
de stad  
Wie Amsterdam zegt, zegt Artis. De dierentuin is al 179 
jaar een favoriete plek van inwoners en toeristen, jong 
en oud. Voor de flora en fauna is er sinds de oprichting 
heel wat veranderd. Op een zonnige dag wandelen we 
samen met groencurator Ton Hilhorst door het historische 
stadspark waarin dier, groen, educatie en vertier prachtig 
samenkomen.

Tekst: Annemarie Moerman 

in het hart van 
ierentuin D

In samenwerking met ARTIS
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Als je in de zomer op dit 
pleintje zit, omgeven door 

bananenbomen en palmbomen, kun je alleen 
maar denken: wat een heerlijk paradijsje. 
Maar loop je een stukje verder, dan ervaar je 
weer een compleet andere sfeer.” We zijn in de 
buurt van het Gorillahuis en wandelen rond 
met Ton Hilhorst. Hij is al bijna 25 jaar de 
groencurator van Artis.
Van elk seizoen geniet hij, al hebben alle 
jaargetijden hun eigen uitdagingen. “Het moet 
er in de winter niet dor uitzien, dus je moet 
altijd een soort basisgroen hebben, waaronder 
groenblijvende planten. Er is dan natuurlijk 
weinig kleur, maar het park heeft toch haar 
schoonheid. Het is mooi om dan de vormen 
van bomen, schors en takken te zien. Die zie je 
normaal niet.”
Hij wijst naar een grote boom, iets voorbij 
het pleintje met de bananen- en palmbomen. 
“Daar staat de oudste boom van Amsterdam, 
de Heimanseik, die er al was voordat Artis 
bestond. Een zomereik van zo’n driehonderd 
jaar oud. De andere bomen zijn vermoedelijk 
allemaal pas geplaatst rond de opening van 
Artis in 1838.” Artis was destijds een raritei-
tenkabinet, volgens Hilhorst. “Het doel was zo 
veel mogelijk dieren te laten zien die wij niet 
kenden.” 

NIEUWE KLEUREN
In die tijd was het groen ondergeschikt en 
dat is jarenlang zo gebleven. “Er werd meer 
geïnvesteerd in dieren dan in het groen. 
Toen ik hier kwam werken, was dat dus een 
beetje een gevecht. Intussen is dat totaal 
veranderd. Het budget wat nu hebben, is niet 
te vergelijken met dat van vroeger.” 
Met dat budget kan Hilhorst samen met zijn 
groenteam, dat bestaat uit tien vaste mensen, 
stagiairs en een heleboel leerlingen van groen-
scholen in drukke perioden, de dierenver- 
blijven en de rest van het park inrichten. 
“Toen ik hier kwam, had het groen geen 
karakter. Er stond veel zogenaamd schaam-
groen: veel heggen, overal dezelfde mix. Ner-
gens een verbazing of een verhaal. Nu is elk 
plekje net weer anders”, vervolgt hij. “Als we 
op drie plekken palmbomen gebruiken, is dat 
drie keer op een andere manier. We willen ook 
de vaste bezoeker elk jaar opnieuw verrassen.” 
Dat gebeurt met nieuwe vakken, nieuwe 
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planten en nieuwe kleuren. Maar bijvoorbeeld 
ook door bijzondere soorten te planten. Bij 
de zeeleeuwen en het Vlinderpaviljoen zie je 
verschillende coniferengeslachten.” Daar-
onder de Wollemi Pine, die maar op één plek 
in Australië voorkomt. “Om de boom tegen 
uitsterven en ziektes te beschermen, wordt 
de precieze locatie geheim gehouden. Door 
de bomen te verspreiden over de hele wereld, 
blijft de boom behouden.”

VLINDERPAVILJOEN
Artis beslaat 14 hectare grond, maar dat is 
niet de grootste uitdaging voor de tuinploeg. 
Lastiger is de zoektocht naar de juiste balans: 
wat is goed voor de natuur en mooi voor de 
bezoeker? Die combinatie is niet altijd mak-
kelijk te vinden. 
Neem bijvoorbeeld de beplanting in het 
Vlinderpaviljoen achterin het park. Hilhorst: 
“Vlinders zijn mooi, maar het zijn ook plaag-
dieren. Hun eitjes worden rupsen en die eten 
al mijn planten op. Maar je wil het publiek ook 
een variatie aan groen laten zien. Dus staan er 

