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Visita | Varia

Voorwoord
Hoi
In de nieuwe Visita hebben we
het over verlichting. Niet van
de geest, maar van de woonkamer, de straten, enzovoort.
Want als duurzame technologie op één gebied met rasse
schreden vooruitgaat is het wel
in deze sector.
Extra aandacht gaat naar de
rubriek ‘wonen’ - waar we een
heel bijzonder eco-monument
in de kijker zetten - en duurzaam bouwen in het algemeen
op opendeurdagen in zowel
België als Nederland. En natuurlijk de overige interessante
artikels die je zoals steeds in
Visita kan verwachten.
Veel leesplezier

Wedstrijdwinnaar
Luxe Upcycled Tas Vargu

De winnaar van de Vargu upcycled tas is Ilse Martens uit
Lochristi. Wij wensen haar veel plezier en draagcomfort
met deze mooie prijs.

Colofon
Verantwoordelijk uitgever
Elke Aerts - Tsjuster Design - Hoste 41 - 3290 Deurne-Diest info@visitamagazine.be - +32 (0)479 80 21 14 - www.tsjuster-design.be
Redactie Elke Aerts, Frank Anrijs, Jimmy Coopman, Stijn De Kock,
Kelly Eeckhaut, Marijke Hakkennes
Cover Fotografie: www.tsjuster-design.be
Oplage 1.000 gedrukte exemplaren
Drukkerij Drukservice - Olen / gedrukt met milieuvriendelijke inkten
op basis van plantaardige oliën op FSC-papier.
Abonnement
De 6 uitgaven van 2013 in je brievenbus? België: €18 - Nederland: €25
www.visitamagazine.be/abonneer-visita

In volgende Visita
december 2013 Feesten

Duurzame feesten, natuurlijke
make-up, heerlijke recepten
en veel, héél veel sfeer.
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Visita Magazine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties, fouten in teksten en prijzen van artikels. Teksten en foto’s uit deze uitgave mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden. Alle verdere
informatie is te vinden op www.visitamagazine.be
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Visita Venster | Visita

Visita Venster
beurzen
Gezondheidsbeurs

zondag 6 oktober in Edegem Vind je het belangrijk om je (levens)
energie in balans te brengen? Sta je
open voor een vernieuwende, complementaire kijk op gezondheid?
Ben je geïnteresseerd in bewustwording, persoonlijke ontwikkeling,
coaching…?
www.synergio-events.be

Veggie Fair

5 en 6 oktober Landgoed de
Olmenhorst, Lisserbroek, vanaf

11u - gratis toegang - Duurzame,
biologische en veggielifestyle staan
centraal. De nadruk ligt op biologisch, vegetarisch, plantaardig,
verantwoord en gezellig. Tijdens de
fair is er een leuk programma met
diverse sprekers, workshops en een
kinderprogramma.
www.vegetariers.nl

opendagen
Duurzame Huizenroute

26 oktober. Huiseigenaren door
heel Nederland stellen hun huis
open en laten zien hoe zij hun huis
energiezuiniger hebben gemaakt.

Het zijn stuk voor stuk goede voorbeelden om ook zelf thuis aan de
slag te gaan.

www.duurzamehuizenroute.nl

Ecobouwers opendeur

1 t/m 3 en van 9 t/m 11 november. Je krijgt in kleine groepjes ge-

durende een tweetal uur een warm
onthaal bij de mensen thuis. Geen
vrijblijvend binnen en buiten lopen,
maar een gemoedelijke babbel met
andere milieubewuste kandidaat
(ver)bouwers. Je kan kiezen uit een
brede waaier van woningen: bioecologisch, passief, strobalenwoningen of renovaties in de stad. Wil
je een houtskelet in opbouw gaan
bekijken of eens binnenpiepen
in een volledig afgewerkt passief
appartement? Er is altijd wel een
interessant bouwproject in jouw
buurt dat de deuren openstelt.

www.ecobouwers.be

“bio is not boring, it’s eco chique”
8e fair trade en bio modeshow
zondag 13 oktober 14u30, zaal Heracles, Westerlo
vvk 4€, deur 5€ - reserveren aan te raden

een organisatie van Meer dan Mooi i.s.m.

Modena schoenmode - EN& - Goodforall - Druantia haarstudio Naturel - Arte di Loco
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Visita | Natuurlijk tuinieren - Frank Anrijs
Frank Anrijs, getrouwd en papa van 3 kinderen, kreeg tuinieren met de paplepel ingegeven. Zijn ouders startten destijds het project Ygdrassil, waar Frank nu
ook een grote rol in speelt. Mede omdat zijn kinderen kampten met allergieën
ging hij op zoek naar de basis van gezonde voeding. Frank kwam daarbij al snel
tot de oorsprong; biologisch, ecologisch en natuurlijk tuinieren. Inmiddels geeft
hij workshops en cursussen, en is hij graag bereid zijn kennis over tuinieren en
moestuinen met de Visita-lezers te delen. Een rubriek tjokvol tuinplezier!

Waarom werkt Natuurlijk
Tuinieren niet bij u?
Voor veel mensen staat natuurlijk tuinieren gelijk aan zo weinig mogelijk doen in de tuin.
Ze planten een paar dingen en laten dan de tuin op zijn beloop. Zo gaat het immers ook
in de natuur, toch?
De resultaten vallen enkele maanden later helaas tegen. De tuin wordt een puinhoop, alles
geraakt overwoekerd door onkruid, planten
sterven door gebrek aan licht, ruimte en voedsel, … Jij als tuinder gooit de handdoek in de
ring en denkt bij jezelf: ‘Natuurlijk tuinieren,
dat werkt toch echt niet!’
Maar waarom werkt het bij sommige mensendan wel heel goed?
Waarom breekt je stoel niet?
Wanneer je een stoel gaat kopen, twijfel je er
niet aan dat hij stevig is. Je moet dit niet testen, elke stoel zal voldoen aan je verwachtingen en je kunt er meestal nog op gaan staan of
springen ook. Hij zal niet kapot gaan.
Je stoel is namelijk gemaakt volgens wetenschappelijke berekeningen. Hij is speciaal ontworpen om lang te kunnen meegaan.
Zo wordt hij ontworpen en gemaakt, en zo zal
hij ook dienen.
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Waarom gebeurt dit niet in de natuurlijke
tuin?
Wanneer wij een stoel, een huis, een weg of
een brug bouwen, dan zijn er altijd duidelijke
ontwerpen. Echter, wanneer we de tuin in duiken wordt dit allemaal overboord gesmeten.
Zo gaan veel mensen naar het tuincentrum zonder duidelijk ontwerp. Ze lopen langs de rijen
tafels vol met planten en kiezen de planten die
ze mooi vinden, die in promotie staan of die
door een medewerker worden aangeprezen.
Eenmaal thuis worden de planten in de grond
gestoken en klaar is kees. Het is niet verwonderlijk dat deze tuin na enkele jaren een puinhoop is. De kans dat de planten op de juiste
plaats staan – in de juiste combinatie – is bijzonder klein.
Het ontwerp is de basis van de tuin
Nochtans zijn er verschillende principes in de
natuurlijke tuin. Principes die ervoor zorgen
dat je je tuin zo kunt ontwerpen en opbouwen

Natuurlijk tuinieren - Frank Anrijs | Visita

chaos

geslaagd natuurlijk tuinieren

dat het werk tot een minimum beperkt blijft,
dat planten op de juiste plaats staan en zich
goed voelen en je nauwelijks met onkruid te
maken krijgt.
Je kan dit perfect zelf doen. Heel belangrijk is
dat je de tijd neemt om te observeren. Waar
komt de zon op? Hoelang blijft dit stuk in de
schaduw? Waar komt de wind meestal vandaan?
Er zijn heel veel factoren waar je rekening mee
moet houden. Deze veranderen bovendien
met de seizoenen mee. Daarom is het belangrijk dat je ongeveer een jaar lang je tuin heel
goed observeert en hiervan notities neemt.
Achteraf weet je perfect waar die gesloten
haag moet komen om de koude winterwinden
af te blokken. Je gaat ook de Hydrangea’s op
de juiste plaats zetten zodra je weet waar er
genoeg schaduw en vocht is om deze planten
te laten groeien en bloeien.
Natuurlijk tuinieren is meer dan niets doen
Natuurlijk tuinieren is veel meer dan de natuur
zijn gang laten gaan. Het is het begrijpen van
de natuurlijke processen en deze gebruiken in
je eigen voordeel.
Zo kan je best niet spitten of hakken in de natuurlijke tuin. Dit verstoort de bodem én is veel
werk. Veel beter is het om - net als in de natuur
- een dikke mulchlaag aan te brengen zodat de
bodem bedekt en beschermd is.

