oneel
directeur van de Beersche Hoeve, opbel. Een
enthousiaste jonge man van 33 jaar die vol passie en
met veel kennis zijn verhaal vertelt. Hoewel Teun geen
agrarische achtergrond hee�, hee� hij lange �jd als
vakan�ewerker vanaf zijn 16e gewerkt op tuinderij de
Groene Hof. In het laatste jaar van zijn studie Food
Design kwam hij in contact met een vriend die een
nieuw biologisch restaurant wilde openen in het
museum van Breda. Ze besloten er samen voor te gaan

Zo’n 8-10 ha is voor de vermeerderingsteelten voor
Bingenheimer Saatgut en 2-3 ha wordt ingezet voor de
veredelingsprojecten voor Kultursaat, een
ona�ankelijke tak van Bingenheimer. Op de overige
grond wordt onder andere groente geteeld voor de
Odin winkels en verfplanten in samenwerking met
kunstenares Claudy Jongstra.

Met een klein team van vier medewerkers in
loondienst, een vrijwilliger en twee stagiaires is het een
hele onderneming. Doordat zij de grond voor een lange
�jd pachten en vanuit Odin een zekerheid van inkomen
hebben, is er sprake van con�nuïteit. Het kost �jd
(maar ook geld) om een verwaarloosde akker
vruchtbaar te maken. Door deze zekerheden kunnen zij
zich echt richten op het biologisch-dynamisch boeren
zelf in plaats van het uit financiële druk beslissingen
maken. Teun woont en werkt op de Beersche Hoeve
samen met zijn vrouw en dochtertje. Inmiddels is de
Beersche Hoeve begonnen aan haar zesde seizoen en
zien zij nu langzamerhand resultaat van onder andere
het gebruik van compost in de bodems.

Zaadvaste rassen versus hybride rassen
Op de Beersche Hoeve worden vermeerderingsteelten
gedaan voor Bingenheimer Saatgut, een bedrijf dat
alleen zaad van zaadvaste rassen verkoopt. Maar
wanneer is een ras nu zaadvast? Teun legt het me uit en
ik probeer om het zo eenvoudig mogelijk om te ze�en
in woorden.

Een zaadvast ras is een klassieke manier van kruisen
waarbij je uit wil komen op een plant met bepaalde
eigenschappen. Tijdens dit proces, dat wel 5-12 jaar kan
duren, worden de zaden gezaaid waaruit de planten
groeien en ondertussen worden geselecteerd op
bepaalde eigenschappen. De geselecteerde planten
laten zij in bloei schieten (a�loeien genoemd)
waardoor die planten elkaar bestuiven; kruisbestuiving
simpel gezegd. Vervolgens worden die zaden geoogst
en het volgende seizoen opnieuw gezaaid. Je krijgt dan
een veld vol verscheidenheid en varia�e. In die varia�e
selecteren zij weer op eigenschappen, zoals omgang
met droogte, de bladstand, maar vooral op smaak. Dit
doen zij jaar op jaar en zo gaat het steeds meer naar
een uniform rasbeeld, tot er een lijn is die past bij wat
men zoekt.

Een zaadvast ras is ontstaan uit de
klassieke manier van kruisen van
planten, een proces dat wel 12 jaar
kan duren

en Teun werkte daar drie jaar. In die jaren merkte hij
dat het moeilijk was om aan goede biologische
producten te komen die zowel gevarieerd, voedzaam
als kwalita�ef sterk waren. Hij gooide het roer om en
besloot zelf zaden te gaan telen, want zonder goed
biologisch zaadgoed kom je niet ver.

De Odin-boerderij
In 2015 kwam Teun in contact met Odin, een
biologische coöpera�e met eigen winkels, een
groothandel en bezorgdienst. Als coöpera�e hee� Odin
drie hoofdthema’s opgesteld waar zij samen aan willen
werken: bijen, zaadvaste rassen en compost. Vanuit het
thema zaadvaste rassen ontstond in 2016 de Odin-
boerderij ofwel De Beersche Hoeve op Landgoed de
Baest. Op ongeveer 20 hectare worden de akkers op
een biologisch-dynamische manier bewerkt. Globaal
wordt er 3 tot 4 ha. grasklaver gezaaid (een rustgewas)
en 2 ha graan. Beide producten gaan naar een
melkveehouder met wie zij samenwerken.

De Beersche Hoeve is begonnen
aan haar zesde seizoen van
biologisch-dynamisch boeren

Het grote voordeel van deze manier van kruisen is dat
het resulterende gewas beter bestand is tegen externe
invloeden, omdat het niet exact gene�sch gelijk is.
Daarnaast is het zaad patentvrij en kan iedereen met
dat ras zelf door selecteren.

Teun noemt terloops de het gezegde ‘elk straatje hee�
zijn eigen zaadje’. Vroeger had elk dorp zijn eigen prei,
aardappel et cera, omdat het ras zich had aangepast
naar de omstandigheden waarin het werd verbouwd.
Vertalend naar mijn eigen volkstuintje legt Teun het aan
mij uit. Stel ik zaai 20 spinazieplanten. Als het opkomt
kijk ik welke planten het het beste doen. Die laat ik
a�loeien en daarvan oogst ik het zaad. Het jaar erna
zaai ik deze zaden en herhaal ik het principe. Op deze
manier krijg ik een spinazieras dat het in mijn
volkstuintje op die grond in die omstandigheden het
beste doet. Het zorgt er ook voor dat er een grote
diversiteit aan rassen komt en dus aan groenten en
smaken.

Vroeger had elk dorp zijn eigen
prei en aardappel omdat het ras
zich had aangepast naar de
omstandigheden waarin het werd
verbouwd

Bij hybriderassen, herkenbaar aan de term ‘F1’ op het
zakje, is dit totaal anders. Ook daar is sprake van
kruisbestuiving tussen twee lijnen, alleen wil men daar
dat de eigenschappen zo vast mogelijk blijven zi�en. Dit
kun je alleen bereiken door inteelt toe te passen; je
gaat dan eigenlijk zelf bestuiven in plaats van
natuurlijke bestuiving op het veld. Deze kruising gee�
een eerste genera�e waar alle goede eigenschappen
van de twee ouders bij elkaar komen. Je krijgt dan
gene�sch gelijke planten die enorm uniform is, een
hoge opbrengst gee� en zeer geschikt is voor de