planten die niet worden opgegeten, maar wel 
zorgen voor een bepaalde sfeer. En planten die 
wel mogen worden opgegeten zonder dat het 
Vlinderpaviljoen er afgegraasd uitziet.”
Een ander goed voorbeeld is het domein van 
de Bennet wallabies. Het was een hele klus 
voor Hilhorst om de dieren van het juiste 
groen te voorzien. “Het zijn net konijnen; ze 
eten alles op! Ik heb nu zo’n vijftig planten-
soorten geprobeerd. Twee daarvan zijn gelukt: 
de stinkende iris en gras. De rest knagen ze 
allemaal af. Niet omdat ze honger hebben, 
want ze worden hier gevoerd. Het is gewoon 
hun gedrag.”
Een prachtig voorbeeld van het samenbrengen 
van natuurschoon en dierenverzorging, is de 
eetbare tuin. Artis voert de dieren zo veel  
mogelijk uit eigen tuin. Daarom staan er 
verspreid door het park eetbare bloemen, 
groenten en kruiden. Een lust voor het oog en 
voor de vegetarische Artis-bewoners. “Rond 
de 180 soorten, zo’n 35.000 planten, worden 
uitgeplant. Er kan elke dag vers worden 
geplukt voor de dieren. Ook voor de parasol-

Op je, in je en aan je zitten allerlei microben, maar 

je ziet ze niet. Toch heb jij alleen er al meer dan 

honderdduizend miljard. Reden genoeg om wat 

meer te weten te komen over de allerkleinste 

organismen. Artis-Micropia is het enige micro-

benmuseum ter wereld. Het is door de jury van 

European Museum of the Year Award (EMYA) in 

2016 uitgeroepen tot vernieuwendste en baan-

brekendste museum van Europa. 

Het oudste nog bestaande museumgebouw van 

Amsterdam is het Groote Museum, dat ooit is 

gebouwd om onder meer opgezette dieren en 

fossielen te laten zien. Het werd in 1947 voor 

publiek gesloten. De restauratie en openstelling 

van het best bewaarde geheim van Amsterdam 

vormt het sluitstuk van de grootschalige vernieu-

wing van Artis. In dit museum wil Artis de samen-

hang tussen mens en natuur in onze huidige 

tijd centraal stellen. Het gerestaureerde Groote 

Museum met haar zalen wordt een plek van grote 

sociale waarde voor Amsterdam. De ligging aan 

het Artisplein, het park en Micropia maakt het tot 

een unieke ontmoetingsplek. 

Artis-Micropia en het Artis-Groote Museum

Een uitsnede van de wand met 150 petrischalen met verschillende micro-organismen.  

We proberen het 
vermenselijken 
eruit te halen. 
Anders kennen 
bezoekers de 
naam van een 
dier, maar 
weten ze soms 
niet om welke 
diersoort het 
gaat
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De Heimanseik 
is de oudste boom 
van Amsterdam. 
Deze zomereik van 
zo’n driehonderd 
jaar oud was er 
al voordat Artis 
bestond

mieren in Micropia (zie kader, red.) en de 
vissen die groen eten.”

INTERACTIE MET APEN
Bij de jaguars is het druk. Bezoekers proberen 
een glimp van de dieren op te vangen. Dat is 
niet moeilijk; het verblijf is omgeven door een 
net van gaas. Dat idee van zo’n open verblijf 
bracht voor Hilhorst wel meteen een uitdaging 
met zich mee; je moet tenslotte zorgen voor 
een natuurlijke barrière tussen bezoekers en 
jaguars. “Om te voorkomen dat mensen te 
dichtbij komen, hebben we gekozen voor al-
lemaal doornige, stekelige planten eromheen.”
Aan het nieuwe verblijf kun je goed zien wat 
het huidige beleid van de dierentuin is: ruimte 
bieden aan de dieren in een zo natuurlijk 
mogelijke omgeving. “We proberen dieren 
zo veel mogelijk te laten zien zonder gaas- en 
hekwerk, maar dat kan vanzelfsprekend niet 
bij alle dieren.” Het Apenhuis, gevestigd in een 
van de monumentale panden in het park, is 
een goed voorbeeld van een plek waar het wel 
kan. “Het gebouw is helemaal gerestaureerd 
en de dieren lopen er los. Bezoekers kunnen 
er doorheen, waardoor je een mooie interactie 
krijgt.”
Niet voor alle dieren is een perfecte plek te 
vinden. “We hebben geen ijsberen meer, om-
dat we daar de ruimte niet voor hebben. Het 
leeuwenverblijf wordt uiteindelijk ook uitge-
breid. Maar mocht er geen geschikte plek 
meer zijn, dan hebben we misschien in de 
toekomst geen leeuwen meer. We willen de 
dieren goed kunnen houden en anders doen 
we het niet.”

