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Voorbereid door Maria 
 

Natuurlijke kleding kan gemaakt zijn van katoen, zijde, wol, linnen en minder bekend ook van 

bamboe, hennep, soja, brandnetel. 

 

Over katoen: 

 

Het produceren van reguliere katoen is erg milieubelastend. Van alle textiel op de wereld is 

50% gemaakt van katoenvezel. 20% van het wereldwijde gebruik van pesticiden komt voor 

rekening van de katoenteelt .Voor een t shirt van 250 gram bijvoorbeeld is een hoeveelheid 

van 125 gram aan pesticiden en insecticiden nodig (beiden gif). Biologische katoen heeft 

daarom de voorkeur. Er is steeds meer biologisch katoenen kleding in de handel.  

 

___________________________________________________________________________ 

De NUON gaf onlangs (3 december 2010) een nieuwsbrief uit over groene kleding: 

“Duurzaamheid beperkt zich niet tot energie. Zo maakt bijvoorbeeld ook de kledingbranche een omslag. 

Hoe komt u er achter of kleding duurzaam geproduceerd is?Steeds meer kledingmerken kopen hun 

producten in bij 'eerlijke' fabrieken waar arbeiders voldoende verdienen, ze er normale werkweken op na 

houden, arbeidsrechten gerespecteerd worden en er geen discriminatie en geweld plaatsvindt. Maar hoe weet u of 

kleding ook milieuvriendelijk en eerlijk geproduceerd is? Daarvoor worden een aantal gecertificeerde 

keurmerken gehanteerd. Een greep uit het aanbod. 

Duurzaamheid op z'n mooist 

De Fair Wear Foundation (FWF) werkt aan duurzame verbeteringen in de kledingindustrie. Aangesloten 

bedrijven – waaronder de populaire labels Filippa K, McGregor, Suit Supply, Gsus en Cheap Monday – worden 

geholpen bij het streven naar duurzaamheid en stellen zich open op voor onafhankelijke controles. 

Een ander keurmerk is Max Havelaar voor Fairtrade. Met de vorig jaar gehouden 'Foute Campagne' maakte Max 

Havelaar ons bewust van wat er misgaat bij het plukken van katoen, het basisproduct voor de productie van de 

meeste kleding. Winkelketen Vero Moda kreeg al het Fairtrade-keurmerk, en bijvoorbeeld ook de jeanslijn van 

het Duitse label Gardeur. 

Niet zo gauw vindbaar via een keurmerk maar absoluut een merk dat op verantwoorde wijze produceert is 

Nukuhiva, de duurzame kledinglijn van presentatrice Floortje Dessing. In Amsterdam en Utrecht vindt u winkels 

en binnenkort opent de webshop. 

Schone kleren 

Om te checken of úw favoriete merken duurzaam zijn, is er de kledingchecker van Goede Waar, een 

consumentenorganisatie die zich inzet voor duurzaam consumeren. Of bezoek Modepoly.org, een initiatief van 

de Schone Kleren Campagne (SKC), de Nederlandse tak van de Clean Clothes Campaign. Sinds 1990 voeren zij 

wereldwijd actie om de arbeidsomstandigheden in de internationale kledingindustrie te verbeteren. Goed om te 

weten: de SKC geeft aan dat de Fair Wear Foundation van alle initiatieven de hoogste standaard hanteert. 

Een wat kleinere organisatie is MADE-BY. Deze organisatie wil duurzame kleding gemeengoed maken en u 

verzekeren dat hun merken al het mogelijke doen om met respect voor mens en milieu te produceren. Het gaat 

zelfs zover dat u met de code op het MADE-BY-label via track&trace kunt ontdekken waar uw kledingstuk is 

gemaakt en door wie.” 

__________________________________________________________________________________________ 



Geplukt van de site 

www.fair21.com :   

 
“Standaard Kledingproductie  

Bij de productie van kleding worden een aantal processen 

doorlopen om te komen tot het uiteindelijke kledingstuk dat jij 

kunt kopen. Het begint bij de katoen waarvan vaak de stof 

wordt gemaakt. Katoen is nog altijd de belangrijkste grondstof 

voor kleding. Deze wordt veelal in ontwikkelingslanden 

geproduceerd, maar bijvoorbeeld ook in de VS. Bij de 

gangbare productie van katoen worden enorme hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt (18% 

van alle bestrijdingsmiddelen ter wereld wordt gebruikt in de katoenteelt). Dit is niet alleen zeer schadelijk voor 

de boeren die de katoen telen, maar er blijven ook gifresten achter in de stof. Het is dus uiteindelijk ook slecht 

voor degene die het kledingstuk draagt. Mensen die hier gevoelig voor zijn, kunnen huidklachten krijgen van de 

kleding. Er is een alternatief voor deze destructieve manier van produceren, namelijk de ecologische landbouw. 

Dit wordt in de gangbare katoenproductie helaas nog maar weinig toegepast.  

