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Wij vergelijken de volgende leersoorten met elkaar:
- real leather
- fish leather
- fruit leather
- skai leather/ PU leather 

Onderzoekspunten:
- productie proces van verschillende leer soorten.
- Vergelijken en conclusies trekken
- voor/ nadelen 
- enquete 
- proefjes 

VERGELIJKING OP DE VOLGENDE PUNTEN:

- brandbaarheid, hoe snel smelt het. 
- proces, schadelijke stoffen dierenleed etc.
- eigenschappen sterkte, geur, bacteriËn 
- Waar word het voor gebruikt.



 REAL LEATHER 
· 80 % komt uit China (MVO 2013) 
· Italië is de grootste leerproducent in Europa, met 62 % van 
de totale productie.
 Productie proces: 
· Boerderij 
Ø De leefomgeving en verzorging van een dier heeft invloed op 
de kwaliteit van het uiteindelijke leer. 
· Slachthuis 
Een klein bedrijf dat biologisch vlees produceert in Neder-
land. 
Ø Dier wordt levend gekeurd (hoe gezond is het dier) 
Ø Een grootschalig slachthuis kan 200 koeien per minuut ver-
werken. 
Ø Bij sommige slachthuizen geven een koe een spuitje om die 
te doden, bij anderen worden de koeien bij bewustzijn hun keel 
door gesneden (zo voelen ze de pijn). 
Ø Onderste gedeelte van de voor – en achterpoten worden ver-
wijderd. 
Ø De huid word daarna losgesneden rond de onderbenen 
Ø Koe hangt met beide achterpoten in de lucht. 
Ø De huid wordt opgesneden op de buik en aan allebei de kanten 
opengeklapt. 
Ø Huid van de achterpoten zitten vast. Hierdoor kan de huid in 
zijn gehaal van de romp worden getrokken. 
Ø Daarna word de koe verder verwerkt voor zijn vlees Volgorde 
van het proces: boerderij,slachthuis, huidenkoper, looierij, 
nalooierij



 Situatie Derde wereldlanden:
 Kinderarbeid kan voorkomen in de slachthuizen 
·  Huidenkoper Manders Hides, een bedrijf in Nederland 
Ø huiden komen binnen op dezelfde manier als dat de dieren ge-
slacht worden. 
Ø Huiden gaan de koelcel in en worden gekoeld naar 3 graden 
Celsius 
> stopt het rottingsproces en zorgt dat de huiden in goede 
conditie zijn voor verdere verwerkingen 
Ø Vleeskant van de huid krijgt een dikke laag zout (mengsel 
zee- en steenzout) 
> zo wordt ruim 30 % van het vocht onttrokken 
Ø Huiden worden uitgeschud > overige zout, wordt verwijderd. 
Ø Huiden worden opgevouwen en in een ruimte opgeslagen bij 8 
graden Celsius. Hier blijven ze 14 dagen voordat ze verscheept 
worden (wetgeving binnen de import landen) 
·  Looierij Rompa Tanniers bedrijf in Nederland 
Ø Er word gespoeld om al het zout te verwijderen. 
Ø Haren worden verwijderd > in grote vaten zitten pinnen die 
zorgen dat de huiden opgepakt en neergegooid worden. 
Ø Looien zorgt dat de huid geconserveerd wordt. Dit wordt ge-
daan met looistof > zorgt ervoor dat de polypeptidektens met 
elkaar verbonden blijven door een schakel toe te voegen en 
daardoor blijven de huiden in tact.
Ø Looien: veel gebruikt gemaakt van water, na afloop gereinigd 
om alle looi restanten te verwijderen.