Stokbonenoogst op Odin boerderij De Beersche Hoeve

Teun Luijten
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Graaiflatie

Recent was ik in Duitsland voor
mijn jaarlijkse bezoek aan de BioFach,
de grootste biologische vakbeurs van Europa. Meer dan
2.000 exposanten, rond de 50.000 bezoekers en een
intensief kennisprogramma dat vier dagen parallel loopt
aan de beurs.
Omdat ik een keer per jaar de biologische cijfers van de
biowinkels in Nederland verzamel en al jaren de
interna�onale cijferontwikkeling volg, bezocht ik enkele
workshops met de nieuwe cijferontwikkelingen, over
2022. Het is de eerste keer in mijn der�g jaar BioFach dat
de biologische markt daalt. Na jaar in, jaar uit groei, hee�
biologisch erns�ge schade ondervonden van oorlog en
infla�e. Wat een contrast met de financiële crisis in 2008.
Toen verwach�e iedereen een terugval, maar werden
juist sterke groeijaren ingeluid. Hetzelfde effect had de
Coronacrisis met een groei van 20 a 25% in 2020 gevolgd
door een lichte groei in 2021. Nee, in 2022 is alles anders
geworden. De biologische volumes in akkerbouw en vlees
zijn met 10 tot 20% gezakt. In veel opzichten zijn we met
de biologische omzet terug naar voor de Coronajaren.
Uit de Duitse marktcijferpresenta�e steeg nog een ander
beeld op. De supermarktsector hee� daar binnen een
jaar �jd haar prijzen met 20% verhoogd. De biologische
speciaalzaaksector hee� haar prijzen slechts met 10%
verhoogd. Gangbare supermarkten hebben de oorlog en
de infla�e aangegrepen om hun winstmarges te
verhogen. Graaifla�e heet dat. We zien dit effect ook
terug in de sterk gestegen winstprijzen van
levensmiddelenconcerns als Heineken, Unilever en Ahold.
Allemaal (drie-) dubbele winsten, net als
oliemaatschappijen.
Op dit moment zijn biologische peen en uien voor de
superinkopers goedkoper dan gangbare peen en uien,
terwijl de biologische voor hogere prijzen in de schappen
liggen. Soms gaat die inkoopprijs wel vijfmaal over de kop
in de supermarkt. Dat is geen vakken vullen, maar zakken
vullen.
De biologische winkels en hun leveranciers blijven eerlijke
prijzen hanteren. Ze doen zichzelf zelfs iets tekort, ten
koste van hun eigen marge. Want ze willen het product
betaalbaar houden voor de klant. Het is allemaal al duur
genoeg.
In de absolute vergelijking tussen supermarkt en
speciaalzaak is de laatste al�jd iets duurder, omdat het
hele assor�ment biologisch is, niet alleen de hardlopers.

Pionier in biologische belangenbehartiging voor onder
meer BioNederland handelsvereniging, Biologische
speciaalzaak promotiebureau, Bionext, OPTA Europe en
stichting EKO.

Bavo van den Idsert

- Column -

landbouw. Alle preien zijn bijvoorbeeld even dik en op
exact hetzelfde moment te oogsten. Het grote
probleem is echter dat er maar één plaag, schimmel of
voedingstekort hoe� op te treden en al je planten zijn
weg. Als je daarnaast zaad wint van een hybride plant,
dan krijg je niet hetzelfde ras weer terug. De
eigenschappen verdwijnen en de planten worden als
het ware ‘gehandicapt'. Dat is nadelig voor de boer,
maar guns�g voor de zaadteler omdat de boer hierdoor
verplicht wordt om elk jaar nieuw zaad te kopen.
Uiteindelijk krijg je wereldwijd een monopolie op het
zaad door hybride veredeling.

De hybride zaden kunnen erg snel ontwikkeld worden.
Dit maakt men con�nue bezig is met bijvoorbeeld een
ras ontwikkelen dat tegen een bepaalde ziekte kan.
Echter, in de prak�jk blijkt dat de ziekte zich veel sneller
ontwikkelt. De resisten�e van het zaad loopt daarmee
achter. Bij zaadvaste rassen spreekt men over
toleran�e; dit betekent dat je misschien een deel van je
planten verliest, maar niet alles in tegenstelling tot bij
hybride rassen.

Wat gebeurt er als zaadvaste rassen
verdwijnen?
Ten eerste wordt het aanbod van rassen kleiner. Het is
moeilijker om bij de kerneigenschappen te komen om
nog maar te zwijgen van de vele patenten die er zijn
waardoor het steeds las�ger wordt om een ras door te
kweken. Ten tweede wordt de biodiversiteit
verminderd. De planten hoeven niet meer af te bloeien,
omdat zaad al�jd gekocht moet worden. Als derde
worden de gewassen erg a�ankelijk van andere
factoren zoals pes�ciden om andere omstandigheden
aan te kunnen; de plant is niet bestand tegen diverse
omgevingen. Ook wordt de voedzaamheid aangetast,
omdat rassen gekweekt worden op produc�e-
eigenschappen.

Uiteindelijk krijg je door hybride
veredeling wereldwijd een
monopolie op het zaad

Tenslo�e noemt Teun nog dat in derdewereldlanden
boeren het hoofd amper boven water kunnen houden,
omdat ze elk jaar zaad moeten kopen en te weinig geld
hebben om de planten te voeden waar nodig voor een
goede oogst. Ze worden a�ankelijk gemaakt van de
zadenkwekers. Dit als antwoord op mijn vraag wat dit
probleem wereldwijd maakt.

Waarom kiezen voor Bingenheimer
Saatgut?
Bingenheimer Saatgut is een bedrijf zonder
winstoogmerk. Zij telen alleen maar zaadvaste rassen
zonder patenten om iedereen de mogelijkheid te geven
zelf door te kweken met het ras. Zij telen echt op smaak
en werken nauw samen met de veredelaars bij
Kultuursaat. Daarnaast telen zij alles biologisch-
dynamisch.

Het werken met zaadvaste rassen en het lokaal telen
van voedsel ziet Teun gelukkig steeds meer
terugkomen. Denk aan de zelfpluktuinen of de
groentekrat-abonnementen. “We moeten naar
kleinschaliger lokale landbouw gaan, zodat alle rassen
onder lokale omstandigheden goed groeien, waar de
boer zelf weer zijn eigen zaadgoed gaat telen en
controle hee� over wat er op zijn veld gebeurt en waar
hij verder mee wil telen.” Elk straatje hee� zijn eigen
zaadje...

Gerianne Bokkers



10 11

Biokaas Kinderdijk

Tientallen jaren geleden is op de huidige bedrijfslocatie een
veehouderij gestart door de familie Van den Haspel. Naast de
agrarische activiteiten heeft mevrouw Annigje van den Haspel
(1916-2015) hier tot op hoge leeftijd ambachtelijk kaas
gemaakt.

Andre van Houwelingen, die hier als kind al vaak rondliep,
wordt werkzaam in het bedrijf na het overlijden van de heer van
den Haspel. Hij werd hierbij mede gedreven door zijn liefde
voor dieren, het boerenleven en zijn nieuwe passie: kaasmaken.
In 2011 wordt er flink verbouwd en gemoderniseerd en het
assortiment breidt uit met geiten- en schapenkaas. De
ambachtelijke manier van werken blijft behouden.

