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Voorwoord 
 Almere, september 2019

Voor u ligt het verslag van het project de Blauwe Maandag, het derde grote project sinds de 
oprichting in 2013 van de Almeerse Wolunie.

Brigit Pauka - Huijbens is de drijvende kracht achter dit project. Zij bedenkt in 2018 – het jaar 
van haar masteropleiding aan de Dutch Felt Academy – het project met als doel de verbinding 
tussen de Verfplantenakker van IVN en de Wolfabriek van de Almeerse Wolunie te verstevigen en 
zichtbaar te maken. 

Wij gebruiken de verfplanten van de akker voor het natuurvriendelijk verven van de wol. De 
wol is van Almeerse Bodem! De schapen van Stichting Stad en Natuur leveren de wol voor 
onze wolfabriek. De Verfplantenakker bevindt zich in Almere-Stad in het Den Uylpark nabij de 
kinderboerderij. De Almeerse Wolunie is gevestigd in Almere-Haven in het Vroege Vogelbos. 
De fysieke afstand van deze plaatsen wordt door dit project overbrugd waardoor meer mensen 
kennis kunnen maken met het werk van de Almeerse Wolunie en de verbinding met de 
Verfplantenakker van IVN verder wordt verstevigd.
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Een project van formaat dat mogelijk is gemaakt door onze sponsoren en fondsen. Het geeft 
ons de gelegenheid om meer bekendheid aan de Wolfabriek en de Verfplantenakker te geven. 
Daarnaast biedt dit project de mogelijkheid om de kennis over het plantaardig verven te delen 
met belangstellenden en onze expertise te vergroten.

Blauwe Maandag is in dit voorjaar gestart. Dankzij de vele vrijwilligers hebben wij dit project 
afgerond en het resultaat mag er zijn. Op 22 september vindt de onthulling van het kunstwerk 
Blauwe Maandag met honderdveertig gekleurde palen omwikkeld met vele geverfde lappen 
wol in het Den Uylpark plaats. Met dank aan alle organisaties die dit project mogelijk hebben 
gemaakt, wens ik u veel leesplezier met dit verslag.

Anne Bliek

Voorzitter Almeerse Wolunie 



Blauwe Maandag
Een kleurrijk project van de Almeerse Wolunie in het Den Uylpark
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De oorsprong

De eerste bewijzen dat textiel en wol geverfd werden met kleurstof uit planten 
dateert van de tijd van de oude Egyptenaren. De kennis over deze manier van ver-
ven gaat waarschijnlijk nog veel verder terug. De kennis werd van generatie op 
generatie wol- en textielwevers doorgegeven, tot de introductie van chemische 
kleurstoffen het zeer arbeidsintensieve plantaardig verven verdrong. Okay, in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw hebben veel vrouwen wel eens zelf-
gesponnen wol met uien of afrikaantjes geverfd, maar meestal deden ze dat meer 
uit de losse hand dan met uitgewerkte recepten.

Momenteel kent het plantaardig verven weer een serieuze opleving. Handververs 
experimenteren met oude en nieuwe methodieken, kunstenaars en restauratoren 
onderzoeken de traditie, oude receptenboeken worden ontsloten en nieuwe ge-
schreven. 

De Almeerse Wolunie en het IVN Almere hebben zich bij deze beweging aange-
sloten. Een aantal enthousiaste kwekers en ververs experimenteert al vijf jaar met 
het verbouwen en verwerken van verfplanten. Onze kennis groeit, we krijgen het 
ambacht steeds beter onder de knie. Het is tijd om dat aan Almere te laten zien, en 
waar kan dat beter dan in de buurt van waar de verfplanten gekweekt worden: bij 
de Verfplantenakker in het Den Uylpark.
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Het project

Blauwe Maandag gaat over wol, planten en kleur. Maar ook over 
meedoen en samenwerken om tot het beste resultaat te komen. 
De Almeerse Wolunie nodigde Almeerders en wolbewerkers uit 
om te komen helpen met het alle stappen in het proces: vilt ma-
ken en verven, palen verven en met vilt bekleden. Kinderen ver-
sierden ‘vogelhuisjes’ voor in het park. Wolunie-leden breiden 
losse lapjes voor de das voor Joop. Tientallen volwassenen en 
kinderen waren betrokken, leden en niet-leden, die straks door 
de interventies in het Den Uylpark verbonden zijn met elkaar en 
met de vrijwilligers die de verfplanten op de akker verzorgen.



De kleuren

We zijn gewend aan de felle kleuren van chemische verfstoffen. Plantaardige verfstoffen kunnen ook heldere kleuren geven, 
maar vaker zijn het zachte, rustige tinten in prachtige nuances. Het project Blauwe Maandag is een ode aan die tinten, en 
aan het tijdsintensieve proces van ambachtelijke wolverwerking. 

