
:̂t »;et ï';

DROOMFA
METTOPl

EN F

LASVEGJ I
-ONDRIA

&AAE w<t ïi§§
SHOPPING: GROTE MODE

KLEINE PRIJ ZEN
BELLA&

ANWARHADID
DEBEAUpf'QLDEWJ NK-

«• fa»»»

FOOD
5 KEUKENVLUGGERTJ ES

VOOR EEN LEKKERE LENTE
SEKS

ALLEEN, MET TWEE OF MET DRIE
VAGINALIFTING: ZINS ONZIN
WAT ALS VRIJ EN PIJ N DOET?

DEZE LABELS
ZIJ N ECO-FRIENDLY

BEN J IJ  OOK ZO/N
GROENTIE?

PLANTEN&PLUKKEN
RELAXPLEKJ ES IN DE NATUUR

DE BOOM IN!
DUURZAAM & AVONTUURLIJ K

OVERNACHTEN
BEAUTY: EEN FRISSE GLOED

OPJ ESNOET

^
5"414306"1H752" O 1 6 5 0>|

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.



w groen

GROENE MODE,
1 ZWART OP WIT'

..."p..///////////////////////////////////

£"^ :

,M. Ï
*̂Lt1

t^
il
5

'Duurzaamheid' is naast
'diversiteit ' en  'gender  bending',
een  van  dé modewoorden  van

de laa t ste seizoenen . Niet s t e
vroeg ah  je het  ons vraagt , a lken
doodzonde da t  rampen a ls Rana

Pla^ a  ons wakker  moesten  schud-
den . 'Substa inabkfash ion ', van
ecolabels tot  sei^ oenlo^ e mode.
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Tekst  MARJ OLIJ N VANSLEMBROUCK
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DE CATWALK KLEURT (EEN BEETJ E) GROEN
Steeds meer  h ippe mode- en  accessoirelabels, groot  en  klein , t rekken

de groene kaar t . Wie da t  n iet  doet  en  mater ia len  en  product ieomstan-

digheden  n iet  in  vraag stelt , wordt  daar  steeds vaker  op a fgerekend.
En terech t .

Stella  McCar tney is in  de luxesector  het  bekendste voorbeeld van

hoe duurzaamheid ook gelijk kan  staan  aan  st ijlvoüe, gesofist iceerde
mode. Sinds de opr ich t ing van  haar  modehuis in  2001 bant  de Beaües-

dochter  a lle dier lijke mater ia len . In  de hu idige zomercollect ie slaagde

ze er  bovendien  m om eco-viscose te creëren , gemaakt  van  duurzaam

hout  u it  Zweden . Een  ecologisch  a lterna t ief voor  een  product ie die

wereldwijd een  van  de grote oorzaken  van  ontbossing is. Ook in  haar
collect ie voor  Adidas in tegreer t  ze die duurzame filosofie.

Ker ing, het  luxeconglomeraa t  waar toe McCar tney maar  ook mode-
huizen  a ls Ba lendaga , Gucci en  Sa in t  Laurent  behoren , communiceer t

a ls een  van  de en igen  over  ecologie. Zo heeft  elk merk een  in tern
duurzaamheidsteam en  is er  binnen  de groep een  a fzonder lijke duur -

zaamheidsafdelmg.

Wie mater ia len  en  product ie -
omstandigheden  n iét  in  vraag
stelt^  wordt  daar  ^ teeds vaker

op a fgerekend. En  terech t .

Ook Vivienne Westwood st r ijdt  a l ja ren  voor  het  milieu  en  werpt

zich  op a ls eco-warr ior . Ondanks goeie cijfers krünpte zij haar  bedr ijf

m 2014 in  a ls react ie op de massaproduct ie en  -consumpt ie. De'Save

the Arct ic'-campagne die ze samen met  Greenpeace op poten  zet te,
kan  op de steun  rekenen  van  celebr it ies a ls Georgia  May J agger  en

George Clooney.
Aan de andere kant  van  de oceaan , in  New York, zet ten  merken  a ls
Zero + Mar ia  Comejo en  Tome zich  in  voor  de groene zaak. Voora l de
cleane sn it s van  die laa t ste doen  de har ten  sneller  slaan . Sinds 2013
staa t  het  on twerpersduo Ramon Mar t in  en  Ryan  Lobo op de officiële

NYFW-agenda , een  jaa r  la ter  begonnen  ze zich  in  duurzame mode
te verdiepen  en  daar  zet ten  ze seizoen  na  seizoen  met  succes verdere

stappen  in .

HET GRAS IS OOK BIJ  ONS GROEN
Maar  er  zijn  u iteraard ook ontelbare kleinere, onafhankelijke

labels die ecologie hoog in  het  vaandel dragen . Het  Duit se

Armedangels is er  zo een / een  min imalist isch  label voor

vrouwen en  mannen  da t  100% van  organisch  ka toen

gemaakt  wordt . Het  is een  van  de vele (in terna t iona le
merken  die in  J u t tu  te vinden  zijn , de Belgische con-
ceptstore van  A.S. Adventure waar  duurzaamheid,

ecologie en  fa t r t rade cen t raa l staan . Feist  is iet s

Mpper  en  opzich t iger , de schoenenlijn  wordt
dan  ook in  har t je New York gemaakt . E lke

schoen  wordt  manueel u it  na tuur lijke mater ia -

len  gest ikt . Copa in  Copine van  de Antwerpse
Kat r ien  Smets, eerder  Pas N'Impor te Quoi, is

n iet  enkel van  na tuur lijke mater ia len  gemaakt ,
de collect ies zijn  seizoenloos en  vanaf dit  jaa r  kan

Armedangels,
te koop bi]
concept -store
J ut tu .

