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De documentaire True
Cost deed me beseffen dat
de textielindustrie een van
de meeste vervuilende in-
dustrieën is.
De prijs van kleding daalt nog
steeds, terwijl de prijs die
mens en milieu betalen im-
mens groot is. Daar wil ik ver-
andering in brengen. Door
duurzame en eerlijk geprodu-
ceerde kleding te kopen en te
verkopen kunnen we zorgen
dat de textielindustrie deel
gaat uitmaken van een circu-
laire economie. Ik ben in ge-
sprek met partijen om deze
droom waar te maken. Zo
kwam ik terecht bij City-
Lab010. Ik hoop dat zij mij ver-
der kunnen helpen. Met start-
kapitaal, maar ook door mij in
contact te brengen met bedrij-
ven die de plastic én textielin-
dustrie opnieuw willen uitvin-
den. CityLab010 investeerde
in BlueCity [zie artikel NPEP 8;
red.] dus ik weet dat zij de cir-
culaire economie en innovatie
een warm hart toedragen.

Ik ben aangesloten bij Par-
ley for the Oceans, een in-
ternationaal netwerk van
kopstukken.
Ze zijn afkomstig uit de kunst
en wetenschappen en werken
samen om de oceanen te ont-
doen van de plastic soep. On-
langs hebben zij in samenwer-
king met Adidas een sport-
schoen ontwikkeld die volle-
dig gemaakt is van plastic
afval uit de oceanen. Zij gelo-
ven dat de grootste kracht van
verandering in de handen van
de consument ligt. Daarom
heb ik destijds FLYRD ontwor-
pen, een tijdloos en multi-
functioneel kledingstuk waar-
mee je wel twaalf verschillen-
de outfits kan maken. Zo in-
vesteer je in een kledingstuk
dat lang meegaat en dat je vol-
gend jaar ook nog wil dragen.
Van de reststoffen die nu over-
blijven, creëer ik bijpassende
hoeden en hoofdbanden en
verkoop ik Pleurt op met je
Plastic-tassen van Verdraaid
Goed. Een deel van de op-
brengst van mijn hoeden gaat
naar de Daniel den Hoed
Stichting. Zo probeer ik nieu-
we verbindingen te leggen om
Rotterdam een stukje groener
én socialer te maken.”

Ik laat mijn kledingstuk-
ken produceren in het
naaiatelier van Talent-
fabriek010.
Zij werken met vrouwen die
geen opleiding en geen werk-
ervaring hebben. Ze krijgen
zo de kans om hun talenten te
ontwikkelen, werkervaring
op te doen en zelfs een mbo-

diploma te halen. Er komt
geen sweatshop uit een ver
land aan te pas bij mijn FLYRD.
Het kledingstuk wordt ge-
maakt door en voor vrouwen
uit Rotterdam. Maar het kan
nog veel duurzamer. Iemand
die al veel heeft geëxperimen-
teerd met textiel gemaakt van
plastic, is de Rotterdamse mo-
deontwerpster Monique Col-
lignon [afgestudeerd aan de
WDKA Rotterdam; red.]. Haar
Conscious Collection , die ze
vorig jaar bij de Fashion Week
presenteerde, is volledig ge-
maakt van gerecyclede PET-
flessen. 

Ze is de eerste ontwerpster
ter wereld die deze grond-
stof in een haute couture-
collectie verwerkte.
Hiervoor werkte Monique sa-
men met Monique Maissan
van Waste2Wear. Vanuit
Shanghai runt deze Neder-
landse ondernemer het inter-
nationale textielconcern
Vision Textiles. Vision Textiles
produceert onder meer voor
Claudia Sträter, Mart Visser en
Wehkamp. Om een alternatief
te bieden voor het vervuilen-
de productieproces met veel
chemische verf en waterver-
spilling richtte ze het merk
Waste2Wear op, dat gebruikte
plastic flessen als grondstof
voor textiel gebruikt. Bij dit
productieproces worden plas-
tic flessen verzameld, geperst
en gesorteerd, vervolgens ka-
potgesneden, gewassen en
vermalen tot granulaat. Hier-
uit wordt garen gesponnen
waarmee ze zelfs op zijde lij-
kende stoffen kunnen maken.

Ook voor textiel verven zijn
milieuvriendelijke oplos-
singen bedacht.
Dyecoo uit Delft verft textiel
met behulp van het broeikas-
gas C02. Deze verfmethode
maakt het gebruik van veel
water en chemicaliën overbo-
dig. De inzet van broeikasgas
heeft meer voordelen: de pro-
ductie is korter, het energie-
verbruik is 30 tot 50% lager en
er is minder kleurstof nodig
en dus kost de productie min-
der. Hoe mooi zou het zijn als
we al deze spaken kunnen sa-
menbrengen tot een Rotter-
dams vliegwiel waarmee we
op weg kunnen gaan naar een
betere toekomst? Ik doe er in
elk geval mijn stinkende best
voor en hoop dat mijn droom
een gedeelde droom wordt
van alle Rotterdammers. Hoe
meer spaken, hoe sterker het
wiel. Samen zorgen we voor
voldoende brandstof waar-
mee we vooruit kunnen.