Wij vinden vooral de oude kaas en overjarige kaas heel erg
speciaal vanwege de volle romige diepe smaak.

www.biokaaskinderdijk.nl

Island Bakery
Op het prachtige schotse eiland Mull, een van de
schotse Hybriden, bevindt zich The Island Bakery,
producent van hele lekker koekjes.
Joe en Dawn Read zijn hier in 1994 vanuit een
omgebouwde garage gestart met het bakken van
brood. In 1996 kochten ze een winkel om daar
banketdelicatessen te maken. Om aan de groeiende
vraag te voldoen, ontwikkelden ze een aantal
koekjes die ook buiten het eiland verkocht kunnen
worden. Ze begonnen met vier soorten, waarbij
kwaliteit, en niet kwantiteit, leidend was. In 2012
openden ze een nieuwe bakkerij, waarin ze bakken
met lokaal opgewekte energie en op hout gestookte
ovens.

Inmiddels bakt Island Bakery al veel meer soorten
koekjes, waarvan aan beperkt aantal in Nederland
en bij Nieuw Mos verkrijgbaar is.

www.islandbakery.scot

Attitude voor baby’s en kinderen
De attitude baby lijn is gemaakt van uitsluitend natuurlijke Wat maakt
de Attitude baby leaves-lijn zo uniek? De producten zijn gemaakt van
uitsluitend natuurlijke en veilige ingrediënten, ze zijn hypoallergeen en
veilig in gebruik voor de gevoelige babyhuid. Bovendien zijn alle
producten veganistisch en hebben een heerlijke geur. Voorbeelden van
ingrediënten zijn: bosbessenblaadjes en extracten van rode biet, welke
een anti-oxidatieve en versterkende werking heeft. De Attitude baby-lijn
voldoet aan strenge Canadese kwaliteits- en veiligheidsnormen. De
flessen zijn vervaardigd uit HDPE 2 plastic, de kunststof die het
makkelijkst recyclebaar is. De producten zijn getest en goedgekeurd
door ouders die bijzondere aandacht hebben voor het effect van
producten op het welbevinden van hun kinderen. Zijn geven aan:
“zeer effectief met een aantrekkelijk design en een prettige geur”.

www.attitudeliving.com

Imkerij De Oase
Elmar Mook, geboren in 1980 in Amsterdam, gaat op zijn 19e de

Warmonderhof volgen, een opleiding tot biologisch-dynamische boer. In
deze periode is hij gefascineerd geraakt door bijen. Begonnen als
hobbyimker besluit hij in 2012 het aantal volken uit te breiden en

beroepsimker te worden.

Imkerij De Oase produceert biologische honing in Nederland.
Elmar houdt zich daarvoor aan de Europese regels voor de biologische

landbouw. Ook gaat hij op een aantal punten vrijwillig verder.
De bijen verzamelen de nectar voor de honing alleen op plaatsen waar

ruim voldoende aanbod van onbespoten bloemen is. De honing wordt
tijdens en na de oogst niet boven 30 graden verwarmd, maar onbewerkt in

potjes afgevuld. Het is dus ‘rauwe honing‘.

www.imkerijdeoase.nl

Van de Oorsprong
Het Arnhemse Van de Oorsprong levert ons via onze
groothandels dagelijks verse quiches en verse soepen. De
Oorsprong werkt uitsluitend met biologische ingrediënten, die
zij betrekt van leveranciers die ze persoonlijk kennen.

Voedzame, biologische producten zonder toevoegingen; lekker
én met porties op maat, dus geen verspilling. Geproduceerd in
een bedrijf dat kansen biedt aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De verpakkingen zijn gemaakt van gerecyclede
petflessen.

www.vandeoorsprong.com

Producenten uitgelicht

Als een van de eersten produceerde het
Blauwe huis, vernoemd naar de kleur van het
huis van de oprichter Trees Boeke, biologische
kruiden dit op verzoek van antroposofische
artsen in het Drentse Koekange. Drie pijlers
vormen de basis van haar kruidenkwekerij:
aardevriendelijk/biodynamisch, economisch
efficiënt en sociaal open, met plek voor de
ontwikkeling van mensen. Ze begint met 1
hectare land en levert rechtstreeks aan
natuurvoedingswinkels en aan Weleda.

In de jaren die volgen groeit en breidt de
onderneming uit met meerdere ondernemers
naar 10 hectare grond. Naast het drogen van
kruiden worden de meest uiteenlopende
kruidenmixen en theemengsels gemaakt.

ww.hetblauwehuis.nl

Het Blauwe Huis

Achter veel van onze producten en producenten zit een bijzonder verhaal, in elk
magazine lichten we een aantal producenten uit en vertellen kort het verhaal.
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Vitaliteit van water: de unieke was- en
schoonmaakproducten van Sone�

Dat Sone� een van de meest duurzame schoonmaakmerken is, was mij bekend. Eenmaal
verdiept in de vitaliserende processen die ze toepassen op het water in hun producten,
raakte ik enor� ver�ast door dit bijzondere merk uit Duitsland, dat is gewor�eld in de

ant�oposofische leer van Rudolf Steiner.

De st��ct�ur van water ver�aadt de vitaliteit
Het begon allemaal eind jaren 1960. De natuur-
wetenschapper Johannes Schnorr onderzocht het effect
van wasmiddelen op de waterkwaliteit door middel van de
waterdruppelpatroonmethode. Die werkt middels de
uitvergrote foto van een waterstructuur. De structuur van
het water met regulier wasmiddel is chao�sch van vorm,
terwijl de structuur van bronwater harmonie en
sierlijkheid uitstraalt. Hiermee ontdekte Schnorr wat een
enorme vervuiling de des�jds reguliere wasmiddelen in
het water brachten. Hij bedacht een concept voor een
snelle en 100 % biologisch a�reekbare was- en
schoonmaakmiddelenlijn, waaruit Sone� is voortgekomen.

Een bedrijf gebaseerd op idealen
Inmiddels is Sone� een s�ch�ng zonder winstoogmerk
geworden en staan er mensen aan het roer met een
missie: de ongebreidelde vernie�ging van de natuur
ombuigen en omze�en in een impuls voor wederopbouw.
De overtuiging van Sone� is dat alleen een op idealen
gericht ondernemerschap echt toekomstbestendig is.
Hoe doet het schoonmiddelenmerk dit? Onder andere
door eventueel gemaakte winst in te ze�en voor
onderzoek naar biologische landbouw, zaden en water, het
ontwikkelen van alterna�eve testmethoden voor
dierproeven, ecologische bijenteelt en een
verscheidenheid aan ecologische, culturele en ar�s�eke
ini�a�even. Ook werkt Sone� samen met de lokale
Camphill, een sociale werkplaats, die een gedeelte van de
e�ke�ering van de verpakkingen verzorgt.

