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Steeds meer meubels en woonaccessoires worden geproduceerd
van hout, vilt en andere eco-materialen. Veelal in groen,
want die kleur heeft een rustgevende werking (weten we uit het bos).
Tekst: Anita Bijlsma. Styling: Marit Saladini, Angela Link (assistent). Fotograﬁe: www.fotolemaire.nl.

WONEN
WONEN
V.l.n.r. Walnootkleurige bijzettafel ‘Lunar’ € 825,(Designonstock.com & Kok Wooncenter), groenige
vaas ‘Blown glass’ maat L € 79,- (Nijhof), vintage
groene spuitfles € 15,- (Spoor 38), onderzetter van
Fair Business € 15,- (Unseen Products), beker
‘Ljuvlig’ € 0,79 (Ikea), driezitsbank ‘Hopper’, stof zuiver scheerwol ‘Divina’ € 2099,- (Designonstock.com
& Kok Wooncenter), groen kussen van ecologisch
katoen ‘Pillowcase-company’ incl. donsvulling € 35,(Coco-mat), bruin-beige vilten kussen ‘Flower’
€ 120,- (Nijhof), geribbelde pot van cement 43x33 cm
€ 17,95 (Intratuin), bamboe fauteuil € 395,- (Nijhof),
beige katoenen kussen met bordeauxrood bloempatroon ‘Mara’ € 9,99 (Kwantum). Op de voorgrond:
bijzettafel € 125,- en mand € 135,- uit de Piet Hein
Eek-collectie (vanaf eind februari op www.fairtrade.nl),
juten karpet ‘Astarti 30’ in blauwtinten 170x240 cm
€ 270,-, poef van ecologisch katoen ‘PillowMarrow Big’ € 155,-, mosgroene gebreide plaid
van ecologisch katoen met wafelstructuur ‘BlanketVirginia’ 240x270 cm € 118,- (alles Coco-mat).
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Fair Trade by Piet Hein Eek
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan introduceert Fair Trade Original
binnenkort een speciale collectie ontworpen door Piet Hein Eek. De ontwerper die al jaren veel gebruikmaakt
van resthout, kent het probleem waar
kleine houtbewerkers in ontwikkelingslanden vaak tegenaan lopen.
Het klimaat is daar vochtig en ze hebben geen droogovens, dus zodra hun
producten in het Westen aankomen,
begint het hout krom te trekken. Met
dat gegeven in zijn achterhoofd ontwierp Piet Hein Eek een serie manden,
onderzetters en schalen opgebouwd
uit dunne latjes hout die aan elkaar
worden geregen en geen last hebben
van het verschil in luchtvochtigheid.
Vanaf eind februari verkrijgbaar in de Fair Trade
Shops, Wereldwinkels en Waar winkels. Meer
informatie op: www.fairtrade.nl.

Een schoon binnenmilieu
Doordat tegenwoordig de meeste huizen goed geïsoleerd zijn, kan het gebeuren dat de lucht binnenshuis meer
vervuild is dan buitenshuis. We zijn
zelf namelijk de grootste vervuilers.
Simpelweg door te koken, te wassen
en te ademen. Daarom zijn planten in
huis zo’n goed idee: die zuiveren de
vuile lucht. Maar planten alleen zijn
niet genoeg voor een fris huis. Ook
goede ventilatie is belangrijk. En dat

betekent dat frisse lucht via de droge
ruimtes zoals slaap- en woonkamer
kan doorstromen via openingen, roosters en dergelijke en dat de vuile lucht
het huis verlaat via de natte ruimtes
zoals de badkamer. Dat kan bijvoorbeeld door een rooster boven het raam
of een plafondventilator die is aangesloten op een afvoer naar buiten.

Nooit meer chloor
Vroeger kon de hele straat naar chloor
ruiken als een buurvrouw even haar
straatje had schoongeschrobd. Maar
dat is verleden tijd. Want er zijn genoeg
middelen die net zo schoon maken en
veel minder belastend voor het milieu
zijn. Het is nergens meer voor nodig
om schoonmaakmiddelen met chloor
of oplosmiddel te gebruiken. Geconcentreerde schoonmaakmiddelen met
een eco-label zijn volop verkrijgbaar.
En door de juiste dosis te gebruiken,
voorkomt u onnodige watervervuiling.
Eindeloos recyclen
Als het om afvalscheiding gaat, zijn
Nederlanders heel goed bezig. GFTbakken, glasbakken, papierbakken,
kledingbakken, tegenwoordig zijn
er zelfs inzamelpunten voor plastic.
Maar het kan beter, met het ‘cradle to
cradle’-principe, wat letterlijk betekent: van wieg tot wieg. Het principe
is een nieuwe kijk op duurzaam ont-

