
Circulaire Mode 
 
 



De impact van textielproductie en -afval op het milieu is enorm. Maar
liefst 10% van de wereldwijde CO  -uitstoot wordt veroorzaakt door de
productie van kleding en schoenen. Daarnaast is het watergebruik
gigantisch: voor één katoenen T-shirt is ongeveer 2700 liter water
nodig! Andere problemen zijn watervervuiling, microplastics die in de
voedselketen (en in menselijk bloed) belanden en bergen textielafval
en dan hebben we het nog niet eens over de werkomstandigheden in
deze industrie. In de KRO-NCRV serie De Prijsknaller wordt de omvang
van het probleem in beeld gebracht.

Dit moet en kán echt anders! In deze flyer laten we zien wat je kunt
doen om deel van de oplossing te worden. Heb je na het lezen van
deze flyer nog vragen? Laat het ons dan weten en stel ze aan de
contactpersoon in jouw provincie via het Servicepunt Circulair. 

Inleiding
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20201208STO93327/de-impact-van-textielproductie-en-afval-op-het-milieu-infografiek
https://www.parool.nl/nederland/onderzoekers-vu-vinden-microplastics-in-menselijk-bloed-een-doorbraak~b79470af/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F
https://www.npo3.nl/de-prijsknaller/11-02-2022/KN_1728912
https://servicepunt-circulair.nl/


1. Lang leve de mode! Tips waarmee je
alles uit de kast kunt halen

Volgens Milieu Centraal gooiden Nederlanders in 2019 per
persoon gemiddeld zo’n 18 kilo textiel weg. Een groot deel van
die kledingstukken is slechts enkele keren gedragen: zonde! De
meest effectieve manier om jouw milieu-impact te verlagen is
door minder nieuwe kleding en schoenen te kopen en door
kledingstukken vaker te dragen. Hoe pak je dat aan? 

Kun jij een jaar geen kleding kopen? Bij veel Nederlanders liggen nog
tientallen kledingstukken haast onaangeroerd in de kast. Door met z’n allen
minder kleding aan te schaffen kunnen we onze CO  -uitstoot drastisch
omlaag brengen. Ga jij de uitdaging aan? Fantastisch! Met deze tips van
Hermien van KouweKleren gaat het jou zeker lukken. 

Heb je weleens van een capsule wardrobe gehoord? Het idee is om met een
beperkt aantal kledingstukken (37 volgens de ‘officiële’ methode) zoveel
mogelijk leuke combinaties te maken. Met een minimalistische kledingkast
ga je alle items vanzelf meer dragen en het is bovendien goed voor de
portemonnee. Op het Youtube-kanaal My Green Closet staan veel tips voor
een kleurrijke, stijlvolle samenstelling van jouw capsule wardrobe!  

Minderen

Combineren

Op veel terreinen is de deeleconomie al aardig ontwikkeld; denk aan
deelauto’s, Airbnb en Peerby voor het lenen van spullen. Het ruilen en
dragen van elkaars kleding wordt langzaamaan ingeburgerd en is een mooie
manier om meer gebruik te maken van de kleding in onze kasten en toch af
en toe ‘iets nieuws’ aan te kunnen trekken. Lijkt het je wat? Dan kun je
bijvoorbeeld de app COMN downloaden. Ook heb je de zogeheten
‘kledingketting’ (in je wijk geef je dan kleding door) en ‘kledingswaps’.

Delen
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https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/afval-scheiden-cijfers-en-kilo-s/
https://fashionunited.nl/nieuws/retail/onderzoek-wijst-uit-nederlanders-kopen-gemiddeld-46-nieuwe-kledingstukken-per-jaar/2017112930179
https://kouwekleren.nl/jaar-geen-kleding-kopen-tips-koopstop-volhouden/
https://growthinkers.nl/capsule-wardrobe-samenstellen/
https://www.youtube.com/c/MyGreenCloset/about
https://comn.clothing/
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/kleding-ruilen-met-de-ketting-kledingruil-is-de-nieuwe-trend
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/kleding-ruilen-met-de-ketting-kledingruil-is-de-nieuwe-trend
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/hoe-organiseer-ik-een-kledingruil/
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/hoe-organiseer-ik-een-kledingruil/


Last but not least: het kopen en verkopen van kleding via de
tweedehandsmarkt zorgt ervoor dat bestaande kleding en schoenen langer
en intensiever gebruikt kunnen worden. Winkels als Episode en Appel & Ei
hebben een zeer uitgebreide en kwalitatief goede collectie van vintage en
tweedehands kleding. Ook kun je terecht bij online platforms als Vinted, The
Next Closet, Sellpy of Marktplaats. Kouwekleren heeft verschillende opties op
een rij gezet; kies wat het beste bij jou past! 