Alleen een op idealen gericht
onder�emerschap is echt toekomstbestendig

De allerbelangrijkste taak die Sone� voor zichzelf ziet is
om zorg te dragen voor het element water. Dit zorgdragen
voor water doen zij op een aantal bijzondere manieren,
waarbij de antroposofie een belangrijke inspira�ebron is.

Gewer�eld en gevitaliseerd water
Bij Sone� zien ze water als het eigenlijke
schoonmaakmiddel. Al het water dat ze gebruiken voor de
producten wordt eerst gevitaliseerd. Het water stroomt
drukloos door een twaalf-eivormig glazen systeem en
ontwikkelt zich, terwijl de stroom versnelt, tot prach�g
gevormde draaikolken. Zo krijgt het leidingwater de
kwaliteit van bronwater uit tot nu toe onaangetaste
gebieden. Tevens is er in elk van de twaalf
werveleenheden een kristal gecentreerd zodat het water
energie in zich kan opnemen. Dit bijzonder vitale water is
het hoofdingrediënt van alle was- en reinigingsproducten
van Sone�.

Het nabootsen van een nat�urlijke st�oming via de
Lemniscaat
Een ander bijzonder procedé is het ritmiseren van goud,
wierook, mirre, laurierblaadjes, olijfolie, rozenhout en
maretak. Deze ingrediënten worden fijngemalen en
geemulgeerd met water, waarna ze worden geritmiseerd
in de oloïde mixer welke een lemniscaat vormige “8”-
beweging maakt. Op deze manier wordt het meanderende
effect van een rivier nagebootst en ontstaat er een
levensbevorderende, opbouwende impuls. De
geritmiseerde “balsamico”-toevoeging, zoals ze deze
noemen, zit in alle was- en schoonmaakmiddelen
verwerkt.

Gerit�iseerde maretak in de Mistelfor� body lotions
en oliën
Sone� hee� sinds enige �jd een lijn met body lo�ons en
oliën, de Mistelform-lijn. Ook hier gaat een bijzondere
behandeling aan vooraf. Ze gebruiken hiervoor de
maretak, een plant die al ver in de geschiedenis gebruikt
werd als geneeskrach�g kruid. In de Kel�sche taal
betekent maretak zelfs “genezer van al”.
Een combina�e van de winter- en zomer-maretak, als twee
tegenpolen, worden als waterige stoffen samen
geritmiseerd in een oscillator. De tegenpolen komen als
tegengestelde draaikolken in elkaar, waardoor er een
nieuwe, getransformeerde, substan�e ontstaat, een
nieuwe maretak. Deze nieuwe kwaliteit van maretak kan
s�muleren om tegenpolen bij elkaar te brengen in de
mens, werkt harmoniserend en gee� het gevoel van een
beschermende omhulling.

Het is de mysterieuze aard van water om
draaikolken te vor�en waar het kan, zoals bij
vrij st�omende beekjes.

De nat�urlijke beweging van water breng� leven
Juist bij het onder hoge druk voortstuwen van water door
rechte leidingen wordt de natuurlijke vitaliteit van het
water geremd en aangetast. Zowel in het wervelsysteem
als in de Oloïde en Oscillator ontstaat de natuurlijke
beweging van water. De lemniscaat als het meanderen, de
vortex en de golf zijn de drie basisvormen van water. Deze
brengen leven (vitaliseren) het water en brengen het in de
oorspronkelijke staat terug. De lemniscaat staat tevens
veel dichter bij de beweging in het leven dan de rota�e
van gewone machinale processen.

Modulair wassysteem voor zuinig en ecologisch
gebr�ik
Sone� werkt met een modulair 3-stappen-wassysteem.
Aan de hand van de hardheid van het lokale water en de
mate van vuil van de was, kun je precies doseren, hetgeen
zowel economische als ecologische voordelen hee�.
Het assor�ment, dat je ook bij Nieuw Mos kunt vinden, is
heel breeg: van hoofdwasmiddel tot ossengalzeep en
producten speciaal voor wol en zijde. Daarnaast zijn er
diverse afwasmiddelen, handzepen en reinigers voor het
gehele huis. Op de website www.sone�.eu vind je veel
handige was�ps.

Anique de Wit
Sone� Management Oliver Groß, Rebecca Kramer, Kers�n
Schramm, Andreas Roth

In de oloïde beweegt het water zoals een meanderende rivier om zo
een vitaliserende impuls te krijgen.

druppelpatroon van
leidingwater

druppelpatroon van
bronwater

geritmiseerde balsamico addi�even zi�en in elk schoonmaak en wasproduct

Oscillator voor het rit�iseren van Maretak

Water�er�el systeem om water te
vitaliseren

Dit ar�kel is tot stand gekomen met speciale
dank aan Ton Severrien van Greensprout, die
het merk Sone� vertegenwoordigt in
Nederland.
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Het verhaal over het ontstaan van dit duurzame kledinglabel

De duurzame kledingindustrie staat nog in haar kinderschoenen en heeft
pioniers nodig die hun dromen durven te volgen en zorgen dat de wereld
van morgen er echt anders uit ziet. In de productie van kleding en
arbeidsomstandigheden van de maaksters valt nog zoveel te verbeteren.
Gelukkig hadden Judith en Janneke de moed om hun leven volledig om te
gooien en hun dromen te volgen. Het begon met een paar items een groeide
uit tot een eigen duurzaam kledinglabel.

Het prille begin
In 2008 ontmoeten Judith en Janneke elkaar op
Jakarta wanneer ze allebei een rondreis tijdens hun
studietijd maken. Het klikt en de basis voor een lange
vriendschap wordt gelegd. Tijdens hun rechtenstudie
in Groningen zijn rechtvaardigheid en mode twee
onderwerpen die hun interesse hebben, de een vanuit
beroepsmatig oogpunt en de ander vanuit hun
persoonlijke interesse. Het duurt nog bijna tien jaar
voordat dit allemaal bij elkaar komt en de kans zich
voordoet om deze te combineren.

Jakarta
In 2017 verhuist Judith met haar gezin naar Jakarta
vanwege het werk van haar partner. Judith en Janneke
grijpen deze gelegenheid aan om, na jarenlang in de
advocatuur gewerkt te hebben, een carrièreswitch te
maken en de eerste stappen naar een webshop met
duurzame kleding te zetten. Allereerst werken ze
daarvoor samen met een andere Nederlander die
daar een duurzame productielocatie aan het
opbouwen is. Dit blijkt echter niet helemaal te
matchen met wat zij voor ogen hebben. In 2019
besluiten Judith en Janneke om hun businessmodel te
veranderen. J label was geboren. Ze ontwerpen,
produceren en verkopen. Eerst alleen direct via hun
webshop maar al snel ook aan winkels die de kleding
graag in hun collectie willen opnemen.

