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PRODUCTS CONSUMER

Rijstlampion als
vuurwerk
Volg de Chinezen nu eens niet met al hun
knalwerk tijdens Oud en Nieuw. Vervang het
uitdrijven van duivels en ander gespuis door
het maken van een wens zoals ze dat in Thai-
land doen. Met een volledig afbreekbare rijst-
lampion, door importeur Good for All ook wel
dreamflyer genoemd. De rijstlampion doet het
goed bij alle memorabele momenten. En de
belangstelling is groot. “Bij bijna elke online-
bestelling zit wel een dreamflyer”, zegt Marja
Baas van Good for All, die het product ook 
aanbiedt in het Duurzame Kerstkeuzepakket.
De rijstlampions spelen een belangrijke rol tij-
dens de afsluiting van het Loy Krathong feest.
Dit feest wordt in Thailand elke twaalfde volle
maan (rond november) ter ere van de rivier-
godin gehouden. Nadat iedereen zijn of haar
zonden met kaarsjes op papieren bootjes heeft
geofferd, worden duizenden rijstelampions
opgelaten.
Afval laat de dreamflyer niet na. De lampion is
vervaardigd uit rijstpapier en is, op een klein
stukje aluminiumfolie in het midden na, 
volledig afbreekbaar. Ook de lont is opvallend:
deze dopen de makers in kaarsvet dat bestaat
uit restanten van het kaarsgebruik in boed-
dhistische tempels.
www.goodforall.eu

Extreemste
dagkalender
Uit het boerenland komt een boosaardig groen
gedrocht groeien. De boer staat er boos naar te
kijken. Zegt het monster: “Kijk niet zo naar
mij! Ik mag dan misschien een bizarre mutatie
zijn, maar jij bent diegene die met al die che-
micaliën strooit.”
Welkom in de wereld van het Deense cartoo-
nistenduo Wulffmorgenthaler. Veel extremer
dan deze twee medewerkers van P+ vind je ze
niet gauw. Wie komt nou op het idee om
Ghandi na een lange hongerstaking een lekker
taartje te laten pakken, waarna hij een enorme
uitbrander van zijn vrouw krijgt. “Mahatma,
onbeleefde gek, wil jij wel eens wachten totdat
iedereen rustig is gaan zitten…” Wie van deze
humor houdt, 365 dagen per jaar, moet vooral
de dagkalender 2009 bestellen. 
Wees wel gewaarschuwd. In hun universum
ontmoeten we rondvliegende lichaamsdelen,
vreemde seksuele relaties en agressieve pan-
daberen die coke snuiven, pal voor een bene-
fietoptreden voor het Wereld Natuur Fonds.
De persoonlijk door Wulff en Morgenthaler
gesigneerde editie van de dagkalender kost 
35 euro, de ongesigneerde 25 euro.
www.wulffmorgenthaler.com

Biologische
draagdoek
De allerberoemdste tweeling ter wereld hangt
er in. De babydraagdoek is een hit onder Ameri-
kaanse filmsterren. Ook weldoener Brad Pitt en
zijn Angelina Jolie doen er aan mee. In ‘de bla-
den’ doken al snapshots op van Kate Hudson,
Cindy Crawfort en Brooke Shields als moeder
met draagdoek. 
In Afrika weten moeders het al eeuwen: wan-
neer de baby meewiegt met je eigen lichaam
huilt het minder en kweek je een onverbreke-
lijke band. In Nederland is deze katoenen
babydraagdoek inmiddels ook verkrijgbaar,
zelfs in de biologische versie. Dat is echt een
mooi idee, zeker wanneer het om een baby gaat.
De reguliere katoenteelt is erg vervuilend.
Pesticiden vervuilen mens en wereld, en het
enorme watergebruik zorgt ook voor proble-
men. Met een biologische draagdoek dragen
ouders bij aan een schonere planeet.
Wie nu nog snel een New Native Baby Carrier
bestelt, is onze eigen zwangere musicalster
Chantal Janzen net voor. De versie van biolo-
gische katoen kost 48 euro. In Duitsland 
bestellen kan ook. Daar voegde de Amerikaanse 
Laura Reinke fraaie plantendesigns aan de 
originele effen versies toe. Wel duurder.
www.naturalbeginnings.nl
www.newnativebaby.de