‘Zorg voor de Bodem’ is het belangrijkste
principe van de natuurlijke tuin, en deze zorg
brengt een hele hoop voordelen mee. Zo zorgt
de mulchlaag voor bescherming tegen koude
en stimuleert ze het bodemleven.
Dit bodemleven zorgt voor een betere bodemstructuur, brengt voedingsstoffen naar de plant
en beschermt tegen ziektes en plagen.
Samenwerking maakt van 1+1 veel meer
dan 2 of 3
Het is door bedachtzaam te plannen en te
ontwerpen – en de juiste planten op de juiste
plaats te zetten – dat de samenwerking met
de natuur in gang schiet. De voordelen merk
je dan vanzelf.
Het is weliswaar een traag proces, dat in het
begin veel tijd en energie vraagt. Eens de ontwerpfase voltooid is, krijgt je alles echter in
veelvoud terug! Door het goede ontwerp gaat
je tuin immers nauwelijks onkruid, plagen en
ziektes voortbrengen en ga je ook niet hoeven
bijmesten.
Je tuin verandert zo van een chaos waarvan de
moed je in de schoenen zakt in een prettige
ruimte waar je tot rust kan komen na een veeleisende werkdag.
www.natuurlijkemoestuin.be
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Visita | Wonen

Geen betere manier om duurzaam wonen in de kijker te zetten dan zelf een kijkje te
gaan nemen bij de mensen thuis! Van lage-energiewoningen en passiefhuizen tot
houtskelet en ecologische materialen. Het komt dit jaar allemaal aan bod, zowel in
België als in Nederland.

Een monument van duurzaamheid
Kwam er in deze rubriek tot nog toe louter nieuwbouw aan bod, des te leuker leek het
ons om er ditmaal een heus duurzaam renovatie-project tegenaan te gooien. En wat voor
één! Een korte virtuele zoektocht leidde ons naar een met groen omgeven straatje in het
Nederlandse Driebergen, waar we kennismaakten met beide bewoners van ‘s lands eerste
energieneutrale monument! Gezeten in de prachtige tuin, tijdens de heetste zomerdag van
2013, vliegt de interessante gespreksstof dan ook in het rond.

Bijzondere voorwaarden
Het monument in kwestie stamt reeds uit de
jaren twintig en deed dienst als ambtswoning
voor de toenmalige gemeentesecretaris – en
diens opvolgers – van Driebergen-Rijsenburg.
Bijzonder detail is dat het fraaie gebouw steeds
eigendom van de gemeente is gebleven.
Vanaf de jaren vijftig werd het verhuurd aan
particulieren, en op een mooie dag in 2008 besloot de gemeente tot verkoop over te gaan.
De biedingsprocedure verliep daarbij op een
tamelijk unieke manier. Een toelichting;
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“Elke bieder diende een plan aan te leveren
over hoe zij het huis duurzaam zouden verbouwen. Omdat het een monument betrof, diende
dat plan natuurlijk aan een aantal extra criteria
te voldoen en zou er ook een prestatiecontract
met de toekomstige koper worden afgesloten.
Het pand en de ligging sprak ons sowieso erg
aan, dus besloten we een poging te wagen.
Omdat we zelf niet helemaal in de materie
thuis waren, besloten we al snel om contact
op te nemen met Thomas Rau. Een vooraanstaand architect die allerlei duurzame projecten op z’n naam heeft staan.”

Wonen | Visita

De heer Rau wou best zijn medewerking verlenen, op voorwaarde dat deze verbouwing dan
ook het eerste energie-neutrale monument van
Nederland zou opleveren. Hoewel allerminst
een bezwaar voor de aanstormende eigenaars,
is de hoeveelheid werk, administratie en – vooral – overleg hen toch een beetje overvallen.
“De gemeente was zeer enthousiast over ons
plan. Monumentenzorg iets minder (lacht).
In totaal hebben we 1 jaar rond de tafel gezeten
met allerlei partijen om de vergunningen rond
te krijgen, en deden we een jaar over de verbouwingen. Dat lijkt misschien niet zo héél erg
lang, maar vooral het vele vergaderen knaagde
wel eens aan onze motivatie. Aan de andere
kant werd het project zo ambitieus dat we vanuit meerdere hoeken een welkome helpende
hand kregen aangeboden. En uiteindelijk is het
ook absoluut de moeite waard gebleken.”
Tussen oud en nieuw
Hoofdzaak was dat de oorspronkelijke staat van
het pand bewaard zou blijven. Deze omtoveren
tot een energie-neutrale woning is echter knap
lastig als je te maken hebt met niet-geïsoleerde
vloeren, ramen en gevels. Deze laatste werd opgelost door een isolerende laag van houtvezelplaat en leem tegen de bestaande binnenmuren aan te bouwen en daar ook extra beglazing
in te plaatsen. Vloer en dak werden geïsoleerd
met respectievelijk schuimglas en vlas.

Links: De granitovloer in de gang is gerenoveerd

Rechts onder: creatieve toevoeging van
de architect: de oude muur is niet afgedekt
waardoor je kan zien hoe het vroeger was
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Visita | Wonen

Nieuwe aanbouw
Uitzondering op de regel is de verbinding tussen het monument en de nieuwe (moderne)
aanbouw. In de loop van de geschiedenis was
de woning al uitgebreid met een aanbouw
en aangrenzende serre, maar die bleek na inspectie onvoldoende gefundeerd.

“In de serre konden we – vanwege de vele en
grote ramen – niet met een extra binnenwand
werken. Daarom kozen we voor zogenaamd
‘monumentenglas’, een isolerend enkelglas
samengesteld uit klassiek, ambachtelijk glas
en duurzame materialen, passend in de originele sponningen. Daarmee behielden we
de uitstraling van het gebouw, gecombineerd
met de isolerende kwaliteiten
van nu. Kortom,
alle aanpassingen
sluiten niet uit
dat het gebouw
ten allen tijde in
de originele staat
kan worden hersteld.”
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“Ons voorstel om de nieuwe aanbouw een
moderne tint te geven viel gelukkig in goede
aarde. Op die manier blijft het monument
zelf duidelijk te onderscheiden. Bovendien
komt het al gauw gekunsteld over als je iets
oud probeert te ‘imiteren’. Behalve de extra
ruimte was de aanbouw ook nodig om alle
apparatuur in onder – of boven – te brengen.
De warmtecollectoren en pv-panelen mochten namelijk in geen geval op het originele
dak (uitgezonderd de achterkant, wat helaas
niet voor optimaal rendement zorgt). Ook de
warmtepomp plaatsten we in dit nieuwe gedeelte.”
Totaaloplossingen
Positief aan de overdosis overleg voorafgaand aan de verbouwing is dat er steeds
verder werd gekeken naar nóg betere methoden om het project zo duurzaam mogelijk te
maken. Het verbruik van fossiele brandstoffen
is dan ook helemaal nihil, de isolatievoorwaar-

Wonen | Visita

den werden ruimschoots behaald, en hemelwater wordt – via de originele dakgoten – voor
drainage van de tuin gebruikt. Roosters in de
ramen zorgen voor ventilatie en alle gebruikte
materialen zoals verf en groen beton(!) zijn
100% ecologisch. De bewoners kijken er met
gepaste trots op terug en gingen zelfs nog een
stapje verder om hun avontuur in de kijker te
zetten.

“De aannemerswereld is nog
te weinig gemotiveerd”

Kennis delen
Deze hele onderneming deed de eigenaars
concluderen dat er binnen de aannemerswereld – en eigenlijk de hele Benelux – nog te
weinig animo voor duurzaam bouwen bestaat.
Om die reden willen ze graag hun vers opgedane kennis met anderen delen, hen enthousiasmeren en aantonen dat het wel degelijk de
moeite waard is.
“Wij weten niet hoe het er in België voor staat
(nauwelijks beter, red.) maar in Nederland is de
aannemerswereld in elk geval nog véél te behoudend naar duurzaam (ver)bouwen toe.
Als de vraag echter groot genoeg wordt, volgt
het aanbod vanzelf, dus besloten we de website www.stichtingduurzaamrenoveren.nl in het
leven te roepen. Daar delen we
ons verhaal om zo meer interesse voor duurzaam bouwen
en renoveren op te wekken.
Er is ook een LinkedIn groep
‘stichting duurzaam renoveren van historische gebouwen’
waar je kennis kan delen
en/of opdoen
en waar je van
nieuwe ontwikkelingen op de
hoogte blijft.”

In het oude gedeelte bevinden de nieuwe ramen zich aan de binnenkant. Aan de moderne achterkant aan de buitenzijde.

De achtergevel is aan de
buitenzijde
geïsoleerd, de
nieuwe aanbouw aan de
binnenkant.

Wie het monument in kwestie ook eens wil
bezoeken ziet die wens vervuld tijdens de
‘duurzame huizenroute’. Wel opgelet: het
monument in Driebergen is niet toegankelijk
op de daar vermelde datum (26 oktober) maar
op 5 oktober én op basis van motivatie bij
aanmelding. Meer info hierover op pagina 12.
www.energieneutraalmonument.nl
www.stichtingduurzaamrenoveren.nl
www.duurzamehuizenroute.nl

Duurzame
huizenroute

zie p12
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Visita | Er op uit: open(deur)dagen

Neem zelf een kijkje in een ecowoning
Duurzaam en ecologisch bouwen krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Deze twee – respectievelijk Belgische en Nederlandse – initiatieven bieden geïnteresseerden de mogelijkheid om inspiratie op te doen voor hun toekomstige woning. Eigenaars van bestaande ecowoningen stellen hun deuren open en voorzien de bezoekers van de nodige info over o.a.
de bouwmethoden, voordelen en de gebruikte duurzame materialen.