Genieten van muziek in de dierentuin: in juni, 

juli en augustus is Artis elke zaterdag open tot 

zonsondergang. En elke Zoomeravond is er een 

live optreden van een bekende artiest - zoals 

Sef en La Garçon - in het oude muziekkoepeltje 

van het Thorbeckeplein. Ook worden er allerlei 

activiteiten georganiseerd. Het doel: samen 

genieten van het park, de dieren en muziek. Houd 

voor het programma de website van Artis in de 

gaten. In Artis worden regelmatig lezingen en 

cursussen gegeven. In 2017 bestaat het theater 

130 jaar. Kaartjes winnen? Kijk op pagina 121.

Zoomeravonden

De olifanten gaan in juni naar een nieuw, 
ruimer verblijf. Omdat het om Aziatische oli-
fanten gaat, heeft Hilhorst gekozen voor onder 
meer een gemengde bosstrook met bananen, 
gember en palmen, die doet denken aan de 
jungle. De dieren kunnen er niet bij, anders 
zouden ze alles opeten. Maar voor de bezoeker 
is het een mooi gezicht. 

OLIFANTEN OP OOGHOOGTE
Uitdaging bieden aan de dieren is een van de 
dingen die door de jaren heen steeds be-
langrijker zijn geworden voor Artis. Dat is 
goed te zien aan het nieuwe olifantenverblijf. 
“Rotsblokken zijn op verschillende manieren 
neergezet, zodat ze daar overheen of omheen 
kunnen. Op allerlei plekken zitten klepjes 
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TROUWEN IN ARTIS
Je partner het jawoord geven met 

uitzicht op de flamingo’s? Het kan, 

want Artis is een officiële trouwlocatie. 

Andere evenementen zijn ook mogelijk. 

Wat te denken van een diner tussen de 

tropische vissen in het monumentale 

gebouw Aquarium, een vergadering 

in een van de zalen van het Noord 

Paviljoen of een overnachting in het 

karakteristieke achttiende-eeuwse 

Huize Welgelegen? Kijk op www.artis.nl 

voor meer informatie.

waarin we eten kunnen verstoppen, zodat 
ze op zoek moeten naar hun eten. Voor het 
publiek is het ook veel leuker. Je kunt langs 
de olifanten lopen en ze op ooghoogte in het 
water zien staan.”
Waar het toen Artis begon vooral draaide 
om het laten zien van dieren, is nu het 
dierenwelzijn minstens zo belangrijk. “De 
ontwikkelingen op dat gebied staan niet stil. 
Het kan best zijn dat er over vijftig jaar weer 
andere conclusies worden getrokken dan nu.”
Dat dieren geen namen meer krijgen, is een 
recente ontwikkeling. “Het gaat om het dier, 
niet om de naam”, legt Hilhorst uit. “We pro-
beren het vermenselijken eruit te halen. An-
ders kennen bezoekers de naam van een dier, 
maar weten ze soms niet om welke diersoort 
het gaat.”

ZOVEEL MOGELIJK BIOLOGISCH
Mensen kennis bijbrengen over flora en 
fauna is steeds belangrijker geworden voor de 
dierentuin. “Bezoekers van Artis komen om 
te genieten, dat staat voorop, maar educatie 
vinden wij ook van groot belang. We bieden 
rondleidingen aan met steeds een ander 
thema, geven les aan scholieren en hebben het 
programma ‘De dierenverzorger vertelt’: we 
willen bezoekers inspireren en stimuleren om 
verantwoordelijk met de natuur om te gaan. 
Dat doen we door niet alleen de schoonheid 
van de natuur te laten zien, maar ook hoe 
fragiel die is.”
Om die natuur zo veel mogelijk in balans te 
houden, steekt Artis veel tijd en energie in  
duurzaamheid, vertelt Hilhorst terwijl we door 
het dienstencentrum wandelen. “Hier vindt 
de waterzuivering plaats. Van het vieze water 
dat we opvangen, maken we grijs water dat we 
gebruiken voor de toiletten of om de planten 
water te geven. Hierachter is een waterval: we 
voegen zuurstof toe aan het water dat daarin 
stroomt, zodat we weer gezond water hebben.”
Op alle platte daken van de gebouwen zitten 
zonnecellen. We rijden bijna alles elektrisch en 
gaan binnenkort een proef doen met bokashi: 
gefermenteerd organisch materiaal. We zijn 
continu op zoek naar nieuwe manieren om zo 
veel mogelijk biologisch te doen.”

