
De meerderheid van de Nederlanders (68%) vindt dat wa-
tervervuiling door productie van kleding in ontwikkelings-
landen moet worden voorkomen. Als het echter op hun 
eigen (koop)gedrag aankomt, is nog maar een zeer klein 
deel van de Nederlanders bezig met vervuiling van water 
en/of natuur. Dit blijkt uit een studie onder ruim 1.200 
Nederlanders van NCDO Onderzoek. Biologisch katoen, 
maar ook grondstoffen als lyocell, bamboe en linnen zijn 
duurzame alternatieven voor katoen. Slechts vijf procent 
van de Nederlanders koopt vaak of altijd kleding die ge-
maakt is van dit type duurzame grondstoffen. Het kan zijn 
dat Nederlandse consumenten de verantwoordelijkheid 
voor watervervuilende textiel meer bij producenten en 
verkopers leggen dan bij zichzelf. Mogelijk weten Neder-
landers daarnaast niet hoe zij hun kledingkast duurzamer 
kunnen maken.

De watervoetafdruk van de meest populaire grondstof voor 
textiel, katoen, is relatief groot. Dat komt omdat er veel wa-
ter nodig is om katoen te verbouwen maar ook omdat het 
erg watervervuilend is om ruwe katoen te verwerken tot 
kleding en andere textielproducten. Zo worden er bij het 
verven en bewerken van katoen veel chemicaliën gebruikt. 
Met het kopen van nieuwe T-shirts en spijkerbroeken ver-
bruik je als Nederlanders dus ongemerkt erg veel schoon 
water. Water dat veelal wordt onttrokken aan gebieden 
waar water al schaars is. Met de opkomst van fast fashion 
– waarbij kledingmerken vaak met een nieuwe collectie 
goedkope kleding komen die aansluit bij nieuwe en wisse-
lende modetrends – groeit de noodzaak om waterverbruik 
door kleding zo klein mogelijk te houden. 
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Ik koop kleding die gemaakt is van biologisch
katoen of andere duurzame grondstoffen

Nederlandse kledingmerken moeten voorkomen
dat de productie van hun kleding bijdraagt aan

watervervuiling in ontwikkelingslanden

Figuur 1 Nederlandse kledingmerken moeten 
voorkomen dat de productie van hun kleding 
bijdraagt aan watervervuiling in ontwikkelings-
landen (% (helemaal) mee eens); Ik koop kleding 
die gemaakt is van biologisch katoen of andere 
duurzame grondstoffen (% vaak/altijd). 
Gewogen resultaten, (ongewogen) n = 1.237.

Meer weten? 
Op www.ncdo.nl/weten is meer onderzoek over water en klimaatverandering te lezen. Surf naar OneWorld.nl/water voor 
tips en informatie over actuele watervraagstukken. 

http://www.ncdo.nl/weten
http://www.OneWorld.nl/water 

