
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN FOR IMPACT KW7 

GROWING TEXTILES 

problemen huidige textielindustrie + een duurzame textielsoort 

what if clothing lasts forever? 
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INLEIDING_ 

 

Voor deze opdracht heb ik me beziggehouden met het onderzoeken van 
de relatie tussen mode en sustainability. In de huidige textielwereld is er 
veel sprake van vervuiling. De textielindustrie is de meest vervuilende 
industrie ter wereld. Wel 25% van de watervervuiling is afkomstig van de 
textielindustrie. Dit betekent dat er jaarlijks 6.500.000.000.000 (6.500 
miljard) liter zwaar vervuild en kankerverwekkend water geloosd wordt.  

 

Niet alleen de manieren waarop textiel gekleurd wordt, zorgt voor deze 
vervuiling. Alleen al over de hedendaagse katoenproductie kunnen boeken 
vol worden geschreven. 

Allereerst vergt het laten groeien van katoenplanten veel land, waardoor 
dit kan leiden tot ontbossing. Ook worden door de katoenteelt veel 
gewassen die noodzakelijk zijn voor de lokale bevolking verdrongen. 

De grote katoenvelden hebben veel vocht nodig, door deze bevloeiing 
ontstaat verzilting van de grond, waardoor de grond onvruchtbaar wordt. 
De irrigatie zorgt daarnaast ook voor uitdroging van het omringende land. 
Naast irrigatie worden de katoenvelden ook bespoten met veel toxische 
chemicaliën. Doordat dit via de bodem weer in het oppervlaktewater 
terechtkomt, raakt een groot deel van de nabijgelegen akkers én het 
drinkwater vervuild. Dit treft dus niet alleen de landbouwsector, maar de 
hele plaatselijke bevolking.  

De chemicaliën spelen niet uitsluitend op de plantages een hoofdrol. Ook 
bij het bewerken en maken van het kledingstuk komen chemicaliën voor in 
verfstoffen, chloorbleek en andere stoffen. Dit vervuilde water komt in 
lagelonenlanden maar al te vaak in de rivieren rondom de fabrieken – en 
dus in het drinkwater – terecht.  

 

Dit alleen al is erg zorgwekkend. Voor meer redenen en uitgebreide uitleg, 
verwijs ik graag door naar de vuile was van de textielindustrie1, een 
verslag van Greenpeace over de huidige gang van zaken, betreffende de 
massaproductie van textiel.  

 
                                                
1 http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2011/DirtyLaundry_LR.pdf  

 



Er moet dus duidelijk iets veranderen in de huidige wijze van het 
produceren van textiel. Daarom wil ik met dit verslag een andere 
gedachtegang laten zien. Een manier waarop het óók kan. Een steeds 
groter deel van de mensheid raakt zich bewust van de grote negatieve 
effecten van onder andere de textielindustrie voor het milieu en de wereld. 
Daarom zijn er ook steeds meer innovatieve, nieuwe ontwikkelingen. 

De focus zal tijdens dit onderzoek liggen op BioCouture, door Suzanne Lee. 
Ik wil zelf heel graag aan de slag met alle gevonden informatie over dit 
concept. Daarom ben ik van mening dat dit verslag dan ook nog niet af is, 
omdat mijn eigen materiaalonderzoek hier nog bij hoort. Dit 
materiaalonderzoek ben ik helaas nog niet gestart, omdat dit meer tijd 
vergt. 

Hoofdvraag tijdens mijn onderzoek is: ‘hoe werkt het laten groeien van 
textiel?’. Daarnaast belicht ik ook een aantal hedendaagse, vernieuwende 
concepten die ingaan op de huidige problematiek van massaconsumerende 
modewereld. Hiermee belichten zij – naar mijn mening – het onderwerp en 
probleem op een vooruitstrevende manier. 

 

 

Foto: Pijp aan de noordzijde van de kledingfabriek Youngor (China) waar 
afvalwater wordt gedumpt. De zwarte vervuilde uitstoot is duidelijk 

zichtbaar. 



