
Persbericht: Tentoonstelling #Detox your #Fashion in de TU Delft Library 
 
TU Delft Library organiseert van 12 februari tot 28 februari - in het kader van het Delfste film en 
waterfestival ‘Let’s Talk about Water’ - een tentoonstelling getiteld #Detox your #Fashion – Let’s 
Talk About WasteWater.  
 
Vervuilende industrie 
Na de olie-industrie is de textielindustrie de meest vervuilende industrie ter wereld. Gemiddeld wordt er 
alleen al voor het verven van een kilo textiel tussen de 100 en 150 liter water gebruikt. En voor de 
productie van katoen zijn eveneens grote hoeveelheden water en pesticiden nodig. Verschillende 
ontwerpers houden zich bezig met de vraag hoe de kledingindustrie eerlijker, schoner en duurzamer kan 
worden door minder water en minder vervuilende productiemethoden te gebruiken. Voorbeelden hiervan 
zijn te zien in de tentoonstelling. 
 
Duurzame behandeling textiel  
Zo wordt het ensemble getoond dat gedragen werd door professor Louise Fresco, voorzitter van het 
College van Bestuur van Wageningen University & Research en dat een toonbeeld is van diverse 
innovaties op het gebied van circulariteit in de kledingindustrie.  
Een andere duurzame benadering is om je eigen tijdloze garderobe-items telkens te (laten) herstellen, ook 
hier is een voorbeeld van te zien tijdens de tentoonstelling. Als je daarnaast wil ontdekken hoe verfstoffen 
gerecycled kunnen worden en hoe onderzoekers van de TU Delft een rol spelen bij een duurzamere 
behandeling van textiel, bezoek dan de tentoonstelling in de TU Delft Library. 
 
Duurzame modeshow 
Op woensdag 20 februari wordt de tentoonstelling in de Library hal om 12:30 en 17:00 uur opgeluisterd 
door een duurzame modeshow van studenten van het ROC Zadkine. Ze laten hiermee zien hoe je 
milieuvriendelijkere kleding kunt produceren. En om 17:30 uur wordt de ontluisterende documentaire 
RiverBlue, waarin natuurbeschermer Mark Angelo de schaduwzijde van de mondiale kledingindustrie 
blootlegt, getoond in de Blauwe zaal.  
 
Filmfestival Let’s talk about Water  
“Water knits it all together”. Opgericht door Linda Lilienfeld, het Film en Water festival  “Let's Talk About 
Water” is een jaarlijks festival dat de kracht van film gebruikt om een debat te starten over onderwerpen die 
met water te maken hebben. De festivals vinden plaats over de hele wereld.  Het thema van dit jaar: 
Materiality; too much, too little, too dirty. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over deze activiteiten, zie deze Library webpagina. 
Voor meer informatie over het festival 'Let's talk about Water', zie  de brochure 
Contact: Marion Vredeling – Programma Manager TU Delft Library, 06-4826 1978, m.vredeling@tudelft.nl  
 
 
 
 

https://www.tudelft.nl/en/library/about-the-library/tu-delft-library-presents/lets-talk-about-water/
http://letstalkaboutwater.nl/LetsTalkAboutWaterDelft2019.pdf
mailto:m.vredeling@tudelft.nl

