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lijst van leuke duurzame merken voor je interieur 



 

Bij het duurzaam shoppen let je op materiaalgebruik, productie, modulariteit & kwaliteit 

Kies natuurlijke materialen, biobased of met low impact (gerecycled).  
Of circulair, materialen en grondstoffen die aantal keer hergebruikt kunnen worden. 
Circulaire producten hebben een gesloten keten, met een productiepaspoort, waarin 
het productiecyclus, grondstof, waar en door wie de productie gedaan wordt en onder 
welke omstandigheden en het kan gerecycled worden.  

Kies en koop lokale producten, Dutch design, en als je toch iets wilt dat uit het 
buitenland moet komen, kijk dan of ze Fairtrade zijn. En bedenk dat kwaliteit langer 
meegaat. Misschien moet je ook eens denken aan modulaire meubels. Dit geeft je 
flexibiliteit, waardoor je minder snel uitgekeken bent op wat je koopt.  

Duurzaam shoppen 
 

Wist je dat 85% van de consumenten niet denkt aan duurzaam als ze iets kopen 
voor hun interieur? Goed dat jij daar verandering in wilt brengen. Deze duurzaam 
shoppenlijst is een selectie van wat mooie merken om je op weg te helpen. Er is 
gelukkig steeds meer keuze, doordat er meer makers bewust kiezen voor 
duurzame producten. Dus kom je iets tegen en staat het niet op deze lijst, laat het 
me gerust weten!  

 

Veel shopplezier gewenst! 

 

 

 

 

 

 

  

Mascha  



 

Waar begin je? 
 

Je begint bij het begin. Wat heb je nodig? Naar wat voor sfeer, kleur en stijl ben je 
op zoek? Het is goed om dit vooraf voor jezelf te bepalen, omdat je dan gerichter 
kan zoeken. Daarom heb ik de shopping lijst gecategoriseerd.   

 

1. Kringloopwinkels 
2. Makers 
3. Merken 

a. Vloeren 
b. Verf 
c. Wandbekleding 
d. Zitmeubilair 
e. Ander meubilair 
f. Accessoires 

 

  



 

1. Kringloopwinkels 

In kringloopwinkels kun je vaak nog prima meubilair en woonaccessoires vinden. 
Niet iedereen kan door in de gebruikte spullen iets nieuws en bruikbaars voor 
zichzelf vinden. Daarom zie je in de winkels vaak inspiratieplekjes. Ik heb zelf 
jarenlang bij Kringlooporganisatie Het Goed gewerkt en ik kan wel zeggen dat ik 
in die periode bijgedragen heb de populariteit van creatief hergebruik, het 
upcyclen. Dus denk ook aan hoe je iets kunt veranderen, als het net niet helemaal 
aansluit bij wat je wilt. In Almere zijn de kringloopwinkels Rataplan, De Kringloper 
en Stichting Kringloop Almere te vinden. Buiten Almere zijn de winkels van Het 
Goed of Acht+ in Amersfoort ook een bezoek waard.    

 

2. Makers 

Heb je een idee, maar weet je niet hoe je het zelf 
kunt maken, kijk dan eens bij de Makers van 
Almere.  

Sebastiaan van Ruig & Geroest en Jos van Roest & 
Zaagsel maken geupcyclede industriële meubels 
en verlichting en gebruiksvoorwerpen van 
materiaal dat eerder een andere bestemming had. 
Denk aan een tafel van oude trapleuningen.  
Ze zien in alles mogelijkheden. Ik denk zelfs dat 
wanneer je iets hebt wat belangrijk voor je is, kunt 
laten verwerken tot iets wat past in je huidige 
interieur.  

En kijk ook eens bij Restyled meubels. Mariska 
knapt je eigen (gevonden) oude meubilair op.  

 

  



 

3. Merken 

Ben je op zoek naar vloeren, verf of behang? Of ben je benieuwd naar duurzame 
interieur merken? Hieronder vind je per categorie vijf merken, waar je mee verder 
kunt. Ze zijn duurzaam in productie, in (hergebruik van) materiaal of van 
Nederlands makelij. De designklassiekers heb ik hier dan niet genoemd, terwijl 
dat ook een hele duurzame keuze is. Kijk hiervoor ook in de kringloopwinkel, op 
Whoppah of natuurlijk op Marktplaats. 

 

a. Vloeren 

Hieronder vind je vijf merken voor verschillende soorten vloeren. Ook hierin zie je 
veel nieuwe initiatieven komen. Zo zag ik laatst een EVC in plaats van een PVC 
vloer voorbij komen van VT-wonen. Heb je tips, laat het mij weten! 