 

Ook dreigen de katoenproducerende boeren steeds meer in de wurggreep te komen van 

bedrijven op het gebied van zaadhandel, gewassenveredeling en bestrijdingsmiddelen door de 

introductie van dure genetisch gemanipuleerde zaden met bijbehorende dure 

bestrijdingsmiddelenpakketten. Om te voorkomen dat boeren een deel van de oogstopbrengst 

gebruiken als zaaigoed voor het volgende katoenseizoen, brengt de zaaigoedhandel zaden op 

de markt die zodanig zijn gemanipuleerd dat ze maar voor één groeiseizoen kunnen worden 

gebruikt. Dit is in sociaal opzicht een groot probleem bij de productie van katoen.  

 

De katoen wordt vervolgens verwerkt tot stof. Hierbij wordt de katoen normaal gesproken 

met zeer veel chemische producten behandeld, o.a. bij het bleken, verven, waterafstotend, 

brandwerend en kreukvrij maken van de stof, maar ook tijdens het wassen. Dit is natuurlijk 

zeer belastend voor het milieu, aangezien restanten van de substanties terecht komen in de 

lucht en het oppervlaktewater. Ook wordt de stof meestal geverfd met verfstoffen die vol 

zitten met nog meer gifstoffen en zware metalen. Dat ook dit een slechte invloed zal hebben 

voor zowel de producenten als de dragers van de kleding is evident. Dat de producenten met het gebruik van 

zoveel gif weg kunnen komen heeft te maken met de verplaatsing van de productie naar landen buiten West-

Europa waar een zwakke of geen milieuwetgeving is. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat chemische stoffen 

worden toegepast die binnen Europa verboden zijn. Zo bleek uit een onderzoek van de Keuringsdienst van 

Waren (1996) dat veel geïmporteerde kleding geverfd is met zogeheten AZO-kleurstoffen, die ervan verdacht 

worden kankerverwekkende eigenschappen te hebben. De import van kleding met deze kleurstoffen is sinds 

1997 bij wet (Warenwet) verboden maar de controle op naleving is niet waterdicht. Veredelingsbedrijven die 

wassen en/of verven in Europa zijn middels de wet reiniging oppervlaktewater verplicht 'schoon' te lozen, 

hetgeen ze dwingt om ofwel schoner te produceren of dure eigen waterzuiveringsinstallaties te installeren. In 

goedkope productielanden wordt vaak direct op het oppervlaktewater geloosd.  

 

Ten slotte wordt de stof omgezet in een kledingstuk. De meeste kleding die hier in de winkels hangt, wordt 

gemaakt in kledingateliers in de derde wereld. De milieu- en arbeidsomstandigheden zijn daar vaak bijzonder 

slecht. De mensen zijn arm en er zijn vaak weinig andere mogelijkheden om geld te verdienen. Zij moeten dus 

wel voor weinig geld en onder erbarmelijke omstandigheden werken.  

 

De meest voorkomende problemen bij kledingateliers in de derde wereld:  
Lage lonen 
Een groot probleem voor de arbeiders is het salaris. Lonen liggen vaak ver onder het wettelijk 

minimumloon. En zelfs het minimumloon is vaak niet genoeg om van te leven. Er is sprake van een 'run 

to the bottom' door de bedrijven, waardoor de lonen lager en lager worden.  

 

Lange werkdagen 
Veel arbeiders werken zes dagen per week, 12 uur per dag. Er is sprake van een hoge werkdruk, en 

gedwongen overwerk komt veelvuldig voor. Er woedt een hevige concurrentiestrijd tussen de 

kledingfabrieken. Om aan de wensen van opdrachtgevers te voldoen proberen zij voor een zo laag 

mogelijke prijs en met een zo kort mogelijke levertijd te produceren. Hierdoor moeten arbeiders vaak 

overwerken, veelal zonder dat zij daar extra loon voor krijgen. Soms worden de arbeiders zelfs 

opgesloten om te voorkomen dat ze weggaan, wat zeer drastische gevolgen kan hebben in het geval er 



een brand uitbreekt.  

 

Onveilige en ongezonde 

werkomstandigheden 

De veiligheid laat nogal eens te 

wensen over. Ramen zijn voorzien 

van tralies of er liggen 

bijvoorbeeld stapels dozen voor 

nooduitgangen. Er zijn legio 

voorbeelden dat arbeiders 

omkwamen bij een brand doordat 

ze gewoonweg opgesloten zaten. 

Veel fabrieken zijn slecht verlicht en geventileerd. Dat kan oogproblemen, 

huidirritaties en ademhalingsproblemen veroorzaken. Er wordt zonder 

bescherming met schadelijke stoffen en met gevaarlijke machines gewerkt. De 

stoelen of krukjes waar de arbeiders de hele dag op zitten zijn vaak de oorzaak van 

rugklachten.  

 

Onderdrukking van vakbonden 

Vakbonden zijn veelal niet toegestaan of worden niet erkend door het management van de fabriek. 

Hierdoor kunnen arbeiders niet gezamenlijk voor hun rechten opkomen. Als er al vakbonden zijn 

hebben ze vaak te weinig invloed om daadwerkelijk iets te kunnen doen. Veel westerse bedrijven 

plaatsen juist orders in landen waar vakbonden niet, of zwak vertegenwoordigd zijn. Werkneemsters die 

zich ondanks de tegenwerkingen toch organiseren worden vaak ontslagen.  

