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ADVERTENTIE

Duurzaamheid en de mode-industrie, ze 
worden meestal niet in één adem genoemd. 
De mode-industrie is, na de olie-industrie, de 
grootste vervuiler ter wereld. Toch zijn er tal van 
initiatieven om duurzaamheid in de modewereld 
te vergroten. Steeds meer consumenten zijn 
zich bewust van de vervuilende gevolgen van de 
mode-industrie en de roep naar duurzaamheid 
groeit. Maar wat is duurzame mode eigenlijk? 
Docent Marjolein van Houten: „Voor mij is 
duurzame mode, mode dat op een verantwoorde 
en eerlijke manier is gemaakt. Maar ook dat je 
nadenkt over wat de consequenties zijn voor 
het maken van de kleding en dat het niet in een 
fabriek wordt gemaakt onder mensonvriendelijke 
omstandigheden. En zijn de materialen van 
de kleding die je koopt bijvoorbeeld goed 
afbreekbaar?”
Duurzaamheid leeft niet alleen onder docenten 
van het Alfa-college. „Ook studenten vinden het 
belangrijk”, beaamt Marjolein van Houten. 

Naast de opleiding Specialist mode/maatkleding 
heeft het Alfa-college sinds 2018 de opleiding 
Junior stylist aan het onderwijsprogramma 
toegevoegd. Een Junior stylist werkt samen 
met een Hoofd stylist aan het ontwerpen van 
een nieuwe kledingcollectie. De school wil 
zelfbewuste, ondernemende studenten afleveren 
die willen werken aan een betere wereld. Met deze 
opleiding gaan studenten samen met docenten op 
zoek naar duurzame oplossingen binnen de mode-
industrie.

gedaan. Deze oude ambacht is weer in opkomst. 
Studenten van de modeopleiding experimenteren 
volop met deze plantaardige verfstoffen. Op de 
Friese boerderij van Claudy Jongstra mogen 
studenten bijzondere bloemen plukken om 
kleurstoffen van te maken. En binnenkort gaat 
de klas met Jongstra naar Bakkeveen om de 
Drentse heideschapen te bekijken en schapenwol 
te wassen. De kunstenares verwerkt deze wol in 
haar kunstwerken.

Uitblinkers
„Het is heel mooi om te zien hoe studenten 
uitblinken in hun passie. Hoe ze een stage weten 
te bemachtigen bij modeontwerpers als Jan 
Tamineau of Bas Kosters. Dat geeft heel veel 
energie. Er is zelfs een alumnus die de trouwjurk 
voor mijn collega heeft gemaakt.”  
Hoe de modeopleiding er over 10 jaar uitziet?  
„De opleiding blijft aansluiten bij de laatste trends 
die plaatsvinden in de maatschappij, maar ook 
op het gebied van duurzaamheid, technologie en 
digitalisering. We willen studenten meenemen in 
de continue veranderingen, zodat ze een nieuwe 
en andere blik op mode krijgen. Verder hoop ik 
dat we samen met studenten mooie ontdekkingen 
hebben gedaan voor een duurzame maatschappij. 
Bijvoorbeeld dat visleer een materiaal is dat je écht 
kunt gaan dragen,” aldus Marjolein van Houten.
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Mode en duurzaamheid: 
het kan

Het Alfa-college heeft de ambitie 
om dé duurzame modeacademie 

van het Noorden te worden. 
Studenten van de modeopleiding 

onderzoeken de mogelijkheden 
voor duurzame oplossingen in de 
mode-industrie. Want hoe maak 

je mode duurzaam?  
Kan je kleding maken van 

vishuiden? En hoe maak je 
duurzame verfstoffen? 

Docent Marjolein van Houten kleedt de paspop aan.  (Foto: Jan Willem van Vliet)

Claudy Jongstra
Experimenteren en onderzoeken doen studenten 
in het Fabric Lab. Het Fabric Lab is gevestigd 
in een oud kantoorpand. Daar onderzoeken 
studenten verschillende materialen, technieken 
en oude ambachten. De ruimte is voorzien van 
kookplaten, wasbakken, natuurlijke kleurstoffen 
en andere benodigdheden om te testen of 
verschillende materialen en stoffen geschikt zijn 
voor een duurzame wereld. 
Van Houten: „Er lopen verschillende projecten 
om samen met studenten op zoek te gaan naar 
duurzame oplossingen. Wij werken bijvoorbeeld 
samen met kunstenares Claudy Jongstra. Zij 
werkt op een duurzame manier met natuurlijke 
producten. Jongstra is gefascineerd door wol dat 
op ambachtelijke wijze vervilt wordt. Ze staat 
bekend om haar grootschalige, textiele werken.”
Het verven van stoffen gebeurt meestal met 
chemische middelen. Deze chemische middelen 
zijn vaak zeer belastend voor het milieu en de 
mensen die hiermee werken. Maar hoe reduceer 
je het gebruik van verfstoffen? Door alleen de 
stof te bedrukken wat echt nodig is voor het 
maken van het kledingstuk. Zo hebben studenten 
digitaal patronen getekend, een print gemaakt 
voor deze patronen en deze laten afdrukken 
bij een drukkerij. Een andere manier om het 
menselijk welzijn en het milieu te ontlasten is 
door te verven met natuurlijke materialen. Door 
gebruik te maken van plantaardige verfstoffen 
zoals indigo, uienschillen, spirulina, meekrap en 
kurkuma. Het is niet nieuw, het werd vroeger al 


