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Op weg naar een circulaire toekomst met zerowaste mode
Het Beyond Green-seminar van AMFI en Circle Economy opende de ogen van
de mode-industrie, overheid en consument
31 okt 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Is er een mogelijkheid om zero waste fashion te maken? En welke
rollen spelen de ontwerpen, bedrijven, technieken en de consumenten
hierin? Dat waren de grote vragen tijdens de elfde editie van AMFI’s
jaarlijkse Beyond Green-seminar op 28 oktober. Het platform Circle
Economy was dit jaar voor de tweede keer mede-organisator van het
evenement. Pakhuis de Zwijger was voor een dag het domein van de
duurzame mode, waar veelbelovende studenten en pioniers uit de
mode-industrie spraken over de toekomst van circulaire mode.

Waarom hebben we textielafval?
Van innovatieve materiaalherstellende technologieën tot het zijn van een zero waste-consument,
hoe ziet de zero waste-modewereld er op dit moment uit? De eerste spreker van de dag was de
Ierse Gwen Cunningham, onder meer verantwoordelijk voor het Textielprogramma van Circle
Economy. “Waarom hebben we verspilling?” vroeg zij zich af. “Ten eerste is er sinds de jaren 50
van de twintigste eeuw sprake van planned obsolescence, ofwel geplande veroudering.
Producten worden om economische redenen bewust minder duurzaam ontworpen en dus ben je
als consument genoodzaakt om sneller een product opnieuw aan te schaffen. Daarnaast leiden
velen van ons aan preceived obsolescence. We zijn drunk on stuff en kopen kleding uit naam van
de tijdelijke modetrends, om ze vervolgens niet of nauwelijks aan te trekken.”
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“Wil je weten hoe drunk on stuff eruit ziet?” vroeg Cunningham aan het publiek. “Hier is mijn favoriete afbeelding uit een editie van
LIFE Magazine (1955) met als titel: ‘Throwaway Living’. Dit is wat je noemt een pure viering van spullen. Het laat de verschuiving zien
van een groei die de marktvraag beantwoordt, naar een groei om alsmaar te groeien.” © LIFE Magazine 1955.

"Waste is nothing more than a failed
relationship between a product and a
consumer"
Een mislukte relatie tussen een product en de consument
Cunningham haalde een citaat van Jonathan Chapman, professor Sustainable Design aan de
Universiteit van Brighton, aan om haar pleidooi voor zero waste-mode extra kracht bij te zetten:
“Waste is nothing more than a failed relationship between the product and the consumer”,
vertelde Cunningham. “En als dit werkelijk zo is, dan kunnen wij samen de spelregels veranderen
en deze relatie nieuw leven inblazen”, betoogde ze. “Onlangs is er een onderzoek gepubliceerd
waarin staat dat onze kledingproductie tussen 2000 en 2014 is verdubbeld. Wij als consumenten
kopen maar liefst zestig procent meer kleding, maar gebruiken slechts de helft ervan! Na de olieindustrie, is de mode-industrie de grootste vervuiler op aarde. Als we in het westen op dezelfde
manier door blijven produceren en de consumptie in China en India stijgt, hebben we de bronnen
van drie tot vijf aardbollen nodig. Maar helaas, we hebben er toch echt maar één”. Een van de
bijzondere projecten waar Circle Economy momenteel aan werkt, heet Circle Market. Een soort
‘Tinder voor textielafval’.
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Van links naar rechts: Cyndi Rhoades (eigenaar Worn Again), Dr. Kate Goldsworthy (onderzoekster bij het Textile Future Research
Centre), Isaac Nichelson (hoofd Sustainability bij Recover) en Gwen Cunningham (leidinggevende van het Circle Textiles Team, Circle
Economy), Helene Smits (oprichtster van Stating the Obvious). © Nina Albada Jelgersma

LEES OOK
I-did maakt van textielrestanten duurzaam design

Recover
De eerste stap naar circulaire mode is volgens de Amerikaanse Isaac Nichelson, hoofd
sustainability & marketing bij Recover, de mechanische recycling van textiel. “Een van de
oplossingen is Recover, een honderd jaar oud bedrijf in het zuiden van Spanje dat zich al zeventig
jaar inzet voor de recycling van katoen, polyester en mengsels hiervan.” Volgens Nichelson moet
de mode-industrie meer samenwerken. Geen woorden, maar daden. “Willen we echt het verschil
maken, dan moet er een gezamenlijke focus komen met duidelijke doelen en moeten er globale
initiatieven worden georganiseerd”. Aan het eind van zijn presentatie vroeg Nichelson: “Wil je
weten hoe heftig de impact van de hedendaagse mode-industrie op de wereld is in verhouding
tot de productieprocessen van Recover? Kijk dan even naar deze flm.”