LINKERPAGINA Buistafel en buisbank ‘Broadway’ van gerecycled ijzer en
gietijzer 67x120x80 cm en 45x200x45 cm € 600,- en € 815,- (De Troubadour).
Op de tafel, v.l.n.r.: vaas 19x70 cm € 19,95 (Intratuin), plantenspuit ‘Vildbär’
€ 0,99 (Ikea), zwart emmertje € 3,49 (Intratuin), glazen vaas ‘Vasen’ € 2,29 (Ikea),
groenige vaas ‘Blown Glass’ maat L € 79,- (Nijhof), sierpot 24x26 cm € 11,95
(Ikea), grijze beton-look plantenschotels uit de ‘Mandel’-serie vanaf € 1,49 (Ikea),
bamboe bordjes vanaf € 0,35 p.st. (Nijhof). Op de bank, v.l.n.r.: conische vaas
19x70 cm € 19,95 (Intratuin), aardewerken vaas ‘Havtorn’ € 8,99 (Ikea), stolp
‘Glass Cover’ € 44,95 (Intratuin), plantenpot ‘Tidy’ van gerecyclede banden
€ 9,50 (Nijhof), bolmos in houten kistje € 3,99 (Intratuin). Op onderste plank:
schaal van aardewerk ‘Havtorn’ 31x10 cm € 8,99 (Ikea). Op de grond: houten
dienblad 48x37x8 cm € 24,95 (Intratuin), groene plantenpot € 19,95 (Intratuin).
RECHTSBOVEN Verzinkte vuilniszakhouders € 69,79 p.st. (www.0900afvalbak.nl),
grijs zinken dienblad € 14,95 (Intratuin), transparante ronde vaas € 24,95 (Intratuin).
Keukenontwerp via Piet-Jan van den Kommer (www.vandenkommer.nl).

ZELFMAAK
IDEE
AFVAL SCHEIDEN IN DE KEUKEN
Benodigdheden voor 3 afvalzakken: • 3,30 m ongebleekt pitjeskatoen van 150 cm breed € 3,95 p.m (De
Boerenbonthal) • vilten lapje 20x30 cm € 0,70 (Jan de
Grote Kleinvakman) • oude legerpukkel vanaf € 5,- (legerdumpwinkel) • computer en thuisprinter • een goede
naaimachine en naaigaren • verzinkte vuilniszakhouders
met binnenring doorsnede 44 cm, hoogte 103 cm,
110 liter inhoud € 69,79 p.st. (www.0900afvalbak.nl)
Werkwijze: print vanaf de computer blokletters uit die
de woorden ‘papier’, ‘karton’ en ‘plastic’ vormen, van
15 à 18 cm hoog. Dit zijn de mallen voor de stoffen letters. Knip de papieren blokletters uit en speld deze op
de stof, waarmee u de afvalzakken gaat beletteren. In
dit geval gebruikten wij als materiaal voor de belettering
vilt en de buiten- en binnenkant van een oude canvas
pukkel (schoudertas). Knip nu de stoffen letters netjes
uit. Knip het pitjeskatoen in drie banen van 110 cm x
stofbreedte (150 cm). Versmal de stofbreedte van 150
cm naar 120 cm door er 30 cm af te knippen. Vouw
elke baan dubbel, zodat een dubbele lap van 75 cm
breed ontstaat, en leg die met de vouw naar rechts
neer. Speld nu de letters gecentreerd op de stof, op
een derde vanaf de bovenkant. Stik de letters vast op
de stof. Stik nu de linker zijnaad en onderkant dicht met
de naaimachine. Leg een dubbele zoom in de bovenkant van de stof en stik deze vast. Vouw de stoffen zak
om de buitenring van de vuilniszakhouders en klem de
stof vast met de binnenring
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werpen. Het houdt in dat een product
vanaf het moment dat het gemaakt
wordt, volledig gecomposteerd kan
worden of eindeloos te recyclen is. De
grootste voordelen: er zijn geen negatieve gevolgen voor het milieu, noch
voor onze gezondheid.

