
Sinds 1990 − Voor de toekomst

30 jaar geleden stond Bo Weevil aan de basis van biologisch katoen. Sindsdien is er een hoop veranderd, bij ons en om ons heen. 
Maar één ding is niet veranderd: ook nu blijven we ons inzetten voor een duurzamere wereld, door stoffen en producten van 
GOTS-gecertificeerd biologisch katoen breder en eenvoudiger beschikbaar te maken. Gegarandeerd goed voor mens én planeet.  

Bo Weevil is gestart in 1990. Een onderzoek naar de mogelijkheid om katoen biologisch te telen leidde tot de start van het bedrijf. 
Een logische volgende stap was een afzetmarkt vinden voor de producten die van de biologisch katoen gemaakt konden worden: 
van wattenschijfjes tot t-shirts, Bo Weevil heeft het verkocht. 

Eco en eerlijk

In de jaren ’90 groeide de aandacht 
voor het milieu en het verzet 
tegen de consumptiemaatschappij. 
Daarmee groeide ook de vraag naar 
biologische en eerlijke producten. 
Aanleiding voor Bo Weevil om de 
collectie producten te presenteren 
als het merk Ecotton 

In 2006 werd de certificering Global 
Organic Textiles Standard (GOTS) 
ingevoerd en sinds die tijd zijn de 
stoffen en producten van Bo Weevil 
van het GOTS-label voorzien. 
Dat garandeert dat de hele 
productieketen gecontroleerd is.

Een nieuwe focus

Bo Weevil was het bedrijf waar Iris 
Komen in 2003 kwam werken en in 
2014 nam ze het bedrijf over.
Haar missie bij Bo Weevil werd 
duurzaam geproduceerde katoen 
financieel en praktisch bereikbaar 
te maken voor kleine(re) merken 
en bedrijven. 

Dit begon met het online verkopen van 
stoffen uit voorraad en groeide gaan-
deweg uit tot de huidige collectie en 
een enthousiast team van vier mede-
werkers. 

En nu…

Duurzaamheid is gelukkig meer 
mainstream geworden, maar van-
zelfsprekend is het zeker nog niet. 
Vooral in de textielketen. Daarom 
blijven we ons inzetten voor een écht 
duurzame wereld, waarin gecertifi-
ceerd biologisch katoen breder en 
makkelijker beschikbaar is.

Dat doen we door een veelzijdige 
collectie van hoogwaardige stoffen 
en producten te bieden aan 
professionele afnemers – van 
beginnende labels tot bekende (web)
winkels in binnen- en buitenland. 
Zodat zij hun klanten of medewer-
kers een bewust alternatief kunnen 
bieden, gegarandeerd goed voor 
mens en planeet.
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Van noten naar katoen 

In de jaren ’80 van de vorige eeuw kwamen Jan Schrijver en Michel Willems 
voor de projecten van Sti chti ng Good Food veel in Turkije. Zij handelde daar 
in noten en gedroogde zuidvruchten van biologische teelt. Ze zagen ook 
allerlei andere teelten, waaronder katoen. Zo kwamen ze erachter 
hoe treurig het ermee gesteld was: de katoenteelt was in toenemende 
mate afh ankelijk van pesti ciden en kunstmest. Slecht voor mens, dier en 
grond.

Samen met onder andere Agro Eco, een agrarisch adviesbureau, hebben 
zij toen onderzocht of katoenteelt biologisch mogelijk zou zijn. In 1989 is 
geheel voor eigen rekening en risico een eerste veld met biologisch katoen 
geteeld in Kahramanmaras, Turkije, gecerti fi ceerd door SKAL en 
begeleid door Agro Eco. 

Zo werd Bo Weevil als project geboren. Een sprong in het diepe, want een 
stevige business case lag er nog niet. Daarom zijn met de eerste oogsten 
allerlei soorten producten gemaakt: garens, stoff en en kleding, maar 
bijvoorbeeld ook watt en en watt enschijfj es.
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Slogan shirt
 
In 1991 maakte Bo Weevil samen 
met het Deense Novotex het 
allereerste T-shirt van 
gecertificeerd biologisch katoen. 

De activistische mode-ontwerpster 
Katharine Hamnett die succesvol 
was met haar slogan-T-shirts, 
ontwierp het shirt en Bo Weevil 
leverde de stof. 
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‘Mister Bo Weevil’ 

De naam Bo Weevil is afgeleid van ‘cotton boll weevil’: 
een katoenkevertje dat zich voedt met katoenknop-
pen en -bloemen. Als het ecosysteem in balans is, is de 
aanwezigheid van deze kevertjes helemaal niet zo erg. 
Er zijn dan namelijk ook weer andere insecten die de 
schade binnen de perken houden. Zonder dat er 
chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

De katoenplukkers in de VS ontdekten dit beestje 
tijdens het oogsten en noemden het Mister Bo Weevil. 
Zo is de Bo Weevil song ontstaan, die door veel 
blues- en countryzangers is vertolkt.
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‘Ecotton’

Onder de merknaam Ecotton werden onder andere T-shirts, 
sweaters en hoodies voor volwassenen en kinderen 
verkocht. Daarnaast behoorden handdoeken, badjassen en 
tassen en wattenschijfjes tot de collectie. Allemaal gemaakt 
van 100% biologisch katoen, gecertificeerd volgens EU-normen 
en het EKO-keurmerk voor duurzaam textiel.
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De start van de Global Organic Textile Standard (GOTS) 
was tijdens de Biofach beurs in Duitsland in 2002. Tijdens 
een workshop met vertegenwoordigers van de biologische 
katoenproductie, de textielindustrie, consumenten en 
certificeringsorganisaties werd duidelijk dat er behoefte 
was aan een wereldwijd erkende en herkenbare standaard 
voor duurzaam textiel.