©viktorbentley.photography voor Ecobouwers

Ecobouwers Opendeur
Reeds sinds 1998 organiseert de Bond Beter Leefmilieu deze jaarlijkse opendeurdag. Niet in de laatste plaats omdat het steeds een
groot succes is. Jaarlijks stellen meer dan 150 woningen hun deuren
open en kon men rekenen op gemiddeld 2800 bezoekers, gretig naar
inspiratie. Bovendien kan je op de website én forum terecht voor alle
mogelijke vragen omtrent ecologisch bouwen en ideeën uitwisselen
met zowel professionals als hobbyisten.
Ecobouwers Opendeur loopt van 1 t/m 3 en van 9 t/m 11 november. Bezoekers kunnen zich aanmelden vanaf 18 oktober via de website. Wie zelf zijn duurzame nieuwbouw
of renovatie wil openstellen voor het
publiek kan zich daar ook steeds aanmelden:
www.ecobouwers.be

Nationale Duurzame Huizenroute
Nagenoeg hetzelfde concept maar dan op Nederlandse bodem. Vanaf pagina 8 in deze Visita
uitgave heb je alvast kunnen kennismaken met
één van de vele bezoekwaardige woningen op
deze route. Initiatiefnemer Majada Projectmanagement startte dit omvangrijke project in 2011
(vanaf dit jaar in samenwerking met duurzame
energieleverancier Greenchoice) en kan inmiddels eveneens bogen op flink wat bezoekers.
Het betreft een laagdrempelig evenement, toegankelijk voor iedereen die meer over duurzaam
bouwen te weten wil komen.
De Nationale Duurzame Huizenroute vindt plaats
op 26 oktober 2013. Let wel: bij enkele woningen dien je vooraf te laten weten of je komt. An12 | oktober 2013

deren zijn vrijblijvend. En uiteraard kan je ook hier
je eigen woning openstellen voor bezoekers.
Meer informatie over inschrijvingen, de te bezoeken woningen, contactgegevens en duurzame bouwinfo in het algemeen vind je op:
www.duurzamehuizenroute.nl
Opgelet: het monument in Driebergen (pagina 8-11) is
niet toegankelijk op de vermelde datum (26 oktober)
maar op 5 oktober. Met vermelding van motivatie.

Special
Duurzame

Verlichting
14
16
20
21

De invloed van verlichting
Waar zouden we zijn zonder (kunst)licht in
de duisternis? Alles over de vele voordelen
van licht en de invloed op mens en milieu.
Hier brandt de lamp
Sinds 2012 is de gloeilamp in Europa vervangen door z’n duurzamere broertjes (en
zusters). Bovendien zijn de mogelijkheden er
aanzienlijk op vooruitgegaan. Alle info over
de ‘nieuwe lampen’ op deze pagina’s.
Lichtjes indrukwekkend
De fraaiste, duurzame én lichtgevende
kooptips voor binnen en buiten.
De tetrabox lamp
Een knap staaltje upcycling en design in
één! Afkomstig van een creatief brein
met een hart voor het milieu.

Visita | Special verlichting

De invloed van verlichting
Waarom verlichting?
De tijd dat we gingen
slapen – of hoogstens
een kaars lieten branden
– zodra de nacht viel, is
al eeuwen gepasseerd.
Inmiddels draait de wereld 24 uur per dag, 7
dagen op 7, en is de rol
van kunstlicht logischerwijs alleen maar toegenomen. Tegenwoordig
biedt het ons veiligheid,
comfort en gezelligheid.
Het doet dienst in onze
straten en huizen, op de
werkvloer en op school.
Licht helpt te vermijden dat we onze auto’s
‘s nachts gebruiken als
kermisattractie en dat we
– slaperig maar hoognodig – niet de badkuip voor het toilet aanzien.
Dat wil zeggen: als we indirect, niet verblindend licht gebruiken natuurlijk :-)
We genieten bovendien allemaal van een
mooi verlicht interieur of van sfeerverlichting
in de tuin. We plaatsen graag de juiste spots
op ons nieuwe schilderij of dimmen de lichten
‘s avonds voor een intiemere sfeer. Met andere
woorden; licht is steeds meer een luxe.
14 | oktober 2013

© Niko

Licht is een wonderlijk iets. We danken ons hele bestaan aan de zon, en sinds de
uitvinding van de elektriciteit – en zeker de gloeilamp – is ook kunstmatig licht niet
meer uit ons leven weg te denken. Daarbij gebruiken we onze controle over kunstlicht
steeds meer op een duurzamere manier. En al is Thomas Edison’s uitvinding daarbij
in de verdoemenis geraakt, hij zal wellicht goedkeurend knikken bij het zien van de
nieuwe ontwikkelingen.

Ook word er steeds meer aandacht besteed
aan de juiste verlichting voor persoonlijke of
professionele doeleinden. Geknutsel aan de
hobbytafel vraagt bijvoorbeeld om een andere
inval en lichtsterkte dan ‘geknutsel’ in een operatiezaal (waar de lichtinval maar beter goed
kan zijn). En het gaat verder dan het praktische
alleen, ook op gevoels- en fysiologisch niveau
blijkt licht een niet te onderschatten invloed
op ons uit te oefenen. Het trefwoord is daarbij
‘geoptimaliseerde licht’.

Verlichte geest
Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen
dat geoptimaliseerd (op een specifieke taak
afgestemd) licht ons denken en handelen positief kan beïnvloeden.
Studenten kunnen zich langer concentreren
en leveren betere prestaties als men gebruik
maakt van een lichtbron die natuurlijk (zon)licht
simuleert. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet
de suffe uren in het leslokaal onder het véél
te scherpe en vermoeiende licht van de tl-lampen? Ook op de werkvloer leidt het tot betere
resultaten en sommige ziekenhuizen erkennen
bovendien het belang van licht bij het genezingsproces van hun patiënten. Niet in de laatste plaats omdat het ook je gemoedstoestand
kan verbeteren.

© All rights reserved by Philips Communications
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Therapeutische werking
Zo heb je ongetwijfeld wel eens gehoord
van lichttherapie, een medische behandeling
waarbij de ogen dagelijks en gedurende een
bepaalde tijd worden blootgesteld aan kunstlicht dat de intensiteit en het spectrum van
zonlicht evenaart.

© All rights reserved by Philips Communications

Lichttherapie is van toepassing op verschillende kwalen, gaande van huidziekten (zoals eczeem en psoriasis) tot futloosheid, depressies
en slaaptekort. Een gebrek aan natuurlijk licht

beïnvloedt ons hele fysiologische systeem, en
dan met name de afscheiding van serotonine
en melatonine. Respectievelijk een neurotransmitter en slaaphormoon. Zodra die twee zich
tekort gedaan voelen gaan de lichamelijke –
en geestelijke – poppen dan ook vaak aan het
dansen.
Een overvloed aan kunstmatig licht betekent
dus niet dat we geen tekort kunnen hebben.
Niet voor niets hebben landen als Finland –
waar de zon zich ‘s winters letterlijk maanden
niet laat zien – het hoogste zelfmoordcijfer van
Europa. Ook personen die overdag slapen en
‘s nachts werken kunnen vroeg of laat te maken krijgen met de gevolgen van te weinig natuurlijk (zon)licht.
Maar laten we het gezellig houden en de moderne verlichting eens van naderbij bekijken.
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Hier brandt de lamp
Kleurtemperatuur

Van belang bij geoptimaliseerd licht is de
kleurtemperatuur. Wit licht bestaat namelijk uit
een combinatie van kleuren, en bovendien zijn
niet alle kleuren wit hetzelfde. Licht met een
lage kleurtemperatuur (en een hoger aandeel
rood) wordt door de mens als warmer ervaren,
terwijl een hoger aandeel blauw eerder koud
en zakelijk(er) aanvoelt. Afhankelijk van je bezigheid of het doel is het afstemmen van de
kleurtemperatuur dus een goed idee.
De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in
Kelvin (K). Wit, warm en ontspannend licht is
± 2700 K, daglicht zo'n 5500 K en hard en koel
wit een slordige 6500 K.

Multi-color

Spelen met kleurtemperatuur en kleurveranderingen is natuurlijk helemaal te gek. Bijzonder fraai is dan bijvoorbeeld de Philips Hue;
een set led-lampen die je in de bestaande fittingen kan draaien plus een bridge* die je vervolgens aansluit op je wifi-router. Daarna kan
je via en een app op je iPhone of tablet naar
hartenlust de gewenste kleur en/of kleurtemperatuur instellen. Altijd, overal en eventueel
getimed! Je kan bijvoorbeeld heerlijk wakker
worden met dezelfde (opkomende) intensiteit en temperatuur als daglicht, in een mum
van tijd een romantische sfeer creëren of het
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Gecorreleerde kleurtemperatuur (in Kelvin)
Kaarslicht

2000 K

Gloeilamp

Extra warm wit

2700 K

Zonsopkomst,
-ondergang

Warm wit

3000 K

Wit

3500 K

TL-lamp

Fris wit

4000 K

Daglicht, flitslicht

Daglicht

5000 K (5500)

Bewolkte hemel

Koel daglicht

6500 K

Helder blauwe
hemel

9500 K en meer

Vroeger had men het idee dat led te koel was, maar
ondertussen is het in alle mogelijke tinten wit en andere kleuren verkrijgbaar.

tegenovergestelde
voor een zakelijk gesprek. Kortom, zowel
voor professionele
als privé- aangelegenheden een handig hebbeding.
www.meethue.com
*Een bridge is een ronde schijf die fungeert als
verbinding tussen je wifi-router en de bediening
van het systeem.
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Effe dimmen

Het voormalige minpunt van spaar- en ledlampen ten opzichte van de – inmiddels prehistorische – gloeilamp is het feit dat je ze niet kan
dimmen. Dit vanwege het lage wattage. Ik zeg
'voormalig' want natuurlijk is dat feit anno 2013
van de baan. Er zijn een aantal spaar- en ledlampen en compatibele dimmers
op de markt die het wel mogelijk
maken. Check de verpakking als je
een lamp aanschaft en informeer
je over de benodigde apparatuur
bij de speciaalzaak. Het merk Niko
biedt bijvoorbeeld een gloednieuwe universele dimmer en een handige webtool waarmee je snel te
weten komt met welke dimmer je
welke lamp kunt aansturen. Deze

dimmer stuurt alle regelbare lampen aan van
5 t.e.m. 350 watt. Je stelt het toestel telkens
in volgens het type en het aansturingsprincipe
van de gebruikte lamp. Waarna die volgens de
ideale curve wordt gedempt.