 

Discriminatie 
In de kledingindustrie werken vooral vrouwen in de leeftijd van 14 tot 30 jaar; 80% van de arbeiders is 

vrouw. Zij doen vaak zwaar en eentonig werk en worden vaak gediscrimineerd, bijvoorbeeld doordat ze 

minder verdienen dan mannen, voor hetzelfde werk. Seksuele intimidatie en misbruik zijn veelgehoorde 

klachten.  

 

Kinderarbeid, dwangarbeid of slavenarbeid 
Kinderarbeid, dwangarbeid en slavenarbeid komen nog steeds voor. Eén van de oorzaken van 

kinderarbeid is het gebrek aan goed onderwijs. Bij het zoeken naar oplossingen is het dan ook 

belangrijk dat er goede maatregelen getroffen worden voor opvang en scholing.  

 

Arbeidszekerheid 
Kledingproductie wordt gekenmerkt door pieken en dalen; het ene moment komen de fabrieken om in 

het werk, het volgende moment is er niks te doen. Fabriekseigenaren hebben daadoor behoefte aan 

flexibel inzetbare werknemers. Het gevolg is vaak dat zij arbeiders geen contract geven. Veel arbeiders 

weten de ene dag niet of er de volgende dag werk is.  

In de kledingindustrie zijn de grote winkelketens en bekende merken de machtigste spelers. Zij zijn zelden 

eigenaar van de fabriek waar hun producten gemaakt worden. Ze plaatsen de orders bij fabrieken die van hen 

afhankelijk zijn, bieden een lage prijs en eisen korte levertijden. Deze voorwaarden zijn bepalend voor de 

arbeidsomstandigheden en lonen van de arbeiders. Bovendien is een fabriek of atelier gemakkelijk te 

ontmantelen en elders zo weer opgebouwd: in heel veel landen is er immers voldoende aanbod van goedkope 

arbeid. De sector is dus in hoge mate 'foot loose' en dat vormt wereldwijd een probleem bij pogingen van 

kledingarbeiders om voor hun rechten op te komen. Plaatselijke looneisen en vakbondsactiviteiten leiden al snel 

tot (dreiging met) sluiting van de betrokken fabriek. Het komt vaak voor dat een fabriekseigenaar het bedrijf sluit 

om de eisen van arbeiders te ontlopen, terwijl hij in het zelfde land een fabriek opent waar voor dezelfde 

opdrachtgevers als voorheen geproduceerd wordt. Ook komt het voor dat opdrachtgevers hun orders in een ander 

land plaatsen nadat arbeiders met succes betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen hebben bedongen.  

 

Je ziet, er is nogal wat mis op het moment met de gangbare kledingproductie. Omdat het ook anders kan en 

moet, heeft FAIR21 besloten hier wat aan te doen. Wij bieden kleding te koop aan die wel 'fair' voor mensen 

geproduceerd is, en 'fair' voor de natuur. Wat dit precies inhoudt kan je verder lezen bij de hoofdstukken 'fair' en 

'ecologisch'. “ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



Op www.kledingchecker.nl kun je kijken of je kledingstuk eerlijk is geproduceerd. 

Achtergrondinformatie, geplukt van de site: 

De duurzame koplopers in de kledingsector zijn kleine bedrijven die zich, ondanks relatief geringe 

verkoopvolumes, sterk inzetten voor een eerlijke sector. Duurzame kleding is echter nog veel te weinig te 

verkrijgen in de grote winkelstraten waar fashion en modetrends het grote publiek bereiken. Dit blijkt uit een 

onderzoek van consumentenorganisatie Goede Waar & Co dat in december 2009 is gepubliceerd. De 

Kledingchecker biedt consumenten een duidelijk overzicht van de duurzaamheid van bekende kledingmerken. Er 

zijn grote verschillen in de mate van duurzaamheid en transparantie. Ook al is de productieketen complex, de 

koplopers zijn in staat de herkomst en duurzaamheid van kleding te traceren tot diep in de keten terwijl voor veel 

grote bedrijven inzicht in de confectie al te veel is gevraagd. 

Complexiteit in de productieketen geen excuus 

De kledingindustrie wordt gekenmerkt door grote misstanden, zoals het gebruik van grote hoeveelheden 

schadelijke chemicaliën en water in de productie van katoen of lage lonen en uitbuiting van medewerkers, al dan 

niet minderjarig, in de confectie. Het merendeel van onze kleding wordt in het buitenland gemaakt. Zelfs de 

verschillende schakels van de productieketen, zoals de boerderij, het verven van de stoffen en de confectie, 

vinden vaak in verschillende landen plaats. Ondanks deze complexiteit, zijn merken in Nederland wel in staat 

snel in te spelen op veranderende modetrends. Maar hoe makkelijk het is om op de hoogte te zijn van de laatste 

mode, des te moeilijker lijkt het wel om er achter te komen onder wat voor omstandigheden je kleding is 

gemaakt. 