VAN DE STAD
Het enige puntje is de locatie. “We zitten mid-
denin de stad, tussen de woonhuizen. Als we 

composteren, houden we er rekening mee dat 
we niet in de vieze lucht zitten.” 
Een dierentuin in het hart van de stad is een 
plek van alle bewoners. Of je er nu vanuit je 
huis een blik op kunt werpen, de dieren-
geluiden hoort als je langsfietst of er regel-
matig komt. Iedereen kent Artis.
Op bepaalde plekken zijn er 
doorkijkmogelijkheden voor de stedelingen. 
“Je mag als je langsloopt of -rijdt best wat 
van het park zien, ook dieren, zoals op het 
vrij toegankelijke Artisplein. En andersom: 
als je in Artis loopt, kun je de tram en de 
Amsterdammers op hun fiets voorbij zien 
rijden. Artis is van de stad en wij vinden 
het belangrijk dat die twee elkaar blijven 
ontmoeten.”  

BEELD: MAARTEN VAN DER WAL, RONALD VAN WEEREN, 

BAS LOSEKOOT, EDWIN BUTTER
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In samenwerking met SpaSereen

Relaxen
aan de plas

Op een prachtige plek middenin 
de natuur opende SpaSereen 
zes jaar geleden de deuren. 
Redacteur Annemarie ging op 
bezoek en ontdekte: een dagje 
in het wellnesscomplex voelt als 
een minivakantie. 

Wie bij het 
complex in 
Tienhoven 
aan komt 

rijden, vangt meteen een glimp 
op van het fantastische uitzicht 
aan de andere kant van het ge-
bouw: de Maarsseveense Plassen. 
Dat belooft veel goeds! Eerst maar 
eens even het gebouw in. 
Ik ga vaker naar de sauna, maar 
altijd met iemand erbij. Voor 
mij betekent een dagje sauna 
niet alleen ontspannen, maar 
ook bijpraten met vriendinnen 
of qualitytime met mijn moeder. 
Als ik al ergens alleen ben, heb ik 
altijd mijn smartphone om mails 
te beantwoorden, social media te 
checken en te reageren op allerlei 
appjes. Dat kan hier vandaag dus 
allemaal niet. Buiten mijn slippers 
en mijn badjas heb ik niets of 

Tekst: Annemarie Moerman 

niemand. En dat voelt eigenlijk 
best goed.

PERZIKHUIDJE
Na een kopje koffie, waarbij ik 
– bij gebrek aan een telefoon – 
vanuit de hangstoel eens lek-
ker naar buiten staar, is het tijd 
voor een gezichtsbehandeling. 
Schoonheidsspecialist Elien doet 
een korte huidanalyse en licht de 
drie verschillende behandelingen 
waaruit ik kan kiezen toe. Ik wil 
ze het liefst allemaal proberen: bij 
de Aromatic Visage krijg je een 
masker dat aanvoelt als rubber en 
bij de Liftosome een gipsmasker. 
Dat heb ik thuis niet liggen. 
Uiteindelijk ga ik toch voor de 
Beauté Neuve. Die is namelijk 
perfect als je, zoals ik, een extra 
oppepper voor je huid kunt 
gebruiken na een periode van 

weinig rust. Mijn huid wordt 
50 minuten lang verzorgd en 
tussendoor vertelt Elien wat de 
producten die ze gebruikt precies 
doen. 
Met een perzikhuidje zit ik even 
later tegenover Inge Uitendaal, ei-
genaar van SpaSereen. Ik heb niet 
eerder een interview in badjas 
gedaan, maar eens moet de eerste 
keer zijn. We zitten in het sfeer-
volle restaurant, dat dankzij de 
hoekjes die zijn gecreëerd meteen 
een huiskamergevoel geeft. Op de 
menukaart ruim voldoende keuze 

in drankjes, hapjes en gerechten, 
zelfs voor een vegetariër. En dat 
laatste is lang niet altijd het geval. 
Aanrader: de vegetarische bitter-
ballen. Die zijn een genot, ik durf 
te wedden zelfs voor de vleeseter!