Sommige planten die op de Verfplantenakker groeien zijn bekende tuinplanten: afrikaantjes, vrouwenmantel en kamille, 
bijvoorbeeld. Er groeien ook planten die het niet van hun schoonheid moeten hebben: meekrap, wouw, bijvoet, om er een 
paar te noemen. Voor het project hebben we de planten geselecteerd die de meest duurzame kleuren leveren: meekrap 
hielp ons aan rood, bruin, oranje en roze, voor geel riepen we de hulp in van wouw en verfbrem, blauw kwam van de wede 
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en voor groen verfden we geel vilt over met wede. Ook 
deze kleuren zullen in weer en wind vervagen, even ver-
gankelijk als de bloei van de planten op de akker. 

De naam Blauwe Maandag verwijst naar die tijdelijk-
heid én naar de Middeleeuwse wedeververij. De blauwe 
kleurstof uit de wede halen was toen en nu een gecom-
pliceerd proces, dat dagen in beslag kon nemen. Op 
maandag werd de stof uit de verfkuipen te drogen ge-
hangen en hadden de ververs de rest van de dag vrij. 
Althans, dat vertelt de overlevering. De wedeververij 
verdween toen in Azië indigo werd ontdekt, een plant 
die veel meer blauwe kleurstof leverde, zodat het veel 
makkelijker werd om mooi blauw te krijgen.



De potloden

Het potloodlint is het meest in het oog springende onderdeel 
van het project. Langs de heg van de Verfplantenakker staan 
140 houten palen, met traditionele lijnolieverf geschilderd in 
14 kleuren. Om de bovenkant is geverfd vilt bevestigd en het 
geheel doet denken aan potloden in een kleurpotlodendoos.

Het vilt is gemaakt in de schaapskooi van Stad & Natuur 
in Almere Haven, de thuisbasis van de Almeerse Wolunie. 
Tientallen vrijwilligers – leden en niet-leden – maakten tus-
sen maart en juli 2019 grote vilten lappen, die in stroken 
werden geknipt en vervolgens geverfd. Ook een beperkt 
aantal verfstoffen levert veel nuances, als je de temperatuur 
van het verfbad verandert, de wol op een andere manier 
met hulpstoffen voor- of nabehandelt, of door oververven 
met een andere kleur. 

Als het vilt echt verbleekt is wordt het verwijderd. De palen 
blijven dan staan tot ook daarvan de verf vaal wordt. Dan 
worden ze voor andere doeleinden hergebruikt.
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Een Vinexwijk van 
vogelhuisjes

Vrolijk versierde vogelhuisjes in rood en 
oranje, sieren de bomen langs het fietspad, 
tussen de kinderboerderij en de verfakker. 
Als er geen vogels in gaan nestelen, pikken 
ze de wol eraf om een zacht bedje te maken 
in hun eigengebouwde nestjes.

We organiseerden een aantal kinderwork-
shops, bij de kinderboerderij in het park, bij 
het evenement Rolling Nature bij de Oost-
vaardersplassen, met de dierenclub van De 
Schoor en bij scouting De Cirkel in het Huis 
van Vrede. Kinderen versierden en viltten 
daar de vogelhuisjes.



De das voor Joop

Midden in het park staat het standbeeld 
van Joop den Uyl, de naamgever van het 
park. Omdat we niet wilden wachten met 
het kleur brengen in het park tot het pot-
loodlint af zou zijn, breiden leden van de 
Wolunie lapjes die met meekrap helder 
rood werden geverfd en aan elkaar wer-
den gezet tot een enorme das. Op 1 mei 
deden we hem de das om, en later die dag 
namen we ‘m weer af. We bewaren hem 
voor speciale gelegenheden.
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Het infobord

Om blijvend aandacht te vragen voor het proces van plantaardig verven is bij de Verfplanten-
akker een bord geplaatst met informatie over de verfplanten en de kleuren.
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De Almeerse Wolunie

In 2014 besloot Stad & Natuur tot de oprichting van de Almeerse Wolunie, om het proces van 
wolverwerking nieuw leven in te blazen en een goede bestemming te vinden voor de wol van 
de eigen schapen. De schaapskooi in het Vroege Vogelbos werd ingericht met strak vormge-
geven apparaten: Overtreders W ontwierp vilt- en selecteertafels, verfketels, spoelbakken en, 
uniek, twee kaardfietsen. Het liep storm: in het eerste jaar volgden maar liefst tweehonderd 
leden introductieworkshops bij drie wolmeesters. Tijdens de laatste workshop werd het ‘de-
signproduct’ gemaakt, een ontwerp van een ‘echte’ ontwerper. Elk jaar wordt iemand uitge-
nodigd om een ontwerp te maken en in een workshop met de leden te maken.

