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Ontbijt met gemalen distels 

Wachten op volgende Gaaf Groen 

Alkmaar * Kramen vol kokosolie en bloemenhoning, sapcentrifuges en maankalenders. Het 

Sportpaleis Alkmaar werd gevuld door honderden liefhebbers van een natuurlijke biologische 

leefstijl. De eerste editie van Gaaf Groen is een succes te noemen. 

Een divers publiek schuifelt langs de verschillende stands, snuffelt aan kruidenplanten en proeft 

eiwitrijke vleesvervangers. Gezinnen met jonge kinderen, oudere echtparen en ook twintigers met 

lange haren en blote voeten. 

"Ja, het publiek is voor een hoog alternatief gehalte", zegt Bea Möllers, organisator van de biobeurs. 

Bewapend met een fotocamera loopt zo rond over de markt die binnen en buiten de sporthal 

plaatsvindt. Ze is trots, tevreden. "We gaan dit heel snel opnieuw doen. Niet alleen in Alkmaar, maar 

ook in andere steden is er veel interesse." 

Plek voor jezelf 

Niet alleen het publiek is divers, ook het aanbod. Bij een van de kraampjes buiten de hal probeert de 

Nederlandse kampeerclub, die 100 jaar bestaat, nieuwe leden te werven. "Bij ons sta je niet keurig in 

een rijtje, tent aan tent. Je krijgt een plek voor jezelf, om helemaal tot rust te komen en te genieten 

van het echte kamperen", is de boodschap.  

Weer binnen in een opvallende, Mongoolse tent rookt de wierook rijkelijk. Een Zaanse 

fysiotherapeut behandelt er allerlei klachten met special tape. Een Duitse aanbieder van blenders is 

in de ban van groene smoothies. Het heeft zijn leven veranderd, vertelt hij. "Groen is goed!" Het 

groen van wortels, komkommer, limoen en zelfs gemalen distels laat hij zich als ontbijt smaken. 

Bolletjes ijs met tropische namen als Siam Horaps Coco, Indian Winter en Framboise Extase vinden 

gretig aftrek, naast een kraam die boeken verkoopt met de titel "Help! Een pastinaak in mijn soep!". 

Met een goed gevulde maag zoeken de bezoekers de uitgang op. Wachtend op de volgende editie. 

 