Vaak kun je de levensduur van kleding of schoenen eenvoudig verlengen door
goed onderhoud of door ze te (laten) repareren. Als je handig bent, kun je
daar zelf mee aan de slag gaan – eventueel met behulp van instructievideo’s
op Youtube – óf je kunt even langsgaan bij de kledingreparatiezaak of
schoenmaker bij jou in de buurt. Gaten, slijtageplekken, kapotte rits,
verkeerde maat, piepende schoenen; je kunt het vast (ver)maken of je roept
de hulp in van een bekende of een specialist.  

Hergebruiken

Reparen

Het idee is simpel: je betaalt een bedrag per maand en vervolgens kun je de
kleding dragen die je op dat moment mooi vindt. Ben jij er klaar mee? Dan
gaat het kledingstuk naar iemand anders. Zo werkt het bij een
kledingbibliotheek, zoals bij LESS in Arnhem of Lena in o.a. Amsterdam. Bij
Mud Jeans kun je terecht voor het leasen van broeken die grotendeels
gemaakt zijn van gerecyclede denim. 

Leasen

https://www.vinted.nl/
https://episode.eu/
https://appelenei.nl/nl/
https://www.vinted.nl/
https://thenextcloset.com/en
https://thenextcloset.com/en
https://www.sellpy.nl/
https://www.marktplaats.nl/
https://kouwekleren.nl/slow-fashion-shopping-guide/vintage-tweedehands/
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/hoe-zorg-je-goed-voor-je-kleren/#repareermeer
https://outfitlibraryless.wordpress.com/?fbclid=IwAR1Wh_UYAJc6t_WzeemX-aM8aKaBaGab6aKrhUi4wxbYmnQSGoEIdqBr-3o%2F
https://lena-library.com/p/verzendingen
https://mudjeans.eu/pages/sustainability-our-impact


2. Slow Fashion: waar kun je op letten
bij een aankoop?

Als je toch graag iets nieuws aanschaft, dan zijn er een aantal zaken om
rekening mee te houden vanuit het oogpunt van circulariteit. De meeste
kleding die je in de rekken van grote winkelketens zult vinden, behoort tot
de categorie fast fashion: kleding van slechte kwaliteit, geproduceerd door
goedkope arbeidskrachten buiten Europa in fabrieken met een zeer hoge
milieu-impact. Je zult dus iets beter moeten zoeken om duurzame mode te
vinden, oftewel slow fashion. 

Materialen als leer, wol en katoen zijn behoorlijk milieuonvriendelijk door het
grote watergebruik en de hoge uitstoot van CO   en methaan (o.a. door
veehouderij). De vuistregel is daarom dat gerecyclede en vegan materialen de
voorkeur genieten. Bij Armed Angels en Loop.a life kun je bijvoorbeeld
verschillende T-shirts, truien, jurken en broeken kopen van gerecyclede
katoen, plastic flesjes en textielafval. Het schoenenmerk Veja maakt sneakers
van plantaardig gelooid leer. Voor ondergoed kun je terecht bij bedrijven die
werken met gerecycled nylon en lyocell, zoals Organic Basics. Dit zijn slechts
enkele opties: op de volgende pagina’s vind je meer inspirerende voorbeelden!

Materialen

Van kledingwinkels mag je verwachten dat ze weten waar en hoe de producten
uit hun collecties worden geproduceerd. Het verlagen van de milieu-impact
door circulair te produceren begint namelijk bij het verkrijgen van inzicht in de
productieketen. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld een circulaire ketenanalyse
uitgevoerd? Kun je op de website informatie vinden over de CO  -uitstoot en het
waterverbruik? Hoe gaat de winkel om met afvalstromen? Als een kledingmerk
hier transparant over is, dan is dat vaak een goed teken. 

Productiewijze
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https://www.armedangels.com/nl-en/mission/sustainable-production/recycled-materials
https://loopalife.com/
https://www.veja-store.com/en_eu/
https://organicbasics.com/
https://deduurzameadviseurs.nl/circulaire-ketenanalyse/


Dit klinkt als een enorme open deur en toch is het belangrijk om het te
benadrukken: kies de juiste maat! Zo’n veertig procent van de online
kledingaankopen wordt retour gestuurd, waarvan een flink deel wordt
vernietigd, omdat het nou eenmaal goedkoper is dan opnieuw verkopen
(met bijbehorende kosten voor vervoer, inspectie en verpakking). In dit
artikel van Trouw worden verschillende tips gegeven om retourzendingen te
voorkomen: (1) check de maattabel en pak er een meetlint bij, (2) indien
mogelijk, maak gebruik van een virtuele paskamer en (3) bedenk of je het
product echt online moet bestellen of dat je net zo goed even langs de
winkel kan fietsen.