<
IIkeCop leeft  in
een  fan tasiewereld,
maarwel één  waar
duurzaamheid de
regel is.

NewYorkse handgemaakte
sneakersvanFeist

Copain  Copine, ecologisch
en  ^ eizoenloos.

Tassen  van  Sophie Recour , u it
vegetaa l gelooid, Belgisch  leer
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ELLE groen
Bruggeling Halewijn  Bulckaen
maakt  zi[n  [uwelen  in  zijn
eigen  boet iekje in  Zweden .

./'"""

Christa  Seya , een  Par ijs label da t  n iet  met  seizoenen , maar  met - edit ies
werkt  Ons favor iete label in  de rekken  van  GraanmarkHS.

je de stukken  van  vor ige collect ies ook la ten  recycleren . Oude t ru i

wordt  yogamat je, zoiet s. Sophie Recour  lanceerde ja ren  geleden  het
kinderschoenenlabel Padoum. In tussen  produceer t  ze m haar  a te-
lier  m Antwerpen  ook een  gelimiteerde tassen lijn . Ze werkt  enkel

met  vegetaa l geloeid leer  da t  ze bij de Belgische leer looier ij Masure
inkoopt . Een  op en  top lokaa l product  dus. Ook Bruggeling Halewijn
Bulckaen  maakt  zijn  juwelen  volledig zelf, maar  dan  wel in  zijn  a telier

in  Kar lskrona , Zweden . Hij werkte ja ren lang voor  modegigant  H&M in
Stockhokn, maar  zijn  eigenzmrugheid en  liefde voor  de na tuur  bracht

hem uiteindelijk naar  het  Metne kuststadje en  naar  een  eigen  boet i&k

met  zelfgemaakte juwelen  en  houten  decospuüen . Vor ig jaa r  won de

Brusselse Üke Cop in  Par ijs het  Future of Fash ion  Program, een  pr ijs
u itgereikt  aan  een  prêt -a -por ter label da t  zich  inzet  om mode eer lijk en

duurzaam te maken . Haar  fan tasier ijke en  kleur r ijke collect ie wordt

volledig m België geproduceerd, met  Europese stoffen . De fin ishmg

touch , borduurwerk etc., gebeur t  in  een  Antwerps a telier .

Ook tweedehandsshoppen  en  recyclage zijn  manieren  om duurzaam
met  mode om. te gaan . Steeds meer  grote modeketens en  -merken

(de H&M-groep, Füippa  K, e.a .) zet ten  h ier  hard op in . Maar  het  kan

ook kleinscha lig. De Gentse Laura  Lemaït re maakt  van  tweedehands
spor t sh ir t s stoere djellaba 's met  hoge sto-eet  credibility.

TIJ DLOOS IS DA SHIT
Bovenvermelde labels Feist  en  Copain  Copine zijn  a llebei t e koop bij
de Antwerpse Graanmarkt  13, de conceptstore (annex restauran t  en

B&B) die enkele maanden  geleden  van , euhm, concept  veranderde.
Na  zeven  jaa r  slaa fs meedraa ien  in  het  klassieke modesysteem beslis-

ten  eigenaars Ilse Comelissens en  Tün Van Geloven  op de rem te gaan

^ We beseften  da t  het
systeem baas van  ons

geworden  was. dus einden
9fy/

we op de rem staan

staan  en  meer  hun  buikgevoel t e volgen . "De dag van  vandaag wordt

het  systeem steeds meer  m vraag gesteld: de seizoenen , het  t empo,
de manier  van  produceren . We beseften  da t  wij n iet  meer  de baas

waren , maar  da t  het  systeem baas over  ons geworden  was", a ldus

Comelissens. Sinds begin  dit  jaa r  hangen  er  in  hun  rekken  enkel sei-

zoenloze labels, soms ook gender - en  maaüoos. Met  andere woorden:
in  plaa t s van  om de zes maanden  een  totaa l n ieuw aanbod te brengen ,
is de winkel in  constan te beweging. "Als het  bu iten  nog zomer  is, heb je

toch  geen  zin  in  wmter jassen? Grote merken  stuurden  in  jun i dozen  vol

win terkleren  op, we werden  daar  doodongelukkig van . Een  stuk kan

ook even  u it  de winkel verdwijnen  om na  een  paar  maanden , a ls het  ons

gepaster  Ujkt , t erug te komen. We werken  aan  een  ordine shop en  ook
daar  willen  we een  beet je cura tor  zijn , elke keer  een  select ie aanbieden .

Tijdloze stukken  dus, een  aankoop die je m de eerste plaa t s met  je har t

doet . Ook het  concept  van  solden  gooien  Ilse en  Tim overboord. "Het

eerste weekend van  de of&dële solden  ha len  we de winkel leeg en  ver -

kopen  we tweedehandsstukken  van  onze klan ten . Bedoeling is da t  die

elk seizoen  hun  kleerkast  opru imen en  een  paar  stuks kiezen  waarvan
ze a fscheid wiüen  nemen. Voor  de stukken  die verkocht  zijn , kr ijgen  ze

een  aankoopbon/ op die manier  verdienen  ze hun  eigen  solden . Maar  we

gaan  onze eigen  collect ies dus n iet  aan  verminderde pr ijzen  verkopen ."
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