
Nienke Intervieuw 

1. Hoe lang duurt het om een vissenhuid gebruikers klaar te maken?

Het proces duurt in totaal ongeveer een week.

2. Wat gebruik je als chemicaliën vervanger?

Het looimengsel wat ik gebruik is op olie basis. Dat kan elke soort olie zijn, dus 
bijvoorbeeld olijfolie of zonnebloemolie. Je zou zelfs hersenen (bijv. van de vissen zelf) 
kunnen gebruiken, omdat die ook de nodige vetten bevatten. Maar dat gaat mij net iets te 
ver...

3. Waarvoor denk je dat je de vissenhuid het beste kunt gebruiken? Ik heb 
op nienkehoogvliet.nl gezien dat je vooral kleden ervan maakt, maar zou er ook 
bijvoorbeeld kleding van gemaakt kunnen worden?

Ja, het zou zeker ook in kleding gebruikt kunnen worden. Nike heeft bijvoorbeeld al 
schoenen met vissenleer, alleen is dat dan met chemicalien gelooid. Vissenleer is even 
geschikt om te gebruiken als gewoon leer, alleen zijn de huiden kleiner, omdat vissen nu 
eenmaal kleiner zijn dan koeien of varkens. Het zou een perfecte vervanging van exotisch 
leer (slangenleer e.d.) kunnen zijn.

4.Wat zijn de nadelen aan het proces om een vissenhuid te produceren?

Het is een (nu nog) arbeidsintensief proces. De huiden moeten steeds soepel gemaakt 
worden en dat doe ik met de hand. Dat is best een zwaar werkje, omdat de huiden na het 
drogen vrij hard zijn en je dus best wat kracht moeten zetten wil dit weer soepel worden. 

5. Zou dit in grote productie gemaakt kunnen worden en zo ja wordt dit al gedaan?

Er zijn wel veel bedrijven die al vissenleer maken, alleen wordt dit in de meeste gevallen 
nog gelooid met chemicalien. Mijn proces zou in principe ook opgeschaald kunnen 
worden, er zou dan een machine moeten komen die de huiden soepel maakt, omdat dat 
het meest arbeidsintensieve stukje uit het proces is.

6. Heeft het materiaal voordelen op bijvoorbeeld katoen?

Katoen is een textiel en heeft hele andere eigenschappen dan leer. Je kan het vissenleer 
vergelijken met gewoon leer. 

7. Zie jij het aangeboden worden in mainstream winkels, zoals Zara Home?

Als het proces geindustrialiseerd zou kunnen worden, zeker. Tot die tijd is het te duur om 
te maken om als mainstream verkocht te kunnen worden. 

8. Is het materiaal gebruiksvriendelijk, kun je het bijvoorbeeld wassen en kan het 
snel kapot gaan?

Je kan het, net als gewoon leer, niet wassen, maar het heeft als bijzondere eigenschap dat 
het super sterk is. Het gaat dus niet makkelijk kapot. Het heeft een coating nodig om 
waterproof te zijn, maar dat is het enige nadeel.

http://nienkehoogvliet.nl/



