
Het doel is helder: in 2025 
is Kopenhagen de groene 
hoofdstad van de wereld. In 
2015 is de CO2-uitstoot er 
met 20 procent verminderd, is 
20 procent van al het voedsel 
biologisch en gaat 50 procent 
van de inwoners van Kopenha-
gen op de fiets naar het werk. 
En als klap op de vuurpijl is de 
stad binnen vijftien jaar geheel 
CO2-neutraal. Geen beschei-
den ambities, en Kopenhagen 

De klimaattop in 2009 was niet bepaald een doorslaand succes, maar wie 
Kopenhagen bezoekt, merkt al snel dat het aan de gaststad zeker niet gelegen 

heeft. Elektrische stadsbussen, kilometers aan fietspaden, duurzame taxi’s, 
hotels en zelfs parkeermeters op zonne-energie. Wie Kopenhagen bezoekt, 

ontdekt niet alleen een hippe stad met grootse groene ambities,  
maar ook een waar paradijs voor biologische fijnproevers.

tEKst floor bakhuys roozeboom

‘groenste hoofdstad ter wereld’

is nu al hard op weg om het 
groenste jongetje van de klas 
te worden. De elektrische 
stadsbussen, CO2-neutrale ho-
tels en taxi’s, en meer dan 300 
kilometer aan fietspaden, laten 
zien dat een moderne vorm van 
eco-consciousness door alle 
aderen van de hippe hoofdstad 
stroomt.
Ook zeer eco-conscious, 
maar wat minder modern is 
de wereldberoemde vrij-
stad Christiana: een geheel 
zelfvoorzienende enclave, als 
een hippieoase midden in het 
bruisende hart van de stad. In 
Christiania leven zo’n duizend 
mensen samen in een eigen 
gemeenschap, gebaseerd op 
de idealen van saamhorigheid, 
onafhankelijkheid en vrijheid en 
verzet tegen de kapitalistische 
samenleving. 

the place  
to bio

Biologisch eten is één ding, restaurant BioM takes this to a whole 
new level. De verf op de muren, de handdoeken in de toiletten, ja, 
zelfs het ondergoed van de koks is biologisch. En de stoelen zijn 
gemaakt van het interieur van oude auto’s. Het menu wordt geheel 
op basis van seizoensingrediënten samengesteld, waarbij een groot 
beroep gedaan wordt op de creativiteit van jonge chefs en oprichters 
Søren Hansen, Brian Johansen en Heinz Lodahl. Maar dat is juist de 
uitdaging voor de biopioniers: door vindingrijkheid tot nieuwe oplos-

singen komen.
biom.dK

biosnack voor  
de vette trek

Waarom zou snacken niet ook biologisch kunnen? Dat vroeg Claus 
Christensen zich af toen hij na een avond stappen een hap nam van 
een lekkere vette hotdog. De gekwalificeerde nutrist zag een gat in 
de markt: traditionele Deense hotdogs, maar dan met liefde gemaakt 
van biologische ingrediënten. Ruim een jaar later is zijn hotdogstand 
DØP een grote hit en denkt hij erover meerdere kramen in de stad 
te openen. Je vindt zijn hotdogwagen in het centrum, vlak bij de 
Rundetårn (Ronde Toren). Breng wel stevige trek mee, want een echt 

gezonde hotdog vult voor twee!
doep.dK

h

h.c. ØrstedsparK
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one copenhagen,  
please!

Vijf van Kopenhagens beste barmannen streden in 2009 om wie het 
best het coole karakter van de stad in een cocktail kon vangen. Cock-
tailshaker Gromit Eduardsen van bar 1105 werd tot winnaar uitge-
roepen en zijn drankje is bij vele barren in de stad te bestellen als 
de enige echte Copenhagen. Wie de sfeer van Kopenhagen echt wil 

‘proeven’ moet dit frisroze drankje zeker proberen. 
copeNhageNcocKtail.com

hipper  
dan hip

Kunst, cocktails, muziek en lekker eten. De Karriere Bar in een oud 
slachthuis in het hippe meatpacking district heeft het allemaal.  
Kunstenaar Jeppe Hein en zijn zus Lærke vormen samen het crea-
tieve brein achter het innovatieve concept. De bar fungeert niet  
alleen als restaurant en nachtclub, ook zijn er regelmatig exposities 
te bezoeken, concerten te beluisteren en films te bewonderen. De 
topchefs koken voornamelijk biologisch en de gehele bar is inge-
richt met het decoratieve werk van de hotste kunstenaars van het  
moment. Vergeet vooral niet een bezoekje aan het toilet te brengen, 
waar zich achter iedere deur weer een andere deur bevindt en niets 

is wat het lijkt...
Karrierebar.com

De inwoners leven bij de gratie 
van ruil en hergebruik, en 
verdienen geld met hun eigen 
restaurants en producten. 
Christiania mag voor de één 
een unieke broedplaats van 
kunstenaars zijn en voor de 
ander een wetteloze krakers-
bende, je kunt er in elk geval 
genieten van een bijzondere 
sfeer, kunst en muziek en van 
heerlijk biologische eten. Maar 
mocht je geïnspireerd door alle 
flower power je eigen hutje wil-
len bouwen, dan moeten we je 
teleurstellen: wie zich in Chris-
tiania wil vestigen, moet door 
een strenge ballotagecommis-
sie. Zo ‘vrij en saamhorig’ zijn 
ze dan ook wel weer...
Niet alleen in Christiania kun 
je genieten van puur en eerlijk 
eten, ook de rest van Kopenha-
gen is een waar walhalla voor 

de biologische fijnproever. 
Voor de nuchtere Denen is 
eerlijke voeding niet alleen iets 
voor groene diehards of heilige 
boontjes, maar voor iedereen 
die van lekker eten houdt – het 
liefst in een hippe omgeving. 
Zoals BioMio, een trendy bar/ 
restaurant waar biologisch eten 
een geheel nieuwe dimensie 
krijgt. Je bestelt je maaltijd 
direct bij de kok, die in een 
open keuken staat te werken, 
waardoor je je maaltje van be-
gin tot eind tot stand kunt zien 
komen. Zelfs de deuren van de 
koelkasten zijn doorzichtig, zo-
dat je precies kunt zien waar de 
ingrediënten vandaan komen. 
En zo zien we het natuurlijk 
graag: vers, transparant en 
biolicious.