India
Al snel bleek dat Jakarta niet de juiste plek was om
hun kleding te laten maken. Judith en Janneke willen
kleding die vrouwelijk is, comfortabel, draagbaar en
fashionable. Daarvoor zijn mooi geweven, soepele

stoffen nodig. En naaisters die overweg kunnen met
deze stoffen, naaisters die de vaardigheden hebben
om plooitjes, smokwerk en ruches te maken. In India
worden deze stoffen geproduceerd en zijn er
naaisters die er, vanuit een lange traditie, goed mee
overweg kunnen. Zo kan de werkgelegenheid blijven
in het land waar de ruwe materialen vandaan komen;
een belangrijke overweging voor Janneke en Judith.

Judith en Janneke beginnen een zoektocht naar
duurzaam geproduceerde stoffen én naar een
gecertificeerde kledingproductielocatie. De inzet van
een duurzaamheidsexpert is daarbij van groot belang.
José Koopman helpt hen in de wirwar van
kledingfabrieken en certificaten in India. Uiteindelijk
kiezen zij voor Fabstract Clothing en Oriënt Fashions;
deze zijn GOTS-, Fairtrade- en SA 8000- gecertificeerd.

De J van Justice
De J uit J label komt natuurlijk van de voorletters van
hun namen en ook van Jakarta, de plaats waar Judith
en Janneke elkaar hebben ontmoet. Maar de J staat
ook voor Justice. Vanuit hun achtergrond in de
advocatuur zijn de onderwerpen maatschappelijke
verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid voor hen
van belang. Met J label kunnen ze deze inhoud in de
praktijk toepassen. Alle medewerkers werken onder
faire omstandigheden met een loon waarvan goed
geleefd kan worden.

Women’s empowerment
Tijdens mijn gesprek met Judith en Janneke kan ik
allereerst natuurlijk het enthousiasme over hun
kleding ervaren. Maar ook de voelbare verbinding met

de vrouwen die de kleding produceren. Op hun
website staat een indrukwekkende film over de
maaksters van hun kleding. Een mooi moment is als
de maaksters op een mobiele telefoon de foto’s
bekijken van de draagsters van de door hen
geproduceerde kleding. “Kijk, die jurk komt uit mijn
kledinglijn,” wordt er vol trots gezegd.

Voor vrouwen in India is het nog niet zo
vanzelfsprekend om aan het werk te zijn. Maar als ze
dat wel, onder goede omstandigheden kunnen, biedt
dat een mogelijkheid om financieel onafhankelijk te
zijn en voor zichzelf en hun gezin te kunnen zorgen. Er
zijn wel 60 paar handen met een kledingstuk bezig
voordat het gedragen kan worden. Dat zijn 60
gezinnen die daarvan leven.

Ook naar de kant van de draagsters toe zie ik deze
‘women’s empowerment’. Judith en Janneke
ontwerpen kleding vanuit hun eigen inspiratie, items
die ze soms zelf missen in het duurzame
kledingaanbod. De kleding is voor vrouwen die er
verzorgd uit willen zien, die werken, die voor de
kinderen zorgen, die met hun vriendinnen afspreken.
Kleding die comfortabel draagt en voor verschillende
momenten geschikt is; alles is goed met elkaar te
combineren. Kleding van stoffen en materialen die fijn
dragen, lekker zitten en die goed gemaakt zijn.

J label bij Nieuw Mos
Vanaf voorjaar 2023 hebben we J label in ons
assortiment opgenomen. Het is een merk dat
duidelijk laat zien dat fashion en duurzaamheid heel
goed samen kunnen gaan. Als je alleen al aan de
stoffen voelt en de kwaliteit van het stikwerk ziet,
word je al helemaal blij. Ter kennismaking met de
kleding van J label hebben we voor voorjaar/zomer
2023 gekozen voor een serie met meer naturel tinten
gecombineerd met een variant op de tijgerprint en
een serie met prachtige roze en lila tinten in zacht
glanzende stoffen. Kom gerust voelen, passen en
genieten.

www.jlabel.com

Anita Groenendijk

“We kiezen ervoor om te produceren in de landen waar onze grondstoffen
vandaan komen, zodat we de werkgelegenheid behouden in deze landen, waar
goede banen meestal schaars zijn. Voor ons is dit duurzame en lokale productie.”

“Van maakster tot draagster,
de hele keten is belangrijk.”
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WE KIEZEN IN HET DUURZAME WARENHUIS VOOR PRODUCTEN DIE MET
ZORG EN AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU ZIJN GEMAAKT. VANWELKE

BEDRIJVEN KOMEN ONZE WAREN? EN WAAR ZIJN ZE VAN GEMAAKT? IN ELK
MAGAZINE LICHTEN WE ER EEN AANTAL KORT TOE.

Vrouwelijke, kanten lingerie die ook
nog eens duurzaam is en fijn aanvoelt.
Dat is Underprotec�on. Dit in 2010
opgerichte Deense merk combineert
fashion en zorg voor het milieu op een
hele mooie manier. De prach�ge
duurzame lingerie is volledig gemaakt
van duurzame materialen zoals
gerecycled polyamide en biologisch
katoen. Een groot deel van de collec�e
is veganis�sch en goedgekeurd door
Peta. Zij (en ook wij) willen dat elke
vrouw zich mooi voelt ongeacht vorm
of maat.

www.underprotec�on.eu

Vernoemd naar het kleine Jack Russel
hondje Mu, werd het merk Thinking
Mu gestart in 2008. Dit Spaanse merk
hee� haar roots in Barcelona en is
opgezet door een groep vrienden. Zij
kijken met een casual en vrolijke blik
naar mode vanuit het perspec�ef van
produceren met ‘gezond verstand’.
Alle items zijn gemaakt van
biologische of gerecyclede materialen
en geverfd met natuurlijke verfstoffen.
Het wordt fairtrade gemaakt en met
een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

www.thinkingmu.com

Opgezet in 2016 door een fris jong
team in maakt We love the planet
fijne deo's, lippenbalsems, diffusers en
toffe kokosnootkaarsen. Zij houden
net als wij van de aarde en daarom
zoeken zij goed uit waar alle
ingrediënten vandaan komen. Dan
weet je zeker dat wat je opsmeert ook
echt het beste is voor jouw huid en
het milieu. De producten zijn
dierproefvrij en plas�cvrij. De
verpakkingen zijn FSC-gecer�ficeerd.