De Kledingchecker laat zien hoe duurzaam merken zijn 

Goede Waar & Co laat consumenten zien hoe duurzaam hun favoriete kledingmerken zijn. De Kledingchecker 

beoordeelt bedrijven op ‘People’ (sociaaleconomische aspecten) en ‘Planet’ (milieu en dierenwelzijn) en 

presenteert de totaalscore op duurzaamheid in een benchmark overzicht. De bedrijven hoog in de ranking scoren 

het beste op duurzaamheid. Naast de ‘grote spelers’ in de sector, zijn er ook niche bedrijven, die zich 

positioneren op duurzaamheid, uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Consumenten vragen Goede Waar 

& Co immers niet alleen hoe duurzaam de merken uit de winkelcentra zijn, maar ook waar ze het beste terecht 

kunnen voor verantwoorde kleding. De Kledingchecker biedt consumenten een eerlijke keuze.  

Niche bedrijven geven het goede voorbeeld, het wachten is op de mainstream achterblijvers 

Goede Waar & Co heeft o.a. geanalyseerd in hoeverre bedrijven zijn aangesloten bij initiatieven zoals Fair Wear 

Foundation, Made-By, Ethical Trading Initiative en SA8000. Niet alleen de minst duurzame bedrijven worden in 

kaart gebracht. Er zijn ook positieve ontwikkelingen, bedrijven die kiezen voor milieuvriendelijke materialen en 

verbetering van arbeidsomstandigheden. Opmerkelijk is echter dat veel grote bedrijven achterblijven. Niet alleen 

weigerde een grote groep bedrijven deel te nemen aan het onderzoek, ook heeft Goede Waar & Co zelf geen 

relevante duurzaamheidsinformatie gevonden over deze bedrijven. De consumentenorganisatie noemt het 

onverantwoord dat bedrijven er kennelijk onvoldoende belang aan hechten consumenten te informeren over de 

herkomst en duurzaamheid van hun kleding. De kleine bedrijven geven het goede voorbeeld! Goede Waar & Co 

roept de grote achterblijvers op hun verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor een duurzame 

sector. 

Goede Waar & Co: Nieuwe directeur, website en onderzoeksmethode 

De Kledingchecker is een initiatief van Goede Waar & Co. De consumentenorganisatie behartigt de belangen 

van de bewuste consument. Met ingang van 17 december 2009 heeft Goede Waar & Co een nieuwe directeur. 

Eelco Fortuijn, voormalig oprichter en directeur van Fairfood, heeft met advies van experts de 

onderzoeksmethode verbeterd. De vernieuwde Kledingchecker besteedt aandacht aan de huidige 

duurzaamheidprestatie, maar ook de geboekte en verwachte vooruitgang van bedrijven. Bovendien wordt 

ketendiepe transparantie en de mate van betrouwbaarheid van de antwoorden geanalyseerd. Middels inzicht in 

audits en verificatie procedures en steekproefsgewijze deepscans op locatie, wordt een zorgvuldige en 

betrouwbare ranking opgebouwd. Tegelijk met de publicatie van de Kledingchecker wordt ook de nieuwe 

website van Goede Waar & Co gelanceerd. Deze website is een informatieplatform en community voor bewuste 



consumenten. De website biedt tevens ruimte om de duurzaamheid van meer producten en diensten weer te 

geven.   

___________________________________________________________________________ 

Gevonden op:  

 

http://biologische.startpagina.nl/ 

Biologische kleding 

biokatoen doe't zelf 

Biologische babykleding 

Biologische Textiel Orimpex 

Brennels  

Canboli Biokatoen Babykleding 

CheckMyShirt  

Duurzaam bedrukte textiel  

Global woman 

Goeiekleren.nl 

How Wow 

JAS The Organic Clothing Co. 

Little Wings 

Obilot (nieuw) 

Sillyscreens 

Yuga Store 

meer Biologische kleding 

meer Stchnbitch 

meer Vilten 

meer Weven 

meer Wol spinnen 

meer Wol verven 

Biologische Evenementen 

Biovak 2010 

Duurzame evenementen (nieuw) 

Grietmarkt, Amerongen 

Lekker naar de boer  

Week van de smaak  

 

Keurmerken 

Biologisch katoen 

Demeter International 

EU bio logo (nieuw) 

Max Havelaar 

Skal/EKO-keurmerk 

Stichting Milieukeur 



Ekologisch internet 

Klimaat neutrale webwinkels 

Alles duurzaam 

Startpagina Sponsors 

Arke.nl 

Niletravel.nl 

JeansOnline.nl 

Nieuwerelatie.nl 

neckermann.com tv´s 

 

___________________________________________________________________________ 

Gevonden op:  

    http://biologische-webwinkels.startpagina.nl/ 

 

Biologische kleding 

Bamboe kleding 

Biologische kleding  zie hieronder bij FabOrganics.eu 

Brennels (brandnetelkleding) 

Composteerbare kleding 

De Groene Knoop  

Ecotex    

Ekodepeko  

Ethical Classics  zie hieronder bij Ethical Classics 

Fair21 

Hempworks 

Hippe bio schirts (leuk!) 

Natuurstoffen   zie hieronder bij Natuurstoffen.nl 

Schaapskleren 

Silly bio bedrukt (leuk!) 