Dimmerzoeker

Tegenwoordig is er natuurlijk een gigantisch
aanbod aan allerlei soorten verlichting. Heb je
een dimmer thuis en weet je niet meer welke
lamp je daarmee kunt aansturen? Of heb je
een lamp en wil je weten welk toestel deze
lamp het beste dimt? Niko testte de courantste
modellen van allerlei fabrikanten uit en stelde
deze info beschikbaar op een handige website.
Je krijgt een antwoord op je vraag via:
www.niko.be/dimmer-zoeker

De juiste lamp kiezen

De traditionele gloeilamp mag
dankzij de EU-wetgeving dan
wel uit de winkels verbannen
zijn, jij als consument merkt
daar – behalve aan je energieverbruik – weinig van.
De nieuwe lampen zijn allemaal
aangepast aan de bestaande fittingen. Wel is er nog steeds een
verschil tussen een fitting met
schroefdraad of een zogenaamde ‘bajonet’. Even checken voor
aankoop dus! Het kan ook geen
kwaad om even na te denken
welke functie je toekomstige
lichtbron zal hebben, voor welke
ruimte en voor welk doel je ze

nodig hebt (bijvoorbeeld gezelligheid of om te werken).
Vandaag de dag zijn er 4 soorten lampen te verkrijgen; de
verbeterde gloeilamp met energielabel C, gloeilampen met
energieabel B, de spaarlamp en
lampen met lichtdioden (LED).
Er zijn nog andere varianten zoals o.a. de powerled en de ecohalogeenlamp. Lampen voor
speciale doeleinden (infrarood,
lampen voor koelkasten, ovens,
enz.) die NIET door een energiezuinig variant kunnen vervangen worden, blijven overigens
in de handel verkrijgbaar.

Op de verpakking
Controleer steeds de verpakkingen op de functie van de
lamp en andere praktische
info zoals:
-

lichtopbrengst
energierendement
levensduur
kleurtemperatuur
Aantal schakelingen voordat de lamp kapot gaat
opwarmtijd
dimmen
bedrijfstemperatuur
afmetingen
recyclage
oktober 2013 | 17
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Zoals eerder vermeld vind je alle praktische
info op de verpakking.

Afval en recyclage

De grootste voordelen van de nieuwe generatie spaar- en LED lampen is (uiteraard) het
lagere energieverbruik, de langere levensduur
en – als logisch gevolg van dat laatste – een
aanzienlijk kleinere afvalberg.
Neemt niet weg dat ook deze lampen niet tot je
pensioensgerechtigde leeftijd zullen meegaan
en je er mogelijk al eens eentje laat vallen. Belangrijk om te weten is dan dat spaarlampen –
in tegenstelling tot de gloeilamp – een kleine
hoeveelheid kwik bevatten (±5 mg). Het betekent dat je deze niet zomaar in de afvalbak kan
deponeren (want KGA - klein gevaarlijk afval),
maar dient terug te brengen naar de winkel
van aankoop of naar een inzamelpunt voor gebruikte elektronica (of het recyclagepark). Ledlampen bevatten weliswaar geen kwik, maar
gelden eveneens als KGA vanwege de interne
(minuscule) elektronica.

Snelle doorbraak

Zowel critici als producenten hadden in 2012
niet verwacht dat ledverlichting zo snel zou
doorbreken bij het grote publiek. Gelukkig
liep het anders! De energiebesparende en
praktische eigenschappen deden de verkoop al snel toenemen. Vooral gemeenten
zagen al snel de voordelen van de ledverlichting in hun openbare gebouwen. De particuliere gebruiker volgt gestaag.
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© foto: Recupel

© foto: Recupel

Spaarlamp latten vallen? Geen paniek maar wel
een beetje voorzichtig blijven. De hoeveelheid
kwik mag dan miniem zijn, het blijft behoorlijk
giftig spul. Lucht alvast de kamer door het raam
open te zetten en gebruik een natte doek om
de resten op te ruimen. Voorkom dat je huid in
aanraking komt met de scherven en het kwik.
Wie helemaal op safe wil spelen opteert best
voor verbeterde gloeilampen met halogeentechnologie of – nog beter – LED-lampen.

Wist je dat?

Helderheid (of lichtopbrengst) niet langer
wordt uitgedrukt in Watt - zoals bij de gloeilamp - maar in Lumen? Een tabel ter vergelijking:
Gloeilampen Energiebesparende lampen
100 W
75 W
60 W
40 W
25 W

1300-1530 lumen
920-1060 lumen
700-810 lumen
410-470 lumen
220-250 lumen

Special duurzaam
Specialbarbecueën
verlichting | Visita

Spaarzaamheid

Een lager energieverbruik is natuurlijk
geen vrijgeleide om te pas en te onpas het licht te laten branden. Ons gedragspatroon is en blijft dan ook het
belangrijkste wapen tegen de vervuiling.
Een groot aantal mensen laat de binnenhuisverlichting aan als men – voor
korte of lange tijd – van huis is. Dit om
eventuele inbrekers af te schrikken, voor
de kat/hond die thuis blijft en/of omdat
men het leuk vindt om in een verlichte
woning thuis te komen. Een beetje ervaren inbreker kent de truc inmiddels wel
en komt er op allerlei andere manieren
achter of er iemand aanwezig is of niet.
Verder blijft het natuurlijk verspilling van
energie. Hetzelfde geldt voor het laten branden van de buitenverlichting (tuin, oprit, enz.) Een prima
oplossing voor dit ‘probleem’ zijn bewegingsmelders (of sensoren). Ook als je kroost (en ja, ook je
verstrooide partner) wel eens vergeet waar de lichtschakelaar toe dient, biedt een sensor absoluut
uitkomst.

Home control

© foto: Niko

Niko Home Control is een erg complete elektrische installatie
waarmee je thuis actief energie kan besparen. Je kan er heel
eenvoudig de verlichting, verwarming, ventilatie of rolluiken
mee bedienen. Via een touchscreen of smartphone, maar evengoed via klassieke schakelaars verkrijgbaar met de afwerkingen
uit de Niko Pure, Niko Intense en Niko Original collectie.
Het ecodisplay geeft bovendien aan hoeveel energie de woning
verbruikt, waardoor je er een stuk zuiniger mee kan omspringen.
Wooncomfort to the max! Meer info op:
www.niko.eu

Extra energie besparen

IPS

Behalve de bewegingssensor zijn er nog meer
mogelijkheden om je verbruik nog verder te reduceren.
Enkele nuttige tips:
- Doe de gordijnen zo veel – en zo lang mogelijk – open en laat daglicht binnen.
- Installeer een lichtkoepel in je woning.
- Schilder je muren in een lichte kleur. Zo heb
je minder extra licht nodig.

- Stof de lampen geregeld af. Het stof zorgt
voor mindere lichtopbrengst.
- Nieuwbouw? Laat de kans niet liggen en
voorzie je in voldoende natuurlijke lichtinval.
O.a.: lichtkoepels en -tunnels, grote ramen,
enz. Maar ook met domotica en bewegingssensoren.
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Lichtjes indrukwekkend
Zoals je eerder kon lezen gaan vele bedrijven
en creatievelingen met de nieuwe verlichting
aan de slag. Daarnaast kom je regelmatig erg
knappe staaltjes upcycling tegen. Er is te veel
om op 1 pagina te proppen maar we hebben alvast enkele kooptips die het bekijken al
meer dan waard zijn.

Kartonnen dozen...

...of wat je er net mee kan doen. Een erg bijzonder resultaat van upcycled karton is deze
collectie design lampen van Graypants. Volledig handgemaakt en verkrijgbaar in diverse
modellen. Een erg decoratieve en duurzame
sfeerschepper.
Verkrijgbaar bij de betere lichtspeciaalzaak.
www.graypants.com

Buiten een lichtje scheppen

Deze antracietkleurige sokkellamp is de perfecte sfeerschepper op elk tuinpad of ruimte.
De straal LED-licht met dimfunctie tovert elke
gelegenheid om tot een belevenis.
Adviesprijs: €199,95

www.philips.be

Roya(a)l licht

Voor je kleine prins of prinses
is er deze sneeuwwitte lamp
in eco-vriendelijk polyester
(gerecyclede petflessen). Allergievrij en brandbestendig!

Makes sense!