Wassen met regenwater
In sommige gemeenten is ooit besloten om de regenwaterlozing aan
te laten sluiten op het riool. Soms
had dat nogal wat voeten in de aarde,
zeker als het oude huizen betrof waar
rioleringen omgelegd moesten worden om dit te realiseren. Tegenwoordig komt men hiervan terug en is de
ouderwetse regenton in ere hersteld.
Want dat is natuurlijk prima water
om de tuin mee te besproeien. Maar
er zijn meer toepassingen. Zo kan regenwater ook gebruikt worden om de
wc mee door te spoelen én kun je met
schoon regenwater wassen. Doordat
hemelwater van zichzelf heel zacht is,
heb je geen wasverzachter nodig en
wordt kalkaanslag in de wasmachine
voorkomen.
Zuinig met water
Maar ook met gewoon water kunnen
we zuiniger zijn. Met een doorstroombegrenzer op de douchekraan of een
spoelonderbreking op het toilet ben je
er nog niet. De grootse besparing voor
de douche is nog steeds de waterbesparende douchekop. Minder lang en

minder vaak douchen levert natuurlijk
ook heel veel op. En voor het toilet?
Daar kun je kiezen voor een 6-liter toilet met spaarknop.

Bewust schilderen
Milieuvriendelijk je huis schilderen,
dat lijkt een hele opgave. Maar het kan
echt! Bijvoorbeeld door te kiezen voor
een verf zonder oplosmiddelen, zoals
krijtverf, maar ook voor milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Want
iedereen weet: voordat je kunt verven
moet er eerst ontvet worden. Ontvet
houtwerk met soda in plaats van ammoniak. En gebruik als ‘afbijtmiddel’
liever gewoon schuurpapier. Het is
zelden nodig alle verf eraf te halen.
Als de oude verflaag er nog strak op
zit, dan is dat een prima ondergrond.
Even checken? Tik met de achterkant
van een schroevendraaier voorzichtig
op het houtwerk. Blijft de verf zitten? Gewoon laten zitten, dat scheelt
grondverf.
Achter het behang
Voor wie gaat behangen, is het handig
te weten dat papier- en acrylbehang
milieuvriendelijker zijn dan vinyl- of
textielbehang. Of, nog beter, behang
van gerecycled papier. Voor het behangen heb je natuurlijk ook lijm nodig.
Kies dan voor een variant die u zelf
moet aanmaken met water, daarin zitten tenminste geen schadelijke middelen die wel in vloeibare lijm zitten.