www.welovetheplanet.nl

Een duurzaam tassenmerk waar
eerlijke handel voorop staat; met dat
idee begon Paulien Wesselink in 2010
dit prach�ge merk. Zij werkt samen
met verschillende partners in India,
omdat daar de armoede door
werkeloosheid erg groot is. De tassen
worden gemaakt van eco-leer dat
gelooid is zonder schadelijke
chemicaliën. O my bag blij� innoveren
met bijvoorbeeld tassen van appelleer,
gemaakt van appelresten. Van soepele
shoppers tot portomonnees of
klassieke schoudertassen, O my bag
hee� een prach�g assor�ment!

www.omybag.nl

Als modelie�ebber zocht Suzanne
naar trendy vegan boots, maar ze kon
niet vinden van wat ze zocht en dus
besloot ze zelf te gaan ontwerpen.
Vernoemd naar haar hond Jane, begon
Suzanne in 2005 met haar merk A
Perfect Jane. Haar missie?
Hoogwaardige producten maken
zonder het leven van dieren op te
offeren. De produc�e van de toffe
cowboyboots vindt plaats in Portugal.
Het leer is grotendeels plantaardig,
vandaar de slogan ‘Walking on plants’.

www.aperfectjane.nl

Van amandelolie tot mangoboter en
van bijenwas tot sinaasappelolie, alle
ingrediënten van Calendula Care zijn
biologisch en onbewerkt. Puur natuur,
zodat de waardevolle eigenschappen
behouden blijven. De zepen worden
handgemaakt in Bunnik en verpakt in
papier van afgedankte tulpenbollen.
De zepen worden koud gemaakt,
volgens ambachtelijke technieken. Ze
zien er prach�g uit met een
marmerlook. De naam is geïnspireerd
op de goudsbloem, een lokale bloem
vol huidherstellende eigenschappen.

www.calendulacare.nl



18 19

In de huidige tijd is de spijkerbroek het meest populaire kledingstuk voor zowel mannen als vrouwen.Bijna iedereen
heeft er wel een of meerdere in de kast liggen. In ons land worden er jaarlijks 45miljoen spijkerbroeken verkocht,
wereldwijd zelfs 2 miljard.Dat maakt jeans bij uitstek een interessant kledingstuk om duurzaam te produceren!Maar
wat is dan eigenlijk het verschil?

Overschakelen op duurzamere kleding? Beginmet een jeans!

Nog even terug naar het begin van de spijkerbroek
De eerste spijkerbroek werd in 1873 geproduceerd
door Levi Strauss & Co. Dit type broek was
oorspronkelijk bedoeld voor goudzoekers en
mijnwerkers en later als werkkleding. De broeken
waren voorzien van een soort kleine klinknagels
die de zakken verstevigen, vandaar de naam
spijkerbroek. De stof werd gekleurd met indigo en
is daarom blauw. De originele kleur van een
spijkerbroek is die van ongebleekt katoen, dus een
beetje off-white. Het basismodel van de
spijkerbroek is altijd hetzelfde gebleven.

Draag je denim of jeans?
“Heb jij het over ‘denim’ of over ‘jeans’? En waar
komen die namen eigenlijk vandaan? De term
denim stamt van het Franse ‘de Nîmes’ af, wat
aangeeft dat deze stof uit de plaats Nîmes kwam.
De sterke stof die gebruikt wordt voor
spijkerbroeken, werd al enkele eeuwen geleden
voor het eerst geproduceerd als werkkleding. En
nog steeds wordt voor deze sterke stof gekozen
om werkbroeken van te maken. De benaming
‘jeans’ komt oorspronkelijk van de Franse term ‘de
Gênes‘, wat betekent ‘uit Genua’. In de Italiaanse
plaats Genua werden namelijk voor het eerst
broeken, rokken en hesjes van denimstof gemaakt.
Met ‘de Gênes’ werden dus kledingstukken uit de

plaats Genua bedoeld. Deze naam is uiteindelijk
verbasterd tot het Engelse ‘jeans’.” Bron: Jojojeans

Hoe wordt een spijkerbroek gemaakt?
Het productieproces van elke spijkerbroek begint
bij het oogsten van katoen. Voor iedere
spijkerbroek worden ongeveer 150 bolletjes katoen
gebruikt. Deze katoen wordt gewassen, gemengd,
uitgerekt en dan gesponnen. De draden worden
vervolgens geverfd met een indigoblauwe
kleurstof.

Daarna kan de stof geweven worden. Er worden
blauw geverfde en ongeverfde (witte) draden
gebruikt. Daardoor krijg je een blauw gekleurde
buitenkant van de stof en de meer wittige
binnenkant van de stof die dus aan de binnenkant
van je jeans zit. Is de stof ook donker aan de
binnenkant, zoals bijvoorbeeld bij de Lisette Dark
Bleu, dan zijn er twee geverfde draden gebruikt bij
het weven van de stof.

Na het verven van de stof, of het doek zoals het
dan heet, kunnen de patronen uitgeknipt worden
en kan de spijkerbroek in elkaar gezet worden.
Door het wassen van de spijkerbroek wordt deze
weer lichter gemaakt. Hierdoor kunnen er ook
verschillende ‘wassingen’ worden gecreëerd. Is de
spijkerbroek echt als een lichtere blauwe
spijkerbroek bedoeld dan kan deze natuurlijk van
doek worden gemaakt die in eerste instantie
minder donker blauw is geverfd.

Wat kan er duurzamer?
Grote winst kan allereerst worden behaald door
met biologisch geteelde katoen te werken. Het
grootste verschil tussen de biologische en
gangbare katoenteelt is het gebruik van natuurlijke
in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen.
Verder wordt er bij biologische katoenteelt
regelmatig van gewas gewisseld om uitputting van
de grond tegen te gaan. Heb je een spijkerbroek
van biologisch geteeld katoen, liefst met een GOTS-
certificaat, dan betekent het dus dat er geen
chemicaliën in het katoen van je broek zitten –en
ook niet in de bodem. Bij een spijkerbroek van
gangbaar geteeld katoen zitten die er dus hoogst
waarschijnlijk wel in.

Bij het verf- en wasproces kan natuurlijk ook veel
aan duurzaamheid worden gedaan. De verfstof
indigo is van oorsprong een kleurstof uit een plant,
de wede. Tegenwoordig wordt deze ook
synthetisch gemaakt. Katoen heeft van zichzelf een
klein vettig laagje en is daardoor eigenlijk helemaal
niet zo geschikt om te verven. Om de stof
kleurvaster te maken worden er chemicaliën
gebruikt. Bij de productie van duurzame jeans
worden er aan het gebruik van chemicaliën strikte
eisen gesteld: “Bij onze verf- en wasprocessen
richten we ons op het gebruik van nieuwe
technieken en betere chemicaliën met een lagere
milieu-impact. Deze chemicaliën voldoen aan óf de
certificering die het product of de stof heeft of
onze (M) RSL. Onderdeel van dit document is de
Zero Discharge of Hazardous Chemicals MRSL, die
gevaarlijke inputs in de hele keten beperkt.” Bron:
Kuyichi

Een enorme beperking van het waterverbruik is
vooral een opvallend kenmerk van duurzaam
geproduceerde jeans. Allereerst bij de productie
van biologisch katoen in plaats van conventioneel
katoen. Daarnaast bij het in elkaar zetten en
wassen van de jeans zelf. “De industriestandaard
voor het produceren van een spijkerbroek is 7.000
liter. Voor de productie van een paar MUD Jeans
gebruiken wij 393 liter water. Jouw MUD Jeans
bespaart dus 6.607 liter water! Dit wordt mogelijk
gemaakt door de waterrecyclingfabrieken en de
innovatieve wastechnieken van onze fabrieken.”
Bron MUD Jeans.

