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De textielindustrie is deopeenna
vervuilendste industrie terwereld, nade
olie-industrie.Ontwerpersproberenhet tij te
keren, doornieuwe, duurzamerematerialen
te ontwikkelen.Vanalgentextiel tot leeruit
ananasbladeren.

Tekst: ElsbethGrievink

T
oenTjeerdVeenho-
venopbezoekwas
bij zijnouders in
Frankrijk, viel hem
opdathet aande
Fransekustwemelt

vandealgen.WaardeFransen
vooral klaagdenoverde stank,
rookVeenhoveneenkans. Terug
inGroningen,waardeontwerper
woont enwerkt, dookhij verder
indematerie.Hij ontdektedat
de vezels inde celwandenvan
algen voor 70procentuit cellulose
bestaan, eennatuurlijkpolymeer
dat gebruikt kanworden voorde
productie van textiel. Zoont-
stondVeenhovensdroomomvan
algeneenduurzame,biologisch
afbreekbare stof temaken voorde
textielindustrie.Hetprocesklinkt
simpel: ‘Ik gebruikde cellulose,
losdie op, en vande stof die ont-
staat spin ik eendraad.’
Toch isVeenhoven terughou-

dend: dekansdatbinnenkort
kledingstukken vanalgentextiel te
koopzijn, is klein. ‘Daarvoor ishet
materiaal teduur. Bovendien zou
de industrie tochweer elastome-
ren toevoegen, voorde stretch,
want in een ruwe linnenzakwil
niemand rondlopen.’Maarhij ziet
welmogelijkheden voor tapijten:

KoenMeerkerk (links)
enHugodeBoonvan
Fruitleather.

hetbroeikasgasmethaan. Linnen
enhennepzijn al beterekeuzes,
maarookdaarvoor is landen
waternodig.Dande synthetische
stoffen: polyester, acryl ennylon.
Dezewordengemaakt vanolie,
kool of gas enhebbenplasticach-
tige vezels. Polyesterwordt van
petpolymerengemaakt, uweet
wel, die vandepetflesjes. ‘Dat is
ookgeengoedalternatief’, legt
Veenhovenuit, ‘wantdeolie raakt
eenkeeropendeplasticsdie inde
stoffen zitten, zijnmoeilijk te recy-
clendoordat zeworden vermengd
met allerlei elastomeren, die voor
stretchmoetenzorgen.’ Bovendien
komener tijdenshetwassen van
uwpolyester shirtjes, plastic vezels
los, die viahet riool in zeebelan-
den. Synthetischekledingstukken
dieopde vuilnisbelt belanden
–en inonshuidigemodesysteem
gebeurt dat vaakalna eenpaar
keerdragen– zijnbovendienniet
afbreekbaar.
Eenbelangrijk speerpunt van

hetprojectTheFutureofLiving
Materials is leer.Wiedachtdat leer
eenduurzaamproduct is, heefthet
namelijkmis.Het looien vanéén
kilo leer kost zo’n300 liter schoon

‘Algentextiel zouhet tuftdoekaan
deachterzijde vankledenkunnen
vervangen.Dat zou veel katoen
besparenendaarmeede veledui-
zenden literswaterdiehet kost om
katoen teproduceren.’

Kleurenmet rest-inkt
Endaar ishetdeontwerper omte
doen: eenmateriaal ontwikkelen
datminder vervuilend isdande
textielsoortendiewenugebrui-
ken.Veenhovenpresenteerde
zijnwerkdeze zomeropState of
Fashion, eennieuwemodemani-
festatie, inArnhem,die een zoek-
tocht starttenaar oplossingen
voor eenduurzameremode-indus-
trie. Zowarendeeerste resultaten
te zien vanhet onderzoeksproject
TheFutureof LivingMaterials,
een initiatief vankunstacademie
ArtEZ, inArnhem, enWagenin-
genUniversity &Research (WUR).
Indit projectwordenmode- en
productdesigngekoppeld aan
wetenschappelijk onderzoek, om
zodeontwikkeling vanduurzame
materialen te versnellen.De
bevindingen vanontwerpers en
wetenschappers –hoe je textiel
kunt kleurenmet rest-inkt, of hoe
natuurlijkmateriaal kangroeien
opmenselijkehuid –warendit
najaar ooknog te zien inWagenin-
genen tijdensdeDutchDesign
Week inEindhoven.
Paradoxaal genoeg zijnna-

tuurlijkematerialeneengrotere
bedreiging vooronzeplaneet dan
de synthetische.Omkatoen te
produceren, is bijvoorbeeld veel
waternodig, terwijl vankatoen
vaakgoedkopekledingwordt
gemaaktmet eenkorte levens-
cyclus.Hetzelfde geldt voorwol:
schapenetengras ener iswater
nodigomdat gras te latengroeien.
Bovendienproduceren schapen

HetRotterdamseFruitleather ontwikkelt
‘leer’ van fruit. Inde toekomstkomter
mogelijk een tas als dezeopdemarkt.
Ditmodel is gemaakt vannectarines.
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Eenmat van
algen, vanTjeerd
Veenhoven.