Afvalstoffen bij verschillende looitechnieken: 

·  Chroom looien (meest voorkomede wereldwijd): 
Ø Verontreinigd water, 
Ø resten chemicaliën 
Ø leerresten 

·  Plantaardig looien 
Ø verontreinigd water 
Ø leerresten 

·  synthetisch looien 
Ø verontreinigd water 
Ø resten chemicaliën 
Ø leerresten 

·  vet looien 
Ø vetresten 
Ø leerresten Situatie Derde wereldlanden: Waterverbruik: In deze 
fase wordt het meeste water gebruikt. Bij dit proces wordt tussen 
de 20 en 25 m3 water gebruikt per ton huiden. Dit is meer dan de 
helft van het totaal gebruik van water in de leerproductie. Afval: 
70% van de huid wordt niet gebruikt voor de producten of voor lage 
bijproducten. Het grootste gedeelte van de afval bestaat uit haar 
en kleine stukken afgesneden huid. Het is lastig om een grote hoe-
veelheid afval te beheren. In goede ontwikkelde landen wordt het 
afval goed gerecycled, dit geld niet voor de derde wereldlanden. 
Het dumpen van deze afval heeft potentiele grote gevolgen op de 
klimaatverandering. Planet: Er kan onaangename geuren ontstaan van 
de huiden en deze kunnen een last zijn tot de bevolking en de werk-
nemers. Daarnaast kan de afval ook schade toebrengen tot de gezond-
heid van de mensen en het milieu.



Als het bedrijf geen goede afvalwater systeem heeft, komt het 
afvalwater gewoon terecht in rivieren en drinkwater. 
 Werkomstandigheden (people): Bij dit proces zijn werknemers 
vaak bloot gesteld aan slechte chemicaliën die zorgen voor 
gezondheidsproblemen. Kinderarbeid is bij dit proces vaak 
aanwezig, zoals in landen als Bangladesh, Pakistan en India. 
In dit proces assisteren kinderen, dragen kinderen huiden of 
zij helpen de volwassenen waar hulp nodig is. ook halen 
kinderen de huiden uit groten vaten, als de vaten lekken 
moeten de kinderen het gat dichten met  leerrestanten. 
Tijdens het ontharingsproces van de huiden, dompelen de 
kinderen de huiden. De werkomstandigheden in dit deel van de 
leerproductie is slecht voor de werknemers, ze werken veel 
uren, krijgen weinig betaald terwijl zij blootgesteld worden 
aan gevaarlijke chemicaliën. Dit proces neemt plaats in lage 
lonen landen, wat vaak gebeurt. Chemicaliën chroom looien: · 
chroomsulfaat (chroomzout van zwavelzuur) > onoplosbaar in wa-
ter. Krijgt in water een lichtblauwe kleur. Techniek is snel. 
Leer is zacht en soepel · Looistof Chroom 3 is opzicht niet 
schadelijk. Maar als er op de verkeerde manier mee wordt omge-
gaan of in aanraking komt ontstaat er chroom 6 > zeer schade-
lijk mens en milieu. · Daarom wordt het afvalwater streng ge-
reinigd. De chroomdelen die overblijven moeten bezinken > deze 
worden uiteindelijk gedroogd en in koeken geperst om zo als 
chemisch afval verwerkt te worden.



 

 Chemicaliën synthetisch looien: 
· chroom wordt vervangen door combinatie van synthetische en plantaar-
dige looistoffen, mineralen en flutaaraldehyde (olieachtige vloeistof 
die eiwitten met elkaar verbindt) De huiden worden gedroogd en gekeurd 
op kwaliteit. Littekens en insectenbeten die goed zichtbaar zijn, 
maakt de huid minder waard. Na de keuring gaan ze naar de nalooierij 

 Nalooierij Lederfabriek Van Esch in Nederland
Ø huid moet gekleurd worden 
Ø Huiden gaan vaten > kleurstoffen, vetten en chemicaliën worden toe-
gevoegd om zo de gewenste kleur te bereiken. (proces duurt dagen) 
Ø Te veel vocht wordt met een pers uitgewrongen en gedroogd door een 
vacuümdroger 
Ø Huid wordt opgeschuurd > materiaal kan zich zo beter hechten aan het 
leer. 
Ø Finishing wordt aangebracht in een spuitcarraousel 
Ø Daarna worden ze gedroogd in de oven 
Ø Crust komt begin erin bij de lopende band en aan het einde komt het 
er droog en met een coatin/finisching eruit. (dit kan een aantal keren 
worden herhaald) 
Ø Andere manier > toplaag aan via transferpapier.