Na het eerste jaar, door de grote toeloop, wat rommelig verlopen, kreeg de vereniging meer 
vorm. Leden initieerden zelfwerkdagen, waarbij de apparatuur in de schaapskooi voor eigen 
projecten kan worden gebruikt. Er zijn productiedagen, waar de wol verwerkt wordt tot pro-
ducten die in het Infopunt en op diverse markten verkocht worden. Tijdens leden-voor-leden-
workshops dragen leden hun kennis over een bepaalde techniek over aan andere leden. Er 
worden beginnerscursussen spinnen en vilten gegeven, en er zijn vaste momenten dat spin-
ners, vilters en sinds kort ook brei- en haaksters samenkomen. We hebben op dit moment 
zo’n 75 leden.

Vanaf het begin werkten we ook aan grote, gemeenschappelijke projecten. Onder leiding van 
wolmeester Bertina Slettenhaar maakten leden een enorm wandkleed voor het drijvend pa-
viljoen De Drijfveer en een rood vloerkleed voor de Almeerse TEDx-bijeenkomsten en waren 
we ‘gastvrouw’ voor een tentoonstelling van vilt van Russische viltsters. In deze traditie van 
samenwerking, binnen en buiten de vereniging, past ook het project Blauwe Maandag. 
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De Verfplantenakker

Ongeveer tegelijk met de oprichting van de Almeerse Wolunie rondde Irma 
Stroombergen haar opleiding tot IVN-natuurgids af. Als eindopdracht koos ze 
voor het ontwerpen en educatief gebruiken van een demonstratie-verfplanten-
tuintje in de IVN Bostuin in Almere Haven, vlak tegenover de schaapskooi. Na-
tuurlijk was de opbrengst van dat tuintje te gering om op enige schaal wol te 
verven, maar het was wel een aanlokkelijk idee…

Stad & Natuur had tegelijkertijd een stadsakker in het Den Uylpark, die in ge-
bruik was voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en buurtbewoners om 
wortels, aardappelen en radijsjes te verbouwen. Maar er werd weinig aan on-
derhoud gedaan en om elke motivatie weg te nemen werd nogal eens door 
anderen dan de kwekers geoogst. Uiteindelijk overwoekerde onkruid de akker. 
Die akker mocht gebruikt worden om verfplanten te kweken.

Bij de Almeerse Wolunie en vooral het IVN Almere werden voldoende vrijwil-
ligers gevonden om te spitten en te schoffelen, om te zaaien en oogsten, te 
snoeien en water te geven, thuis plantjes op te kweken, informatiebordjes, 
beplantingsplannen en werkschema’s te maken. Elke week wordt er een volle 
ochtend hard gewerkt – veel vrijwilligers van het eerste uur zijn nog altijd actief.

In 2019 werd de stadsakker officieel omgedoopt tot Verfplantenakker. 
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De wol

De wol die we gebruikten voor het vilt voor de potloden en de 
vogelhuisjes, en voor de das voor Joop, komt van de Romney-
kudde van Stad & Natuur. Deze schapen liepen in het Krom-
slootpark om te helpen de berenklauw te bestrijden. Zodra 
de Almeerse Wolunie bestond, leverden ze hun jasjes aan ons: 
mooie roomkleurige, krullerige vachten, die we gedeeltelijk  
machinaal lieten kaarden en spinnen (er was gewoon te veel om 
dat handmatig te kunnen doen) en gedeelteljk zelf verwerkten. 

Helaas had de kudde een ernstige ziekte onder de leden, en 
moesten we in 2018 van ‘onze’ schapen afscheid nemen. Drentse 
heideschapen, Shetlands en Flevolanders staan klaar om een 
nieuwe kudde te vormen en ons opnieuw van wol te voorzien.  
Anita Seele, beheerder van de schaapskooi verzorgt met vrijwil-
ligers van Stad en Natuur de kudde.



Verfrecept meekrap - helder rood
voor 100 gram wol

Nodig:
15 gram aluin
50 gram meekrapwortel in kleine stukjes
citroenzuur of azijnessence (toko)

• Overgiet de meekrap met kokend water tot hij onderstaat. 
• Voeg een lepel azijnessence of citroenzuur toe (of als je daar helemaal 

niet aan kunt komen: een paar lepels azijn) en laat de meekrap  
3 dagen weken.

• Laat de wol 1 nacht weken in lauw water.
• Maak een beitsbad: los 15 gram aluin op in kokend water, goed 

doorroeren tot alles opgelost is. 
• Vul een weckketel of grote pan met water en voeg het aluinmengsel 

toe. Doe de wol in het water. Verhit het water-met-aluinmengsel tot  
90 graden, laat een uur sudderen en daarna afkoelen. 