Sincero fair fashion 

Tweedehands kinderkleding 

Watmooi   zie hieronder bij watMooi.nl 

Zijdewinkel 

meer Cradle to Cradle  zie hieronder bij Cradle to Cradle 

meer Duurzame producten 

meer Recycling 

meer Tweedehands-kleding 

 

 

Marion Nieuwenhuizen van FabOrganics (.eu)  (klimaatneutraal vanuit Engeland sinds 

januari 2010) schrijft op haar site: 

“Ook de productie van kleding is een aanslag op het milieu. Katoen is één van de meest 

milieubelastende gewassen. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie 

vaak zeer slecht. Daarom ben ik begonnen met FabOrganics. Een winkel met kleding gemaakt 

van biologische geteelde materialen en zo veel mogelijk fair trade.  



Biologische kleding is bezig aan een opmars. Er komen steeds meer producenten en 

ontwerpers, die verantwoorde, leuke, modieuze, hippe, mooie, lekker zittende en betaalbare 

kleding op de markt brengen. Kleding zonder gif, waardoor ook allergische reacties 

uitblijven.” 

 

Joanneke Kruijsen van Ethical Classics hangt  4 M’s aan: Mensvriendelijk (goede 

arbeidsvoorwaarden en ook bijv. gehandicapte werknemers), Milieuvriendelijk (geen 

pesticiden e.d., korte transportafstanden, CO2 compensatie), Mode anders (eenvoudig en 

degelijk, tijdloos en geschikt voor meer dan 1 seizoen) en MVO (Maastschappelijk 

Verantwoord Ondernemen). 

 

“Natuurstoffen.nl is een winkel die een mooi assortiment voert van natuurstoffen in de 

breedste zin. De samenhang van de produkten bestaat uit het verantwoord produceren en 

verkopen. Voorlopig gaat de meeste aandacht uit naar vezelhennepprodukten. Ons doel is 

meer bekendheid te geven aan de veelzijdigheid van de hennepplant.  

Hennep is een snelgroeiend gewas, kan zo ongeveer in ieder klimaat groeien op de hele 

wereld. Hennep levert de grondstof voor veel producten, kijk maar rond in onze webwinkel. 

De zaden zijn geschikt voor voedsel en olie, ook shampoo en zeep, de bloemen als medicijn, 

(deze hebben we niet te koop) de vezel is uitermate geschikt voor textiel, erg sterk, in het 

begin wat stug, hennepkleding draag je niet af, hennepkleding draag je in. De houtresten zijn 

geschikt voor papier.” 

 

watMooi.nl  is opgezet door Joke Bom. Sinds 2006 zoekt ze de mooiste mode bij elkaar 

en laat ze zien hoe leuk duurzame mode is. In 2010 werd ze beloond met de prijs voor de 

beste vrouwelijke ondernemer in de categorie ZZP. 

 

Geplukt van  http://www.cradletocradle.nl   via  http://cradle-to-cradle.startpagina.nl/   : 

Wat is Cradle to Cradle? 

Het Cradle to Cradle Principe en de betekenis 

 

Het Cradle to Cradle concept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William 

McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things'. 

Wat is het Cradle to Cradle principe? 

De kern van Cradle to Cradle principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na 

hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen 

kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal 

zijn. Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel. 

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de 

mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder 

en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het 

motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht! 

De drie basisregels van Cradle to Cradle principe zijn: 

• Afval = voedsel 

• Zon is de energiebron 

• Respect voor Diversiteit 



"De industrie moet ecosystemen - het biologische metabolisme van de natuur - beschermen en verrijken. 

Tegelijkertijd moet zij een veilig, productief technisch metabolisme in stand houden voor hoogwaardig gebruik 

en de circulatie van minerale, synthetische en andere materialen." 

Bron: MBDC 

 

Wikipedia  

Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) is een boek van William McDonough en Michael 

Braungart, waarin ze een nieuwe visie op duurzaam ontwerpen geven.  

Meer begrippen  

Zijn er teveel begrippen zoals 'duurzaamheid', 'cradle to cradle' of 'afval is voedsel' in omloop? En kun jij door 

FSC-bomen het bos niet meer zien? Hier geven we je de definitie en betekenis van het Cradle to Cradle concept.  

C2C Grondleggers  

Cradle to Cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwikkelen. De Cradle-to-Cradle grondleggers zijn William 

McDonough en Michael Braungart. De links naar deze C2C grondleggers vind je hieronder.  
 

 

www.Obilot.nl  geeft op haar site veel goede achtergrondinformatie over hun natuurlijke 

stoffen, waar het vandaan komt en waarom goede kleding zo belangrijk is. 

 
Biologische katoen. 

Biologische katoen wordt met de hand geplukt en is afkomstig van kleinschalige projecten. De katoen wordt 

verbouwd in wisselteelt zonder gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en ontbladeringsmiddelen.  

Het begrip biologisch is in de Europese Unie beschermd. Dat betekent dat kleding met deze aanduiding op het 

etiket afkomstig is van grondstoffen uit de biologische landbouw. Dus verbouwd zonder kunstmest en chemische 

bestrijdingsmiddelen.  

De meeste biologische kleding komt niet uit Nederland maar uit andere Europese landen en heeft daarom 

meestal geen Nederlands keurmerk.  

  

 Alpaca. 