visitcopeNhageN.com

beroemd deeNs desigN: gubi chairs

amergertorv (pleiN)

gefioN foNteiN
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Van mooie schoenen krijgen we nooit genoeg. En voortaan shoppen 
we onze killer heels met een schoon geweten. Webwinkel EN& ver-
koopt enkel schoenen waarvoor geen dierlijke materialen zijn gebruikt. 
Nee, geen suffe modellen, maar trendy pumps en laarzen, gemaakt op 
een manier die vriendelijk is voor mens, dier en onze kostbare planeet. 

Wij mogen een paar van deze sexy 
rode hakken weggeven, ter waarde 
van € 169. eN-eNN.Nl

Tafels van gerecyclede koffie-
cups, een levende plantenmuur, 
Conscious Hotel Vondelpark 
is revolutionair duurzaam. En 
ook de gasten worden hier in 
de watten gelegd. Heerlijke 
bedden van natuurlijke materia-
len, biologische snacks en het 
Vondelpark als achtertuin… 
Ideaal. GREEN.2 mag een over-
nachting voor twee personen 
weggeven. coNscioushotels.com 

Zo zien we het graag: creatief speelgoed zonder plastic of irritante geluidjes! Met deze 3D-kleurplaat zijn 
de kids weer eens ouderwets aan het knutselen en heb je als ouder een rustig moment voor jezelf. De 
kinderen kunnen dit kartonnen schooltje zelf beschilderen en in elkaar zetten. En wat is er leuker dan zelf 
je ideale school ontwerpen? Namens duurzame kinderwebshop David & Luna mogen we drie van deze 
creatieve knutselpakketjes weggeven.

De verzorgingslijn van ex-
model en rock chick Jo Wood 
is 100 procent organic en een 
wereldwijde hit. It-girls kunnen 
niet meer zonder. Ecowebshop 
besopure.nl stelde speciaal voor 
GREEN.2 een Jo Wood-pakket 
(Bodycream, -Scrub en -Mousse) 
samen ter waarde van a 88,70.

Hul je in de geur van de na-
tuur! Rich Hippie biedt je de 
ideale combinatie: 100 procent 
natuurlijke ingrediënten in 
een hip jasje. Dit merk voor 
exclusieve bioparfums heeft 
wereldwijd hordes trouwe fans. 
De parfums worden gemaakt 
van plantaardige extracten en 
zonder toegevoegde chemica-
liën. De alcohol in de parfums 
komt van biologische druiven, 
geteeld in het zonnige Califor-
nië. De handige roll-on’s kun je 
zo in je zak steken! Wij geven 
maar liefst vier Rich Hippie roll-
on’s weg! rich-hippie.com

In Amazon reist Bruce Parry 
langs de grootste rivier ter 
wereld: de Amazone. Het 
natuurschoon is magisch, maar 
de strijd om het behoud ervan 
is zeer bitter. GREEN.2 mag vijf 
dvd’s van de indrukwekkende 
BBC-serie weggeven.
bbc.co.uK/amazoN

mette te velde

filippa K  filippa-k.com 
Kuyichi  kuyichi.com
 sage and ivy  sageandivy.com
 laura dols  lauradols.nl
zipper  zipperstore.nl
sky  skyfashion.nl
 marloes blaas  marloesblaas.nl 

biNNeNKijKer

skoon ecodesign
skoonecodesign.nl
bebob design  bebob.nl 
juttersdok  juttersdok.nl 
sabon  sabon.nl 
co van der horst
covanderhorst.nl

verkoop
inforMatie

jo wood

Avonturier 
in huis

hogehaKKeN
echteliefde

ruik de  
Natuur

(h)eerlijk 
hotel

Too cool 
for school

WiNNeN?
surf Naar greeN2.Nl 

Nog meer leuKs gezieN bij david & luNa? laat via iNfo@davidaNdluNa.

com WeteN Wat je favoriete product is, daN Komt er eeN speciale 

GREEN.2-KortiNgscode jouW KaNt op! davidaNdluNa.com

Ben je nog geen abonnee? Ga dan naar pagina 44 
voor een jaarabonnement en profiteer van onze geweldige aanbiedingen.

Een deleteknop voor ongewenst 
haar... Was het maar zo’n feest. 
Gelukkig biedt Waxsalon Delete 
nu de ultieme Brazilian: profes-
sioneel, snel en zo pijnloos mo-
gelijk. De speciaal ontwikkelde 
Delete-wax hecht alleen aan het 
haar (ook aan de korte!) niet 
aan de huid. Minder pijn dus en 
een superzachte, gladde huid. 
GREEN.2 mag twee ‘Brazilian 
wonderwaxbehandelingen’ weg-
geven! delete-me.Nl

zijde 
zachT
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