
Keurmerken
De Fair Wear Foun da 
tion zet zich in voor goede 
arbeidsomstandigheden in 
de kleding productie. 

made-by is een onafhankelijk 
label voor modemerken die 
de sociale, economische en 
ecologische omstandighe
den in de productieketen 
willen verbeteren. 

Het Max Havelaar keur merk 
garandeert dat het product is 
gekocht van boerenbedrijven 
 tegen fatsoenlijke handels
voorwaarden.

Het Rainforest  Alliance 
keurmerk staat voor  behoud 
van het regenwoud en goede 
arbeidsomstandigheden voor 
boeren en arbeiders.

utz certified is een wereld
wijd certificerings en 
traceerbaarheids programma 
voor duur zame agrarische 
producten.

Winkels
Albert Heijn (8)
Grote Marktstraat 55A
Aveda (13, 23) 
Haagsche Bluf 71 
en Passage 23
Baklust (15)
Veenkade 19
Bendorff (13)
Venestraat 43
Bijenkorf (7)
Wagenstraat 32 
Caffè Belmondo (25) 
Korte Poten 46
Café van Beek (2) 
Turfmarkt 6
Claudia Sträter (21) 

Hoogstraat 22
Coffee Company (17) 
Noordeinde 54 
en Korte Poten 21
Dille & Kamille (20) 
Plaats 16
Earth Collection (16) 
Molenstraat 49
Ecco (23)
Passage 45
Ekoplaza (5)
Grote Marktstraat 115 
Filippa K. (20) 
Plaats 17
Filmhuis Den Haag (3)
Spui 191
GreenBean (2) 
Turfmarkt 250
Heaven’s Playground (11)
Grote Markt 1/2
HEMA (6) 
Grote Marktstraat 75
Hunkemöller (22) 
Hoogstraat 3 
en Spuistraat 42
Lebkov (2) 
Turfmark 236
Lush (4) 
Grote Marktstraat 175
Mango (13)
Venestraat 21
McGregor (19) 
Hoogstraat 13, 14 en 23
Mexx (9) 
Wagenstraat 14
Mode d’Emploi (14) 
Prinsestraat 11
Organised Confusion (18) 
Noordeinde 200
Schatkamer (10)
Grote Marktstraat 18
Simon Lévelt (23)
Passage 24
Simpel (14) 
Prinsestraat 9
Suit Supply (20) 
Plaats 18
The Body Shop (23)
Passage 49

Timberland (13) 
Haagsche Bluf 37
V&D (24) 
Spui 3
WAAR (12) 
Dagelijkse Groenmarkt 7

Meer info
www.fairshoppingroute.nl 

Contact
Opmerkingen, tips en 
aanvullingen zijn van harte 
welkom! Mail naar:
info@fairshoppingroute.nl

Initiatief
Karen Kammeraat 
www.nyota.nl 

Grafisch ontwerp 
Marjolein Rams

Bedankt
Fair Shopping Route  
Den Haag wil de Haagse 
Lenteprijs, utz certified en 
Hivos graag bedanken voor 
de financiële ondersteuning. 

Shoppen is leuk! Het is nog 
leuker als je weet dat niet alleen 
jij blij wordt van de dingen die 
je koopt, maar ook de mensen 
die ze gemaakt hebben.  
In de Haagse binnenstad vind 
je steeds meer merken en 
producten die gemaakt zijn met 
respect voor mens en milieu. 
Wij hebben voor je uitgezocht 
waar. Veel plezier ermee!



1. Kiosk, AH to go
2.  Green Bean, Lebkov,  

Café van Beek
3.  Filmhuis Den Haag
4.  Lush
5.  Ekoplaza
6. HEMA
7.  Bijenkorf
8.  Albert Heijn
9.  Mexx
10. Schatkamer
11. Heaven’s Playground
12. WAAR
13. Timberland, Aveda, 
  Bendorff, Mango
14. Simpel, Mode d’Emploi
15. Baklust
16. Earth Collection
17. Coffee Company
18. Organised Confusion
19. McGregor
20. Suit Supply, Filippa K.,  

Dille & Kamille
21. Claudia Sträter
22. Hunkemöller
23. Simon Lévelt, Aveda,  

The Body Shop, Ecco
24. V&D
25. Caffè Belmondo
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1  je kan beginnen met 
een kopje koffie bij de 
Kiosk of de AH to go op 
het Centraal Station, want 
alle koffie die zij verkopen 
is utz certified. Voor een 
gezelliger plek loop je het 
station uit bij perron 1 en 
onder het ministerie van 
VROM door. Dan kom je 
bij verschillende koffie en 
lunchtentjes.