e-Solex o zo chic
Hij is terug, de Solex, nu in elektrische en dus
zeer milieuvriendelijke versie. En o zo chic.
Het is nu een prachtig design, ontworpen door
de Italianen van Pininfarina. Sinds 1 december
staat hij onder andere in de etalage van Hall-
fords, voor 1.595 euro. Dat is een topprijsje, in
vergelijking met de kosten van elektroscooters
of van een Segway. Vanzelfsprekend komt de 
e-Solex net als zijn voorganger uit Frankrijk,
waar er sinds 1946 acht miljoen van zijn
gemaakt.
De stille werking en nauwelijks vervuilend
gebruik van de vierhonderd watt lithium-
polymeeraccu maken de tweewieler een ideaal
vervoermiddel voor korte afstanden. Er zijn
twee versies: de snorfiets rijdt maximaal 25
kilometer per uur. De bromfietsvariant haalt
de 35 kilometer. De accu levert stroom voor
ongeveer anderhalf uur rijden, omgerekend
een actieradius van 25 tot veertig kilometer.
Daarmee evenaart de elektromotor bijna de
behaalde afstanden van de vroegere Solex 
met verbrandingsmotor. De levensduur van 
de accu bedraagt vijfhonderd volledige oplaad-
beurten. Er kan trouwens ook altijd nog mee
gefietst worden.
Om de accu op te laden kan deze uit de e-Solex
worden gehaald en met behulp van een laad-
toestel binnenshuis op het stopcontact worden
aangesloten. Dat hoeft niet. Met een verleng-
snoer kan er ook een aansluiting onder het
zadel bereikt worden. De accu kan dan blijven
zitten. In acht uur is de hele accu vol: dat moet
je dus in de nachtelijke uren doen. De kosten
zijn volgens de Fransen dan een euro per dui-
zend kilometer. Wel groene stroom gebruiken.
www.e-solex.fr

BCC zamelt gratis
cartridges in
MVO-manager Pieter Otten heeft er dikke rol-
len van in zijn zakentas, zoals rijke Amerika-
nen in oude films hun dollars bewaarden. Zak-
jes waarin alle klanten van elektronicabedrijf
BCC hun lege inktcartridges kunnen stoppen. De
afzender is voorbedrukt: WNF Collection Cen-
tre in Deventer. Postzegel niet nodig. “Zo heb-
ben we er honderdduizend laten drukken”,
vertelt Otten, die deze recyclingservice gratis
aanbiedt. 
Otten stelt de retorische vraag: “Wat doe jij
met je inktcartridges?” Hij heeft een punt. Voor
lege batterijen is er een afvalbak. Voor plastic
komt er ooit nog een. Maar voor al die inktpa-
tronen, die altijd zo snel opgaan, is er niks. Zelf
bijvullen met een injectienaald is ook niet een
groot succes geworden, leidend tot geklieder
met vingers in alle kleuren van de regenboog.
“Precies, en daarom bieden wij deze service
aan”, maakt Otten de gedachtegang af. “De
zakjes liggen op elke balie. Cartridges er in en
klaar. Oude of kapotte mobiele telefoons kun-
nen er trouwens ook in.”
Grote printerfabrikanten als HP werken mee.
Een deel van de cartridges kan op deze manier
weer opnieuw gebruikt worden. Een ander
deel zal op milieuverantwoorde wijze vernie-
tigd worden. BCC verdient er niets aan, maar
het Wereld Natuur Fonds krijgt een deel van
de opbrengst voor het Noordpoolprogramma.
www.wnf.nl/bcc

Kerst-beha van
dennenboom
Een heel exclusief groen idee voor de Kerst-
dagen? Verstop onder de kerstboom een beha
die ook is gemaakt van dennenbomen. En nog
zeer Frans chic ook. Het mode-ecolabel g=9.8
heeft een proces ontwikkeld waarbij enzymen
de houtvezels van naaldbomen omzetten in
vezels. Wanneer deze gemengd worden met
Spandex ontstaat een elastische stof, perfect
voor panty’s of voor heerlijke lounchepakken
voor op de bank. Twee kleine kerstballetjes in
de oren en er loopt live een extra kerstboom
door het huis. De lingeriecollectie is verkrijg-
baar bij thuiswinkel watmooi.nl. Uiteraard is
de lingerie ook in het groen verkrijgbaar, met
zwart biesje.
Het Franse label g=9.8 is hier in Nederland
misschien niet zo bekend, maar stond al in
internationale edities van Elle, Marie Claire, en
ook in Le Monde. Opmerkelijk genoeg haalde
de lingerie ook een Frans tijdschrift over
natuurlijk wonen en leven: Habitat Natural.
De redactie toonde zich lyrisch over de comfort
van het ondergoed. “Dit vezel beschikt over
wonderbaarlijke kwaliteiten. Het regelt op
natuurlijke wijze de lichaamstemperatuur,
isoleert de warmte, beperkt bacteriële groei, is
antistress en zeer goed wasbaar.”
De prijs van een beha bedraagt 55 euro (vanaf
maatje 75b tot 80c), het broekje 29,75 euro. 
De broek van de groene lounchepakken kost
64,94 euro en kan gecombineerd worden met
een serie verschillende topjes.
www.watmooi.nl