 SKAI LEER (IMITATIE LEER) 
Is een kunststof die is aangebracht op stof als de drager. In de kunststof word 
een tekening/ structuur aangebracht dat de materie een lederachtige look geeft. 
Tijdens het maak proces van de kunststof worden er uitvoerige testen op de lap-
pen stof uitgeoefend. Zo is PU leer sterk en elastisch. Het word bijvoorbeeld 
tot 3 miljoen keer tegen een mal aan gewreven en met gewichten aan de stof kan 
het tot twee keer zo groot worden opgerekt. Tijdens de brandoefening moet de 
stof binnen twee seconden zelf zijn uitgedoofd. Hierdoor is het net zoals bij 
echt leer mogelijk om de stof te thermo plastificeren.

  PROCES POLYURETHAAN LEER 
1. ‘Petrolium based plastisyzer’ in een mixbad 
2. Ultraviolet stabilisator als bescherming van de zon 
3. Een vlamvertragende substantie om het bestand te laten worden tegen vuur 
4. Dan komt er een vinyl in poedervorm bij dat gemixt wordt tot de dikte van een  
   pannenkoek 
5. Verschillende kleuren verf wordt verdeeld in verschillende ballen 
6. Een papier met een leerachtige textuur op een rol wordt door het mengsel 
   gehaald 
7. Het vinyl gecoate papier gaat door een oven en wordt hard en neemt de textuur      
   van het papier over 
8. 1e laag is dun; alleen om de structuur van het oppervlak te stabiliseren 
9. 2e laag; ‘het foam’. Dit is een laag vinyl met een ‘thickening agent’. Deze   
   laag geeft de stevigheid en de structuur 
10. Stap 9 wordt herhaalt en in de oven gestopt. Hierdoor wordt het nog dikker     
   en zet de ‘thickening agent’ uit. 
11. Wanneer dit gereed is wordt er stof aan de achterzijde gedaan  
12. Het papier wordt eraf gehaald en is de eerste structuur laag goed zichtbaar 
13. Als laatst de coating. Hierna worden proeflapjes met machines getest. Zo 
wordt het tot wel 3 miljoen keer tegen een mal gewreven. De stretchproef is de 
volgende proef. Hier worden gewichten aan het lapje gemaakt waardoor het tot 
twee keer zo groot uit kan rekken. Dan volgt de brandproef; Het moet binnen 2 
seconde zelf zijn gedoofd. De thermoplastische mogelijkheden worden getest door 
een lapje te verhitten en deze met een vacuüm te vormen



VERSCHILLENDE TYPES IMITATIELEER WORDEN OP VERSCHILLENDE MANIEREN BEWERKT OM TOT HET GESCHIKTE UITERLIJK 
TE KOMEN.

 PU Leer 
Dit met de simpele reden dat het proces ervan schoner is dan dat van echt leer. Hierbij is het ook dier-
vriendelijk en vele malen goedkoper om te produceren. Ook gaat het jaren mee. Het word eigenlijk al jaren 
gebruikt als een vervanger voor echt leer maar mensen denken nog steeds dat echt leer langer mee gaat en 
mooier blijft. Dit vaak uit onwetendheid over de kwaliteit van het imitatieleer. Het word al jaren ge-
bruikt voor meubels, auto bekleding en beschermhoezen voor de telefoon en tablets. De eigenschappen van PU 
leer zijn dat het waterdicht is en geen vocht opneemt. Voor de voering van schoenen is er een ander type 
kunstleer gecreëerd dat wel vocht opneemt en door laat en ook ademt. Dit wordt ook gebruikt in de orthope-
die.
Dit bewijst hoe veelzijdig het product is.

