
E en moderne baby van rijke
ouders draagt tegenwoor-
dig onder zijn ecologische
rompertje een biologisch

afbreekbare bamboeluier. Hij slaapt in
een bedje van hergebruikt steiger-
hout. Zijn moeder gaat gekleed in de-
signjurken van biologisch geteeld ka-
toen. En zijn vader voetbalt in de gere-
cyclede petflessenlijn van Nike.

Als paddenstoelen schieten groene
luxeartikelen uit de grond. Duurzame
kleding en gebruiksvoorwerpen lijken
definitief van hun stoffige imago ver-
lost: goodbye geitenwollen sok, hello
door scharrelrupsen geweven ecozij-
de. De ecoproducten zijn niet alleen
verantwoord, er hangt ook een zweem
van luxe omheen: duurzaam geprodu-
ceerde kleding, make-up zonder scha-
delijke chemicaliën, milieuvriendelijk
parfum, meubels van afvalhout, ecolo-
gische hondenjasjes. ‘Ecolicious’, noe-
men trendwatchers deze nieuwe leef-
s t ij l .

„De opmars van trendy duurzame
producten past in deze tijd”, zegt Hil-
de Roothart, trendwatcher en eigenaar
van trendbureau Trendslator. „Steeds
meer mensen zijn zich bewust van de
schade die de productie van kleding en
gebruiksvoorwerpen toebrengt aan de
aarde. En nu er ecomake-up verkrijg-
baar is en design biojurken, is zo’n
duurzame aankoop nog hip ook.”

In Amerika betuigen filmsterren
openlijk hun steun aan ecokleding en
ecosmetica. Je kunt je dan ook afvra-
gen of een gemiddelde vrouw het
‘Rich Hippie’ parfum koopt omdat het
duurzaam is, of omdat Julia Roberts
het draagt en het een statussymbool is
geworden.

„Inderdaad zijn ecologische produc-
ten nu nog luxe-aankopen”, zegt
Roothart. „Ze worden soms eerder
vanwege de exclusiviteit gekocht, dan
vanwege het milieu. Het is vooral de
elite die zich deze spullen kan permit-
teren. Toch is het vaak ook een intege-
re aanschaf. Er valt immers weinig te
pronken met ecokatoen. Je kunt nau-
welijks zien dat het ecologisch is. Net
zo min als je het kunt ruiken aan par-
fum. Er zijn veel consumenten die,
juist tijdens deze economische crisis,
bewuster aankopen doen. Ze zijn kri-
tischer geworden en kopen liever één
duurzaam artikel dan drie flodders.
Dat duurzame artikel mag dan best
iets duurder zijn.”

De consument heeft dan misschien
goede bedoelingen, maar heeft de pro-
ducent dat ook? „De druk op bedrij-
ven om duurzaam te ondernemen is
groot ”, zegt econoom Jeroen Derwall,
gespecialiseerd in duurzaam onderne-
men en universitair docent in Tilburg
en Maastricht. „Die druk komt van de
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Het is groen
en het kost geld

De ecolicious
of ‘hiphonest’
trend is nu nog
voor de elite

consument, de media en de overheid.
Daarom zetten steeds meer bedrijven
een ‘groene’ tak op, deels om hun ima-
go verantwoord te houden, deels om
de ecoconsument binnen te halen.
Consumenten van luxe ecoproducten
zijn doorgaans hoogopgeleid, rijk en
loyaal: een aantrekkelijke doelgroep
om als bedrijf te bedienen.” Vo l g e n s
Derwall nemen bedrijven nog niet
veel risico in deze groene branche.
„Vaak zorgen ze dat de productie van
duurzame producten niet opgaat in
hun core business”, zegt hij. „Zo kun-
nen ze in tijden van economische ma-
laise die tak makkelijk schrappen.”

Duurzame gympakjes
Een goed imago en een rijk, trouw
klantenbestand; merken die voorheen
geen traan lieten om hun milieuver-
vuilende productie, lanceren nu bij de
vleet ecologische collecties. Het Ne-
derlands elftal speelt komende zomer
in shirts gefabriceerd van gerecyclede
petflessen, Adidas laat Stella McCart-
ney (zelf al pionier met een ecocouture
lijn) duurzame gympakjes ontwerpen
en ook merken als Jackpot en Agnès B.
hebben inmiddels een ecologische kle-
dinglijn. Toch zijn er volgens Root-
hart genoeg designers die het niet al-
leen om het geld, maar ook om de
schone aarde te doen is. „Nike is welis-
waar vooral gezwicht onder druk van
consumentenorganisaties, maar Stella
McCartney, dochter van een verstokt
vegetariër, ontwerpt haar ecocouture
uit overtuiging”, zegt ze. „Ook Nuku-
hiva, de winkelketen van Floortje Des-
sing, is opgericht met idealistische
d o e l e i n d e n .”
De ecolicious of ‘hiphonest ’ trend is

nu nog voorbehouden aan de boven-
laag. Een bijstandsmoeder zal lak heb-
ben aan een duurzaam gekapt houten
hobbelpaard als ze voor een tiende van
de prijs een plastic exemplaar kan ko-
pen. Van concurrentie tussen ecopro-
ducten en niet-ecoproducten is vol-
gens Derwall daarom nog geen sprake.
„Er zijn nog geen subsidies of richtlij-
nen die producenten en consumenten
stimuleren om duurzamer te wor-
d e n”, zegt hij. „Tot dat wel het geval is,
zullen ecologische artikelen luxearti-
kelen blijven.”

Maar trendwatcher Roothart ver-
moedt dat het een kwestie van twin-
tig, dertig jaar is voordat ook de massa
ecoproducten zal omarmen. „Simpel-
weg omdat we geen andere keuze heb-
ben. De brandstoffen raken op, de aar-
de raakt uitgeput.” Roothart vindt het
veelzeggend dat nu al bij de Hema
duurzame kleren te koop zijn. „Het
snobby imago van eco is aan het ver-
d w ij n e n”, zegt ze. „Op een gegeven
moment zal ecologisch katoen regel
zijn, geen uitzondering. Er is een re-
volutie aan de gang met minstens zo-
veel impact als internet en mobiele te-
lefonie. Kinderen zullen hun ouders
later verwonderd vragen waarom zij
vroeger geen duurzame kleren droe-
g e n .”

Als de trend doorzet, zullen de ba-
by ’s van nu over dertig jaar geen ver-
vuilend ondergoed meer aanschaffen,
eten ze patat uit duurzame bakjes, rij-
den in ecologische auto’s en tikken op
biologisch afbreekbare laptops. Wat
nu nog hip en groen is, is dan gewoon,
groen. De baby anno 2040 zal zijn sta-
tusgevoel ergens anders vandaan moe-
ten halen.
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