Uiteraard hoef je niet alles zelf uit te zoeken en kun je ook vertrouwen op
instanties die het productieproces van kledingmerken controleren en
certificeren. Milieu Centraal heeft een overzicht gemaakt van keurmerken
en logo’s die iets zeggen over milieu, dierenwelzijn en werkomstandigheden.
In deze Keurmerkenwijzer krijg je ook informatie over de betrouwbaarheid
van een bepaald keurmerk. Op de website van modeplatform Project Cece
kun je vervolgens de labels en duurzaamheidsfilters selecteren om de
kleding, schoenen en tassen te vinden die bij jouw waardes passen. 

Keurmerken

Maat en pasvorm

https://www.projectcece.nl/
https://www.trouw.nl/economie/ja-retourneren-is-gratis-maar-die-trui-die-toch-niet-paste-gaat-misschien-wel-de-verbrandingsoven-in~bcd678f4/
https://keurmerkenwijzer.nl/overzicht/kleding/
https://www.projectcece.nl/


3. Interessante verhalen

Ellen Mensink, oprichter van Loop.a life in Trouw: “Ik laat met mijn
collecties zien dat je een veel hoger percentage restafval kunt verwerken,
zelfs de volle 100 procent. En van lokale reststromen die enkel in Europa tot
garens en een collectie worden verwerkt.”

Hermien Buis, blogger van KouweKleren: “Ik wil graag kleding die gemaakt
is met respect voor het milieu, gemaakt door mensen die kunnen leven van

hun salaris.”
 

Paula Konter, directeur van Texperium in de Volkskrant: “Als ontwerper
moet je ook nadenken hoe je een product makkelijk te recyclen maakt, en
niet alleen naar de trend kijken. Er is een gedachteverandering nodig. Het
systeem moet veranderen van grote winstmakers naar een eerlijkere
verdeling.”

Jan-Maarten Zeldenrust, directeur van TexNed vertelt aan FashionUnited:
“We zien waar het klimaat naartoe gaat. Het moet anders. In onze business

betekent dat: lokaler gaan werken, export verminderen en het probleem
zichtbaar maken in Nederland waardoor we meer geneigd zijn om het aan

te pakken."
 
 
 

@kledingruil.op.rij @fairfashionfestival@fashionforgood
En kende je deze Instagram-accounts al? 

 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/oprichter-loop-a-life-van-al-het-textiel-dat-jaarlijks-wordt-verbrand-kun-je-heel-nederland-kleden~b16e727c/
https://kouwekleren.nl/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/circulaire-economie-aflevering-5-oneindig-garen-spinnen-bij-afgedankte-tampons-en-klm-uniformen~v397158/
https://fashionunited.nl/nieuws/business/de-eerste-circulaire-textiel-hub-van-nederland-moet-het-textieloverschot-zichtbaar-maken-en-verkleinen/2021110251524
https://www.instagram.com/kledingruil.op.rij/
https://www.instagram.com/kledingruil.op.rij/
https://www.instagram.com/fairfashionfestival/
https://www.instagram.com/fashionforgood/


4. Inspirerende voorbeelden
Klik op de afbeeldingen voor meer informatie

Bij Mud Jeans kun je
spijkerbroeken leasen of kopen
met een lage ecologische
voetafdruk.

 

BrandMission heeft een grote
collectie duurzame mode, zowel

online als in de winkel. 
 

Episode heeft een uitgebreid en
divers aanbod aan tweedehands
kleding tegen een eerlijke prijs.

’Shop like you give a damn' en
bekijk welke vegan, eerlijke en
duurzame kleding bij jou past.

Aarden is bij uitstek de plek waar
maatkleding en een betere wereld

samenkomen.
 

Indigo ravens maakt gebruik van
tweedehands stoffen om nieuwe,
unieke kledingstukken te maken.

 

http://www.mudjeans.nl/
https://www.indigoravens.shop/
https://www.shoplikeyougiveadamn.nl/?setlang=nl-nl&gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4lGpKWs3HiT-B7ltS2QAJKLFI0ZRaOuoW69CcqxKEEPOooa90KJ7FBoCr_4QAvD_BwE
https://aarden.space/
https://episode.eu/
https://www.brandmission.nl/


https://servicepunt-circulair.nl                 servicepunt-circulair@nmu.nl
 

https://servicepunt-circulair.nl/
mailto:servicepunt-circulair@nmu.nl

