
P+
 1 

| 2
01

9 
- 2

02
0

14

COLUMN ANNEKE SIPKENS

Na jaren van innoveren, niches groter ma-
ken, agenderen, polderen, coalitievor-

ming, financieren en communiceren zetten we 
in Nederland aantoonbare stappen in de ener-
gietransitie en ook in de eiwittransitie. Consu-
menten beginnen voordelen te zien van nul op 
de meter of van een gezondere levensstijl.

Hoe anders is dit voor de transitie naar duur-
zame mode? Zoals velen weten is de textiel 
één van de meest vervuilende industrieën ter 
wereld. Een kwart van alle chemicaliën wordt 
hier gebruikt, chemische middelen die in 
landbouwgronden en in onze rivieren terecht 
komen en zo onze gezondheid aantast. Voor 
een enkele spijkerbroek wordt zevenduizend 
tot achtduizend liter zoet water gebruikt, dat 
steeds schaarser wordt. Vele kledingstukken 
laten bij het wassen microplastics los. Ook 
die komen uiteindelijk weer in ons lichaam 
terecht.1

Het ergste is nog de enorme verspilling die  
de fast fashion industrie kenmerkt. Mode is een 
wegwerpartikel geworden en in vijftien jaar 
tijd is de productie van het aantal kleding-
stukken twee keer zo hoog geworden. Ver-
dubbeld! Het resultaat is dat we een kleding-
stuk gemiddeld maar zeven keer dragen en dat 
we met elkaar wereldwijd 12,8 miljoen ton 
kilokleding per jaar weggooien.2 Terwijl de 
milieu- en gezondheidskosten alleen maar 
toenemen, wordt kleding alsmaar goedkoper. 
Met andere woorden: we zijn verslaafd geraakt 
aan steeds goedkopere kleding. 

Hoe is het mogelijk om hier een transitie naar 
een meer duurzaam, circulair model te ver-
snellen? Hoe krijgen we urgentie in deze pro-
blematiek als de consument geen direct voor-
deel ziet en kleding bij uitstek gekoppeld is 
aan persoonlijk imago, expressie en sociale 
codes? Het betekent dat op diverse fronten de 
beweging in gang gezet moet worden.

Zo is het nodig om consumenten aan het 
denken te zetten over hun koopgedrag. 
Minder nieuw kopen (reduce), het lenen van 
kleding, zoals DOEN partner LENA the 
fashion library. Of het kopen van kleding dat 

gemaakt is van restmaterialen (re-use), zoals 
Hacked By (up-cycle). 

Door innovatie op het gebied van 
mechanische en niet- schadelijke 

chemische recycling kunnen de vezels 
uit de grote berg gebruikte en niet 

verkochte kleding weer als grondstof 
dienen voor nieuwe kleding- of textielstuk-

ken. Zo bestaan de jeans van MUD Jeans voor 
40 procent uit gerecyclede jeans en test UPSET 
Textiles in India en Europa het recyclen van 

100 procent katoenafval naar 100 procent 
gerecyclede garens en stoffen (re-cycle). Er is nog 
heel wat innovatie nodig om te zorgen dat alle 
soorten materialen weer tot nieuwe grondstof 
verwerkt kan worden. 

Tot slot is het van belang om nieuwe materia-
len te ontwikkelen die veel minder negatieve 
impact hebben zoals het gebruik van myce-
lium of landbouwafval (re-place). Het is hoopge-
vend om op de Dutch Design Week in oktober 
dit jaar te zien dat vele (jonge) designers op dit 
vlak aan het innoveren zijn, zoals Emma van 
der Leest van Blue City Lab.

DOEN zet in op de versnelling van de duur-
zame mode transitie, ondersteunt bovenge-
noemde circulaire textiel voorlopers en nog 
vele anderen. Met subsidie, met leningen en 
met het geven van een kapitaalinjectie. DOEN 
kan daarbij risico nemen. Maar het is niet 
genoeg! We hebben een veel grotere beweging 
nodig van voorlopers, ecosysteem versterkers, 
launching customers op corporate niveau en ook 
van mode-ontwerpers, influencers en beleids-
makers. 

Maar het begint zoals gezegd met bewust-
wording! Wie wordt de Wakker Dier van de 
Fast Fashion? 
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Stichting DOEN zet zich in voor een groene, sociale 
en creatieve samenleving en ondersteunt met de 
bijdragen van de Goede Doelen Loterijen jaarlijks 
meer dan 250 voorlopers die laten zien dat het 
anders kan www.doen.nl. 

Waar blijft de duurzame 
modetransitie? 
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