NIEUWE VLEUGEL
Inge vertelt dat ze in 2010 besloot 
haar baan als accountmanager 
op te zeggen om ondernemer te 
worden. En als fervent sauna-
ganger was de keuze snel gemaakt; 
ze wilde een complex openen waar 
de gasten in alle rust en ruimte 

Ik heb niet eerder een interview 
in badjas gedaan, maar eens 
moet de eerste keer zijn

• SpaSereen opende haar deuren in 2011

• Twee buitensauna’s zijn gemaakt boven het water

• Buiten zijn 250 ligbedden om aan de plas te relaxen

• In de zomer worden gasten bediend tot aan de ligbedden

• Er zijn negen droge sauna’s, een Turks stoombad, individuele

 zoutwaterbaden, drie zwembaden en drie whirlpools

• Schoonheidsbehandelingen en massages zijn ook zonder 

 saunabezoek te boeken

• In de nieuwe vleugel komen onder meer een tweede stoombad, 

 een Die Hard-sauna, een sauna met uitzicht over de plas en een

 slaapruimte

FACTS

kunnen genieten. “Toen ik van de 
gemeente hoorde dat er plannen 
waren voor een groot complex aan 
deze kant van de plas, heb ik me-
teen gevraagd of ik kon meedoen 
met de pitch. Ik was eigenlijk te 
laat, maar het mocht. Mijn man 
Timo en ik gingen er samen voor 
en werden tweede; op de eerste 
plaats eindigde een duo met heel 
veel ervaring in het opzetten van 
saunacomplexen.”
Inge liet haar droom niet zomaar 
los. Ze benaderde de winnaars 
met de vraag of ze wilden samen-
werken. “We hebben verschillen-
de gesprekken gevoerd en zijn er 
samen voor gegaan. Met succes! 
Na vijf jaar was het tijd om op 
eigen benen te staan en zijn Timo 
en ik volledig eigenaar geworden.”
Sindsdien zijn ze niet stil blijven 
staan. Het paar is druk bezig 

met de realisatie van een nieuwe 
vleugel, de tuin wordt flink aange-
pakt en er worden op dit moment 
allerlei ideeën over het interieur 
uitgewerkt. “We willen meer 
terug naar de natuur en dat ga je 
merken in de aankleding. Zowel 
binnen als buiten. In de tuin 
maken we meer vlonders en er 
komen zitzakken en een vuurkorf, 
zodat je heerlijk kunt relaxen in 
de buitenlucht. De huiselijke, 
warme sfeer die we van het begin 
af aan hebben gecreëerd, willen 
we onze gasten nog meer laten 
voelen.”

ADEMBENEMEND UITZICHT 
De sfeer in de sauna is voor Inge 
en Timo enorm belangrijk. “Onze 
gasten mogen zich geen num-
mer voelen en zeker niet het idee 
hebben dat het massaal is. Rust 

en ruimte bieden, is zo belangrijk, 
weet ik uit ervaring. Als ik naar 
de sauna ga, wil ik ook niet dat al-
les veel te vol zit en ik niet overal 
gebruik van kan maken. Wij 
zorgen ervoor dat onze kluisjes 
nooit allemaal bezet zijn. Dat we 
uitbreiden, doen we niet om meer 
gasten te trekken, maar juist om 
meer ruimte voor onze bestaande 
gasten te creëren.”
Met die rust en ruimte zit het 
op deze doordeweekse dag wel 
goed. Ik kan alles doen wat ik 
wil. Hoewel het zonnetje zich 
vandaag niet laat zien, is het 
buiten aan de plas heerlijk toeven. 
Al is het alleen maar vanwege het 
adembenemende uitzicht over 
het water. Het geeft een heel vrij 

gevoel. Na een heerlijke ontspan-
ningsmassage, die 50 minuten 
duurt, maar voorbijvliegt, dobber 
ik in een kruidenbad met groene 
thee-extract. 
Daarna duik ik verschillende 
sauna’s in. Vrijwel alle sauna’s 
zijn stiltecabines, maar dat is 
heerlijk, zeker als je alleen bent. 
En misschien is het omdat het 
geen weekend is of misschien 
valt het meer op nu ik zelf alleen 
ben, maar ik zie heel veel single 
saunagangers tussen de stellen, 
vriendenduo’s en moeders met 
dochter. Ik snap hen volledig. Dit 
dagje voelt als een minivakantie. 
Ik ben verwend, ontspannen en 
geïnspireerd: dit moet ik vaker 
doen!  
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BLIKVANGERS
Ze bepalen je blik en geven je gezicht karakter. Hoewel wenkbrauwen 

anno 2017 gezien mogen worden – de trend is vol, voller, volst – laten we 
ze toch nog vaak links liggen tijdens de gezichtsverzorging. Zonde, want 
mooi gevormde en verzorgde wenkbrauwen maken het verschil en geven 

je nét dat beetje je ne sais quoi.