““IIkk ddooee 
eerr iinn eellkk

ggeevvaall mmiijjnn
ssttiinnkkeennddee
bbeesstt vvoooorr””

Modeondernemer Jenny Netten wil een
textielfabriek neerzetten in de
Rotterdamse haven. Een fabriek waar
textiel wordt geweven van garen, gemaakt
van plastic soep uit de Maas, en geverfd
met behulp van broeikasgas. Op die
manier wil ze lokaal geproduceerde en
duurzaam verantwoorde ‘soepjurken’
verkopen in haar mobiele winkel.

Lucette Kneefel, Sarina Baxen Lucy Azatyan filmden enfotografeerden hun ontmoe-ting met Jenny Netten enhaar multifunctionele kle-dingstuk FLYRD. Bekijk hetfilmpje op www.denieuwspe-per.nl en www.citylab010.nl.Dit artikel en het filmpjekwamen tot stand in samen-

werking met CityLab010, dewerkplaats voor de stad vanmorgen. Hier ontmoetenmensen met goede ideeën enhart voor Rotterdam elkaar.Plannenmakers kunnen hunplan tot 1 juni aanmeldenvoor een financiële bijdragevan CityLab010. Daarnabekijkt de gemeente welke

plannen hiervoor in aan-merking komen. Ben jijeen dromer, denker ofdoener en loop je met eenplan rond? Wees er dandus snel bij!
Voor meer informatie en de procedure kijk op www.citylab010.nl.

Studenten van de Dutch Filmers 
Academy doen verslag voor CityLab010

Dochter van een sleepbootka-
pitein, geboren op Katen-
drecht. Zwerft met haar mo-
biele winkel Look for Detail de
Benelux door om multifunc-
tionele kledingstukken aan
de vrouw te brengen. Maat-
schappelijk verantwoord en
lokaal geproduceerd onder
haar label Dresscode010. On-
langs genomineerd voor de
Freelancer of the Year-awards.

Wie is
Jenny
Netten?

Vissen naar plastic
in een sloep van
oude flessen
Je kunt mensen vertellen overde ellende van de plastic soepin de oceaan. Maar je kunt zeook laten zien hoeveel plasticer in Rotterdam ronddrijft. Enwat je daar zoal mee kuntdoen. Karin Hille van PlasticCircle koos voor het laatste. Zeontwikkelt educatieve pro-gramma’s over plastic afval,zodat mensen zich bewusterworden over de waarde vanplastic afval als grondstof. Karin Hille: “Van plastic datwij met bedrijven en scholenopvissen en inzamelen, bou-wen wij de sloep. Deze PlasticWhale wordt vervolgens inge-

zet voor nieuwe activiteiten.Denk aan het Oud Rotter-damsch Plastic Visschen op 30juli, de dag na de straatparadevan het Zomercarnaval. Ook hebben we een dop-pen-inzamelprogramma voorscholen ontwikkeld. Klassendie 1500 doppen inleveren,krijgen als beloning een vro-lijk gekleurde knikkertegel –gemaakt van gerecycled plas-tic. Voor bedrijven bestaansoortgelijke trajecten. Zo kanhet intern scheiden van afvalbeloond worden met bijvoor-beeld een bank van oud plas-tic.” (Ilja Post)

Buurten sparen
voor plastic 
straatmeubilair
Community Plastics, onder-deel van Blue City, wil doorheel Rotterdam PlasticLabsopzetten waar buurtbewonershuishoudelijk plastic inzame-len. Van het gerecyclede plas-tic worden onder meer vogel-huisjes en knikkertegels ge-maakt.Productontwerper FransTaminiau timmert flink aan deweg met Community Plastics.Dat is volgens hem hard nodig,want: “Overheidscampagnesproberen mensen over te ha-len om plastic te scheiden, zo-dat het weer kan worden her-gebruikt. Maar dat doet noglang niet iedereen even trouw.Deels omdat het milieu niet zotastbaar is. Door huishoudelijkplastic te recyclen tot vogel-huisjes, plantenbakken ofstraatmeubilair geven wijwijkbewoners een goede redenom plastic in te zamelen. Endit plastic in de buurt te hou-

den. Want hoe meer plastic jesamen inzamelt, hoe leuker depublieke ruimte wordt. Ander-halve kilo plastic is voldoendeom een vogelhuisje van te ma-ken. Voor een knikkertegelheb je zo’n vier kilo plastic no-dig, voor een bankje of plan-tenbak een veelvoud daarvan.Vandaar ons motto: geen plas-tic meer de wijk uit.”Community Plastics wil inRotterdam PlasticLabs opzet-ten waar het plastic wordt ver-zameld en verwerkt volgenshet ‘open-keukenprincipe’:“Mensen kunnen zien wat ermet hun plastic gebeurt eneventueel zelfs meedraaien inhet recyclingproces. De krachtvan dit project zit ’m vooral inhet kleinschalige. Het gaat er-om dat buurtbewoners samenplastic inzamelen voor pro-ducten die hun eigen wijk leu-ker en leefbaarder maken.” (Il-ja Post)
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