Alpacawol is afkomstig van de alpaca-lama die op grote hoogte in het Andesgebergte leeft.  

Deze wol is bijzonder fijn, zacht en licht, en heeft een groot isolerend vermogen. 

  

Hennep 

Hennep is een textielvezel uit de stengel van de hennepplant. het werd vroeger ook veel gebruikt voor touw en 

zeildoek. Het is vergelijkbaar met linnen, al is hennep vaak iets grover van structuur. Het kan gewassen en 

gestreken worden als linnen.  

Voor textiel worden andere henneprassen gebruikt dan voor drugs.   

 



Merinowol 

Het merinoschaap heeft fijne, zachte en lange wol die sterk gekroesd is. Het is zo zacht dat het niet kriebelt.  

Het wordt gebruikt voor ondergoed, babykleertjes en bijvoorbeeld shawls. Het schapenras komt oorspronkelijk 

uit Spanje, de wol tegenwoordig vooral uit Nieuw Zeeland.  

De wollen kleding  die wij verkopen, is altijd onbehandeld. Dus niet afgebeten met chloor en/of voorzien van 

een laagje plastic.  

De goede eigenschappen van de wol blijven behouden en de huid komt niet in aanraking met de resten van deze 

chemische stoffen.  

Soms is onze wollen kleding zelfs voorzien van een  

 keurmerk. 

   

Over wollen ondergoed en onbehandelde wol 

Ook kledingstoffen hebben invloed op gezondheid. 

Het materiaal waarvan kleding gemaakt is, kan ook invloed hebben op onze gezondheid en ons welbehagen.  

Het speelt een belangrijke rol in de warmtehuishouding. Het is bekend dat synthetische stoffen meestal de 

ventilatie en vochtcirculatie belemmeren. Dat leidt tot kleding die doordrenkt is met transpiratievocht en dat kan  

de basis vormen voor een mogelijke verkoudheid (afkoeling) en bacteriegroei (luchtjes). 

Kleding van plantaardige textielvezels (bv. katoen of linnen) heeft een betere werking. Maar de meest positieve 

werking op de gezondheid heeft kleding van eiwitvezels: wol en zijde. Deze stoffen kunnen niet alleen 

preventief de gezondheid beschermen, maar helpen ook bij verschillende klachten therapeutisch, verzachtend of 

zelfs genezend. Wol, zijde, katoen en linnen zijn  materialen uit de levende natuur die, net als de levende dingen, 

een goede verzorging en zorgvuldige behandeling vragen. Zij hebben het vermogen om te "ademen" en veel 

vocht op te nemen en af te geven, dit in tegenstelling tot de "dode" synthetische vezels.   

Met "ademen" wordt bedoeld dat kleding van natuurlijk materiaal goed ventileert en zo  frisse lucht tot de huid 

toelaat. Bij wol en zijde treedt er bovendien weinig warmteverlies op door de goede isolatie. Wol en zijde 

kunnen veel vocht opnemen en weer langzaam aan de buitenlucht afstaan. Hierdoor wordt een te grote afkoeling 

voorkomen. 

 

Ondergoed van zuiver wol 

Het is aan te raden om wollen en wol/zijden hemdjes en broekjes als het enigszins kan direct op de huid te 

dragen. Dan kan wol en zijde het  beste werken. De temperatuur van het lichaam blijft dan zo gelijkmatig 

mogelijk, ook als de  buitentemperatuur sterk schommelt. Wol en zijde isoleren warmte en koude heel goed maar 

sluiten tegelijk niet af voor frisse lucht. 

Daarom zijn er goede ervaringen opgedaan met wollen en zijden ondergoed onder extreme koude of sterk 

schommelende temperaturen. 

Deze komen in ons land normaal niet voor, maar wollen of zijden ondergoed biedt toch ook bij ons wisselende 

en vaak vochtige of klamme klimaat een goede bescherming. 

 

Wol 

De eigenschappen van wol zijn bij elkaar onovertroffen: 

*Wol kan tot minstens 30% van zijn eigen gewicht aan vocht opnemen, zonder vochtig aan te voelen. 

*Wol kan het opgenomen vocht weer langzaam aan de lucht afgeven (verdampen) waarbij weinig of geen  

afkoeling optreedt. 

*Wol heeft zeer goede ventilerende eigenschappen die er voor zorgen dat steeds verse lucht direct bij de huid 

komt (die ook van deze lucht inademt). 

*Wol beschermt zodanig dat er een evenwichtige temperatuur en vochtigheidsgraad onder de kleding heerst. 

*De wolvezel is zeer elastisch en heeft een zeer grote buigsterkte. 

*Wol kan door mechanische behandeling heel sterk gemaakt worden (laken, vilt). 

*Wol is niet alleen in staat om een goede bescherming te bieden tegen een koud en guur klimaat, het heeft in 

samenhang daarmee ook de eigenschap om de warmteontwikkeling van het lichaam bij koude a.h.w. aan te 

wakkeren. 

Wol heeft zeer heilzame eigenschappen: 

*Een schapenvacht geneest wonden van het doorliggen (decubitus) van langdurig zieken (en voorkomt ze ook). 