Win

deze lamp

zie p21

De Sense is een solar buitenlamp met
16 ledlampen en een daglichtsensor die de
lamp doet branden zodra het donker wordt. Bij beweging in de
omgeving gaat hij een tikje
feller branden, om weer te
dimmen als het rustig is.
energiezuinig, waterdicht,
hittebestendig én duurzaam!
Prijs: €39

www.eco-logisch.be
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Afmetingen: 23 x 33 x 10 cm
Prijs: € 80

Verkrijgbaar bij:
www.wannekes.nl
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Tetrabox - upcycled design
De Maleisische designer Ed Chew besloot zijn talent in te zetten om de
enorme afvalberg aan drankkartons (de zogenaamde tetra paks) in zijn thuisland te verminderen. Geïnspireerd door origami – een traditionele Japanse
papiervouwkunst – ontwierp hij een ware design-lampekap, opgebouwd uit
kleine vijf- en zeshoekjes tetra pak.

© foto’s www.edchew.my

Het eerste prototype bevatte zo’n 450 (!) drankkartons. Een gigantische
hoeveelheid afval die dankzij Ed aan de vuilnisbelt ontsnapt is, en een meer
dan fraai kunstwerk annex lampenkap (in die volgorde) heeft opgeleverd.

Dankzij de vouwkunst komt er
aan het ontwerp zelfs geen lijm of
plakband aan te pas!

2
solar
buitenlampen
WIN*
ter waarde van €78
Zoals je op de vorige pagina kon lezen is de Sense solar buitenlamp een wel erg praktisch
hebbeding. Een ‘inteligente’ buitenlamp met 16 ledlampen die reageert op zijn omgeving
en bovendien duurzaam, waterdicht en hittebestendig is. Waag je kans en beantwoord de
onderstaande prijsvraag op: www.visitamagazine.be/wedstrijd
Aangeboden door: www.eco-logisch.be

Prijsvraag:

Welk soort glas heeft men in de serre van
het energieneutraal monument gebruikt?
Ga naar onze wedstrijdpagina
www.visitamagazine.be/wedstrijd
en vul het formulier in.
Opgelet! Deelnemen kan t.e.m. 13 november 2013.
* Van de juiste antwoorden wordt de winnaar via loting getrokken en
persoonlijk op de hoogte gebracht. De voorwaarden staan vermeld op de website.
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Landgoed kraaybeekerhof

Bio-dynamische uitstap

Het nuttige aan het aangename koppelen. Dat is wat ons te binnen schoot als we
tijdens ons bezoek aan het Driebergense eco-monument (zie blz 8-11) attent worden
gemaakt op het landgoed aan de overkant. Het domein Kraaybeekerhof blijkt een
oase van groen en herbergt een bio-dynamische (moes)tuin, een restaurant en een
academie! Het overwegen van een tripje meer dan waard.
Kraaybeekerhof is een 6 hectare tellende parel,
te midden van een reeks andere bijzondere locaties en landgoederen onder de naam ‘Stichtse Lustwarande’. Aanvankelijk bood het domein
louter onderdak aan de academie/praktiserend
studiecentrum voor biologisch-dynamische
landbouw, maar heeft het zich langzamerhand
opengesteld voor het publiek. Ideaal voor een
dagje ontspanning en inspiratie.

Zorg voor de aarde
Natuurlijk de voornaamste filosofie van bio-dynamisch tuinieren. In de tuinen van Kraaybeekerhof draagt men zorg voor een gezonde voedingsbodem en alles wat daarop groeit, bloeit
en leeft. De diversiteit aan groenten en kruiden
is enorm. Schorseneren, pompoenen en spinazie gedijen uitstekend naast ‘vergeten groenten’ als pastinaak, aardpeer en kleurwortel. De
tuin is net als de rest van
het landgoed toegankelijk
voor het publiek en middels infobordjes en – met
wat geluk – de tuinman
himself, word je ook
bijzonder goed geïnformeerd.
Combineer deze
uitstap met een
bezoek aan het
energieneutraal
monument op 5/10
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Vers op je bord
De innerlijke mens kan worden verwend in het
restaurant van het landgoed. In deze context is
het logisch dat de eigen oogst de basis vormt
van bijna alle gerechten op de menukaart. Het
Visita-team was helaas niet in de gelegenheid
om een culinaire recensie neer te pennen (lees:
geen tijd voor een hapje), maar het lijkt ons
überhaupt onmogelijk dat dergelijke versheid
op je bord zou tegenvallen. Bovendien maakt
de omgeving – inclusief een op de vijver uitkijkend terras – het al de moeite waard om er een
verse-kruidenthee te nuttigen.
Het restaurant omvat ook een kleine winkel waar
je huisgemaakte bio-jams en chutneys kan kopen, en geïnteresseerden kunnen voor hun –
formele of minder formele – bijeenkomsten beroep doen op één van de zalen van het complex.
Een groene academie
De academie is nog steeds actief en biedt opleidingen, cursussen en workshop inzake bewustzijn over de natuur, voeding en gezondheid. Helaas is de informatiedag bij dit schrijven
reeds gepasseerd, maar wie wenst deel te nemen kan natuurlijk altijd contact opnemen met
de organisatie via de link onderaan dit artikel.
Waar wacht je op?
Wie graag vertoeft in een stukje ongerepte natuur, wil kennismaken met bio-dynamische landen tuinbouw, maar bovenal heerlijk wil ontspannen en smullen, is bij Kraaybeekerhof aan het
juiste adres. Alle info over openingstijden en
routes vind je op:
www.kraaybeekerhof.nl
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Dag van de duurzaamheid
Op donderdag 10
oktober (10-10) zal
in Nederland de
Dag van de Duurzaamheid plaatsvinden.

Natuurlijk kan je meedoen! Wil je ook graag
je – particuliere of professionele – steentje bijdragen aan een duurzame samenleving en de
beweging groter maken? Bedenk een prima
initiatief, surf dan gezwind naar de website en
registreer je!

Dit prachtig initiatief van Urgenda heeft als doel de omvang
van de huidige duurzaamheidsbeweging zichtbaar te maken en om particulieren, bedrijven,
maatschapelijke organisaties en overheden
te motiveren om in te haken. Kwestie van de
duurzaamheid te versnellen en zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te
komen.

Alle info over de ‘Dag van de Duurzaamheid’
vind je op:
www.dagvandeduurzaamheid.nl

Na het succes van de vier voorgaande edities
zullen er ook dit jaar in heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden binnen
1 dag (en hopelijk ook er na;-)

Nieuwe Visita blogster - Katinka Michiels
Zodra Katinka Michiels, eigenaar en oprichter van het blog
www.legallyraw.be, zich opgaf als nieuwe gastblogster voor
Visita, voelden we ons gelijk al een stuk gezonder! Deze ‘coach
per ongeluk’ maakte van haar passie haar beroep, en inmiddels
coacht ze vrouwen op hun eigen reis naar een gezonde en natuurlijke levensstijl. Wat begon met het strooien van tips in haar
omgeving werd al gauw een uitgebreide online onderneming
waar ze veel voldoening uit haalt.
Vanaf heden deelt Katinka haar kennis en ervaringen maandelijks op de Visita website. Erg inspirerend leesvoer voor iedereen die zich een gezondere levensstijl boordevol energie wil
aanmeten. Enjoy!
www.visitamagazine.be/blogs/katinka-michiels
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Jimmy Coopman is personal trainer, nutritionist, roptropraxis en coach uit
Waregem. Zijn totaalaanpak wordt op maat aangepast en je kan bij hem terecht
voor het verbeteren van je gezondheid - vetverbranding en versteviging - sportprestaties - stressmanagement. Hij werkt met iedereen die belang hecht aan
resultaat en bereid is om ervoor te gaan. In zijn vaste rubriek deelt Jimmy zijn
knowhow en praktische tips met onze lezers.

10 om de vruchtbaarheid
tips te verhogen
Steeds meer koppels hebben het moeilijk om zwanger te geraken. Hoewel dit van heel
wat factoren afhangt, is het bewezen dat levensstijl en voeding hier een grote rol in
spelen. Wil je de kans op een zwangerschap verhogen, verhoog dan eerst en vooral je
gezondheid. Hieronder lees je hoe.
1. Body composition & lichaamsgewicht
Voor de vrouw zou een BMI tussen 20 en 25 ideaal
zijn om zwanger te raken. Met een BMI tussen 29
en 35 zou het twee maal zo lang duren en bij een
BMI onder de 19 zou dit nog veel langer duren. Als
je wil weten hoe je je BMI berekent: je lichaamsgewicht in kg delen door je lichaamslengte in meter
in het kwadraat. vb: een vrouw van 55 kg en 1m60:
55/ (1,6x1,6) = 21
Ook het vetpercentage speelt een rol omdat dit de
hormonale balans kan verstoren. Vooral omdat elke
vetcel oestrogeen produceert. Dit geldt overigens
ook voor mannen. Studies bij vrouwen hebben aangetoond dat een vetpercentage van meer dan 26%
de kans op zwangerschap absoluut vermindert.
Voor mannen zijn geen exacte percentages te vinden in dit verband, maar naar mijn bescheiden mening mag een man (niet atleet) zich als vet beschouwen bij een vetpercentage van meer dan 15%.

2. Matig cafeïne
Meer dan 5 koppen koffie per dag (500 milligram
cafeïne) wordt automatisch met lagere vruchtbaarheid geassocieerd. Zes koppen thee zou hetzelfde
effect hebben. Gematigd gebruik van koffie kan
dus geen kwaad. 1 à 2 koppen per dagzijn aan-

vaardbaar. (bron: American Society for Reproductive Medicine) maar het is sterk aan te raden onder
de 250 milligram per dag te blijven.