• Spoel de wol niet uit maar houd ‘m vochtig. 
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• Maak een verfbad van de meekrap. Doe de meekrap in 
een waszakje  om te voorkomen dat alle losse stukjes 
tussen je wol gaan zitten. 

• Doe het weekwater in een weckketel of grote pan, vul aan 
met zoveel water dat de wol straks de ruimte heeft om te 
bewegen. 

• Doe het zakje meekrap erbij en verwarm tot 65 graden. 
• Voeg de wol toe. Als je garen verft kun je de streng 

het beste met behulp van twee (houten) lepels laten 
aanspringen: steeds een stuk in het verfbad hangen, en als 
de verf pakt een volgend stukje. Bij losse wol voorzichtig 
roeren, let op dat de wol niet door teveel bewegen vervilt.

• Zet een deksel op de pan en houd ‘m een uur op 65 graden. 
• Na een uur kun je de wol uit het bad halen en laten 

drogen. Voor een nog diepere tint kun je het verfbad 
eventueel een keer herhalen.

Meekrap kan verschillende kleuren verven en een bad is niet 
snel uitgeput. Door de temperatuur iets hoger te zetten krijg 
je wat bruinere tinten, een tweede bad met nieuwe wol geeft 
lichtere tinten. Zelfs koud geeft meekrap kleur af. Dan moet je 
de wol wel langer laten staan: een nacht bijvoorbeeld.



Verfrecept wouw - citroengeel
voor 100 gram wol

Nodig:
15 gram aluin
400 gram verse wouw (hele plant) of ca. 100 gram gedroogde wouw

• Laat de wol 1 nacht weken in lauw water.
• Maak een beitsbad: los 15 gram aluin op in kokend water, goed doorroeren  

tot alles opgelost is. 
• Vul een weckketel of grote pan met water en voeg het aluinmengsel toe. 
• Doe de wol in het water. 
• Verhit het water-met-aluinmengsel tot 90 graden, laat een uur sudderen en 

daarna afkoelen. 
• Spoel de wol niet uit maar houd ‘m vochtig. 

Bij gedroogde wouw:
• Doe de gedroogde wouw in een waszakje. Overgiet de wouw in een pan met 

kokend water tot hij onderstaat. 
• Laat een uurtje op 90 graden sudderen. Je kunt de waszak eruit halen of in het 

verfbad laten zitten – dan krijg je wel meer plantenresten in je wol.
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Bij verse wouw:
• Doe de wouw in een grote pan met water 

en verhit tot 90 graden. 
• Laat een uurtje sudderen op 90 graden en 

verwijder dan de planten. 

• Vul het verfbad zo nodig aan met 
voldoende water om de wol te ruimte te 
geven te bewegen. 

• Voeg de (vochtige) wol aan het verfbad 
toe. Verhit het bad tot 90 graden en laat 
het een uur op 90 graden sudderen en 
laat dan langzaam afkoelen.

Het zelfde verfbad kun je nog gebruiken voor 
nieuwe gebeitste wol. De kleur zal dan wat 
lichter zijn. Ook koud geeft het kleur af – dan 
moet de wol wel veel langer in het verfbad 
blijven en de kleur wordt minder intens.



Subsidiegevers en samenwerkingspartners

Dit boekje is bedoeld als een herinnering aan dit grote project, en een eerbewijs aan allen die 
het op welke wijze dan ook ondersteunden.

We hadden dit project onmogelijk uit kunnen voeren zonder de hulp van partners, die ons op 
verschillende wijze bijstonden.

Zonder Stad & Natuur was er geen schaapskudde geweest om de wol van te gebruiken, geen 
kinderboerderij om workshops te geven, geen Verfplantenakker en geen schaapskooi waar de 
Almeerse Wolunie voor al haar activiteiten gebruik van mag maken. En geen Almeerse Wolunie.

Zonder IVN Almere was de Verfplantenakker er niet geweest. Ook hier werkte het project 
verbindend: nog nooit is er door zoveel plantmateriaal geoogst en gedroogd als in 2019. De 
plukkende leden van de Almeerse Wolunie raakten onder de indruk van al het werk dat de 
vrijwilligers van IVN Almere verrichtten om ons de verfstoffen te leveren, en dat was voor de 
vrijwilligers van het IVN dan weer een motivatie om door te gaan.

Natuurlijk waren er ook subsidiegevers, sponsors en leveranciers die ons hielpen dit project te 
realiseren. Dankzij de steun van de gemeente Almere, gebiedsorganisatie Stad West, konden 
de onderdelen in het park geplaatst worden. De Floriade, het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
het Almeerse cultuurfonds en het Cultuurparticipatiefonds steunden ons financieel. De Rabo-
Bank maakte het mogelijk het informatiebord en dit boekje te produceren. Verfleverancier 
Linova ondersteunde ons met de prachtige Toplin Aquamarijnverven van Rigo.

Met dank aan:
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