*Bij talrijke klachten en kwalen activeert de wol de zelfgenezende werkzaamheid van het lichaam. Vooral 

klachten ontstaan door koude en/of een gebrek aan eigen warmte (stijfheid, keelpijn, oorpijn, bronchitis etc.). 

Plukken nog vette wol hebben deze eigenschap het sterkst. 

*De Duitse prof. Jaeger uit de negentiende eeuw (van het \'Jaegerondergoed\') kende zelfs een kuur met wol, 

waarbij door het dragen van ruwe wol direct op de huid reacties van het lichaam teweeggebracht werden, die een 

reiniging van afvalstoffen veroorzaakten. 

 



In ons meestal gure klimaat bestaat de kans dat we (minstens) iets te koel (onbeschermd) gekleed gaan, zonder 

dat we het merken en zonder dat dit tot direct aanwijsbare klachten hoeft te leiden. Toch is het zo dat dit ons 

organisme extra energie kost, die weliswaar opgebracht kan worden, maar daarmee niet meer beschikbaar is voor 

andere, betere zaken. Over het geheel genomen heeft wol vooral warmtekwaliteiten. 

 

Zijde 

Zijde heeft kwaliteiten die wel vergelijkbaar zijn met die van wol. Het heeft een groot vermogen tot 

vochtopname (wel minder dan wol), biedt een goede bescherming tegen een wisselend buitenklimaat (ook wel 

minder dan wol) het ventileert goed en neemt afvalstoffen op. 

Er zijn echter nog extra kwaliteiten: zijde heeft een grote treksterkte; het kan aangenaam koel aanvoelen; het kan 

echter ook een speciale genezende/verzachtende werking hebben talloze klachten (bv. migraine en spanning). 

Zijde is een vezel die afkomstig is van de cocon van de zijderups. Deze grote volgegeten rups spint een draad 

van ca.1 km lengte om zich heen tot een naadloze omhulling. Hierbinnen speelt zich dan het wonder van de 

metamorfose af. De "zijdeworm" wordt tot zijdevlinder. 

Het karakteristieke van zijde is dan ook gelegen in de speciale beschermingseigenschappen. Er moet nog 

vermeld worden dat mensen die allergisch zijn voor (schapen)wol, vaak wel zijde kunnen verdragen. Zij kunnen 

daardoor dan toch een goede warmtebescherming bereiken. 

 

Machinewasbare wol 

Wanneer je kleding van wol in de wasmachine wast, kan het gemakkelijk gebeuren dat het krimpt en/of vervilt. 

Dat komt omdat de wolvezel bedekt is met allemaal kleine schubjes. Deze kunnen in elkaar haken en vastklitten, 

waardoor het kledingstuk kleiner wordt (krimp) en minder elastisch (vervilting). 

Deze eigenschap van wol is best lastig bij het gebruik, daarom heeft de textielindustrie manieren gevonden om 

wol krimpvrij te maken: 

*chemisch: de wol wordt net zo lang met chloor behandeld tot de schubjes weggebeten zijn en de vezel glad is. 

*synthetisch: de vezels worden bedekt met een polymeerfilm (laagje plastic) zodat de schubjes niet meer in 

elkaar kunnen haken. 

Deze behandelingen gaan ten koste van de goede eigenschappen van wol. De wolschubjes spelen namelijk een 

belangrijke rol bij het voor wol zo unieke vermogen om goed warmte vast te houden, te ventileren en veel vocht 

op te nemen. Daarom gaat deze als "veredeling" aangeprezen krimpvrij-behandeling ten koste van de kwaliteit, 

het draagcomfort. Maar bovendien verliest de wol hierdoor zijn natuurlijke karakter, terwijl dit juist behouden 

moet blijven omdat het ook op de huid gedragen moet kunnen worden. De huid scheidt immers niet alleen 

stoffen af, hij kan ook stoffen uit de omgeving opnemen.  

Bij een andere chemische behandeling van wol moeten we ook rekening houden met dit opnamevermogen van 

de huid: bij het "motecht" maken. Hierbij wordt insecticide blijvend op de wolvezel aangebracht. Daarom is het 

dragen van onbehandeld natuurtextiel, met name op de huid, voor gezondheid en behaaglijkheid zo aan te 

bevelen. 

 

Machinewasbare "Living Wool" 

Het merk "Living Crafts" is in staat een nieuwe wolkwaliteit aan te bieden die aan hoge eisen voldoet: 

alle "Living Wool" artikelen kunnen met 30° in het wolprogramma van de wasmachine gewassen worden! De 

wol vervilt niet en is toch niet chemisch/synthetisch behandeld. "Living Wool"  wordt door middel van een 

absoluut milieuvriendelijke, ecologisch verantwoorde methode bewerkt, zonder de structuur van de vezel te 

beschadigen of de vezel te "coaten". Er komen geen kunstharsen en geen formaldehyde aan te pas. De nog niet 

gesponnen wol wordt even in aanraking gebracht met enzymen, die een reactie in de vezeloppervlakte teweeg 

brengen. Deze enzymen zijn natuurlijke fermenten (niet genetisch gemanipuleerd) die gewonnen worden uit 

vruchten zoals papaja of suikerriet. Zij onderhouden zichzelf van eiwit en suiker en vergaan na de behandeling 

van de wol door middel van warmte. 

