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Geschiedenis van textiel
Textiel is essentieel voor ons dagelijks leven. We kunnen ons geen
wereld voorstellen zonder textiel, aangezien het wordt gebruikt in
kleding en schoeisel, maar ook in veel andere producten zoals
tapijten, handdoeken, beddengoed en gordijnen. Om deze reden
hebben we een lange geschiedenis met textiel. Katoen wordt
bijvoorbeeld al gebruikt sinds 5.000 voor Christus.
De massaproductie van kleding begon ongeveer halverwege de 19e
eeuw, toen sommige fabrikanten kleding begonnen te produceren
die niet van te voren gepast hoefde te worden. Mode werd een
gevestigde industrie tegen het midden van de 20e eeuw, toen mode
massaproductie begon te worden. Door de toenemende
massaproductie van consumptiegoederen tegen lagere prijzen en
met een wereldwijd bereik, is duurzaamheid een urgent probleem
geworden onder politici, merken en consumenten.
Toen 1132 mensen stierven bij de ineenstorting van de
kledingfabriek in Dhaka (bekend als het Rana Plaza-ongeluk), diende
dit als een wake-up call voor de wereldwijde mode-industrie en
genereerde het momentum om te opereren in een duurzamere
(mens-, dier- en planeetvriendelijke) manier.
Een van de uitdagingen waarmee wereldwijde modemerken worden
geconfronteerd is de noodzaak om minder vervuilende middelen te
gebruiken. Textielproducenten kijken bijvoorbeeld naar het gebruik
van hernieuwbare grondstoffen (biomassa) als grondstof voor hun
productie. Dit kan bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering
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Geschiedenis van textiel:
Een tijdlijn
5000 BC

Eerste gebruik van katoen

100 BC – 1400 AD

1940

Introductie synthetische vezels

Einde van de 20ste
eeuw

2013 AD

Handel met Azië, Zijderoute

Overgang naar een consumptie
gedreven cultuur, verplaatsing van
productie naar Azië

Rana Plaza fabriek stort in.
Consumentenbewustzijn en start van een
nieuwe transitie?
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Hoe wordt textiel gemaakt?
Het productieproces van textiel is erg afhankelijk van het type textiel.
Synthetisch textiel, zoals nylon en polyester, wordt gemaakt van minerale
olie, een fossiele grondstof, terwijl andere stoffen, zoals katoen en modal,
worden gemaakt van biomassa, een hernieuwbare grondstof.
Twee voorbeelden van het productieproces van startmateriaal tot
eindproduct worden hieronder weergegeven. Merk op dat dit niet weergeeft
wat er gebeurt met het textiel aan het einde van zijn levensduur.

Synthetisch
Garen/doek
Polymeren

Kleding in de
winkel

Raffinaderij
Olie reserve

Semi-synthetisch
(bosbouw)
Garen/doek
Cellulosepulp
Houtsnippers
Bos
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Kleding in
de winkel

Het probleem van de
huidige textiel
Elke Europese burger verbruikt gemiddeld ongeveer 26 kg textiel per
jaar, voornamelijk gemaakt van katoen en synthetische materialen.
Katoen is een zeer dorstig gewas, waarvoor 2700 liter water nodig is wat iemand in tweeënhalf jaar drinkt - om een katoenen overhemd te
maken. De katoenteelt is ook verantwoordelijk voor het intensieve
gebruik van chemicaliën (insecticiden en pesticiden), wat leidt tot
waterverontreiniging.
Synthetische materialen zijn materialen die op dezelfde manier uit
minerale olie worden gemaakt als kunststoffen. Daarom kampt
synthetisch textiel met dezelfde milieuproblemen als plastic: het draagt
bij aan de uitstoot van broeikasgassen, de bron van de opwarming van
de aarde en vervuiling door microplastics.
Het meeste textiel dat we in de EU gebruiken, wordt geproduceerd in
Azië, waar de productie niet altijd op een rechtvaardige manier
plaatsvindt. Vaak ontvangen de mensen die betrokken zijn bij het
maken van het textiel, zoals de boeren en kleermakers, geen eerlijk
inkomen.
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Bio-economie en textiel
Een alternatieve manier om biobased textiel te produceren is door uit te
gaan van biomassa in plaats van minerale olie. Dit is het idee van de
bio-economie, dat in de factsheet bio-economie nader wordt toegelicht.
Er zijn twee biobased opties. De eerste is natuurlijk textiel, zoals wol,
linnen en katoen. Een tweede optie zijn bio-synthetische vezels, waarbij
biomassa wordt verwerkt tot vezels die op plastic lijken.
Beide biobased materialen zijn bedoeld om de huidige problemen met
de textielproductie aan te pakken. Het gebruik van biomassa in plaats
van minerale olie vermindert de CO2-uitstoot. Biologisch afbreekbaar
textiel voorkomt vervuiling door microplastics in de oceaan en het
vermijden van katoen vermindert het gebruik van water en giftige
chemicaliën en kan een eerlijke prijs voor biomassa kan
plattelandseconomie stimuleren. Desalniettemin, de duurzaamheids
probleem van textiel zijn echter te divers en te complex om met één
type biobased textiel op te lossen. Daarom zijn er veel verschillende
biobased textiel types ontwikkeld.
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Meer weten?
Films en foto's
• “Call to Action” Animatie met oproep
tot actie van de Ellen McArthur
Foundation
• De naakte waarheden over mode
• BioCannDo: een biobased T-shirt testen
• De tentoonstelling in Nairobi “Forests
for Fashion”
• UNTV over hoe duurzame mode eruit
kan zien
• Foto's van de “Forest for Fashion” New
York tentoonstelling
Technische leesstof
• “Quick guide” over biosynthetics van
Textile Exchange, een internationale
non-profitorganisatie die zich richt op
duurzaam textiel. Een beknopt document
over de huidige status van textiel in de
bio-economie, met de belangrijkste
voordelen en zorgen.
• Brochure met voorbeelden en context
over duurzame mode uit
bosbouwproducten.
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In de reeks Allthings.bioPRO factsheets worden, naast bio-economie in
het algemeen, vier thema’s besproken:
•
Kinderen en onderwijs
•
Werk en carrière
•
Mode en textiel
•
Levensmiddelenverpakkingen
Factsheets zullen in de loop van het project (sept.’20 - aug.23) worden
verfijnd en uitgebreid aan de hand van feedback van burgers en
experts. De meest actuele factsheets zijn te vinden op de
projectwebsite, www.allthings.bio.

Voor meer informatie neem contact op met
projectcoördinator Anne Warnig, a.warnig@fnr.de
of met één van de Nederlandse projectpartners:
Thema Levensmiddelenverpakkingen:
Maarten van Dongen, Dongen@natuurenmilieuoverijssel.nl
Thema mode en textiel:
Rosanne van Miltenburg, rosanne.vanmiltenburg@fashionforgood.com
Algemeen:
John Vos, vos@btgworld.com
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