Een van de eerste leer vervangers was PVC. PETA is een groot voorstander van leeralternatieven simpelweg 
omdat er geen dieren aan te pas komen. Aan hun advies zitten wel wat andere consequenties vast. De dieren 
worden gespaard maar het gaat ten koste van het milieu. Greenpeace UK daarentegen heeft een rapport uitge-
bracht wat aantoont dat voor de productie van PVC veel giftige chemicalien nodig zijn. Een van de chemi-
caliën, dioxine, veroorzaakt onder andere gezondheidsproblemen en voornamelijk kanker. Ook komt zoals bij 
de productie van echt leer de chemicaliën in het drinkwater terecht. Dit was de reden voor Stella MCcart-
ney om in 2014 een einde te maken aan het gebruik van PVC stoffen. Dankzij haar beslissing wakkerde er een 
discussie aan. Nadat de populariteit van PVC af nam trad het PU leer toe. 

 Overgang op Pu Leer
 Merken als Free People en Freedom for Animals gebruiken dit. Deze organisaties hebben het milieubewust-
zijn opgenomen als onderdeel van hun identiteit. Zo schrijft Freedom of Animals op hun site dat polyu-
rethaan een veiliger alternatief is voor PVC omdat er geen kankerverwekkende dioxine wordt afgegeven en 
niet gevuld is met agressieve chemicaliën. Of dit klopt hangt wel af van de manier waarop het wordt gepro-
duceerd. Als het niet goed wordt verwerkt kunnen er zeer giftige oplosmiddelen aan het proces worden toe-
gepast. Ook worden PU-producten over het algemeen veel eerder weggegooid dan echt leren producten. Hiermee 
ook nog het probleem dat wanneer ‘veganistische’ alternatieven bij het vuil komen, deze vaak niet biolo-
gisch afbreekbaar zijn. Papier en kurk kan worden afgebroken door de natuur maar synthetische materialen 
niet. Hiermee kan je wel concluderen dat iedere vorm van imitatieleer eigenlijk niet ethisch verantwoord 
is. De namen als ‘veganistisch leer’ en ‘diervriendelijk’ zijn enorm misleidend.

 Kwalitatieve problemen van PU Leer
Dit type leer valt onder Splitleer, wat betekend dat een vel/huid over het gele gebied in meerdere lagen 
is opgedeeld. Het voordeel hiervan is dat het goedkoper is maar dus minder duurzaam. Vooral in de meubel 
en textiel industrie is het probleem van PU Leer dat het niet zo lang mee gaat als echt leer. Dit komt om-
dat het niet goed ventileert door de coating. Ook in deze categorie zijn de namen misleidend omdat vooral 
in de meubelindustrie er vaak niet op wordt gewezen dat dit type leer een splitleer is en geen nerfleer. 
Dit is van belang voor de garantieperiode want wanneer de dikte van het plastic folie dikker is dan 0,15 
mm dit type leer gedefinieerd moet worden als ‘bekleed splitleer’ of ‘bekleed leer’ onder de categorie 
splitleer. Voor mensen met weinig verstand van imitatieleer is de laagdikte nauwelijks te controleren en 
wordt de kwaliteit al snel verward.



Wat is Visleer?

Visleer is echt leer, gemaakt van het velletje van een vis. Veel vissoorten zijn hier ge-
schikt voor; denk aan zalm, schelvis, karper, baars, kabeljauw, gevlekte zeewolf! Elke vis 
heeft zijn eigen print en dikte. Je kunt er tassen, sierraden, riemen, kleding, lampekap-
pen, kussens, etc.etc. van maken Het leer is echt heel sterk, “met aan elkaar geknoopt pa-
lingvellen kun je een tractor voortslepen”, zeggen ze!