3. Matig alcohol
Uit een Zweeds onderzoek bleek dat vrouwen die
meer dan 2 alcoholische dranken per dag dronken,
hun vruchtbaarheid met bijna 60% zagen afnemen.
De kans op een miskraam is ook groter als de vrouw
voor de zwangerschap regelmatig alcohol drinkt.
Onrechtstreeks draagt alcohol bij aan leaky gut,
een tekort aan B vitaminen, beroving van het mineraal zink, reductie in testosteronproductie bij
mannen en gewichtstoename … geen van deze is
bevorderlijk als je wil zwanger worden.

4. Niet roken
Rook niet als je zwanger wilt worden! Ook het zogenaamde meeroken kan al schadelijk zijn. Onderzoek bij vrouwen wees uit dat roken de kans
op vruchtbaarheid met 33% verminderde. Ook bij
ziekenhuisbehandelingen (bv. in vitro fertilisatie) is
de kans 50% kleiner op vruchtbaarheid bij actief en
passief roken. Mocht je motivatie om te stoppen
nog niet groot genoeg zijn: roken vergroot de kans
op een miskraam en vergroot de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
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–– Eet zo zuiver mogelijk. Probeer kant en klaar
maaltijden en voedsel met smaakversterkers,
kleurstoffen en bewaarmiddelen zoveel mogelijk
te vermijden.
–– Drink voldoende water ( 0,033 x je lichaamsgewicht), vermijd kraantjeswater omdat dit chloor
bevat, wat alle bacteriën dood, ook de goede.
–– Gebruik noten en zaden
–– Eet 2 stuks fruit per dag
–– Eet groenten (half bord) bij elke maaltijd

6. Vertering & opname
Je bent wat je eet, maar je bent vooral wat je opneemt. Je tijd nemen om te eten en voldoende kauwen is hierbij belangrijk. Het reduceert je voeding
tot verteerbare deeltjes en zorgt voor de enzymenproductie.

© www.studiodewaele.be

Een optimaal maagzuur- en pepsine gehalte zorgt
ervoor dat je eiwitten afbreekt en dat je je verteringsenzymen – alsook vitamine B12 – activeert (zie
mijn eerder artikels in Visita).
Eventueel kan je tekorten aanvullen met extra verteringsenzymen.

Ook rokende mannen zijn minder vruchtbaar.
Portugese wetenschappers toonden aan dat roken
het receptievermogen van de eicel in de baarmoeder voor de spermacel beïnvloed. Bij mannen kan
roken anderzijds leiden tot verminderde spermaproductie én tot beschadiging van het DNA. De
Portugese studie werd gepubliceerd in ‘Current
Opinion in Obstetrics and Gynecology’. Zwangere
vrouwen stoppen beter helemaal met roken.

5. Gezonde voeding
–– Vermijd ontstekingen door geraffineerde suikers
en transvetten te vermijden. Ontstekingen jagen
je stresshormoon de hoogte in, iets wat je net
beter laag houdt als je zwanger wil worden.
–– Eet biologisch voedsel omdat het meer voedingsstoffen bevat
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Als je darmslijmvlies gaten vertoont (leaky gut) laat
je moleculen door die te groot zijn – evenals bacteriën en parasieten – en ligt niet alleen je immuunsysteem, maar ook je ontgiftingssysteem constant
onder vuur. Dit ook met een normale voeding! Het
is dan onmogelijk om je voedingsstoffen op te nemen. Zet ook je darmflora op punt. De darmflora
speelt een rol in de vertering, het immuunsysteem,
je oestrogeenmetabolisme, je ontgifting en onrechtstreeks ook je gemoed (serotonine). Alsook de
aanmaak van B-vitaminen. Uiterst belangrijk dus!
Als ik één supplement aanraad voor iedereen dan
is het probactiol plus van Metagenics. Nee, ik verdien hier niets mee, maar deze zijn van hoge kwaliteit omdat de stam herkenbaar is en er 15 miljard
levende bacteriën in elke capsule zitten. Dit is ruim
voldoende volgens de studies die effect tonen bij
suppletie met probiotica.

7. Vermijd Xeno-Oestrogenen
Op mijn website vind je een uitgebreid artikel over
xeno-oestrogenen. In het kort komt het erop neer
dat heel wat chemische stoffen een hormonale re-
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actie kunnen triggeren door zich op de oestrogeenreceptoren te zetten. Hiermee verstoren ze onze
hormonale balans en dit geldt zowel voor vrouwen
als mannen. Concreet zijn dit bijvoorbeeld: herbiciden en pesticiden die we binnen krijgen via de
voeding. Maar ook parabenen via verzorgingsproducten en – last but not least – BPA (bisphenol-A).
Een stof die we in plastiek terug vinden. Maar ik eet
toch geen plastiek hoor ik je al denken? ik hoop
inderdaad voor je dat je geen Tupperwarepotten
verslindt als vieruurtje :-) Evengoed krijg je plastiek
binnen via: hete dranken in plastieken bekertjes,
plastieken potten in de microgolf, je waterfles die
je in je auto laat liggen bij zonnig weer,…
Mannen, dit is zelfs zo schadelijk voor je testosteronniveau dat we van chemische castratie spreken!

8. Man: voed en bescherm je zwemmers!
Essentiële voedingsstoffen die de kwantiteit en
kwaliteit de zaadcellen opkrikken zijn:
–– Antioxidanten. Antioxidanten die tevens bijdragen in de productie van de zaadcellen zijn vit A,
C, en E. Deze vrijwaren de cel van vrije radicalen
–– ZInk: de meest essentiële voedingsstof voor het
sexuele functioneren van de man. Het is zowel
nodig voor testosteron metabolisme, testicle
groei, zaadproductie, beweeglijkheid, verminderen van oestrogeen, enz. Elke keer als een
man ejaculeert verliest hij 5 mg zink.
–– Selenium: een tekort kan onvruchtbaarheid veroorzaken. Het vormt de zaadcel en draagt bij
aan de productie. Het is tevens een antioxidant.
–– Vit B6, B9, B12
–– Mangaan
Te vermijden:
–– het dragen van spannend ondergoed,
–– sauna’s en hete baden (dit geldt trouwens ook
voor vrouwen)
–– elektromagnetische straling: gsm in de broekzak, laptop op de schoot, wifi, gsm, pc in de
slaapkamer, ...
Dat laatste mag dan nog niet 100% bewezen zijn,
het is een feit dat het je stresshormoon cortisol de
hoogte in jaagt. Sowieso niet echt bevorderlijk voor
de hormonale balans en dus ook de algemene gezondheid.

9. Stressmanagement
Chronische stress kan vruchtbaarheidsproblemen
geven, omdat het lichaam een stressvolle omgeving niet als veilig beschouwt voor de pasgeborene.
Onze stressrespons is nog altijd gelijk aan die uit de
oertijd en vertelt het lichaam dat deze vrouw geen
tijd heeft om voor een kind te zorgen. Met alle mogelijke moeilijkheden van dien.
Een hormoon werkt nooit alleen en dus worden
ook andere hormonen die essentieel zijn bij de
vruchtbaarheid beïnvloed door chronische stress:
zoals progresteron.
Tracht je bron van stress te begrijpen en te elimineren waar mogelijk. Daarnaast zijn er uiteraard tal
van opties om je stress te beheersen (zie daarvoor
mijn eerder artikel in Visita 4). Je begrijpt inmiddels wel dat jezelf opjagen om zwanger te worden
contraproductief werkt. Dergelijke zaken kunnen
het resultaat net negatief beïnvloeden. Je laat best
moeder natuur haar gang gaan en maakt je zo min
mogelijk zorgen.
10. Seks
Timing:
Het moge duidelijk zijn dat de timing van de gemeenschap eveneens invloed heeft op de vruchtbaarheid. De American Society for Reproductive
Medicine spreekt in dat verband van het “fertile
window”, het vruchtbaarheidsvenster dat de kansen op zwangerschap kan verhogen. Het betreft
een interval van zes dagen dat stopt op de dag van
de ovulatie. Zwangerschap is het meest waarschijnlijk in de drie dagen voorafgaande aan de ovulatie.
Regelmaat is belangrijk:
Het uitstellen van seks vergroot de kansen op zwangerschap niet, zo blijkt uit een studie gedaan in opdracht van de American Society for Reproductive
Medicine. Regelmatige seks is belangrijker dan
zorgvuldig uitrekenen wanneer er met de meeste
kansen op zwangerschap een copulatie plaatsvindt.
Het niet hebben van gemeenschap gedurende vijf
dagen kan de kwaliteit van sperma negatief beïnvloeden.

www.jimmycoopman.com
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Fit door gras
Gras is niet alleen meer voor koeien. Ook mensen zijn zeer gebaat bij de grote hoeveelheid voedingsstoffen die gras bevat. Nu moet je niet denken dat je zomaar van elk
willekeurig grasveldje een handje kan plukken om vervolgens malend als een koe die
groene sprieten te verteren.
Nee, het gaat hier om een speciaal gras. Tarwegras!