2
 Eerst GreenBean, hier 

verkopen ze verantwoorde 
thee en koffie en allerlei 
biologisch lekkers. Daarna 
Lebkov, waar ze Illy koffie 
en Dilmah thee schenken, 
allebei merken die een lang
durige relatie hebben met 
de boeren. iets verderop zit 
het wat traditionelere Café 
van Beek, zij schenken fair 
trade Puro Coffee. je loopt 
verder tot aan het Spui. 

3
 Daar zie je links het 

Filmhuis Den Haag, waar 
je Red Beans koffie en thee 
met het Max Havelaar kan 
drinken. je gaat naar rechts 
en links de Grote Markt
straat in.

4  Aan je linkerhand ruik 
en zie je Lush, waar ze 
milieuvriendelijke cosme
tica verkopen, met zo min 
mogelijk verpakkingsmate
riaal. Lush zorgt ervoor dat 
de makers van de cosmetica 
goed betaald en respectvol 
behandeld worden.

5  Als je hierna de trap 
afgaat kom je bij Eko plaza. 
Zoals de naam al aangeeft 
hebben ze hier vooral 
biologische artikelen, maar 

je vindt er ook bijzondere 
Fair Trade producten, zoals 
Ethletic schoenen en ballen, 
Mr. Poulet shirts, Gubba 
handdoeken en tassen van 
Les Mouettes Vertes. Ook 
verkopen ze koffie, thee 
en hagelslag met het Max 
Havelaar keurmerk.

6
 Vervolgens kom je bij de 

HEMA. Let op het Return 
to Sender logo op producten 
uit ontwikkelingslanden 
waarvoor de makers goed 
betaald worden. Ook is er 
de Naturally HEMA lijn, 
duurzaam geproduceerd 
met natuurlijke materialen. 
Het sublabel 100% organic 
process betekent dat de 
makers fatsoenlijk behan
deld zijn. De koffie bij de 
HEMA heeft het Rainforest 
Alliance keurmerk. je kunt 
er thee en wijn kopen met 
het Max Havelaar keurmerk.

7
 De Bijenkorf heeft 

in Den Haag de grootste 
collectie kledingmerken 
die zijn aangesloten bij 
het made-by initiatief of 
de Fair Wear Foundation. 
Ook verkoopt de Bijenkorf 
het huismerk Pure dat in 
samenwerking met made-by 
duurzaam geproduceerd 
wordt. Sinds februari 2009 
serveren alle restaurants 
en cafés (behalve het Mode 
café) in de Bijenkorf utz 
certified koffie.

8
 Onder de Bijenkorf 

zit een Albert Heijn. Die 
verkoopt als een van de wei
nige winkels Max Havelaar 
bloemen. Ook heeft de AH 
een aardige keus in Max 

Havelaar producten en is 
alle huismerk koffie (Perla) 
utz certified.

9
 Als je rechtsaf de 

Wagenstraat in gaat vind je 
Mexx, aangesloten bij de 
Fair Wear Foundation.

10
 Ook aan de Grote 

Marktstraat de Schat
kamer. Het eiken en teak 
voor de meubels komt van 
duurzaam beheerde plan
tages en zoveel mogelijk 
woonaccessoires worden 
ingekocht bij bedrijven 
die de makers fatsoenlijk 
belonen, zoals Rice en 
Handed By.

11
 je gaat rechtsaf de 

Grote Markt op. Daar vind je 
de Heaven’s Playground 
van Gsus, ook aangesloten 
bij de Fair Wear Foundation.

12
 je loopt de School

straat in, aan het einde 
ga je rechts en daar zie je 
WAAR, waar zeker 90% 
fair trade is! je vindt hier 
koffie, thee, snoep, koek, 
wijn, kaarten, boeken en van 
alles voor in huis.

13
 Tegenover de WAAR 

kun je het winkelplein 
 Haagsche Bluf in lopen. 
Timberland en Aveda 
behandelen de makers van 
hun producten met respect 
en betalen ze een fatsoen
lijk loon. Bij Bendorff vind 
je de merken Nudie Jeans 
en Filippa K., die goede 
arbeidsomstandig heden 
belangrijk vinden. Dit geldt 
ook voor Mango, aan de 
rand van de Haagsche Bluf.

