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Tweedehands kleding 
En lekker gewinkeld in je eigen kast? Of miste je nog iets? Als je op zoek gaat naar een aanvulling op 
je garderobe, bepaal dan altijd vooraf het volgende: 

1. Weet wat je wilt (trui, blouse, shirt, rok, broek) 
2. Welke eisen heb je qua  

a. Stijl 
b. Pasvorm 
c. Kleur 
d. Materiaal 

3. En bepaal je budget. 
Zo laat je je minder snel verleiden tot iets wat je eigenlijk niet nodig hebt. 
 
Deze vlog gaat over tweedehands winkelen. Tweedehands kleding kopen of ruilen KAN namelijk een 
duurzame manier van winkelen zijn. Maar het maakt wél uit waar je dan die tweedehandskleding 
koopt. Sommige winkels (ketens van tweedehandswinkels of sommige online winkels waar 
tweedehandsmerkkleding wordt verkocht) kopen hun tweedehandskleding in via grote distributeurs. 
Zo kan het zijn dat je tweedehands jas al de halve wereld rond is geweest voor het te koop aan 
wordt geboden. Niet erg duurzaam toch?  
 
Hoe kan het dan wel? 
Ruil je kleding met familie of vrienden of koop het bij een lokale tweedehandswinkel, die het textiel 
lokaal inzamelt. Zoals de kringloopwinkel in Leusden. 
 
[Gerko Kolbach, manager van de Kringloopwinkel in Leusden:] 
“Ik ben Gerko en we staan hier op de kledingafdeling van de kringloop in Leusden. Je kent misschien 
onze kledingbakken wel. Alle kledingbakken in Amersfoort en Leusden zijn van de kringloop. Alle 
kleding die u daarin doet, gaat naar het sorteercentrum. Die bekijken wat het allemaal precies is en 
op die manier kunnen wij het weer terug bestellen als dameskleding, herenkleding, beddengoed. En 
zo komt het weer terug bij ons terecht. 
 
Behalve kleding krijgen we natuurlijk ook veel ander textiel binnen, bijvoorbeeld lappen stof of 
borduurwerken. Dus toen hebben we een paar jaar geleden een atelier opgezet bij onze kringloop in 
Amersfoort en die maken daar bijvoorbeeld van dekens mooie kussens, maar er worden ook tassen 
gemaakt en kleding, zodat al die dingen geupcycled kunnen worden en een leuke andere 
bestemming krijgen.” 
https://www.kringloopamersfoortleusden.nl/winkelen/ekstertassen-en-huislijnartikelen/ 
 
Upcyclen. Dat is ook een goede tip! Upcyclen betekent dat je bestaande materialen verwerkt tot een 
nieuw product, waarbij het materiaal in tact blijft. Dat kun je doen met allerlei oude materialen, dus 
ook met textiel. Kijk voor inspiratie eens op het bord Recykleren op Pinterest. 
https://nl.pinterest.com/recykleren/.  
 
En doe vooral mee met de ontwerpwedstrijd tijdens de Duurzaam Doen weken. Kijk op 
https://www.modani.nl/c-5458254/ontwerpwedstrijd-van-oud-naar-nieuw/. We zijn benieuwd naar 
je inzending. 
 
Meer lezen 
Tips voor het kopen van tweedehandskleding: https://www.hetkanwel.nl/2019/06/05/tweedehands-kleding/ 
 
Hoe duurzaam is tweedehands kleding? 

• https://www.projectcece.nl/blog/zo-duurzaam-is-tweedehands-winkelen-en-waar-je-op-moet-letten/ 
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• https://www.projectcece.nl/blog/voor-eens-en-altijd-waarom-tweedehands-
kleding-niet-per-definitie-duurzaam-is/ 

• https://decorrespondent.nl/10354/is-het-kopen-van-tweedehands-kleding-wel-zo-duurzaam-en-nog-
zes-vragen-en-antwoorden-over-vintage/4171292352172-40684ff1 
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