Van de zaden van tarwe maken wij ons brood.
De grasspriet, ofwel de kiem, van deze plant,
noemen wij tarwegras. En tarwegras is niet zomaar gras. Het is een zeer voedingsrijk gewas
waar alles in zit wat een mens nodig heeft. Een
superfood!
Op audiëntie bij de TarwegrasKoning.
De TarwegrasKoning is een Amsterdams bedrijf
en zoals de naam suggereert is deze producent
van Nederlands beste tarwegras. Zij produceren
het gewas niet alleen biologisch, maar in tegenstelling tot andere producenten ook in echte
aarde en onder de Nederlandse zon.
Als je de winkel binnenloopt kom je in een wereld terecht van gezondheid, vriendelijkheid en
rust. Naast het grote assortiment superfoods
kan je er heerlijke juices drinken en fantastische
raw food salades eten. Maar de core business is
natuurlijk tarwegras.
Auke Attema is de oprichter van de TarwegrasKoning. Een man met een passie voor gezonde
voeding en een torenhoog enthousiasme over
tarwegras.
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De effecten van tarwegras maakten zoveel indruk op hem dat hij besloot zich verder te verdiepen in de kunst van het kweken. En wat begon met kweken heeft geresulteerd in een waar
productiebedrijf en een prachtige winkel.
Maar wat is tarwegras nou eigenlijk precies?
Tarwegras is jonge tarwe. Het sap, geperst met
zogenaamde slowjuicers, is een vloeibaar voedingsconcentraat dat een compleet spectrum
aan vitamines, mineralen, enzymen, antioxidanten, aminozuren en andere essentiële voedingsstoffen bevat. Bovendien is tarwegrassap rijk
aan chlorofyl, een krachtige stof die het lichaam
reinigt en het voorziet van nieuwe energie. Een
glaasje tarwegrassap van 30 milliliter is even gezond als 1 kilo vers groenten en fruit. Een ware
powerboost!
Het eerste shotje
Een inmiddels al even enthousiast tarwegrasliefhebber is Bas Sligting. Hij vertelt ons graag
hoe dat zo gekomen is..
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Bas Sligting: “Een paar jaar geleden heb ik mijn levensstijl volledig
omgegooid en heb ik me gestort
op gezonde voeding en lichaamsbeweging. Dit heeft geresulteerd
in een verlies van bijna 30 kilo en
een bak energie waarvan ik niet
wist dat die bestond. .
Sinds ik tarwegras drink is daar nog een schepje
bovenop gekomen. Mijn metabolisme is nog
nooit zo goed geweest, ik ben nog eens bijna
vijf kilo afgevallen en de dosis energie en vitaliteit die ik er van heb gekregen reikt een stuk
verder dan ‘ik voel me goed!’
Ik werd zo enthousiast over het product dat ik
besloot te vragen of ik bij de TarwegrasKoning
mocht komen werken, en twee dagen na mijn
eerste shotje begon ik aan mijn eerste werkdag. Inmiddels ben ik Sales en Marketing manager bij de TarwegrasKoning en verspreid ik dit
prachtige product door Nederland.”

Succesvolle ontwikkeling
Ook de Duitse markt is inmiddels in de
ban van tarwegras. Naast de vele particuliere klanten opent de retail markt
zich voor dit bijzondere product en is
tarwegras te vinden bij natuurwinkels
en supermarkten, sportscholen, healthen beatyclubs, sauna’s en yoga centra.
Maar ook in hotels, sterrenrestaurants
en bedrijfsrestaurants maakt tarwegras goede
sier.
Een mooie ontwikkeling in het bewustzijn over
gezonde voeding en wat het voor je kan doen.
Op jouw gezondheid
De TarwegrasKoning nodigt alle lezers van Visita
Magazine graag uit om een gratis shotje te komen proeven. Ze ontvangen jullie graag “om te
proosten op jouw gezondheid!”
www.tarwegraskoning.nl

Download gratis
ebook
Carnivoor met een Geweten
op:
www.veganistischkoken.be
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Carnivoor met een geweten
Behalve medewerker bij Visita Magazine is Stijn De Kock (what’s in a name?) ook een enthousiaste veganistische hobbykok. Wat best bizar is voor iemand die af en toe nog vlees,
vis en zuivel eet! Hoe dit alles zo gekomen is kan je lezen in het gratis ebook ‘Carnivoor
met een geweten’. Je kan het downloaden op zijn website, waar je - behalve het boek ook heerlijke recepten, video’s/reportages en artikels over veganisme kan terugvinden.
Kortom: alles waar de beginnende of gevorderde veganist wel zuivelvrije pap van lust!
www.veganistischkoken.be
Savooikool mag dan misschien in je hoofd zitten als wintergroente, toch is ze
nu verkrijgbaar. Je kan er ook veel meer mee aanvangen dan ‘stampot met
worst’ alleen. Gevulde savooirolletjes met rijst, vegan gehakt, mosterd-roomsaus en geroosterde pompoenschijfjes bijvoorbeeld! Letterlijk en figuurlijk een
hele mond vol, maar zeker niet veel werk. Voor dit recept heb ik het ‘rul gehackt’ van De Vegetarische Slager’ gebruikt. Daar was ik namelijk al een tijdje
erg benieuwd naar. Evengoed kan je ook tofu- of seitangehakt gebruiken.

Gevulde savooikoolrolletjes
Voor 4 personen:
•
•
•
•
•

12 savooikoolbladeren (+ resten)
2 sjalotjes - gesnipperd
150 gr rijst
1 tl oregano
P & Z (zeezout)

• een handvol cashewnoten - fijngehakt
• scheutje olijfolie
• 150 gr vegan gehakt (soja-, tofu- of
seitangehakt)

Blancheer de koolbladeren 5 minuten in ruim kokend water. Giet af en laat de
bladeren even schrikken in koud water. Laat ze goed uitlekken en drogen op een
schone keukenhanddoek.
Snijd de nerven er voorzichtig uit en halveer de bladeren (tenzij ze niet erg groot zijn)
Snipper de binnenste bladeren van de savooikool fijn (de kern kan je gebruiken
om bouillon te maken).
Kook de rijst in licht gezouten water volgens de instructies op de verpakking. Giet
af en laat afkoelen.
Verhit de olie in een pot of pan en stoof de sjalotjes kort aan. Voeg het vegan
gehakt,de gesnipperde savooikool en de oregano toe en laat kort bakken op een
redelijk hoog vuur. Roer goed en voeg eventueel wat water toe om aanbranden te
voorkomen. Zet het vuur lager en laat alles zo’n 10 minuten stoven. Roer regelmatig. Voeg de cashewnoten toe en laat nog een minuutje meestoven. Laat het
mengsel afkoelen.
Schep ± 2 eetlepels van de vulling op een savooikoolblad en rol het strak op. Prik
het voor de zekerheid vast met een cocktailprikker.
Plaats de rolletjes in een stoommand en laat ze 10 minuten boven een bodempje
kokend water garen.
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Geroosterde pompoenschijfjes
•
•
•
•
•

1 kleine bio-pompoen
1 tl rozemarijn
olijfolie - om te bestrijken
P & Z (zeezout)
3 teentjes knoflook in schijfjes

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Was de schil van de pompoen. Snijd de pompoen doormidden en daarna in schijven van ± 2 cm dik. Verwijder draden en zaden.
Leg de schijven naast elkaar op een bakplaat (eventueel met bakpapier) en schenk
de olijfolie er overheen.
Bestrooi daarna met de zeezoutkorrels, peper en rozemarijn en plaats de schijfjes
knoflook tussen en op de schijven.
Zet de bakplaat hoog in de oven en bak de schijven in 25-30 minuten gaar.
Wanneer de uiteinden een beetje zwartblakeren en het vruchtvlees er lekker
gebakken uit ziet is het klaar.
Serveer ze direct, samen met de savooikoolrolletjes. Dit gerecht past overigens
bijna overal bij.

Zachte mosterd/roomsaus
•
•
•
•
•
•
•
•

200 ml sojaroom
1/4 tl mosterdzaadjes
1 sjalotje - fijngesnipperd
1 tl mosterd
een beetje olijfolie
50 ml groentenbouillon (zelfgemaakt of uit een pot)
Maïzena* of wat vloeiende bloem - om te binden.
P&Z

Verhit de olie en stoof het sjalotje glazig. Voeg de mosterdzaadjes toe en laat ze
1 minuut meebakken.
Voeg de bouillon, de sojaroom en de mosterd toe en laat de saus onder voortdurend roeren indikken (±5 minuten op redelijk hoog vuur).
Voeg kleine porties Maïzena* of vloeiende bloem tot de gewenste dikte is bereikt.
Ideaal is als de saus stevig maar nog voldoende vloeibaar is om te schenken.
Kruid naar smaak met P & Z
* Opgelet: Niet alle Maïzena is 100% plantaardig (lactose)
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Marijke Hakkennes (28) is naar eigen zeggen een echt meisje-meisje. Gek op
beauty en fashion, maar eveneens gefascineerd door de mogelijkheden die een
natuurlijke lifestyle te bieden heeft. Haar passies en interesses verenigt ze al uitstekend op haar eigen website www.projectnaturalbeauty.nl en ook in Visita deelt ze
graag haar ervaring en know-how in onze beautyrubriek.
Marijke woont samen met haar vriend Hans en kat Ketjap in Noord-Brabant.