 

Visleer in de geschiedenis

5000 jaar geleden werd er in Egypte visleer gebruikt. Ik zou denken van Nijlbaars! Langs de 
rivier de Amur op de grens van Mongolië en Rusland leeft een volk dat vroeger ‘de vishui-
den’ werd genoemd. Wat denk je van een bruidsjurk van visleer? De laatste oude dame aldaar 
die het leer kon maken en verwerken is nog net op tijd gefilmd. De noordelijke Indianen 
gebruikten kleding van visleer als extra isolatie onder hun bont. Overal in het hoge Noor-
den werd trouwens visleer gebruikt, van Alaska via Inuit en Saami tot de Ainu op hun eiland 
ten noorden van Japan. Lotta Rahme uit Zweden bezocht al deze volken om de technieken te 
leren! Over zuidelijke volken heb ik nog niet veel gevonden, op de oude Egyptenaren na dus. 
Dat het procedé om visleer te maken ook langs de kusten en op de eilanden in de zuidelijke 
zeeën is ontdekt lijkt voor de hand liggend, ik hou je op de hoogte!

Visleer nu

Groen visleer was populair ten tijde van de Art Deco!! In de jaren ‘70 waren palingleren 
tasjes in Amerika hot. Zo’n tasje bracht geluk! In mijn retro-paling-tasje staat als her-
komst intrigerend genoeg ‘Korea’. Afgelopen tijd vallen er chique pumps van Gucci te mel-
den, van zalmleer en gevlekte zeewolf. Nike maakte sportschoenen met karper en zalmleer 
sneakers komen uit Denemarken. De trofeeën lijst is natuurlijk groter; als je wat leuks 
vindt stuur me een afbeelding, dan plaats ik die! Als start de prachtige foto van een uit-
dagende clutch met zalmleer van Nona Suli Design, de strakke herenhoed met zalmleer van 
Zenithats en een art deco geïnspireerde tas van Marja Helfferich.

 

Visleer op internet, duurzaam?

In Kenia loopt een project met visleer productie, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag 
aan hen naar duurzaamheid.  Op internet kun je visleer uit China bestellen, waar nog het 
zeer giftige chroom-6 gebruikt èn op de rivieren geloosd wordt, een pertinente afrader!!! 
Maar op IJsland is er het redelijk duurzame visleer bedrijfje ‘Atlantic Leathers’ en in 
Duitsland is er ‘Nanaï’. Bij hen is het looien eco-friendly met o.a. plantaardige extrac-
ten en andere stoffen worden teruggewonnen. Over het verven geen info; dwz niet duurzaam 
uitgevoerd, hoogstens teruggewonnen.! Je kunt wel zalm en karper in Californië en Canada 
of snoekbaars in Estland bestellen, waar ‘ecologisch’ of ‘plantaardig’ bij de info over 
het verven staat.  Bij het meeste visleer wat aangeboden wordt als duurzaam moet je dus een 
beetje opletten; vaak zelfs kan alléén maar geclaimd worden, dat het van “weggooi”materiaal 
is. Wanneer het duurzaam gelooid, laat staan geverfd is, staat het er echt wel bij..



Hoe maak je zelf natuurlijk visleer

Een vers visvelletje kun je net als elke andere huid tot leer maken door het te looien en 
gelukkig kan dat dus milieuvriendelijk en thuis.

Het velletje bestaat uit eiwitketens, die je van structuur kan laten veranderen door de 
inwerking van natuurlijke looistoffen. Denk hierbij aan wilgenbast, vetten, of koolzaad-
olie met eidooier en natuurlijke zeep! Eenmaal gelooid is het velletje tot leer geworden 
en daarmee houdbaar.                                                              
Maar net als elk ander leer wordt ook je visleer na het looien plankhard, wanneer je er 
geen eindbewerkingen op toepast.
De basis daarvan is dat je het vel tijdens het drogen blijft bewegen. Visleer maken is een 
echt ambacht!!  Voor het looien, vooral voor het leren van de eindbewerkingen en ook wan-
neer je het graag wilt kunnen verven, ga ik je een workshop zeker aanraden.