Tekst: Annemarie Moerman
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BEELD: SOAP TREATMENT STORE



67

Dat wenkbrauwen het verschil kunnen maken, weten 
ze ook bij Soap Treatment Store Amsterdam. Hier 
kun je je wenkbrauwen laten epileren, waxen, 
knippen, verven en shapen. Schoonheidsspecialist 

Carmen Kruitbos heeft al heel wat verschillende wenkbrauwen gezien 
en weet een ding zeker: voor iedereen bestaat een perfecte wenkbrauw, 
maar hoe deze er precies uitziet, verschilt per persoon.

EPILEREN
“Het is vooral belangrijk dat je wenkbrauwen bij je gezicht passen”, 
vertelt Carmen. “Ieder gezicht is weer anders. Vrijwel niemand wil nog 
dunne streepjes of boogjes, zoals vroeger in was, tegenwoordig mag de 
wenkbrauw weer vol zijn. Toch heeft bijna niemand van nature zulke 
wenkbrauwen als topmodel Cara Delevingne. Dat effect kun je berei-
ken met verven en shapen. Maar belangrijk is dat het natuurlijk blijft.”
De aandacht voor wenkbrauwen is de afgelopen jaren toegenomen, 
merkt Carmen. “Jonge meiden zien veel voorbeelden via social media 
en weten daardoor wat ze wel en niet willen. Dat is goed, want je moet 
niet te jong beginnen met veelvuldig epileren. Hoewel haargroei ge-
netisch is bepaald, kan het gebeuren dat je later kale(re) plekken krijgt. 
Dan wordt het lastiger om een volle wenkbrauw te creëren. We zien dat 
vaak bij vrouwen die ooit meegingen in de trend dat de wenkbrauwen 

Voor iedereen bestaat een perfecte 
wenkbrauw, maar hoe deze er precies 
uitziet, verschilt per persoon

zo dun mogelijk moesten zijn. Gelukkig kun je met shapen heel veel 
bereiken.”

VERZORGD 
Ook mannen gaan steeds vaker voor een verzorgde wenkbrauw in 
plaats van dat ze de natuur hun gang laten gaan, met borstelige haar-
groei boven de ogen tot gevolg. Bij de Soap Treatment Stores hebben 
ze zelfs een speciale behandeling voor mannen. Carmen: “De meeste 
mannen laten hun wenkbrauwen verzorgen als ze toch voor een 
gezichtsbehandeling komen, maar er zijn mannen die los een wenk-
brauwbehandeling boeken. Shapen is natuurlijk niet echt nodig. Maar 
overtollig haar verwijderen en even bijknippen, zorgt ook bij een man 
voor een verzorgder uiterlijk.”

ONOPVALLEND
Wat je ook doet of laat doen, zorg dat het klopt, tipt Carmen. “Een 
gezicht is nooit helemaal symmetrisch en je wenkbrauwen dus ook 
niet. Dat geeft niets: ze hoeven niet helemaal gelijk te zijn, maar je kunt 
er wel voor zorgen dat ze optisch gelijk zijn. Als je sterk afwijkt van de 
natuurlijke vorm, ziet dat er raar uit. De mooiste wenkbrauwen zijn 
wenkbrauwen die op het eerste gezicht niet opvallen, maar je wel de 
uitstraling geven die bij jou past.”  

NIEUWE TREND:  
MICROBLADING
Volgens cosmetisch arts Saloua is het de nieuwe trend 
in wenkbrauwenland: je wenkbrauwen voller maken met 
semipermanente make-up. Oftewel: microblading. Ze ontdekte de 
techniek, zag er markt in en opende haar eigen salon in Amsterdam: 
BelleYebrow.

Saloua: “Bij microblading 
tatoeëer je met een pen hand-
matig organische pigmenten 
tussen de haartjes door, waar-
mee je een 3D-effect creëert. 
Bij tatoeëren denken mensen 
snel aan de permanente make-
up die jaren geleden in was. 
Microblading is veel natuur-
lijker. En het voordeel is dat het 
een tot drie jaar blijft zitten, 
waardoor je je uitstraling later 
weer kunt aanpassen.” 
Pijnlijk? “Niet echt, maar de huid daar is na-
tuurlijk wel gevoelig. Ik krijg veel jonge meiden in 
de salon die hun wenkbrauwen willen laten doen, 
mede dankzij social mediakanalen waarop ik 
foto’s van mijn werk deel. Maar ik heb klanten van 
alle leeftijden, ook mannen.”
Volgens Saloua is de trend volle, dikke wenkbrau-
wen die mooi in model zitten. Zeker vrouwen 
die vroeger veel hebben geëpileerd, krijgen dat 
niet meer terug. Met microblading kun je de 
wenkbrauw er voller uit laten zien. “Ik behandel 
ook mensen met alopecia (een aandoening die 
haaruitval veroorzaakt, met als gevolg kale plek-
ken, red.). Zij kunnen op deze manier wenkbrau-
wen hebben en krijgen het soms zelfs vergoed.”
Ze neemt altijd uitgebreid de tijd om de wenk-