Mooi haar in de herfst

© Sante

© MÁDARA Cosm

Conditioner
Sluit een shampoobeurt altijd af met een
conditioner. Een conditioner breng je aan
over de lengte van je haar en het zorgt ervoor dat (droge) haarpunten extra voeding
en verzorging krijgen. Bovendien zorgt het
ervoor dat je haar na het wassen makkelijker
doorkambaar is. Je kan kiezen voor een conditioner uit dezelfde lijn als de shampoo die
je gebruikt, maar dit is niet nodig. Kies
gewoon een conditioner die past bij
jouw haartype. Voor meer glans en volume kan je bijvoorbeeld kiezen voor de
Expresskur 2 in 1 Spüling & Haarkuur
van Sante.
Wil jij dat je haar mooi glanst? Spoel
de conditioner dan uit met lauw tot
koud water. Door de hitte van het water gaan je haarschubben open staan.
Hierdoor wordt het dof, droog en is
het een stuk kwetsbaarder. Koud water zorgt ervoor dat je haarschubben
weer plat gaan liggen en je haar glanst als een
spiegeltje.

te
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zond en sterk te blijven. Een goed alternatief is
de Nourish and Repair shampoo van Mádara.

© San

Shampoo
Een goede haarverzorging
begint bij het op
de juiste manier
wassen van je haren. Probeer het
zo min mogelijk
te wassen en gebruik een milde,
natuurlijke shampoo. In bijna alle
reguliere shampoos wordt Sodium Laureth Sulfate gebruikt. Een
agressieve, goedkope
ontvetter
die ervoor zorgt
dat de shampoo
© MÁDARA Cosmetics
lekker
schuimt.
Maar als je weet
dat dit ingrediënt ook wordt gebruikt om garagevloeren mee schoon te maken, dan kan je je
voorstellen dat het eigenlijk veel te agressief is.
Onze haren hebben namelijk de natuurlijke oliën
die onze hoofdhuid produceert nodig om ge-

etics

Windhozen, regenbuien en wisselvallig weer. Ons haar heeft in de herfst een hoop te verduren. Bovendien, wist je dat mensen in de herfst altijd een beetje in de rui zijn? De herfst is
DE maand om je haar extra goed te verzorgen.

© La

©

Styling
Stijltangen, föhns en hard borstelen. Wij houden er misschien van een mooie styling, maar
ons haar is er minder blij mee. Door het iedere
ochtend onvoorzichtig in model te brengen,
kunnen we het namelijk flink beschadigen.
Door snel in de ochtend een borstel door je haar
te halen en klitten uit je haar te trekken, kunnen
er ontzettend veel haren afbreken. Neem dus
vooral de tijd om het te ontklitten. Ontklit je haar
plukje voor plukje en werk vanaf je haarpunten
steeds een stukje naar boven. Op deze manier verminder je de kans dat ze afbreken.
Ruil je borstel in voor een kam met wijde
tanden, want een kam trekt een stuk
minder aan je haar. Een houten kam
zoals die van Widu is ideaal. Hout
is een beetje poreus, waardoor
de kam helpt om de natuurlijke oliën over de lengte van
je haar te verdelen.
W

u
id

Hitte is absoluut de grootste vijand van ons
haar. Het droogt ons haar uit waardoor het dof,
breekbaar en pluizig wordt. Probeer hitte dus

zoveel mogelijk te vermijden. Laat je haar
aan de lucht drogen en probeer te werken
met de natuurlijke textuur. Wil je toch hitte
gebruiken? Bescherm je haar dan met een
goede heat-protector, zoals de NuStyle
Organic Detangler & Shine Booster
van Aubrey Organics verkrijgbaar bij
LieverNatuurlijk.
Extra verzorging nodig maar geen haarmasker in huis? Zoek dan eens in je keukenkastjes naar de volgende items:
–– Honing. Los een lepel honing op in 4 kopjes
water en breng aan over je haar na het wassen. Niet uitspoelen! Honing maakt je haar
zacht en glanzend.
–– Yoghurt is een ideaal haarmasker. Laat het
ongeveer 15 minuten in je haar zitten en
spoel het goed uit. Het werkt vochtinbrengend en is dus ideaal voor droog haar.
–– Ei is een prima proteïne masker. Kluts een ei
en verdeel deze over de lengte van je haar.
Laat even intrekken en spoel uit met lauw
water.
–– Citroen helpt je haar iets op te lichten en
zorgt voor extra glans. Doe wat citroensap
in een sprayflacon en spray dit in je haar. Wil
je alleen extra glans, dan kan je het citroensap weer uitspoelen. Als je de kleur van je
haar wilt oplichten, dan spoel je het citroensap niet uit.
–– Bier. Voordat je bier kan gebruiken, moet je
het flesje 24 uur open laten staan zodat de
alcohol verdampt. Bier kan je gebruiken als
een extra haarspoeling onder de douche.
Het zorgt ervoor dat je haar glanst als een
spiegel en lekker zacht is.
–– Avocado werkt vochtinbrengend en is te gebruiken als haarmasker. Prak een avocado en
smeer hem in de lengte van je haar. Laat hem
goed intrekken en spoel daarna grondig uit.
www.projectnaturalbeauty.nl
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Haarbehandelingen
Eén keer per week je haar extra
verzorgen met een maskertje is
absoluut geen overbodige luxe.
Een haarmasker verzorgt je haar
intensief en als je het regelmatig gebruikt zal je merken dat
het zachter, glanzender en sterker wordt. Kies een masker wat
past bij de behoeften van jouw
type haar. Bij droog en beschadigd haar kan je bijvoorbeeld
kiezen voor de kuur met organische roos van
Lavera (Repair & Care Intense Treatment).
Daarnaast kan je ook olie gebruiken. De olie
kan je een half uur (of langer) voordat je onder
de douche springt aanbrengen. Er zijn speciale
oliënbehandelingen op de markt. Maar je kan
ook olijfolie, kokosolie of jojoba olie gebruiken.

Orga
nics

Beauty - Marijke Hakkennes | Visita
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Do It Yourself:

Ceci n’est plus
een toetsenbord
Ooit lanceerde ik een oproep: “kapotte toetsenborden gezocht!” Ik wilde een paar oorbelletjes en
magneetjes van de toetsen maken. Enkele dagen
later had ik zeven kapotte toetsenborden op zolder
liggen. Dat wil zeggen: ongeveer 700 toetsen, goed
voor bijvoorbeeld 250 paar oorbellen en 200 magneten. Begrijpelijk dat ik zocht naar een iets groter
project, toch? En toen herinnerde ik mij een lelijk
plastieken doosje, waaromheen ik al eens een stoffen jasje had genaaid. Tijd voor een specialer jasje,
dacht ik zo.

Nodig
––
––
––
––
––

kapot toetsenbord
onscherp mes
(knutsel)kniptang of een Dremel
lijm (liefst zonder oplosmiddelen natuurlijk)
bestaande vorm: conserveblik, notitieblaadjesdoosje, …
–– of maak zelf een doosje met: diskettes,
cd-doosjes, stevig karton, …
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Zo doe je dat!

1. Ontmantel je toetsenbord met een onscherp
mes.
2. Was je handen. Toetsenborden kunnen nogal
vieze dingen zijn. Draai
de toetsen eventueel
eens mee in de wasmachine - in een stropzakje
uiteraard, tenzij je graag vist.
3. Knip de ‘voetjes’ van de toetsen weg met
een (knutsel)kniptang of verwijder ze met
behulp van je Dremel.

DIY - Kelly Eeckhaut | Visita

4. Maak een doosje of maak het je gemakkelijk
en zet een bestaande vorm voor je neus.
5. Beplak met de toetsen.

Creatieve DIY specialiste Kelly Eeckhaut is zeer actief op haar
eigen blog Ma vie en vert. Ze is verzot op creativiteit en handwerk, koken, vegan chocomousse, fietsen, schrijven en lezen in
het zonnetje en deelt met plezier haar praktische ervaring met
onze lezers.
www.gedachtesprongetjes.blogspot.be

Terwijl je toch ‘voetjes’ aan het knippen bent,
knip er direct een paar extra, voor de oorbellen
en/of magneten (of duimspijkers) waarvan eerder sprake. Koop een paar oorbelhaakjes en/
of kleine magneetjes en de helft van het werk
is al gedaan.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Als de prentjes niet zouden volstaan:
–– voor de oorbellen: hou
een duimspijker enkele seconden boven een vlam,
prik een gaatje in de toets,
steek een kettelstift door
het gaatje, plooi met een
tangetje en hang aan je
oorhaakje.
–– voor de magneet: zorg
dat de achterkant van de
toets zo vlak mogelijk is, druppel een beetje lijm op de niet-magnetische
kant van de magneet, druk aan op de toets.
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Meer bewustwording en vitaliteit voor het ganse gezin
INKOM
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Elfentheate
met optreden

zondag
6 oktober
2013

TER ELST - EDEGEM - ANTWERPEN
van 10u tot 18u

Massage
Levensenergie
Therapeuten
Kinderwijs

INFOSTANDS, GRATIS LEZINGEN EN WORKSHOPS VOOR ALLE LEEFTIJDEN:
Bewustwording • Lichaamsbehandeling • Mindfulness • Massage • Gezondheidsproducten • EFT
VOLWASSENEN

Voorverkoop/kassa

¤9/¤12

KINDEREN < 12J

Voorverkoop/kassa

¤5/¤7

* Bij afgifte van deze pag. Kortingsbonnen enkel geldig op kassaprijs. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. VVK enkel via www.sterrencirkels.be

LUC ESCOT

DE WALNOOT
RUIMTE VOOR LEVEN&KUNST

ADVIES & OPLEIDING BACH REMEDIES
www.dewalnoot.be

VORMGEVING: WWW.DEKLEURENVANDE KEYZER.BE •
V.U.: DANNY VANEECHOUTE, INFO@SYNERGIO-EVENTS.BE

alle inf o op www.synergio-e vents.be