Bij zowel Kuyichi als bij MUD Jeans wordt er
gebruikgemaakt van nieuwe technieken om het
effect van de wassingen te bewerkstelligen. In
plaats van bleekmiddel om de jeans lichter te
maken wordt er gebruik gemaakt van
lasertechnieken of ozon. Ook wordt er geen
puimsteen gebruikt voor het bekende
‘stonewashed’ effect maar worden er schurende
onderdelen in de machine geplaatst.
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Annemarie Houkes zou het liefst zien dat alle handel eerlijk
was. Als voorzi�er van de werkgroep Fairtrade Leusden
verdiepte ze zich vooral in fairtrade en duurzame kleding
en gebruiksar�kelen. Annemarie is gelukkig getrouwd en
woont met man en zoon in Leusden. Ze werkt bij de
Universiteit Utrecht als manager bedrijfsvoering.

BEKERING

- Column -

Het trok me aan omdat het dik was, een
mooie voorkant had en werd aangeprezen in
superlatieven. Ik las het in de zomer van
2017: A fine balance van Rohinton Mistry. Het
was inderdaad prachtig geschreven. Maar…
wat was het een afschuwelijk verhaal. De
roman speelt in India in de jaren zeventig.
Twee van de vier hoofdpersonen zijn
kleermakers die met hun naaimachines de
mooiste kleding kunnen maken. Door een
kaste-kwestie raken ze hun atelier kwijt en
vinden ze werk bij een naaister die te veel
werk heeft. Dat gaat goed. Totdat er een grote
confectiefabriek wordt geopend in de stad. De
naaister en kleermakers krijgen nog voldoende
opdrachten, maar moeten tegen steeds lagere
lonen leveren. En steeds sneller. Totdat het niet
meer gaat. De twee ambachtslieden belanden
letterlijk in de goot.

Steeds als het erger werd, zuchtte ik diep. “Als
je er niet blij van wordt, dan stop je toch?!”,
zei mijn man verbaasd. Dat kon ik niet. “Wie
ben ik,” dacht ik, “dat ik niet eens wil lezen
over hoe miljoenen mensen op de wereld
moeten leven?” Ik voelde me aan de
hoofdpersonen verplicht om te luisteren naar
hun verhaal. En toen het uit was besloot ik
nóóit meer kleding te kopen dat gemaakt is
door mensen die zijn uitgebuit.

Dat bleek makkelijker besloten dan gedaan.
Hoe weet je welke merken goed zijn? Internet
bood uitkomst. Vooral op de website www.
projectcece.nl kun je snel zien welke merken
welke waarden hebben (duurzaamheid,
eerlijke handel, veganistisch et cetera). Maar
ja, online kun je niets passen. Hoe fijn is het
om nu alweer bijna twee jaar dichtbij huis
terecht te kunnen bij Anita en haar team. Ik
hoef geen merk meer te checken; dat hebben
zij al gedaan. Ouderwets shoppen, zonder
ergens aan te hoeven denken; gegarandeerd
duurzaam en vaak eerlijk. Heerlijk!

Annemarie Houkes

Materialenmix
Speciale aandacht in het verhaal over duurzame
jeans verdient, naast het katoen en het
productieproces, het gebruik van andere
materialen. Belangrijke voorwaarde voor een
duurzame jeans is dat er niet meer dan 4%
elastaan of een andere elastisch of synthetisch
materiaal in mag zitten, anders is de jeans niet
meer recyclebaar. Veel duurzame jeans bestaan
daarom uit bijvoorbeeld 98% biologisch katoen en
2% elastaan. Om de pasvorm (de ‘fit’) voor
bepaalde modellen te verbeteren wordt er daarom
gebruikgemaakt van een mix van materialen. Zo
zijn er bij Kuyichi bijvoorbeeld spijkerbroeken met
daarin gerecycled katoen, polyester, modal
(gemaakt van beukenbomen) en tencel (gemaakt
van eucalyptushout). Dit maakt de stof flexibeler.
En MUD Jeans staat bekend om het gebruik van
post-consumer gerecycled denim, oude
spijkerbroeken die worden verwerkt in nieuwe
denims.

Overschakelen op duurzamere kleding: begin met
een jeans
Met de aanschaf van een duurzame jeans bespaar
je allereerst gemiddeld zo’n 6.000 liter water. In
2022 verkochten we in het Nieuw Mos Warenhuis
ongeveer 500 jeans. Samen met onze klanten
bespaarden we dus drie miljoen liter water! In het
warenhuis hebben we bij de start gekozen voor
een ruim assortiment duurzame jeans, juist omdat
het een artikel is dat iedereen draagt en waarmee
zo snel een behoorlijk positieve impact op het
milieu gemaakt kan worden. De ene jeans is de
andere jeans niet. Zelfs per model kan er per kleur
een verschil in gebruik van garens zijn waardoor de
pasvorm net even anders is. Al onze medewerkers
zijn getraind in het adviseren met betrekking tot de
jeans en we vinden (bijna) altijd het model dat bij
jou het allerbeste past, zowel voor dames als voor
heren. Want een jeans die goed zit en die je vaak
en lang kan dragen is sowieso heel duurzaam.

Anita Groenendijk

Voorjaarsmoeheid. Allergieën. Verkoudheden. Gevoelige huid. Haaruitval.
De overgang van winter naar voorjaar kan flink wat ongemakken met zich
meebrengen. Door de kou, het gebrek aan licht en onze behoe�e aan
warmte en troost eten we in de winter vaak wat ve�er en meer
meelproducten. In de transi�e naar het nieuwe seizoen gaan we vaak
meer bewegen en sporten, waardoor gifstoffen vrijkomen, met
bijbehorende klachten. Een detox kuur kan ons lijf nét dat steuntje geven
dat het nodig hee�.