Jurkuit de collectie Ludi
Naturae, vanontwerper Iris van
Herpen.Debladvormenzijn
ge-3D-print.

tjeerdveenhoven.com
fruitleather.nl
liselorefrowijn.com

water.Maar: ‘Zomooi als leer is, zo
moeilijk is het te vervangen’, zegt
Veenhoven, die zelf in2011 leer uit
palmbladerenmaakte.
Inmiddelswordt erwereldwijd

met allerlei plantaardigeproduc-
tengeëxperimenteerd.Metkas-
tanjesbijvoorbeeld, zoalsdeBritse
ontwerpers vanVIN+OMIdoen.
Ofdruivenrestenuit dewijnindus-
trie, zoalsde Italiaansearchitect
GianpieroTessitore en industrieel
chemicusFrancescoMerlino.Ook
Piñatex, oftewel ananasleer, heeft
veel potentie.DeSpaanseCarmen
Hijosawerkte vijftien jaar inde
leerindustrie, toen ze tijdens een
reisnaardeFilipijnen textiel van
vezels uit ananasbladeren tegen-
kwam. ‘De lokale ambachtslieden
indeFilipijnenwerkendaar al vier-
honderd jaarmee’, vertelt ze. ‘Dat
brachtmeophet idee.’ Zeven jaar
en vele recepten, experimenten
en testen laterhad zewat ze zocht:
leer uit ananasbladeren.Nuwerkt
Hijosa aan industrialisatie van
haarproduct, zodat kleding en in-
terieurproducten vanananasleer
straks voor iedereenbereikbaar
zijn.DeNederlandseontwerper
LiseloreFrowijn experimenteerde
er almee ineencollectie.

Designstoelmet nepleer
InRotterdamwordt aaneen
vergelijkbaar idee gewerkt. Fruit-
leather is een initiatief vanKoen
Meerkerk enHugodeBoon, die
tijdenshunstudie aandeWillem
deKooningAcademie vanuit het
schoolgebouwuitzichthaddenop
deRotterdamsemarkt. ‘Wezagen
met eigenogenhoeveel groente
en fruit daarwordtweggegooid

aanhet einde vandedag’, zegtDe
Boon. ‘Wekwamenerachterdat
vanalhet fruit dat geproduceerd
wordt, 45procent indeprullenbak
verdwijnt, vaaknog vóórhetde
marktkraamofhet supermarkt-
schapbereikt.Wezijn fruitafval
gaan verzamelenenermeegaan
experimenteren.’Hetduoontwik-
kelde eenecovriendelijkproduc-
tieproces,waarin ze fruitschillen
omtoveren in leerdat sterk genoeg
is omer, bijvoorbeeld, een look-a-
like vanMarcelBreuersberoemde
WassilyChairmee tebekleden.
Opditmoment ishetduodruk-
doendemethet verbeteren van
de receptuur, omdekwaliteit van
hunproduct opconstantniveau te
krijgen. ‘Dat isnogbest ingewik-
keldomdat je ergensmeebezig
bentwaarnogniemandbekend
mee is’, zegtDeBoon. ‘Wezoeken

indemeestuiteenlopendehoeken
naar samenwerkingspartnersdie
ons verder kunnenhelpen.’

Sinaasappelpulp
Grotekledingmerkenenwinkel-
ketenskomenookeindelijk in
actie. ZoheeftH&Mdenon-profit
H&MFoundationopgericht, die
ondermeerde zoektochtnaar
mileuvriendelijkerematerialen
ondersteunt.Het reikt elk jaarGlo-
balChangeAwardsuit aanontwer-
persmetbaanbrekende ideeën,
enmaaktfikse geldbedragen vrij
voor verder onderzoek. Zokregen
deAmerikaanseondernemers
YitzacGoldstein,GeofKimeen
IsaacNichelsononlangs300.000
euro vandeH&MFoundationom
hun initiatiefCrop-A-Porter verder
tebrengen; gewassendienahet
oogstenoverblijven,willen ze
omzetten inbruikbarebiovezels,
waarvan jekledingkuntmaken.
De ItaliaanseAdrianaSanta-

nocito enEnricaArenaontvingen
150.000euro voor verdereontwik-
keling vanhunplanomstof te ont-
wikkelenuit de sinaasappelpulp
dieoverblijft bij deproductie van
sinaasappelsap.Dat resulteerde in
eenallereerstemodecollectie van
OrangeFibermethet Italiaanse
modemerkSalvatoreFerragamo.
OokTjeerdVeenhovens ideeom

textiel temakenmet stof uit algen
was in2016goed voor eenGlobal
ChangeAward.Hetdaaraange-
koppeldegeldbedrag van150.000
maakte zijnonderzoekmogelijk,
enbrachtdaarmeedeontwikke-
ling vanalgentextiel dichterbij.
‘Wieweethalenwedegrondstof
vooronzekleding inde toekomst
dusuit hetwater’, zegtVeenhoven.
‘Dankunnenwehet landweer
gebruiken voorhet verbouwenvan
voedsel.Daarhebbenwehet inde
toekomsthard voornodig.’o

‘Zomooi als leer is, zo
moeilijk is het te vervangen’
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