
 

 
 

 
 

 
                   Persbericht 2 oktober 2018 

 
Like Leather – alternatieven voor leer 
 
Van visleer tot slippers van palmbladeren, en van leerachtige accessoires van dierlijke darmen 
en blazen tot een notitieboekje met een kaft gemaakt op basis van koffiedik. Ontwerpers 
bedenken allerlei duurzame alternatieven voor leer. Of ontwikkelen manieren en methoden om 
leer een langere levensduur te geven of te recyclen. Van 20-28 oktober is bij Yksi Expo de 
tentoonstelling Like Leather te zien met achttien verrassende voorbeelden. 
 
Keerzijde 
Leer is een prachtig materiaal, maar de productie ervan heeft een keerzijde. Hoe worden de 
dieren gehouden en behandeld? Het looien is in de loop der tijd minder vervuilend geworden, 
maar er worden nog steeds veel chemicaliën gebruikt. En het kost enorm veel water.   
 
Circulaire economie 
De tentoonstelling Like Leather laat een aantal producten, concepten en productiemethoden  zien 
van ontwerpers die zoeken naar alternatieven voor leer. Vanuit de wens om een bijdrage te 
leveren aan een circulaire economie en een duurzame wereld.  
Sommige van hen beginnen bij een totaal andere bron – de huid van vissen bijvoorbeeld, of de 
darmen en blazen van schapen, varkens en koeien. Materialen die doorgaans bij het afval terecht 
komen. Ook zijn er ontwerpers die plantaardige vezels gebruiken zoals de bladeren van een 
palmboom. En zelfs van koffiedik kun je een kaft maken voor een notitieboekje. Weer andere 
ontwerpers proberen de levensduur van leer te verlengen of lederwaren te recyclen. 
 
De tentoonstelling Like Leather is samengesteld door Leonne Cuppen, Daria Biryukova en Sabine 
Silaraja. Zie ook www.yksiexpo.nl 
 
Mede mogelijk gemaakt door: Yksi Connect & Trudo 
 
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie of voor beeldmateriaal kunt u terecht bij: 
Leonne Cuppen - 040-7805033 - expo@yksi.nl - www.yksiexpo.nl 
Torenallee 22-04, 5617 BD  Eindhoven (Strijp-S, ground floor Apparatenfabriek)  
 
Yksi Connect verbindt ontwerpers met de industrie, biedt inspiratie, geeft richtingen aan en legt vraagstukken bloot. 
Zij haalt haar kracht uit samenwerkingsverbanden en kruisbestuivingen. 
Yksi Expo organiseert tentoonstellingen waarbij het werk van Nederlandse ontwerpers centraal staat. 
 
 