brauw eerst te tekenen. “Dan kan mijn klant goed 
zien hoe het wordt en het aangeven als het anders 
moet. Het is natuurlijk heel belangrijk dat degene 
bij wie ik het aanbreng de wenkbrauw mooi 
vindt.”
Als de wenkbrauw er naar tevredenheid uitziet, 
past ze de microblading toe. Na ongeveer acht 
weken is het tijd voor een touch-up. “Daarna blijft 
het heel lang mooi zitten.”
Microblading is overgewaaid uit de VS en Oost-
Europa, maar het wordt in Nederland steeds 
bekender. Saloua: “Ik was een van de eersten hier 
en heb klanten uit de rest van het land, België en 
zelfs iemand uit Engeland. Ik zat de afgelopen 
maanden helemaal volgeboekt, maar heb intus-
sen iemand opgeleid, zodat er weer ruimte is voor 
nieuwe klanten.” 

• Teken je je wenkbrau-

wen bij? Zorg dan dat de

puntjes niet te veel naar

beneden lopen.

• Laat ze niet te lang

doorlopen, maar houd de

natuurlijke haargroei aan.

• Laat je adviseren over de

kleur van het wenkbrauw-

potlood dat je koopt of

de verf die je kiest. Een

warmbruine kleur ziet er

misschien mooi uit, maar

het kan zijn dat bij jouw

haarkleur en gezicht een

wat koelere kleur bruin

past.

• Nieuwe haarkleur? Je

wenkbrauwen hoeven

absoluut niet precies

hetzelfde te zijn als je

haarkleur, maar check wel

even of ze nog een beetje

matchen en niet heel erg

uit de toon vallen.

• Gebruik een wenkbrauwgel

om je wenkbrauwen extra

in model te brengen.

Make-up voor 
een verzorgde 
uitstraling 

Wenkbrauwen zijn bepalender voor je gezicht dan je ogen, bleek al in 2002 uit onderzoek van de 

Massachusetts Institute of Technology. Respondenten kregen foto’s te zien van beroemdheden. Een 

deel van de beroemdheden was te zien zonder ogen en een ander deel zonder wenkbrauwen. De 

respondenten moesten raden wie er op de foto stond. Wat bleek? Op de ‘oogloze’ foto’s waren de 

beroemdheden beter herkenbaar dan op de ‘wenkbrauwloze’ plaatjes. 

Rara wie ben ik?

Vrouwen hebben hun 

wenkbrauwen tegenwoor-

dig graag vol en strak. Een 

trend die er al een tijdje 

is en ook nog wel even 

blijft. Ook onderdeel van 

de trend: de natuurlijke 

look. Bijtekenen mag, maar 

zorg dat het er natuurlijk 

uitziet. Overdrijf niet: zet je 

wenkbrauwen nooit té dik 

aan, dat maakt je gezicht 

onnodig hard.

Vol en 
natuurlijk 
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Wine & Dine

AAN DE KROKET
ODEODE

In samenwerking met Febo
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vers en krokant als in de filialen.”
Er is meer: in Aalsmeer is er een Febo in 
de tankshop van Loogman en Oostzaan 
heeft de eerste drive-through. Hoewel 
de kroket al 75 jaar hetzelfde smaakt, 
staat het bedrijf alles behalve stil. 
Onlangs werd de huisstijl opgefrist en 
er wordt geëxperimenteerd. “Je ziet iets, 
leest iets en denkt: hé, misschien kun-
nen we hier wat mee. We hebben een 
speculaaskroket en een rookworstkroket 
gemaakt. In principe kunnen wij van 
alles een kroket maken.”
Of de kroket het over de grens net zo 
goed zou doen als hier, weet hij niet. 
“Zodra je gaat exporteren, moet je 
kroketten lang invriezen. En het is juist 
dat ambachtelijke en verse waar we zo 
trots op zijn. Dat houden we zo.”  

Muntje erin, deurtje open en 

daar ligt ‘ie: een heerlijke, 

warme kroket in een karton-

nen bakje. Handig voor wie 

haast heeft op het station of 

’s nachts na het stappen de 

trek wil stillen. De automatiek 

is dan ook bijna niet meer weg 

te denken uit het straatbeeld. 