Upcycling is niet voldoende
De Engelse Cyndi Rhoades is eigenaar van haar bedrijf Worn Again en vertelde hoe zij haar
carrière startte met upcycling. Al snel bleek dit niet genoeg te zijn: “Het concept van upcycling is
fantastisch, maar er zijn nadelen. Naast het feit dat het een vreselijk bedrijfsmodel is, lost het de
textielverspilling niet op. De levensduur wordt uitgesteld, terwijl de productiekosten hoger zijn
dan die van nieuwe producten!” Momenteel legt ze de nadruk op het werken met
textielmengsels.

"We gooien dus bijna evenveel textiel weg,
als dat we maken. Bizar."
“Wisten jullie dat er van de 55 miljoen ton polyester- en katoenvezels die in 2015 werd
geproduceerd, 50 miljoen ton werd weggegooid? We gooien dus bijna evenveel textiel weg, als
dat we maken. Bizar.” Rhoades vindt dat er een aantal dingen moet veranderen om te zorgen dat
er een groeiende marktvraag komt naar een circulaire toekomst: “Een grote verantwoordelijkheid
ligt bij merken. Zij moeten zich publiekelijk verbinden aan een circulaire toekomst. Daarnaast
moet de overheid haar beleid veranderen met bijvoorbeeld belastingvoordelen voor bedrijven die
gerecyclede of ruwe materialen gebruiken. En een belangrijke taak voor consumenten is: zorg
dat je de waarde van textiel inziet! Gooi het niet in de vuilnisbak, maar geef het terug.”
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Van links naar rechts: Kate Goldsworthy (onderzoeker bij het Textile Future Research Centre), Isaac Nichelson (hoofd Sustainability bij
Recover) en Gwen Cunningham (leidinggevende Circle Textiles Team, Circle Economy) © Nina Albada Jelgersma

Eeuwige materialen
Textielontwerpster en onderzoekster bij het Textile Future Research Centre van de University of
the Arts in Londen, Kate Goldsworthy, benadrukte ook dat vooral samenwerkingsverbanden erg
belangrijk zijn. Goldsworthy doet onderzoek naar textiel en focust zich onder andere op de
zoektocht naar materialen die eeuwig blijven bestaan. “Als we echt effectief met materialen om
willen gaan, moeten we producten niet langer zien als statische objecten, maar zien als reizen
van materiaal naar product.”.

"Verander het ontwerpproces en zorg dat ITers en mode-ontwerpers samenwerken om
digitale samples te maken"
Virtuele prototypes, A New Zero en Hello Goodbuy
Het tweede deel van het seminar stond in het teken van de jonge en veelbelovende generatie
zero waste-promotors. AMFI-alumni Tamara Koch en Zil Vostalova gaven een presentatie over
hun afstudeerproject: virtual prototyping. Niet alleen is het ontwerpproces visueel zeer
aantrekkelijk, het is heel accuraat, tijdbesparend en kosteneiciënt en beter voor het milieu, want
het belangrijkste is: er is geen verspilling. “Verander het ontwerpproces en zorg dat IT’ers en
modeontwerpers samenwerken om digitale samples te maken. In de architectuurwereld doen ze
het ook, dus waarom in de modewereld niet?”
Jessie Kroon startte een aantal haar geleden haar eigen blog Emma + John en bedrijf A New
Zero. Kroon gaf het publiek voorbeelden van hoe je met haar piramide Refuse – Reduce – Reuse
– Recycle – Rot kunt werken aan een duurzamere levensstijl. Neem bijvoorbeeld je eigen tas mee
tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen en gebruik geen plastic lessen meer.
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Het publiek met AMFI-studenten en vertegenwoordigers uit de mode-industrie. © Nina Albada Jelgersma

De ochtendsessie werd afgesloten door AMFI-student Travis Rice. Rice heeft samen met een
aantal zogenoemd ‘voormalig modeverslaafde’ medestudenten de online community Hello
Goodbuy, opgericht om consumenten te helpen met modegerelateerde vragen over
duurzaamheid. Op de vraag waarom ze het woord sustainability vreselijk vindt, zegt medeoprichtster Karlijne Opmeer: “Ik zou graag willen dat het woord ‘duurzaamheid’ de norm wordt,
dat we het woord niet hoeven te gebruiken, omdat het onderdeel is van ons dagelijks leven. Het
gaat om de perceptie van het woord en wat het betekent. Als we het over niet-duurzame
producten hebben, dan zou het gemarkeerd moeten worden. Zo doen we het ook met voedsel,
dus waarom niet met producten als kleding?”
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