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‘LAAT GEUR VOOR  
JE WERKEN’

TEKST: MARLEEN VAN LOON
FOTO’S: ARJAN EN LANGE EN NATURAL MOOD MAKERS   

Geur is belangrijk voor onze gemoedstoestand. Ruikt het ergens prettig, dan voelen 
we ons aangetrokken tot die locatie. Natural Mood Makers uit Baarn is expert op het 

gebied van het verbeteren van sfeer met natuurlijke geuren. Verspreid door een high-end 
geurverstuivingsmachine, die een ruimte op een subtiele wijze van natuurlijke geur voorziet. 

Niet alleen bij bedrijven, in hotels, spa’s en sportscholen, maar ook bij mensen thuis. 
Voor net dat beetje extra wooncomfort. 

Verbeter sfeer en luchtkwaliteit met  
natuurlijke etherische geuren 

Natuurlijke geuren. Arthur Stuivenberg van Natural Mood Makers 
kan er naar eigen zeggen uren over vertellen. “Wist je dat 
etherische olie ook wel de ziel van een plant wordt genoemd?” 
vraagt hij enthousiast. “In iedere plant zit etherische olie”, vervolgt 
hij. “Bijvoorbeeld in de bloem, in de vrucht, in de stam, in de 
bast of in de wortels.” Die etherische olie gebruikt Natural Mood 
Makers in hun high-end verstuivingsapparatuur om in een ruimte 
een doel na te streven. Van ‘tot rust komen’ en ‘concentreren’ 
tot ‘je geest activeren’. Een team van aromatherapeuten is 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de geurcombinaties 
en daar komt volgens Arthur heel wat bij kijken. “Een geur moet 
namelijk niet alleen een bepaald doel nastreven. Het moet ook 
een mooie, complete geur zijn met basisnoten, kopnoten en 
middennoten. Regelmatig ontwikkelen ze nieuwe, heel gave 
geuren.” 

Van sfeerbepaler tot luchtkwaliteit verbeteren 
Op het moment dat mensen contact opnemen met Natural 
Mood Makers, weten ze volgens Arthur vaak al heel goed wat 
voor doel ze willen bereiken. Dat kan zijn: ongewenste geuren uit 
de lucht halen wanneer ze bijvoorbeeld in een oud huis wonen 
en met vocht te maken hebben. Ook kunnen ze de luchtkwaliteit 
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Op het juiste moment de goede geurhoeveelheid 
De in Amersfoort geproduceerde geurverstuivingsmachines zijn er 
in drie formaten. Voor ruimtes tot 100 m², tot 500 m² en tot 1.000 m². 
Het grootste exemplaar is aan de sluiten op een eventueel 
aanwezig luchtbehandelingskanaal. Arthur: “Eenmaal aangeschaft, 
komt iemand van ons thuis langs om te adviseren waar het 
geurvernevelingssysteem het beste te plaatsen is. Ook bespreken 
we op dat moment de gewenste geur. Afhankelijk van het gekozen 
doel, laten we verschillende geuren ruiken. Als mensen meerdere 
doelen hebben of simpelweg meerdere geuren lekker vinden, is 
het wisselen van een geur in een handomdraai gebeurd. Dat is net 
zo eenvoudig als het vervangen van een printercartridge”, vertelt 

verbeteren of de sfeer in hun woning bepalen. Een sfeer waarin 
zij zich goed kunnen concentreren, ontspannen of een sfeer 
waarin zij vertrouwen voelen. “Wil je dit serieus doen, dan is 
het raadzaam hiervoor geavanceerde verstuivingsapparatuur te 
gebruiken.” De geurverstuivers die Natural Mood Makers levert, 
vernevelen volgens Arthur extreem fijn: kleiner van 0,1 μm. “Aan 
die geurverneveling komt geen water, alcohol of stoom te pas.  
We verwarmen ook niet, want dit alles verandert de samenstelling 
van de geur. We gebruiken alleen etherische geurolie (biologisch) 
en die vernevelen we onder druk. De super kleine moleculen 
hechten als het ware aan de nare luchtjes waardoor deze uit de 
lucht verdwijnen, zonder dat je een enorme hoeveelheid geur op  
je dak krijgt, zoals bijvoorbeeld bij synthetische geursprays.”

