LEER EN
ALTERNATIEVEN
VOOR LEER
EEN LEIDRAAD VOOR
ETIKETTERING

WANNEER IS LEER ECHT LEER?
LABELS KUNNEN VERWARREND ZIJN.
HIER VIND JE DE FEITEN.
Leer is van natuurlijke oorsprong en gemaakt van de huid van een dier. De
internationaal erkende definitie van leder of leer zoals vastgelegd door de
Internationale Standaardorganisatie (ISO) is:
Huid of vel met de oorspronkelijke vezelstructuur, min of meer intact,
gelooid om niet te vergaan, waar het haar of de wol al dan niet
verwijderd kan zijn.
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DE TERM LEER KAN ALLEEN WORDEN GEBRUIKT VOOR MATERIALEN
DIE AAN DEZE DEFINITIE VOLDOEN.
Wat is “Vegan” Leer?
‘Veganistisch leer’ bestaat niet. De oorsprong is immers niet de dierlijke
huid. Het is een misleidende term die vaak gebruikt wordt om een materiaal
de natuurlijke schoonheid, comfort en duurzaamheid van leer toe te
schrijven.
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Elk materiaal dat niet van natuurlijke oorsprong is, kan als ‘vegan’ of
‘veganistisch’ worden aangeduid. Daarnaast is het belangrijk op te merken
dat ‘veganistisch’ niet automatisch ‘natuurlijk’ betekent. Ook is het niet
zo, dat deze materialen altijd milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar of
recyclebaar zijn, tenzij dit specifiek vermeld wordt. Het is misleidend om een
materiaal ‘Veganistisch Leer’ te noemen.
Ook synthetische producten die er vaak als echt leer uitzien, worden soms
veganistisch genoemd. Zij zijn meestal gemaakt op basis van fossiele
grondstoffen. Ze zijn in de regel samengesteld uit een dragermateriaal van
polyester of nylon, gecoat met PVC of PU (poly-urethaan).
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De namen van deze materialen doen vermoeden dat het hier ook om leer gaat en ze ook dezelfde
eigenschappen bezitten. Dit is niet het geval. Het is geen leer!
Deze materialen zijn niet zo comfortabel om te dragen, omdat ze niet op dezelfde manier kunnen ademen
als leer. Ze hebben niet dezelfde draageigenschappen als leer en zijn moeilijker te repareren.
Om een bewuste keuze te kunnen maken tussen écht leer of een van de synthetische alternatieven, zal
men zich meer in deze materialen moeten verdiepen.
Er wordt steeds vaker gezocht naar alternatieve bronnen en productiemethoden voor nieuwe materialen.
Zij vormen een belangrijke aanvulling op de hoeveelheid duurzame materialen. Zo zijn bijvoorbeeld
vruchten en hun schil populaire alternatieve grondstoffen om leerimitaties van te maken. De natuurlijke
componenten worden vaak gecombineerd en verstevigd met andere materialen, vaak op synthetische
basis (PVC, PU ).
Namen gezien op etiketten van alternatieve materialen zijn onder andere:
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Natuurlijke componenten kunnen het grootste deel van het product uitmaken, maar ze kunnen
worden gecombineerd met synthetische of kunstmatige versterking. Materialen met een laag gehalte
aan synthetische grondstoffen kunnen een aanvaardbaar alternatief zijn voor volledig synthetische
materialen.
ALS EEN VOLLEDIG NATUURLIJK MATERIAAL DE VOORKEUR HEEFT, DAN IS LEER DE BESTE
KEUZE.

MEER INFORMATIE MET LEATHER NATURALLY
Leather Naturally bevordert het gebruik van wereldwijd geproduceerd duurzaam leer. De website
www.leathernaturally.org is een belangrijke bron van informatie over de moderne lederproductie en de
rol die deze speelt in een duurzamere samenleving.
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