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Zomer 2014 

Opdrachtgever: Dutch Design in Development,  Stella van Himbergen DDiD 

Contact: AOC Anita Mannien, Aart van den Dool 

Planning: Start oriëntatie kwartaal 4 2014; start minor project per 1 feb 2015 (ATGM en AOC IC) 

Opdracht voor Studenten mix AOC, studierichting mode, vormgeving, textiel; ATGM zoals BTC, 

chemie en chemische technologie & Advanced Business Creation, TBK, WtB. 

 

Projectopdracht: Materiaal/productontwikkeling jute visueel en tactiel aantrekkelijk voor 

toepassing mode/interieur.  

 

 

 
Jute- jute plant groeit o.a. in Bangladesh, China, India en 
Thailand. India produceert 2/3 van the world's jute. Na 4 
tot 6 mnd 3,5 mtr hoog en klaar om te oogsten  
Deze plant hernieuwt zichzelf 2 tot 3 maal p/jr. Het is een 
bodemverrijkende plant, wordt geplant om bodemerosie 
tegen te gaan, met name overstromingen. Jute heeft 
weinig pesticiden nodig en water,  irrigatie afhankelijk van 
de regen.  
 
Jute heeft een lange, zachte, glanzende, 
plantaardige cellulose vezel die tot ruwe, sterke draden 
kan worden gesponnen. Komt in de buurt van vlas. Jute is 
een van de goedkoopste natuurlijke vezels, en 
na katoen de meest gebruikte. 

  
Productie vindt plaats rond de Ganges delta India en Bangladesh waar het warme en natte klimaat 
tijdens de moesson regenseizoenen een ideaal klimaat geeft voor te groeien .   
De stengels worden bij elkaar gebonden en in water geweekt om het zacht te maken en vervolgens 
gestript voor de vezels.  
 
Toepassingen;  zakken-plaatmateriaal, composieten zoals backing van tapijt, mode accessoires, 
kleding, geotextiel etc.  
 
Je zou het zelfs ook nog kunnen eten. Het zou een beetje naar spinazie smaken. 
 
Materiaal heeft bij gebruiker geen goede tactiele belevenis in met name mode. Het voelt hard , ruw 

aan. Er ligt een uitdaging in materiaalontwikkeling, productdiversificatie om de belevenis bij 

gebruiker aantrekkelijker te maken. Ook kan er keken worden naar natuurlijke kleuring voor dit 100% 

hernieuwbare materiaal. 

Qua marketing zou het nu vooraal aan moeten slaan dat jute een milieuvriendelijk aantrekkelijk 

materiaal is, 100% hernieuwbaar. Qua marketing kan hier ook nog veel aan gedaan worden.  

Miljoenen mensen zijn direct en indirect afhankelijk van jute productie met namen Bangladesh en 

India. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vezel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katoen
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DDiD fungeert hierin als gesprekspartner voor de studenten en docententeams en zet in op het 

niveau business development en legt hiermee de verbinding met relevante industrie, haar partners 

en netwerk. 

DDiD is een bureau gespecialiseerd in fair & green design , duurzame productie en eerlijke handel . 

En helpt bedrijven bij het verduurzamen met hun productassortimenten. Met deze opdracht kunnen 

nieuwe mogelijkheden ontstaande voor bedrijven die willen werken met milieuvriendelijke 

hernieuwbare materialen, duurzame productie. 

Inspireren op ondernemerschap en valorisatie voor en met jonge mensen in co creatie / open 

innovatie is een bewust en duurzaam doel in de samenwerking. 