 

Kleding en de functies van de huid 

 

Warmte 

De menselijke huid wordt, doorgaans dag en nacht voor ca. 90% bedekt door textiel. De kleding moet daarom 

ook geheel aangepast zijn aan de functies van die huid. 

Een eerste functie van de menselijke huid is de warmteregulatie. Binnen in het lichaam wordt (vooral in de lever) 

teveel warmte geproduceerd voor de constante temperatuur die er moet heersen. Dit teveel wordt voor het 

grootste deel afgevoerd via de huid, die warmte aan de omgevende lucht afstaat. Dit kan alleen gebeuren, 

wanneer deze lucht ook circuleert, zodat steeds opnieuw warmte afgestaan kan worden aan steeds nieuwe lucht. 

Wanneer er echter teveel circulatie plaatsvindt, bestaat er kans op een te grote afkoeling en wordt de constante 

lichaamstemperatuur bedreigd. 



Een belangrijke eis die aan onze kleding gesteld moet worden is dus dat ze niet teveel, maar ook niet te weinig 

luchtcirculatie mogelijk moet maken. 

 

Ademen 

Een tweede huidfunctie is het "inademen", waardoor het onder de huid liggende weefsel van zuurstof wordt 

voorzien. Het is daarom van belang dat er een zo zuiver mogelijke lucht aanwezig is in het microklimaat tussen 

huid en textiel, net als bij de "gewone" luchttoevoer bij de longademing. Ook andere stoffen kunnen door de huid 

opgenomen worden uit de omgeving. Deze mag daarom geen schadelijke stoffen bevatten (denk aan insecticiden 

in motechte wol, bacterie giffen of formaldehyde in katoen, dit wordt veelvuldig toegepast!). 

De huid heeft verder nog een "uitscheidende" taak. Voortdurend wordt waterdamp afgegeven aan de omgeving. 

Bij een grotere warmteproductie binnen in het lichaam, veroorzaakt door inspanning of emotie, scheidt de huid 

water af in de vorm van druppels, waardoor er via verdamping nog meer warmte afgestaan kan worden. Het is 

daarom belangrijk dat er voldoende luchtcirculatie is om die verdamping te laten plaatsvinden en het 

microklimaat niet te vochtig te laten worden.  

Er worden via de huid ook veel afvalstoffen uitgescheiden, waardoor deze eigenlijk de naam van "derde nier" 

verdient. Hierbij is het van belang dat deze stoffen definitief aan de omgeving worden afgestaan, zodat de 

kleding eigenlijk het vermogen moet hebben om afvalstoffen (en ook waterdamp) uit de huid eerst op te nemen 

en dan vast te houden of zelfs af te voeren. 

 

Tweede huid 

Als je aan deze belangrijke opname- en afgiftefuncties van de huid denkt, dan zie je ook hoe de kwaliteit van 

onze kleding bijna even belangrijk is als de kwaliteit van ons voedsel, onze ademlucht. De kleding is het stukje 

buitenwereld (milieu) dat het dichtste bij ons is, als een "tweede huid". Het heeft een grote invloed op ons, ook al 

merken we dat lang niet altijd.  

Als je kijkt naar welke textielvezels het beste voldoen aan de eisen die hier gesteld werden naar aanleiding van 

de huidfuncties, dan kom je terecht bij de vezels van dierlijke oorsprong. Wollen, haren en zijden vezels hebben 

heel speciaal het vermogen van voldoende luchtcirculatie, vochtopname en hierdoor: warmte-evenwicht. 

Van wol is het kleed van talloze woestijnbewoners gemaakt en van wol was de kleding van de oude Grieken en 

Romeinen. Onder de wollen wijde mantel, boernoes, toga etc. heerst het ideale microklimaat voor de huid, juist 

ook bij een warm tot heet klimaat. Wol heeft de beste eigenschappen om een goed huidklimaat te vormen. Dit is 

eigenlijk vrij logisch wanneer je bedenkt dat wol de kleding is van schaap, kameel, lama en anderen, die hun 

temperatuur- en ademevenwicht daarin, ook onder sterk schommelende omstandigheden, kunnen handhaven 

(denk bv. aan de snikhete dagen en ijskoude nachten in de woestijn). 
 

Ik zu graag met een paar Eco Team leden eens deze winkel in Zutphen gaan bezoeken. 

 
Groenmarkt 1 

7201 HW Zutphen 

0575-517091 

info@obilot.nl 

 

Openingstijden: 

Dinsdag:     10.00 tot 18.00 uur 

Woensdag:    10.00 tot 18.00 uur 

Donderdag:   10.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag:     10.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag:    10.00 tot 17.00 uur 

Zondag en maandag gesloten 

 

 

Tot slot nog een paar interessante websites: 

 

www.puurwinkelen.nl   voor een overzicht van (web)winkels die duurzame kleding, 

accessoires en dingen voor je huis verkopen. Je kunt zoeken op locatie, product of type 

winkel. 

En zoek op “kledingruilfeest”, “little green dress”,  “hergebruik kleding”, “duurzame 

waardekaart”, “rank-a-brand” etc.       

SUCCES !!    Maria. 