In Nederland dan, want er zijn 

maar weinig landen waar je 

eten op deze manier uit de 

muur haalt. Vroeger moesten 

banketbakkers vanwege de 

winkelsluitingswet om 18.00 

uur sluiten. Slimme onderne-

mers maakten een luikje in de 

zijmuur om toch hun kroketten 

te verkopen. Het was Febo die 

de automatiek vervolgens op 

grote schaal in ons land intro-

duceerde. Inmiddels behoren 

de automaten behoren zelfs tot 

ons gastronomisch erfgoed. 

Uit de muur
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Willem I sierde tot een eenvoudige 
snack, volksvoedsel.” 
Diezelfde Johannes van Dam was één 
van de eerste klanten van de Febo-
automatiek. “Hij was vaste klant bij ons”, 
vertelt Dennis. “Het contact was leuk. 
Hij wilde graag meer weten over onze 
recepturen, maar die blijven geheim”, 
lacht hij.

TRAM GESTOPT
Over de kroket bestaan talloze verhalen 
en mythes. Zoals de anekdote die De 
Telegraaf op 26 maart 1992 vermeldt. 
In de krant staat een opmerkelijke 
foto van een trambestuurder die in de 
Leidsestraat de tram stilzette om een 
kroket uit de muur van Febo te halen. 
Een week daarvoor had hij hetzelfde 
gedaan. Het kostte hem bijna zijn 
baan. Zelf zei hij: “Het is niet goed 
te praten, maar we zijn mensen en 
geen machines.” Als de trek in Febo-
kroketten groot is….
Die trek kan op ieder moment van de 
dag opduiken. Dat krokante waar je 
doorheen bijt, gevolgd door een warme 
vulling… Zeker bij een borrel of na 
het stappen neigen we naar een lek-
kere vette hap. Overigens valt het met 
dat (slechte) vet wel mee. Hoogleraar 
voedingsleer Martijn Katan, die in zijn 
carrière al menig voedingsmythe heeft 
ontkracht, hield jaren geleden al een 
pleidooi voor de kroket. Zo bevat een 
broodje kroket minder calorieën dan 
een broodje kaas. Bovendien, stelt hij, 
zijn de vetten in een kroket meestal van 
het gezonde, onverzadigde type, terwijl 
kaas verzadigde vetten bevat. En de 
kroket bevat nog veel ijzer ook.

OP DE FIETS 
Ondertussen staat de ontwikkeling bij 
Febo niet stil. Nieuwe klanten worden 
geworven door snacks aan huis te 
bezorgen op scooters of elektrische 
fietsen. Dennis: “Binnenkort worden 
in Amsterdam de snacks en de frites in 
speciale bezorgkeukens gemaakt. Een 
warmhoudsysteem, ontwikkeld in de 
Verenigde Staten, houdt alles krokant 
en warm. Hierdoor zijn de snacks net zo 

Van speculaas 
tot rookworst: 
wij kunnen in 
principe van 
alles een kroket 
maken

Die goudgele, 
knapperige, krokante 
korst. Die zachte, warme 
vulling vol smaak: al 
jaren is de kroket onze 
favoriete nationale snack. 
We trekken ze uit de 
muur, doen ze op brood, 
eten ze bij een frietje 
of uit het vuistje met 
een flinke dot mosterd. 
“We hebben veel fans”, 
zegt Dennis de Borst, 
directeur van Febo.

Dennis staat aan het 
hoofd van het fami-
liebedrijf, dat vorig 
jaar zijn 75-jarige 

jubileum vierde. Het was zijn opa die 
Febo oprichtte. Sindsdien is de receptuur 
amper aangepast. Alle snacks worden 
nog elke dag vers gemaakt, zo’n 300 tot 
350 duizend per week.  

KONINGSSNACK
Oervader van de kroket is de Franse kok 
François Massialot, die kookte voor de 
Franse adel en twee kookboeken heeft 
uitgegeven. In één van die kookboeken, 
Le cuisinier royal et bourgeois, staat een 
recept voor de croquet. Het kookboek 
werd in 1734 in Amsterdam herdrukt 
en uitgegeven.
Rond 1900, zo onderzocht wijlen culi-
nair journalist Johannes van Dam voor 
Het Krokettenboek, maakte de kroket 
een triomftocht door Nederland. Er 
werden kroketten gemaakt met vlees, 
zwezerik (orgaanvlees), garnalen, gevo-
gelte en vis. Hij schrijft: “In de twin-
tigste eeuw was de kroket afgezakt van 
een chic voorgerecht dat de tafels van 
koningen als Lodewijk XIV en  

Tekst: Maaike Homan 

Beeld: Femmy Weijs
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