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Demode-industrie is eenvandegrootste vervuilers
opaarde.Nieuweenvergetenmaterialenmoeten
demodeduurzamermaken.Grotemodehuizen
financierendaartoekleine start-ups. ‘Het draait
altijd omschaalgrootte.’

DoorSusanSjouwerman

Stof tot
nadenken
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HetmateriaalMylo is
ontwikkelddoorBolt

Threads, dat grote
namenachter zich

heeft gekregen, zoals
Adidas.Hetwordt
gemaakt vande

schimmeldraden van
paddenstoelen.
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W
e consu-
merenmet
zijn allen
meerdan
deaarde
aankan.

Dat geldt ook voormode. ‘Ieder-
eendraagthet, dushetheeft een
enormaandeel indeuitputting
vandeplaneet.Datmoet anders’,
zeiMichiel Scheffer, program-
mamanagerTextiel enDuurzaam-
heidbijWageningenUniversity
&Research, tijdens eendigitale
conferentie overduurzamemode
enmaterialen.
Dat ‘anders’ zoudebiologisch

afbreekbare glitter vanhet
Amerikaansebedrijf BioGlitz
kunnenzijn.Die is gemaakt van
extract vandeeucalyptusboom
engeschikt vooropdehuid en
voorop textiel. Toendemusea
begin juniweer opengingen voor
publiek, overspoeldenfilmpjes
vanhetmateriaal socialemedia.
Deglitter vormdeeenonderdeel
vande tentoonstelling ‘Grow’, in
het Fashion forGoodMuseum, in
Amsterdam.
Inhetmuseumzijnmeerbio-

materialen te zien, die veelal in
verschillendeontwikkelingsfases
zitten. ‘We laten zienwelkebio-
materialener al zijn enwat eraan
komt,maar vooral ookwaarom
demode-industriedienieuwe
materialenenproductiemetho-
dennodigheeft’, vertelt Anne-Ro
KlevantGroen, vanFashion for
Good.Hetmuseumwerpt zich
ookopals innovatieplatformvoor
circulairemode.
Over eenpaar jaar zoude

huidige tentoonstellingflink
achterhaaldmoeten zijn; vol-
gensKlevantGroenzijn eenpaar
vandegetoondematerialen zo
veelbelovenddat zebinnennuen
twaalfmaanden in collecties van

‘We laten zienwaaromdie
nieuwematerialen nodig zijn’

Ontwerper Stella
McCartney liet
een sportcollectie
makenvanMylo.

bekendekleding- en schoenen-
merkenwordenopgenomen.Zoals
Mirum, vanhetbedrijfNatural
FiberWelding, enMycoFlex, van
Ecovative, een100procentbio-
logischafbreekbaar schuim,dat
voor sneakers en rugtassenof als
voeringgebruikt kanworden.

Afgedankte kleding
Enige snelheid is ookwel geboden.
Overhedenenconsumenten ver-
langeneenduurzamereproductie
vankledingdannuhet geval is.
Oud- staatssecretaris Stientje
vanVeldhoven (Infrastructuur&
Waterstaat) verordonneerdedat
modeketens in2023 zelf verant-
woordelijk zijn voor afgedankte
kleding. Producenten zoudende
gebruikte stukkenkunnenherge-
bruiken.Wewerken immersnaar
eencirculaire economie in2050
toe,waarin (textiel)afval nietmeer
bestaat. Biomaterialenkunnen
bijdragenaanhet verminderen
vandemilieudruk vandemode-
industrie.
Datdiebiomaterialennukomen

bovendrijven in een zee aan in-
novatieve grondstoffen voorde
textielindustrie is deels tedanken
aandefinanciële slagkracht van
grotemodebedrijven. Luxeconglo-
meraatKering (bekend vanonder
meerGucci enSaint Laurent) en
modehuisChanel,maarookH&M
investeerdende laatstepaar jaar
miljoeneneuro’s in start-upsdie
duurzamematerialenontwik-
kelen.RalphLaurennamin2020
eenminderheidsbelang inNatural
FiberWelding, eenAmerikaans
bedrijf dat tweematerialenmaakt:
hoogwaardig gerecycledkatoen
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Links: de
ingrediënten
vanMylo, de
schimmeldraden
vanpadden-
stoelen.

BioGlitz is
gemaakt van
extract vande
eucalyptus-
boom.

Boven:model
StanSmith van
Adidas, gemaakt
vanMylo; links:
label vanMirum.
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enMirum, eenplantaardig leer
opbasis vankurk, kokosnoot en
biopolymeren.Het circulairema-
teriaal leent zich voorbijvoorbeeld
tassenenportemonnees.
Inde voorhoede zittenmeer

soorten veganistisch leer.Nike
maakt al sneakers vanPiñatex,
eenplantaardig leer gemaakt van
cellulosevezels uit ananasblade-
ren.HetVlaamsemerkKomrads
maakt sneakersmet ‘leer’ op
basis vanappels. Toch zijndat
noguitzonderingen. ‘Het vegan
leerdatnuopdemarkt is, bevat
veelal plastic en isniet te recyclen’,
zegtKlevantGroen.Datneemt
nietwegdat zulke alternatieven
voordierlijk leerbelangrijk zijn.
‘Ontwikkelaars enmodebedrijven
kunnennietmeteen vannulnaar
honderd.’