 Forbo’s marmoleum en liquiddesign (vloeivloer met kurk, lijnolie, 
natuurlijke grondstoffen) 

 Hof van Cartesius (vloeren van spoorwegbielsen) 
 Studio Wae (kleden en modulaire tapijttegels van productieafval van 

Interface, Tarkett (Desso) en Forbo) 
 Herso  (no waste floor van gebruikt- en resthout)  
 Puur! (gietvloeren en pvc-vloer is voor 83% gebaseerd op bio-basis en 

bestaat voor 17% uit gerecycled pvc). 
 
 

b. Wandbekleding 

Ook in wandbekleding zijn veel duurzame 
alternatieven te vinden. Ook hier vijf op een rij ter 
inspiratie. Waarbij ik stiekem nog Bibbelotte.nl ook 
even wil noemen. Naast prachtig behang, heeft ze 
nog veel meer voor een kinderkamer. 

 Little Green, bijpassende verfkleuren  
 Ministry of Happy Walls  
 Studio Ditte (voor kinderen) 
 Van Alten Kurk bekleding 
 Lerenwandbekleding.nl 

  



 

c. Verf 

Zelfs bij een snelle minimorfose kan een nieuw verfje niet ontbreken. Ik heb 
hieronder weer vijf merken op een rij gezet. De meeste verven hebben een eigen 
kleurlijn en daarin is ook best veel keuze, maar als je net een kleur uit de ncs 
waaier* op het oog, dan kun je dit in ieder geval bij Naturepaintshop.nl of Pro 
Ecopaintings laten mengen. In het rijtje van vijf heb ik ook opties meegenomen 
van leemstructuurverf en kalkverf, die een hele mooie natuurlijke uitstraling 
geven. 

 Little Green  
 LAB ecopaint 
 RAW Paint (ecologische verfpoeder) 
 Tierrafino  

(ecologische leemverf, leemstructuurverf, tadelakt, leem-glansstuc) 
 Stoopen & Meeus  (ecologische kalkverf) 

*ik werk zelf graag met ncs-kleuren omdat ik de kleuren aan de hand van de 
codes het best kan ‘lezen’. En dat is fijn voor goede match.  

 

d. Zitmeubilair 

Ook voor zitmeubilair is al genoeg keuze in 
duurzame materialen en productieprocessen. 
Hieronder een lijstje, niet allemaal Nederlandse 
merken, met het proces op orde. Een naam wil ik 
nog toevoegen: A Lott of Space! Op dit moment 
alleen een bank in de collectie, maar wel een die 
met je meegroeit. Het is namelijk een modulaire 
bank, die zeker in de stad ook in kleine ruimtes 
goed tot zijn recht komt. En… hij is ook te leasen! 

 Gelderland 
 Nel furniture 
 Zuiver 
 Hay 
 Roch Bobois  

  



 

e. Ander meubilair 

Onder ander meubilair schaar ik even de kasten, de tafels en dergelijke. Voor de 
slaapkamer noem ik nog even LOOF, met prachtige houten bedden. Op het 
gebied van keukens is Never Ending Kitchen wel de meest bijzondere aanbieder 
te noemen. Voor de rest gaat het op keuken gebied om alternatieven op het 
gebied van fronten en werkbladen. 

 Label/Breed 
 I am recycled  
 Vintage revival 
 Pastoe kasten 
 Woood 

 

f. Hergebruik 

Onder het kopje hergebruik staan creatieve ondernemers die meubilair restylen 
of upcyclen. Zeker de moeite waard voor een uniek exemplaar. 

 Miss Verhip 
 Upcycle Collection 
 Restyled meubels 
 Ruig & Geroest 
 Project 81 

 
 

g. Accessoires 

Wanneer je op zoek bent naar duurzame accessoires, dan kun je echt je hart 
ophalen. Er is al zoveel te vinden. Op het gebied van verlichting, kussen, plaids, 
vazen, zowel van natuurlijk materiaal, als gerecycled als hergebruik via de 
kringloopwinkel. Ik wil ook hier weer 1 dingetje uitlichten. Dat is Humade. Het is 
de New Kintsugi repair kit voor gebroken porselein. Met een mooier resultaat dan 
het oorspronkelijk was. 

 Vloerkleden van Eco Republic. 
 Lumalano wolvilt lampen 
 Studio Perspectief 
 No Waste Decorations 
 Urban Nature Culture 

 

 


