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Lancering Conscious Leather Foundation tijdens MaterialDistrict Rotterdam Ahoy  

Nieuw platform voor duurzame productie van leer en 
alternatieven voor leer 

 
Op 14 maart wordt de Conscious Leather Foundation gelanceerd. Dit platform promoot duurzame 
productie van leer en verzamelt en deelt kennis over alternatieven voor leer en leerproductie. Ook 
brengt de nieuwe stichting ontwerpers en industrie bij elkaar in samenwerkingsprojecten. Tijdens 
MaterialDistrict Rotterdam (12-14 maart, Ahoy) is een eerste activiteit van het platform te zien: de 
tentoonstelling Like Leather, met verrassende voorbeelden van alternatieven voor leer en leerproductie. 
 
Keerzijde 
Leer gemaakt van dierenhuiden is een prachtig en natuurlijk materiaal, maar de productie ervan heeft een 
keerzijde. Voor het looien worden veel chemicaliën gebruikt en het proces kost enorm veel water. En hoe 
worden de dieren gehouden en behandeld? 
 
Plantaardige materialen 
Bedrijven zoeken naar alternatieven zoals dier- en milieuvriendelijke productiemethoden en –processen. 
Ontwerpers gaan nog een stap verder en bedenken manieren om leer te hergebruiken en te recyclen en te 
verwerken tot nieuwe producten. Sommigen van hen beginnen bij een andere bron zoals de huid van 
vissen of de darmen en blazen van schapen, varkens en koeien - materialen die doorgaans bij het afval 
terecht komen. Ook zijn er ontwerpers die plantaardige materialen gebruiken als alternatief, zoals de bast 
van pijnbomen of de vezels van bananenbomen. De tentoonstelling Like Leather laat een aantal 
verrassende voorbeelden zien.  
 
Consious Leather Foundation 
De Consious Leather Foundation gaat het toenemend aantal initiatieven op dit gebied bij elkaar brengen en 
de groeiende kennis en expertise bundelen en delen. Een belangrijk doel van de stichting is om ontwerpers 
en industrie met elkaar te verbinden in samenwerkingsprojecten om zo productieprocessen te 
verduurzamen en de ontwikkeling van alternatieven te versnellen. Daarnaast wil de Conscious Leather 
Foundation actief werken aan bewustwording door middel van evenementen zoals exposities. 
Initiatiefnemers zijn Leonne Cuppen (Yksi Connect, intermediair en innovator), Simon Angel (ontwerper en 
adviseur duurzame innovaties) en Cees van de Ven (eigenaar Nyvidd, bedrijf in visleer).  
 
Lezingenprogramma 
Naast de expositie Like Leather organiseert de Conscious Leather Foundation tijdens MaterialDistrict 
Rotterdam een lezingenprogramma over dit thema, op 14 maart van 11.00 tot 13.00 uur. Deelnemende 
ontwerpers aan de expositie Shahar Livne en Agnieska Mazur, experts en vertegenwoordigers van de 
industrie zoals Nicoline van Enter (creatief directeur Footwearists) gaan in dialoog met de bezoekers. 
Het programma wordt gemodereerd door Leonne Cuppen (Yksi Connect, ontwerper en intermediair) en 
Simon Angel (sustainable business innovator).  Aansluitend, om 13.15 uur, volgt de officiële lancering van 
de Conscious Leather Foundation.    
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie of voor beeldmateriaal kunt u terecht bij Conscious leather Foundation / +31-(0)40-7805034  / +31-(0)6-10573108- 
connect@yksi.nl / inspired@simonangel.nl 
Torenallee 22-04, 5617 BD  Eindhoven (Strijp-S, ground floor Apparatenfabriek)  
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