Wooden het sneakermerk met een collectie van visleer
•   Fairfashion

Afvalproduct visvangst 10x sterker dan leer

De nieuwe milieuvriendelijke collectie Deense sneakersmerk WODEN is gemaakt van de huid 
van kabeljauw en zalm. 
In mei lanceerde WODEN de eerste collectie zalmleren sneakers voor dames. 

“We hebben ontzettend veel positieve reacties ontvangen op onze zalmleren collectie. Het 
kreeg veel internationale bijval vanwege de duurzame productie en het innovatief gebruik 
van materialen,”aldus Carsten Holm, die samen met Peter Hildebrandt eigenaar is van WODEN.

Vishuid is eigenlijk een afvalproduct. Slechts 1 procent van de huid van alle gevangen 
vissen, wordt daadwerkelijk gerecycled. De rest wordt weggegooid. Uitgebreid onderzoek en 
ontwikkeling van WODEN heeft aangetoond dat vishuid een perfect materiaal is om schoenen 
van te maken. Het is tien keer sterker dan leer en veel fijner, zodat sneakers een stuk 
lichter zijn dan schoenen van normaal leer.

“Hier in Scandinavië wordt veel kabeljauw en zalm gegeten. Het is dus niet meer dan lo-
gisch om hun huid te gebruiken. Zowel kabeljauw- als zalmhuid heeft een prachtige struc-
tuur,” aldus Sara Fibiger, designer bij WODEN. Visleer is erg sterk, het is ook zeer 
ademend met ongekend veel comfort omdat het zo dun en flexibel is. “Het materiaal is fas-
cinerend om naar te kijken,dankzij de kleine schubben lijkt het bijna driedimensionaal,” 
aldus Carsten.

 
 In de bijlage is een filmpje toegevoegd, hoe wij zelf visleer hebben gemaakt. 

 



  Fruit leather Rotterdam

Oud wdka studenten hebben van hun succesvole eindexamen project een eigen be-
drijf opgestart. 45% van al het fruit over de hele wereld word weggegooid en 
dus verschild, daar moest verandering in komen moeten de jongens van fruit 
leather hebben gedacht. Ze hebben een leersoort ontwikkeld die word gemaakt 
van fruit afval. Deze alternatieve leersoort word voornamelijk van mango’s ge-
maakt. De exacte samenstelling van het leer word niet prijs gegeven. Hierdoor 
kan men moeilijk nagaan of dit volledig duurzaam word geproduceerd. Voorheen 
werd het fruit bij de rotterdamse markt opgehaald, de marktlui moeten  beta-
len om het fruit afval af te voeren (12 cent per kilo), op deze manier word 
het afval verminderd en dit tot een nieuw product te maken. Tegenwoordig halen 
de jongens het fruit bij hotels vandaan. Fruit leather probeert de structuur 
en de eigenschappen van echt leer na te bootsen. Hiermee zijn ze al een heel 
eind op weg, zo is de stevigheid van het leer al in zovere ontwikkeld dat het 
op het zelfde niveau als echt leer is. Inmiddels is de alternatieve leersoort 
ook waterproef. De leersoort is nogsteeds in ontwikkeling en dus nog niet uit-
geproduceerd naar volledige tevredenheid, zo is het product bijvoorbeeld nog 
niet geurloos. Inmiddels zijn ze benaderd door verschillende grote bedrij-
ven die intresse hebben getoond in het fruit leather, zoals oa: kia, hermes 
etc. Hiermee zijn de nuchtere jongens nog een beetje voorzichtig en afwachtend 
voordat ze in zee gaan met grote bedrijven. Fruitleather is gevestigd in het 
oude tropicana zwembad, wat tegenwoordig een duurzaam centrum is.  

 filmpje over het begin van het fruitleather traject:
 https://www.youtube.com/watch?v=DecEFxZ3dgw



Uiterlijke kenmerken 
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gebruiken	(kleine	
vissen)	
	

	
Waarvoor	
gebruikt?	
	