Tuna licht toe: “Het beste is om het hele jaar rond te detoxen vanwege
het hoge gehalte aan gi�ige stoffen in onze omgeving, maar om de drie
maanden is sowieso aan te raden. Niet alleen om fysiek te ontgi�en,

De Nieuw Mos Lente-Detox

Ontspan, reinig en krijg meer energie met eenvoudige detox-
recepten van Tuna

Basis Detox voor het reinigen van je
bloed en je huid

Wat heb je nodig? (voor 2 por�es)
– 1 bosje bladpeterselie
– 1 citroen, geschild
– 1 appel
– gelei van aloë vera (1/6 van een heel blad)
– verse kurkuma, geschild, 2 à 3 cm

Wat moet je doen?
Snij de randjes van het aloë verablad met een scherp
mes af. Maak een snee in het midden van het blad en
pel de schil eraf. Haal de gelei er met een mes uit. De
binnenkant van de schil kun je op je huid doen als
dagcrème of op wondjes.

Mix de aloë veragelei met de overige ingrediënten in
een blender. Drink een por�e op nuchtere maag in
de ochtend en probeer tot twaalf uur niet te eten;
drinken mag wel. Daarna niet teveel en niet te vet
eten.

Doe deze detox zolang je wilt.

maar ook vanwege het mentale aspect dat je sneller zult toegeven aan je vermoeidheid. Je mindset is totaal
anders als je aan het detoxen bent.” In onze gejaagde samenleving is dat een uitdaging. “We proberen vaak de
ziekte zo snel mogelijk weg te krijgen met een drankje of een pilletje. Elke ziekte hee� ook een boodschap;
luister naar je lichaam. Gun jezelf de ruimte om ziek te zijn en het rus�ger aan te doen. Daar zit een grote
mogelijkheid tot heling”, aldus Tuna.

Noot van de redac�e: bij chronische aandoeningen gaat dit uiteraard niet zonder meer op. Als
natuurvoedingswinkel geven wij geen medisch advies.

Detox Recepten
Deze detox recepten zijn niet geschikt voor kinderen, ouderen en zieke mensen. Raadpleeg eerst je arts bij
medicijngebruik.
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Rode Detox voor een energieboost

Wat heb je nodig? – 2 por�es
� 2 middelgrote rode bieten
� 3 (wilde) wortelen
� rood fruit, zoals handje aardbeien of 1 rode appel
� snu�e kaneel
� 1 peultje kardemon of een snu�e kardemonpoeder
� 1 eetlepel extra virgin kokosolie

Wat moet je doen?
Doe de bieten, de wortelen en het fruit in een
sapcentrifuge. Haal de kleine zaadjes uit de
kardemonpeul en stamp ze fijn in een vijzel. Voeg dit
samen met de kaneel toe aan het sapje en roer goed.
Eet de kokosolie er los bij. Dit zorgt ervoor dat de
kruiden beter opgenomen worden en smeert de
binnenkant van de maag en darmen.

Drink een por�e op nuchtere maag in de ochtend en
probeer tot twaalf uur niet te eten; drinken mag wel.
Daarna niet teveel en niet te vet eten.

Doe deze detox zolang je wilt.

Voetenbad Detox bij verkoudheid en
voor ontspanning

Wat heb je nodig?
� teil warm water
� soeplepel kel�sch zeezout
� dessertlepel baking soda (natriumbicarbonaat/
zuiveringszout)
� handje losse citroenmelisse of saliethee

Wat moet je doen?
Los de ingrediënten op in een teiltje met warm
water. Geef je voeten voor het slapen gaan een badje
totdat het water afgekoeld is. Neem er eventueel
een glas warme amandelmelk bij (niet koken!) voor
extra ontspanning.

Doe deze detox zolang je wilt.

Karin van de Wetering

Tuna Aydin (49) is kok bij Nieuw Mos en herbalist & coach bij TunasLight.nl

Sinds de start van het eetcafé in 2017 kookt Tuna in onze winkel de heerlijkste gerechten met een mediterraanse
twist. Als je met haar in een persoonlijk gesprek raakt, gaat ze snel de diepte in en blijkt er een bron van 'oude'
kennis in haar te schuilen over voeding en leefs�jl. Haar kennis over mens en natuur is haar met de paplepel
ingegoten.

Tuna: “Ik ben opgegroeid in een mediterraans paradijsje, tussen de bijen, kruiden, fruitbomen en groenten. Mijn
geboortestad is Izmir (West-Turkije), een grote havenstad met zeer vruchtbare grond en een rijke mix van
culturen en beschavingen. Mijn grootouders hebben mij grotendeels opgevoed. Mijn opa had een stuk land van
4.000 m2 met een groot zomerhuis in een kustdorpje net buiten de stad. In mijn jeugd was mijn hele familie daar
op elk vrij moment te vinden.

“Mijn opa maakte zijn eigen wijn en honing. Als hij in het dorp een bijenkorf moest halen, klom hij vier meter de
boom in en klom ik als klein meisje achter hem aan. In de open velden in de omgeving plukten mijn oma en ik
wilde kruiden. Met zijn kennis en intuï�e verbouwde mijn opa zijn land op een biologisch-dynamische manier. Hij
was een bijzonder wijze, vriendelijke, avontuurlijke en eigenzinnige man. Hij kon met de natuur communiceren
en er goed voor zorgen. Van de naaldbomen haalde hij hars, mengde het met bijenwas en smeerde er de
wonden van andere bomen mee in. Er kwam voldoende voedsel van het land voor onze hele familie en we
ruilden olijven en granen met buren en dorpelingen, zodat we zo goed als zelfvoorzienend waren.
“Als ik ziek was, vroeg mijn opa: ‘Wat vertelt deze ziekte je?’ Ik kreeg dan thee of een voetenbad van onze eigen
kruiden. Deze kennis zit heel diep in mij verankerd, en tezamen met zel�ennis kan ik mensen bijstaan om op een
natuurlijke wijze te helen.”
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Boekenbezieling
Een lente vol inspiratie
voor het nieuwe
groeiseizoen. Drie
mooie boeken over
tuinieren en kruiden,
getipt door het team
van Nieuw Mos.

Veel leesplezier!

Kruid en Mens
Marlies Engels

Al lezend leer je heel veel over
de werking van kruiden, de
plantenfamilies en hoe je de
kruiden kunt inzetten in je
dagelijks leven. Zeer compleet
en pakkend geschreven!

Anique de Wit

Het Brandnetelboek
Natasja van der Meer

De brandnetel is misschien wel de
meest ondergewaarde plant die er
bestaat. Toen ik zelf een
kruidenjaar op de Kraaybeekerhof
deed leerde ik de plant kennen als
een veelzijdige alleskunner. Vol
vitaminen, maar wist je dat er ook
kleding van gemaakt wordt?

Anita Groenendijk

Zeven stappen naar
een natuurlijke
moestuin
Frank Anrijs

Hét boek voor iedere ervaren of
beginnende moestuinier.
Moestuinieren samen met de natuur
door praktische principes als
mulchen, schijnbare chaos en niet
spitten toe te passen.

Gerianne Bokkers


