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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, AKV St Joost - product ontwerp en vormgeving; 

Productvormgeving, ATGM zoals BTC, chemie en chemische technologie & Advanced Business 

Creation,  Communication & Multi Media Design. 

Projectopdracht:   Optimaliseren eigenschappen en toepassing van het materiaal Muskin in bijv. 

mode, interieur en accessoires of automotive (natuurlijk alternatief voor suède) 

Leer is een afvalproduct van de vleesindustrie. Echter ook leerindustrie heeft een hoge 

milieubelasting en complexe toeleveringsketen. Niet alle landen stellen dezelfde milieueisen voor 

leer. Bijv. gebruik van chemicaliën en maken van leer kost veel water. Veel ingewijden in de 

leersector verwachten dat leer schaarser zal worden, een luxeproduct in de toekomst. In Europa is er 

door verminderde slacht en veeteelt gebrek aan huiden. Handelsbeperkingen maken het nog 

moeilijker om aan huiden te komen o.a. door vele import- en exportbewegingen. Ook de wens van 

landen de eigen productie te beschermen leggen landen beperkingen op aan de handel in huiden, 

leer of lederwaren.   

 

Muskin is een ' champignon - skin' materiaal. 
Het is gemaakt van schimmelsporen die zijn 
uitgegroeid tot een dicht, hecht , geweven 
patroon. Het voelt als suède, maar het is veel 
zachter. Het materiaal is afkomstig van het 
extract van de top van een paddenstoel  (de 
knop). Het wordt verwerkt op een wijze 

vergelijkbaar met die van leer afkomstig van dieren. Echter, het looiproces is volledig natuurlijk. Dit 

betekent dat het looien zonder gebruik is van giftige chemicaliën. Omdat het chemicaliën vrij is, is 

het juist ook ideaal voor direct  op-huid gebruik. Laboratorium testen tonen aan dat deze soort 

paddestoel 'huid' een hygiënisch materiaal is: het stopt de verspreiding van bacteriën, bacteriën 

resistent. Het heeft ook een sterk absorberend vermogen. Vocht wordt in het materiaal opgenomen 

en langzaam vrijgegeven . Deze twee factoren worden toegepast voor een aantal toepassingen, zoals 

inlegzolen , horlogebandjes enzovoort . Muskin is ook ademend. Door deze eigenschappen zou het 

geschikt kunnen zijn voor bijv. mode, interieur , accessoires en automotive. 
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Deze opdracht biedt onderzoek en ontwikkeling van het materiaal Muskin voor milieugerichte 
materiaaltechnologie en verschillende nieuwe textiel/producttoepassingen. Met zijn zeer zacht 
suède of leer gevoel en verrassende kwaliteiten, is Muskin een materiaal dat een betere kijk vereist . 
Een multidisciplinair team is van belang (studenten van verschillende studierichtingen Avans 
Hogeschool). 
Leer, suede heeft doorgaans een belevenis van luxe. Aantrekkelijk design, vormgeving biedt een 
uitdaging met materiaal Muskin.  Ook zal er gekeken moeten worden naar de teelt (duurzaam, 
volume industriële schaal) als wel naar sensorische en mechanische eigenschappen . Het materiaal in 
huidige staat kan  doorontwikkeld worden voor andere toepassingen. 
 
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. 

 
In de bijlage enige achtergrond als orientatie 
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Bijlage; achtergrond informatie nieuw hernieuwbaar materiaal Muskin 
 

 

 
 
 

BEYOND THIS! 
ATRRACTIVE DESIGN 
DIVERSE 
APPLICATIONS 

 

Huidige situatie teelt Italië: Aangezien het materiaal wordt geteeld , kunnen  Muskin maten variëren. 

Standaard maten zijn ongeveer 40 cm x 15-20 cm . 

 

Sensorische eigenschappen Muskin Technische eigenschappen Muskin 

Glans    Mat  
Lichtdoorlatend 0%  
Structuur   Gesloten  
Textuur  (aanvoelen) Glad  
Hardheid   Veerkrachtig, flexibel  
Temperatuur  Warm 
Akoestiek  Slecht  
Geur    Matig 
 

Brandwerendheid Slecht  
UV-bestendigheid  Slecht  
Weer bestendigheid  Slecht  
Krasbestendigheid  Slecht  
Gewicht   Licht  
Chemische weerstand Slecht  
Hernieuwbaar  Ja 
 
 

 
 
Verkrijgbaarheid materiaal bij Merk: De hoeveelheden zijn beperkt wel  meer dan voldoende voor 
kleine serieproductie. 
 
Als je kijkt naar de technische eigenschappen op http://materia.nl/material/muskin/ 
dan zijn de fire/UV/Scratch/weather/chemical eigenschappen slecht voor wat betreft toepassing 
kleding zoals jassen maar ook modeaccessoires. 
(doorgaans bij dierlijk suède: Suède is één van de teerste leersoorten en is heel gevoelig voor 
vlekken, vocht en temperatuurverschillen) 
samples zijn te verkrijgen via: http://www.gzespace.com/gzenew/index.php?pg=muskin&lang=en 
uiteraard kunnen studenten ook zelf samples kweken. DDiD bestelt binnenkort een stuk muskin 
materiaal voor evaluatie en het duurzame grondstoffen-archief. 
 
http://materia.nl/article/new-textile-grows-from-
mushrooms/?utm_source=Materia&utm_campaign=d6aab89e56-
Materia_Newsletter_14_november_201311_14_2013&utm_medium=email&utm_term=0_8794d00
bd4-d6aab89e56-302632489 
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