In 2004 werden vier organisaties het eens: IVN 
(Duitsland), OTA (USA), Soil Association (VK) en JOCA 
(Japan) tekenden een overeenkomst over een gezamenlijke 
aanpak. In oktober 2006 ging het GOTS-certificeringssysteem 
van start.

Een wereldwijde standaard
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Bij de productie van biologisch katoen werd door Bo Weevil 
zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale bevolking. Niet 
alleen op verschillende plekken in Turkije maar ook in Oeganda, 
waar intussen een katoenproject was gestart met 5000 
boerenfamilies. De katoenboeren kregen begeleiding en 
ondersteuning tijdens het teelseizoen en waren gegarandeerd 
van de afname van hun oogst tegen een eerlijke prijs. 
Daardoor verbeterden hun leefomstandigheden aanzienlijk. 
Het project was een groot succes: in 5 jaar tijd waren er 
20.000 boeren families bij betrokken geraakt.

Helaas ging het niet goed met dat project: tijdens een actie van 
de overheid in Oeganda om malaria te bestrijden werden in en 
om huizen zware chemicaliën gebruikt, die ook de katoen 
bevuilden. Daardoor werd de oogst onbruikbaar en kwam er 
een einde aan het project. 
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Alle stoffen en producten van Bo Weevil zijn gemaakt van biologisch 
katoen en gecertificeerd, sinds 2006 volgens de Global Organic Textile Standard 
(GOTS). In tegenstelling tot veel andere keurmerken en 
initiatieven, garandeert deze certificering dat de hele productieketen 
daadwerkelijk duurzaam is: geen pesticiden of kunstmest bij de teelt, 
alleen goedgekeurde stoffen voor verven en drukken én fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden in elke productiestap. Zowel onze producenten als 
wijzelf worden hierop gecontroleerd door het onafhankelijke Control Union.

De voordelen van biologisch katoen:
 • Geen schadelijke stoffen -> veilig voor mens en milieu
 • Geen GMO of monoteelt -> beter voor grond, boer     
  en biodiversiteit
 • Minder water- en energieverbruik -> beter voor het klimaat

Toch is op dit moment slechts 1% van de wereldwijde katoenproductie biologisch… 

Goed voor mens en planeet. Gegarandeerd.
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Tijdens beurzen in Duitsland ontstonden begin jaren 
negentig contacten met Indiase producenten, waarvan we 
met één nog steeds nauw samenwerken omdat ze hoge 
kwaliteit leveren.

We werken nauw samen met de fabrieken en ateliers die 
voor ons produceren. Net als met onze partner Pure 
Fabricz, Gifts with Impact en agenten en importeurs in 
diverse landen. Om nog meer impact te maken zijn we 
aangesloten bij Clean & Unique, Common Objective, 
Conscious Fashion Fair en Slow Fashion Next.
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Het aanbod van Bo Weevil

• Stoffen: meer dan 80 basisstoffen, van fijne 
 poplin tot zware canvas.
• Tassen: herbruikbare brood- & groentezakjes,  
 nettassen, draagtasjes en canvas tassen.
• Badtextiel: een mooie selectie handdoeken,   
 badjassen en toilettassen. 
• Schorten en sloven: voor winkels, horeca   
 en thuis.

Customizing

Alle producten kunnen op verzoek worden voor-
zien van een gepersonaliseerd logo, print of label. 
Zo kunnen bedrijven en organisaties hun eigen 
uitstraling realiseren. Dit gebeurt met veel 
persoonlijke service en natuurlijk duurzaam.
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Persoonlijke ontmoetingen zijn goed voor 
het wederzijds begrip en een goede samen-
werking. Daarom bezoekt Iris ieder jaar een 
van onze producenten in Turkije en India. 

Ook met onze klanten hebben we graag 
persoonlijk contact. Of het nu gaat om het 
uitwerken van customizing-ideeën of het 
kiezen van de juiste stof, je kunt altijd bij ons 
terecht voor informatie en advies op basis 
van grondige kennis van biologisch katoen en 
technische kennis van textiel.

Altijd persoonlijk
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...gaan we verder om de missie van Bo Weevil te 
verwezenlijken: een bijdrage leveren aan de verduurzaming van 
de textielindustrie en het gebruik van duurzame grondstoffen, 
door het beschikbaar maken van hoogwaardige biologisch 
katoenen stoffen en het vergroten van het aanbod in biologisch 
katoenen producten voor het midden- en kleinbedrijf.
 
We zien een groeiende vraag naar biologisch katoen vanuit het 
buitenland en daarom zijn we bezig agenten in meer landen te 
werven. Ook zijn we met andere sociale ondernemingen in 
contact om de impact te vergroten en te onderzoeken hoe 
Bo Weevil onderdeel kan zijn van een circulaire en 
regeneratieve economie.

In de toekomst...