Slaapkussentje van
papier
Nepalezen moeten zuinig zijn met hout.
Zoveel bomen groeien er niet op de slopen van
de Himalaya. Daarom maken ze papier van een
plant. Wie ooit in het land is geweest, ziet over-
al doosjes, tassen, lampen en boeken van dit
Lokta-papier. Het inspireerde ook de Neder-
landse vormgeefster Janske Megens (1981). Ze
bedacht een kussentje, bedrukt met een slaap-
liedje. Het is ‘Frère Jacques’, een Frans kinder-
liedje dat in het Nederlands is vertaald tot
"Vader Jacob. Slaapt gij nog? Alle klokken lui-
den. Bim Bam Bom.” Janske van XO+ won er dit
jaar de Toon van Tuijl Designprijs mee.
Door van dit Nepalese papier gebruik te
maken, hoopt Janske geld te genereren voor de
arme Nepalezen. De kussens worden plaatse-
lijk gemaakt door Nepal Paper Crafts. De des-
igner: “Het is mooi materiaal. Het lijkt wel wat
op rijstpapier, maar je kunt het wassen. Er zit
een wasvoorschrift bij. De stomerij wordt aan-
bevolen, maar het gaat ook zonder stuk te gaan
in de wasmachine. Het materiaal wordt er zelfs
wat zachter van.”
De slaapkussentjes zijn in ons land onder
andere verkrijgbaar via de webshop Unseen
Products, die ook levert aan de detailhandel.
De vier versies van het formaat 45 bij 45 centi-
meter kosten per stuk 44 euro, inclusief btw.
www.unseenproducts.com

Drie duurzame slokjes
De koffie van Douwe Egberts (DE) is nog niet
helemaal duurzaam. Maar de eerste paar slok-
jes gemaakt met een Senseo-pad zijn dat
inmiddels wel. Want: 30 procent van alle DE-
koffiebonen zijn duurzaam geteeld. Sara Lee,
het moederbedrijf van goeie ouwe Douwe,
koopt in 2009 maar liefst 26.500 ton duurzame
koffiebonen in, van het label Utz Certified. 
Dat is een vertienvoudiging in vijf jaar tijd. 
Waarom niet eerst de populaire Senseo-lijn
helemaal duurzaam maken, en dan pas de pak-
ken gemalen consumentenkoffie, en daarna de
pakken ongemalen koffiebonen? Dan kunnen
ook zzp’ers die bij Senseo-pads zweren hun
bedrijfsvoering weer extra verduurzamen.
“Merken als onze espresso en sommige koffie
voor de buitenhuismarkt zijn dat nu wel
(Douwe Egberts Good Origin voor de automa-
ten in de horeca, scholen, ziekenhuizen,
bedrijfsleven). De andere kant van het verhaal
is dat duurzame koffie uit verschillende lan-
den als bulkproduct verwerkt wordt. Die komt
in diverse melanges terecht”, zegt woordvoer-
der Maud Geerbex.
Max Havelaar heeft al wel fair trade koffie-pads
op de markt gebracht, die van de eerste tot de
laatste slok duurzaam zijn. 
www.de.nl
www.maxhavelaar.nl

P+
JA

N
UA

RI
 +

 F
EB

RU
AR

I 2
0

0
9

69

P+
JA

N
UA

RI
 +

 F
EB

RU
AR

I 2
0

0
9

68

PRODUCTS BUSINESS

Lucht als vloerisolatie
Al bijna 28 jaar probeert Ton Willemsen met
vloerisolatie op basis van lucht voet aan de
grond te krijgen. Zijn Tonzon-isolatiefolie is
opgenomen in de toolkit voor duurzame reno-
vatie en heeft het DuBo-keur van NIBE gekre-
gen. Zonder passen of meten en zonder veel
afvalverlies zorgt luchtisolatie voor de laagste
milieubelasting. Waarom wordt dit innovatie-
ve principe dan inmiddels niet overal toege-
past? Willemsen wijst in eerste instantie naar
de overheid. “Vloerisolatie telt nog steeds niet
mee in het energielabel”, aldus de Tonzon-
directeur.
Het principe van Tonzon-isolatie is bijzonder
eenvoudig: span een superdun en sterke folie
onder de vloer, breng daarin droge lucht en
sluit de uiteinden van deze luchtkussens af
met dubbelzijdige tape. Dat is veruit de meest
elegante manier om vloeren te isoleren. En een
van de beste, zo heeft onderzoek van Senter-
Novem aangetoond. Het is de enige isolatie die
droog blijft in een geventileerde kruipruimte
en bespaart veel meer energie dan tot nu toe is
aangenomen. Volgens Willemsen tot zelfs 20
procent op de gasrekening.
Maar goede vloerisolatie is niet zo bekend en
wordt (nog) niet in het energielabel meegeno-
men. “De overheid zet in op dubbel glas en
hanteert de redenering dat alle warmte
omhoog trekt. Vloeren blijven koud. Maar
door prima isolatie in de rest van de woning
ontstaat wel vocht, schimmel en huisstofmijt
in de vloerbedekking”, aldus Willemsen.
www.tonzon.nl