Greenwashing
Eenandermateriaal dat zal opdui-
ken indewinkels isMylo, vande
AmerikaansefirmaBolt Threads,
dat inmiddels eenEuropees
hoofdkantoorheeft inArnhem.
Bolt Threadsheeft grotenamen
achter zichweten tekrijgen,waar-
onderAdidas, StellaMcCartney
enhet eerdergenoemdeKering.
Mylowordt gemaakt vanmyce-
lium,de schimmeldradenvaneen
paddenstoel. Inhet leerachtige
materiaal dat ontstaat,worden
straksookGeldersepaddenstoe-
len verwerkt. In een interviewmet
DeGelderlander eerderdit jaar
verteldedirecteurDanWidmaier
dat champignonkwekerijen inde
omgeving vanArnhemdeel zullen
uitmaken vaneenwereldwijde
toeleveringsketen, omdat alleen

miljoenen vierkantemetersMylo
kunnenconcurrerenmetdeprijs
vanecht leer.
‘Hetdraait altijdomschaal-

grootte als je eennieuwmateriaal
aantrekkelijkwiltmaken’, zegt
YassineSalihine, industrieel
vormgever endocentdesignonder-
zoekaandeKoninklijkeAcademie
vanBeeldendeKunsten inDen
Haag. ‘Al die katoenvelden, daar is
niet tegenaan tepaddenstoelen.’
Doordehogeproductiekosten

van volledigbiologische encircu-
lairematerialenkunnenstart-ups
niet zonder samenwerkingmet
grote spelers indemodewereld.
Tochblijvende investeringen
ver achterbijwat ernodig is om
meernieuwematerialenopgrote

schaal te kunnen toepassen inde
industrie. Volgensonderzoek van
Fashion forGoodenadviesbureau
BostonConsultingGroupmoet
jaarlijks 20 tot 30miljarddollar
geïnvesteerdwordenomte vol-
doenaanduurzaamheidsdoelen
diemodebedrijven zichhebben
opgelegd.
Dewaarde van investeringen

innieuwematerialen zit volgens
Salihinedanook vooral inde
mogelijkhedendiehetbedrijven
biedt voormarketing encom-
municatie. ‘Het gaatmisschien te
ver omte zeggendathet greenwa-
shing is (productenof organisaties
duurzamerpresenterendanze
zijn, red.),maarhet komtwel in
debuurt. Sommigematerialen

hebbenkansopsuccesdoordat er
zoveel drukachter zit.Maar er zijn
ookmaterialenwaar al langaan
gewerktwordt endienog steeds
niet opdemarkt zijn.’
KlevantGroenenhaar collega’s

proberendaarommeer allianties
te smeden tussenmerkenen
ontwikkelaars. ‘Eenmateriaal
opdemarktbrengenkan tien tot
vijftien jaarduren.Omhetproces
te versnellen zul je samenwerking
moeten zoekenengeldbij elkaar
moetenbrengen, zoals je ook zag
bij deontwikkeling vanhet coro-
navaccin.’ Voormerkendie eenzak
geldneerleggen is ernogeen voor-
deel: ze kunnenhunduurzame
ResearchandDevelopment een
goede start gevenofhun innova-
tieprocessendeelsuitbesteden.

Vergetenmaterialen
VolgensSalihine, naast vormge-
ver endocentookhoofdduur-
zaamheidbij het islamitische
streetwearmerkMastoor, is de
zoektocht vandemodewereld
naarnieuwematerialeneigenlijk
alweer achterhaald. ‘Dedrijfveer
was altijd: ermoestenmaterialen
komendie goedkoper en sneller te
producerenwaren, zodatbedrij-
venmeer geldoverhielden. Proble-
matisch isdatmerkennog steeds
zoekennaar zo’nheilige graal.De
nadruk ligt alleenop iets anders:
eennieuwmateriaalwaarmeewe
opdezelfde voet verder kunnen
leven.’
Nuworden slechtematerialen

vervangendoor goedematerialen.
Salihine zietmeer inhetherge-
bruik vanbestaandekleding– ‘Er
is genoegomhonderden jaren
mee vooruit te kunnen.Dat zou
eenuitdaging voorontwerpers
moeten zijn’ – en vooral ook inhet
toepassen van ‘vergetenmateria-
len’,waar geen langeontwikkel-
trajecten voornodig zijn. ‘Er zijn
Duitsemerkendiewinterjassen
vullenmetkapok inplaats van
metdons. Eenduurzamevezel, die
ooknogeens interessant is voorde
landbouw inNederland.’q

‘Er zijnDuitsemerken diewinterjassen
vullenmet kapok in plaats vanmet dons’

Komrads: veganistische
sneakers van ‘leer’ opbasis
vanappels.
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