14
 Links van de Fair Trade 

Shop loop je het plein met 
kinderkopjes over en je komt 
in de hippe Prinsestraat. Bij 
Simpel verkopen ze de fair 
trade merken Circle of Trust 
(made-by) en Filippa K., 
bij Mode d’Emploi Nudie 
jeans en Kuyichi (made-by ).  
Ook vind je er kleding van 
G-Star, een merk met een 
uitgebreid beleid op het 
gebied van arbeidsomstan
dig heden en duurzame 
productie.

15
 Als je hier rechtdoor 

gaat en links de Noord
wal in gaat zie je al gauw 
Baklust. De koffie is hier 
van Illimani, dat de boeren 
een eerlijke prijs betaalt. 
Verder veel biologisch en 
vegetarisch lekkers.

16
 je gaat rechtsaf de 

Molenstraat in. Hier vind je 
Earth Collection. Alles in 
de winkel is gemaakt met 
respect voor natuur, milieu 
en medewerkers. De pro
ducten zijn zoveel mogelijk 
samengesteld uit natuur
lijke materialen.

17
  Op de hoek van de 

Molenstraat kun je even 
uitrusten bij de Coffee 
Company, waar ze lekkere 
en eerlijke koffie en thee 
verkopen, en Innocent 
smoothies. innocent koopt 
fruit in bij plantages die 
rekening houden met het 
milieu en socia le omstan
digheden.

18  Als je naar links gaat 
vind je bijna aan het eind 
van het Noordeinde aan je 

linkerhand de schoenenwin
kel  Organised Confusion, 
met merken als Trippen, El 
Naturalista en Camper. De 
schoenen zijn gefabriceerd 
met respect voor mens en 
milieu.

19
  Vanaf de Coffee Com

pany gaat de route verder 
naar rechts, de Hoogstraat 
in. in deze straat zijn maar 
liefst drie McGregor win
kels, voor kinderen, mannen 
en vrouwen. McGregor is 
aangesloten bij de Fair 
Wear Foundation.

20
 Op de Plaats vind je 

Suit Supply en Filippa 
K., beide aangesloten bij 
de Fair Wear Foundation. 
Dille & Kamille zit hier 
ook. De boeren krijgen 
een eerlijke prijs voor hun 
koffie en katoen. Verder 
hangmatten uit El Salvador, 
vingerpopjes uit Peru, en 
meer ambachtswerk waar 
fatsoenlijk voor betaald 
wordt.

21
 Terug in de Hoog

straat zie je rechts Claudia 
Sträter, aangesloten bij het 
made-by initiatief.

22
 Bijna aan het eind van 

de straat zit links Hunke
möller. Hunkemöller garan
deert de makers van haar 
producten een leefbaar loon 
en verbiedt kinderarbeid. Bij 
de tramrails ga je links de 
Gravenstraat in en al gauw 
zie je dan aan je rechter
hand de Passage.

23
 in de Passage zit een 

aardig aantal verantwoorde 

winkels. Eerst aan je linker
hand Simon Lévelt, waar 
ze koffie, thee en chocola 
met het Max Havelaar keur
merk verkopen. Ook vind je 
hier weer een Aveda. Ver
der nog The Body Shop, 
die bekend staat om verant
woorde producten en fair 
trade heeft geïntroduceerd 
in de cosmeticaindustrie. 
Tenslotte nog Ecco, die de 
makers van haar schoenen 
met respect behandelt en ze 
een fatsoenlijk loon betaalt.

24
 Als je uit de Passa ge 

komt ga je links de winkel
straat in naar de V&D. Hier 
vind je Accessorize, een 
shopinshop met mode
accessoires. Vanaf hun 
ontstaan werken ze op een 
waardige manier samen met 
de makers van hun produc
ten. Ze verkopen  tassen met 
het Max Havelaar keurmerk. 
Bovendien kun je bij La 
Place Max Havelaar gecer
tificeerde wijn drinken.

25
  Tot slot loop je verder 

de Spuistraat in, steek je 
het Spui over en loop je via 
Lange Poten en het Plein 
de Korte Poten in. Hier vind 
je een Coffee Company 
en op de hoek het kleine, 
gezellige Caffè Belmondo, 
waar ze verantwoorde koffie 
schenken. Daarna loop je 
rechtdoor door de Heren
gracht en kom je weer bij 
het Centraal Station.