Japanners proeven
nepvlees
In een eerste pilot gaat het Zeeuwse bedrijf
Meatless uit Goes 15 tot 18 procent vlees in
Japanse kipnuggets door plantaardig eiwit ver-
vangen, bij achthonderd tot duizend winkels
van de tweede retailer van Japan. Wat is het
volume van dit materiaal, gemaakt van zoete
lupine? Pakweg twee containers per maand,
zegt directeur Jos Hugense van Meatless. 
Hugense is begonnen als mede-eigenaar van
Hubro in Goes, producent van gekookte run-
dertongen. Hij zette vijf jaar geleden de eerste
stappen naar wat later Meatless zou worden.
Bij Suikerunie had men indertijd een kleurloze
vezel op basis van lupinebonen ontwikkeld,
die echter niet lang houdbaar was. Hugense en
zijn team voegden daar hun kennis uit de
vleesindustrie aan toe en verbeterden smaak,
structuur en houdbaarheid via een procédé dat
onder meer uit verhitting en diepvriezen
bestaat. Caramel en rijst brengen de vezel op
kleur. De manier waarop de vezel wordt
gebonden en de karakteristieke bite krijgt, is
strikt geheim.
Meatless is nu het minst milieuvervuilende
plantaardige eiwit, zo toont een recent rapport
in opdracht van de ministeries van LNV en
VROM aan. Waar Braziliaans rundvlees voor
bijna zestig kilo CO2-uitstoot per kilo vlees
zorgt, bedraagt die van Nederlandse kip maar
2,6 kilo. Met slechts 0,5 kilo CO2-uitstoot is
Meatless de minst schadelijke: andere
plantaardige eiwitten zitten tussen de een en
anderhalve kilo CO2-uitstoot per kilo.
www.meatless.nl

Zendmast als
windmolen
Er zijn van die ideeën waarvan je je achteraf
afvraagt: dat daar nou nooit iemand eerder op
is gekomen. Hulde aan Ericsson die een combi-
natie van zendmast en windmolen ontwikkel-
de. Voor deze Zweedse uitvinding tekenden
ook Wind AG en de Uppsala Universiteit. De
Tower Tube heeft vier windbladen van vijf
meter lang, die verticaal zijn vastgemaakt aan
de toren. Dit nieuwe type zendmast kan straks
misschien overal worden neergezet, omdat het
al bijna volledig voor de eigen stroomvoorzie-
ning zorgt. De verticale rotorbladen werken
volgens Ericsson bijna geluidloos en minima-
liseren zo de belasting voor de toren als deze in
gebruik is. 
www.ericsson.com

Thuiswerkdag
bespaart 2300 euro
In afwachting van een elektrische auto zoals
bovenstaande Lotus, het volgende. Het duur-
zaam inrichten van een wagenpark kan werk-
gevers duizenden euro’s per jaar opleveren. De
gemiddelde leaserijder bespaart al 2300 euro
per jaar als hij een dag in de week thuis werkt.
Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Duurza-
mer Leasen van CE Delft, dat het bureau heeft
uitgevoerd in opdracht van Athlon Car Lease. 
De cijfers werden bekend gemaakt tijdens het
National Sustainability Congres in Amster-
dam. Vooral het door kleinere modellen ver-
vangen van het wagenpark blijkt een effectieve
maatregel, volgens de onderzoekers. Wanneer
de helft van een gemiddeld wagenpark vervan-
gen wordt door duurzamere (label A en B)
wagens, levert dit naast een vermindering van
de CO2-uitstoot met 25 procent ook nog eens
een jaarlijkse besparing van vijftienhonderd
euro per werknemer met een leaseauto op. 
Op korte termijn ziet Athlon Car Lease daarom
de meeste milieueffecten in de labeling van
wagens. Door alle modellen met een D, E, F of
G-label in het wagenpark te vervangen met een
A, B of C-label ontstaat een gemiddelde bespa-
ring van circa zevenhonderd kilogram CO2 per
persoon per jaar. 
Athlon Car Lease telt een wagenpark van 128
duizend auto’s. Het is een dochter van de
Rabobank.
www.athloncarlease.com
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