- Meubels	
- Kleding	
- Tassen	

- Kleding/schoeisel	
- Tablet/telefoonhoesjes	
- Meubels	

- Kleding/schoeisel	
- Meubels/auto	bekleding	
- Schort	bij	het	smeden	
- Motorkleding	
- Fetisjisme		

- Kleding/schoeisel	
- Meubels	
- Riemen	
- Lampekappen	



Enquête
• Ben je bezig met duurzaamheid? In hoeverre ben je hier mee bezig?

• Gooi jij vaak eten weg zoals: vlees/ fruit/ groente? Zo ja wat?

• Ben jij hier ook bewust van probeer je bijvoorbeeld op de datum te   
letten?

• Draag je leer? Zo ja, nieuw of tweedehands?

• Ben je ook bezig met waar dit vandaan komt en hoe bijvoorbeeld deze 
dieren behandeld worden?

• Kijk je ook filmpjes van dierenmishandeling, heeft dit invloed op 
jou?

• Zou jij vervangende dingen dragen die duurzaam zijn geproduceerd? 

• Wat is criteria waar een product voor jou aan moet voldoen als je 
het zou dragen? Denk bijv. aan prijs/ kwaliteit verhouding.

• Heb je al eens gehoord van fruit leather/ mushrooms leather? Wat is 
het eerste waar je aan denkt als je dat hoort?

• Zou jij dit dragen? Aan welke eisen moet dit voor jou voldoen zodat 
jij het zou dragen?

Resulaten van de enquete :
https://docs.google.com/forms/d/1Nanw21scRm34dpnOldhtryU0zLbZeLsPTPSuZotfVOE/edit#responses



  Conclusies van ons onderzoek naar aanleiding van de vergelijkingen van de 
 verschillende processen en de mening van de consument en van de leerlooierijen:

- De consument is enigzins bewust bezig met duurzaamheid, maar voert dit nog niet zozeer 
door in het koopgedrag omtrend kleding. 

- Men is niet goed op de hoogte van de alternatieve leersoorten, hierdoor is de stap nog te 
groot om deze alternatieven te gaan dragen. 

- Toch is er wel interesse in de alternatieven, dit heeft tijd nodig om te groeien en mensen 
moeten eerst kennis maken met deze vernieuwende mogelijkheden. 

- Dierenmishandeling is een pijnlijk punt en veel mensen vermijden dit onderwerp, zo ook het 
bewustzijn. Doordat men wel echt leer draagt maar snel de ogen sluit voor het pijnlijke pro-
ces.

- Een leerproduct moet voldoen aan: product moet lang meegaan, goede prijs verhouding, 
draagbaarheid, duurzaam, kwaliteit, geur 

Ook hebben wij deze enquete vragen gesteld aan een leerlooierij, dit zijn echte vakmensen en 
hier kwam dan ook het volgende uit:

- Criteria leer product voldoen: verschillend per eindproduct

- Afval resten word verkocht, niks word weggegooid

- mening schadelijke productie proces: Alles word volgens milieu eisen/ regels gedaan 

- mening over alternatief leer soorten: leer is niet vervangbaar, niet zelfde kwaliteiten en 
eigenschappen

- Alternatief leer overwegen om te verkopen: Als er vraag naar is en aan dezelfde eigen-
schappen voldoet dan is het te overwegen.

Kortom volgens de leerlooier, is echt leer niet vervangbaar, ook denk hij dat op lange ter-
mein er niet veel zal veranderen in de industrie. Puur omdat, er nog ontzettend veel vraag 
is naar echt leer. 

Hier hebben wij een andere mening over, zo denken wij dat er veel gaat veranderen als de 
alternatieve leersoorten meer in trek gaan komen. Dit zal op korte termein gaan groeien en 
waarschijnlijk komt hier veel meer vraag naar. Naar onze mening zijn de leerlooierijen/ 
leerwinkels hier nog niet zo zeer van op de hoogte en hebben hen niet door wat er komen gaat 
in deze industrie. 
 


