
‘Een goede aanschaf, heb ik ab-so-luut nodig’, gaat het door m’n hoofd als  ik de pinpas door het 

apparaat haal. Deze keer betreft het geen vrolijke zomerjurk maar twee prachtige mosgroene 

Eames bureaustoelen. Een fikse investering want deze pareltjes zijn tweedehands of misschien 

wel derdehands, maar nog geen kras of vlek te bespeuren. Nadat ik mezelf voldoende heb over-

tuigd realiseer ik me dat ik een enorme bijdrage lever aan het milieu. Ik sta hier tenslotte duur-

zaam te consumeren! Maar hoe groen is eigenlijk de rest van mijn inventaris?

Hout is een duurzaam materiaal, maar de daarmee gepaard gaande ontbossing is slecht. Gebruikt 

hout is een alternatief, net als bamboe. Dit gras groeit snel,  kan zonder bestrijdingsmiddelen 

worden geteeld en is daarmee het milieuvriendelijkste materiaal. Het wordt toegepast in de 

bouw, in meubilair en zelfs in textiel. Badhanddoeken van bamboe zijn mij wel toevertrouwd, ze 

zijn ook nog eens heerlijk zacht en licht in gewicht.

Zowel metaal als plastic is recyclebaar en dus minder milieubelastend dan ik zelf had bedacht. 

Een fijn voorbeeld is de Nine-O Chair ontworpen door Ettore Sottsass,  voor tachtig procent 

gemaakt van gerecycled aluminium.

Meubels moeten demonteerbaar zijn om te kunnen recyclen want zo zijn materialen goed te 

scheiden. Een extraatje hierbij is dat deze meubels makkelijk zijn te repareren. Sleetse stoffering 

is te vervangen door eigentijdse en kapotte onderdelen door werkende. De levensduur schiet 

onevenredig omhoog.

Producten die giftige gassen uitscheiden kan ik beter vermijden. ‘Naar nieuw ruiken’ is lekker, 

maar vaak juist het bewijs voor de aanwezigheid van gifstoffen. Strijkvrij Easy Care textiel bevat 

formaldehyde, dus beter de bout op een gekreukt laken en een groene daad is verricht.

Een alternatief voor leren fauteuils is vegetal leather. Dit plantaardige leer wordt gemaakt van 

natuurlijk rubber. Het meubelmerk Moroso introduceerde dit een paar jaar geleden al als stoffe-

ring voor de Fjord fauteuil. 

Investeren in kwaliteit loont. Om de vijf jaar een doorgezakte bank vervangen is uiteindelijk  

duurder dan één keer je spaargeld uitgeven aan een topstuk. En je zit waarschijnlijk ook nog op 

een exclusief ontwerp.

De aanschaf van tweedehands meubels belast het milieu in het geheel niet. Fijn voor mij:  

de gifstoffen zijn al opgelost. Fijn voor het milieu: het meubelstuk gaat nog een generatie mee.

Als een meubelstuk toch bij het grof vuil moet, zet ik dit een paar uur voor de ophaaldienst komt 

op straat, in de hoop dat iemand het eerder meeneemt en mijn oude waar een nieuw onder-

komen geeft. Zo ben ik zelf ook aan een paar mooie designklassiekers gekomen. Ze stonden 

gewoon bij mij op de stoep, helemaal gratis.
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