 

1# KLEDINGBIBLIOTHEEK LENA – the fashion library 

 

Hierboven: screenshot van lena-library.com, de kledingbibliotheek van 
Amsterdam 

 

Jaarlijks kopen we in Nederland voor 20 miljard euro aan nieuwe kleding. 
Vervolgens gooien we ieder jaar zo’n 235 miljoen kilo textiel weg. Veel 
vrouwen kopen in rap tempo kleding, zijn er snel op uitgekeken en daarbij 
is de gemiddelde levensduur van een kledingstuk maar drie jaar. Dit is 
slecht voor het milieu, maar draagt ook bij aan schaarste van grondstoffen, 
kinderarbeid en de alsmaar groeiende afvalberg. Door kleding te delen 
hoeft er minder gekocht te worden en kunnen de nadelige gevolgen 
aanzienlijk worden beperkt!2 

                                                
2 https://www.nudge.nl/projects/kledingbibliotheek/  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2# BRING ME BACK-PROGRAM – PUMA 

 

Puma introduceert een nieuwe collectie producten die recyclebaar of 
biologisch afbreekbaar zijn, om de grote afvalhoop de verminderen. Puma 
is met de InCycle collectie het merk dat de eerste volledige collectie 100% 
Cradle-to-Cradle Basic gecertificeerde schoenen, kleding en accessoires 
verkoopt. Puma InCycle maakt gebruik van biologisch afbreekbare 
polymeren, gerecycled polyester en biologische katoen om pesticiden, 
kunstmest en andere gevaarlijke chemische stoffen te elimineren. 

Je kunt bij Puma winkels je oude kleding of schoenen inleveren. Deze zullen 
weer opnieuw worden gebruikt om kleding te vervaardigen. 

 

 

 



 

SELFGROWING TEXTILES_ 

 

Suzanne Lee _ director of science-meets-fashion 
enterprise BioCouture, which is currently engaged in growing 

biodegradable clothing using cellulose-producing microbes. 

"This is a method of fashion which is closer to brewing beer," Lee says of 
BioCouture in the trailer of the Next Black. 

Filmstill van The Next Black, waarin de stof gekleurd is met natuurlijke 
middelen, ook een groot voordeel van deze stof. 

 

Suzanne Lee, van het Londens bedrijf BioCouture heeft een manier 
ontwikkeld waarbij vanuit natuurlijke materialen een soort stof gemaakt kan 
worden. Door o.a. groene thee, suiker en levende kombucha bij elkaar te 
voegen, ontstaat na een paar weken een mengsel met een vloeibaar laagje. 
Dit vloeibare laagje kan van het mengsel afgehaald worden. Zodra dit 



opgedroogd is in een bepaalde vorm, zal het deze vorm aanhouden. In de 
beschrijving van BioCouture staat dit proces duidelijker beschreven.   

 

 

BioCouture director Suzanne Lee examines a piece of biodegradable 
fabric, which was grown by cellulose-producing microbes.  

 

Doordat het materiaal de vorm aanneemt die jij wilt, is dit ook een no waste 
materiaal. Een heel groot voordeel in vergelijking met andere stoffen, 
waarbij je altijd sprake hebt van restjes. Het enige nadeel aan het materiaal 
dat Suzanne Lee ontworpen heeft – het is op dit moment nog niet water 
afstotend. Door contact met water, ‘smelt‘ het materiaal. Daarentegen 
voorspelt de toekomst veel goeds. De Kombucha cel waarmee de stof 
wordt gemaakt, kan geïnjecteerd worden met een stof die ervoor zorgt dat 
het materiaal wél waterafstotend is.  

Het materiaal heeft een soort leerachtige substantie, wat ook nog eens heel 
esthetisch is. Door het te bewerken met de lasercutter, kan er van alles van 
gemaakt worden. 

 

Kortom: Lee wil dat haar materialen organisch, natuurlijk en depositable 
zijn. Geen chemische stoffen of plastics. Door de fast-fashion van nu zijn er 
weinig mensen zoals Suzanne Lee. Hier moet verandering in komen. 
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TO BE CONTINUED… 