Arthur lachend. Hoe lang een cartridge meegaat, hangt af van 
het feit hoe intensief een systeem wordt gebruikt. “Via een klein 
computertje stel je bijvoorbeeld de dagen in waarop je geur in 
huis wenst. Maar ook de hoeveelheid geur. Van de  
hele dag door een licht aroma tot na het koken even wat meer.” 

Een geur kan de 
luchtkwaliteit  
verbeteren of de 
sfeer in een  
woning verhogen
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naar een geur. Een heel traject waarbij we in een aantal sessies 
komen tot een unieke geur die staat voor wat jij met jouw bedrijf 
wilt uitstralen. Zo ontwikkelden we voor Robeco – de investment 
engineers – de geur ‘Huisje in het bos’. Als bedrijf van de cijfertjes 
wilden zij graag menselijker overkomen en dat hebben we met 
deze natuurlijke geur mooi bewerkstelligt.” 

De geur van thuiskomen 
“Als een ruimte prettig ruikt, voelen mensen zich ook prettiger.  
Je gevoel als je ergens binnenstapt, wordt voor 75% bepaald 

Niet alleen op het gebied van geuren blijft Natural Mood Makers 
innoverend, ook de apparatuur vernieuwt continu. Zo is het 
exemplaar tot 500 m² tegenwoordig via een app aan te sturen en 
zijn de systemen in de toekomst ook aan te sluiten op het internet. 
“Zo kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld op afstand uitlezen 
hoeveel geur er nog aanwezig is en cartridges toesturen, zodat 
klanten nooit zonder zitten.”

Creëer een geur op maat 
Een eigen geur creëren voor je bedrijf of een ruimte in huis: ook 
dat is mogelijk. “Op verzoek ontwikkelen we een geur die past 
bij wat je wilt uitstralen qua persoonlijkheid, met je huis of je 
persoonlijke situatie. Bij de ontwikkeling van een geur voor een 
bedrijf gaan we samen met onze geurpsycholoog aan tafel met 
bijvoorbeeld de raad van bestuur en/of de marketingafdeling 
van het betreffende bedrijf. Dat doen we om boven water te 
krijgen wat zij met hun bedrijf uit willen stralen. Dat zetten we om 

‘Ieder huis heeft 
een typische geur’
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door de geur die je ruikt. Ieder huis heeft een typische geur, maar 
zelf ruik je die niet meer. Bijvoorbeeld de geur van je hond of kat.  
Kies je ervoor een subtiele geur te verspreiden in huis, kun je een 
boodschap uitstralen. Bijvoorbeeld dat mensen zich ontspannen, 
zich op hun gemak voelen bij je thuis.” Over een aantal jaar 
ziet Arthur graag dat de bewustwording van de kracht van geur 
vergroot is. “Geur doet iets voor je, werkt voor je. En wat is nou 
prettiger dan dat mensen bij je thuiskomen en zeggen: ‘Wat ruikt 
het hier lekker’. Zonder dat je er zelf aan hoeft te denken, dat is 
fantastisch. Je bepaalt zelf wat de uitstraling van je huis is en wij 
faciliteren dat: geurmanagement.”   

Etherische geurolie van biologische afkomst 
Natural Mood Makers werkt uitsluitend met etherische 

geurolie van biologische afkomst. “Dus de gebruikte 

planten zijn niet besproeid met gif en we gebruiken 

geen kunstmest. Om dat te bereiken heeft Primavera, 

mijn hoofdleverancier, verspreid over de hele wereld 

eigen plantages. Om ervoor te zorgen dat het 

gehele proces biologisch verloopt”, legt Arthur uit. 

Hij vervolgt: “De meeste geuren zijn zelfs Demeter-

gecertificeerd: dat wil zeggen dat ze biodynamisch zijn. 

Hierbij vormt biologische regelgeving de basis, maar 

is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de structuur en 

vruchtbaarheid van een natuurlijke en gezonde bodem 

en een rijkbodemleven.” De ondernemer omschrijft 

etherische olie als een ‘bijzonder product’. “Het is 

namelijk in staat om nare luchtjes daadwerkelijk uit 

de lucht te halen. Heel anders dan een synthetische 

geurspray waarmee je een ongewenste geur 

overstemt. Natuurlijke etherisch olie is bovendien 

een vluchtige stof die in de lucht blijft zweven op het 

moment dat je het vernevelt. Dat is het mooie van de 

geurverstuivers die we produceren.”
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