BOVEN Wandverf SC 72 Sapphire-groen uit ‘Shabby chic’-collectie € 49,50
voor 2,5 l (Painting the Past), zwart-grijze tafelloper van lokta-papier 40x180 cm
€ 49,- (Unseen Products), bamboe bordjes 22 cm € 0,45 en 18 cm
€ 0,35 p.st., bloempot ‘Tidy’ van gerecyclede banden € 9,50 (Nijhof), witte
pollepel van bamboe ‘Ekobo’ € 11,50 (Unseen Products).
MIDDEN Groene poef van ecologisch katoen ‘Pillow-Marrow Big’ € 155,- (Cocomat). Op de stapel, van boven naar beneden: velours kussen van biologisch katoen
€ 35,- (Coco-mat), kussenhoezen 40x40 cm van hergebruikte stevige canvasstoffen
€ 35,- (Zoeppritz), vulling € 5,70 (Rams Interieur), kussen ‘Envelop 1.2’ 50x60 cm
€ 59,95, kussen met letteropschrift 60x60 cm € 59,95 (beide Stapelgoed).
ONDER Zinken emmer € 11,95 (Intratuin), vaatdoekje van natuurlijk katoen
€ 9,75 per 3 (Unseen Products), Ecover ecologische allesreiniger € 3,49, Ecoverafwasmiddel € 1,98 (biologische supermarkt).
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Verrijdbaar tuintje V.l.n.r. Designkruiwagenbank
‘Weelbench’ € 990,- (Weltevree), plantenschotel
32 cm € 7,99, sierpot 12x13 cm € 2,49, schotel
17 cm € 1,49, sierpot 21x23 cm € 8,99, schotel
12 cm € 0,79, sierpot ‘Max’ 8x9 cm € 0,99, sierpot 8x9 cm € 0,99, schotel 32 cm € 7,99 (alles
uit ‘Mandel’-collectie Ikea), schaal van aardewerk
‘Havtron’ 31 cm € 8,99 (Ikea), plantenspuit
‘Vildbär’ € 0,99 (Ikea).
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ZELFMAAK
IDEE
KASTJES EN KISTJES
AAN DE WAND
Benodigdheden voor een wand
van 3 m breed en 2,30 m hoog:
6 of 7 kastjes, kistjes en/of planken
• 2,5 liter SC 72 Sapphiregroen uit ‘Shabby Chic’-collectie
€ 49,50 (Painting the Past) • stoelhoeksteunen, met verzonken
schroefgaten 7 cm € 3,89 per
10 stuks (Gamma) • waterpas
van 40 cm € 5,19 (Gamma)
Werkwijze: verzamel oude kastjes,
kistjes en planken van uw zolder
en van rommelmarkten en zet ze
in de grondverf. Schroef op de
hoeken aan de achterkant ijzeren
hoeksteunen met schroeven.
Schilder de kastjes vervolgens
over, in dit geval in dezelfde kleur
als de muur. Bepaal de compositie
van de kastjes, teken af waar ze
komen en hang ze op. Houd ze
waterpas tegen de wand. Voorzie
de ijzeren steunen ook van een likje
verf, zodat ze minder opvallen.
Tweedehands kastjes v.a. € 8,- p.st.
(De Kringloper). In de kastjes, van boven
naar beneden: kussen ‘Leger 8’ € 59,95
(Stapelgoed), zwart-witte lampion € 9,99
(Dot-shop), koperen ‘Katori’-kommetjes
€ 4,95 per set (Fair Trade), vintage fotolijst € 12,75 (Spoor 38), groene muntklok
uit 1870 € 22,50, theepotje € 5,50 (beide
Spoor 38), groen theekopje met witte
streepjes € 6,50 (Nijhof), onderzetter van
grijs natuurlijk vilt ‘Fair Business’ € 15,(Unseen Products), groen emaillen blikje
€ 7,50 (Spoor 38), groene opbergdoos
‘Kasselt’ € 4,99 per 2 st. (Ikea), linnen
doek met koordjes € 17,95 (Stapelgoed),
linnen tafelloper 60x150 cm € 59,95
(Stapelgoed), overig privébezit. Op de
grond: vierkante kussens van ecologisch
katoen ‘Pillow-Takis’ 70x70 cm € 128,-,
50x50 cm € 85,50 (beide Coco-mat),
blauw krukje ‘Bow’ 51x46x33 € 75,(De Troubadour), groene plaid € 5,(legerdumpwinkel).
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Ook ’s nachts ecologisch
In deze slaapkamer kan uw geweten
ook heerlijk uitrusten. Want alles is gemaakt met respect voor de natuur: van
het ecologische behang tot het biologisch geteelde katoenen bedlinnen.
Dus geen felle, chemische kleuren hier,
alleen maar natuurlijke kleurstoffen.

Bed en matras ‘Ergo-Base’ gemaakt van 100% natuurlijke materialen, vanaf
€ 6798,-, groene stoffen bedboxbekleding ‘Cover-C’ van biologisch katoen
€ 345,- (alles Coco-mat), taupe dekbedovertrek ‘Achilles 30’ met eco-keurmerk
200x220 cm incl. twee kussenslopen € 159,95, taupe kussensloop € 39,95
per 2 (alles Damai Original), beige kussen met bordeauxrood bloempatroon
‘Mara’ € 9,99 (Kwantum), beige gebreid plaid ‘Blanket-Virginia 9’ van ecologisch
katoen met wafelstructuur 240x270 cm € 118,- (Coco-mat) , groene vilten
plaid € 5,- (legerdumpwinkel). Groene vintage lamp uit Frankrijk € 289,(Spoor 38), antiek fotolijstje € 14,75 (Spoor 38), kartonnen camee-ornament
(in fotolijst) € 3,- uit de collectie van Ferm Living (Nijhof), ecologisch behang
‘Aspen’ 52 cm breed € 44,90 per rol van 10 m (Graham & Brown).
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MET DANK AAN: BLOEMENBUREAU HOLLAND.

Slapen op natuur
Bij het Nederlands-Griekse interieurbedrijf Coco-mat wordt alleen milieuvriendelijk geproduceerd. Alle matrassen zijn gemaakt van kokosvezels, want
die zorgen voor een goede ventilatie, en
verder wordt er wol, katoen en rubber
in verwerkt. Maar ook zeegras en paardenhaar, materialen die goed ademen
en het lichaamsvocht afvoeren. Dat
slaapt lekker eco. www.coco-mat.com

