
Circulair 
Interieur Inleiding

Ben je milieubewust en wil je jouw huis graag 
duurzaam inrichten? In deze flyer staan een aantal 
tips die jou kunnen helpen tijdens de zoektocht naar 
meubels en accessoires met een lage milieu-impact. 
Heb je na het lezen van deze flyer nog vragen? Laat 
het ons dan weten en stel ze aan de contactpersoon 
in jouw provincie via het Servicepunt Circulair.

https://servicepunt-circulair.nl/contact/contact-2/


Voordat je een oude bank of tafel aan de straat zet, kun je overwegen om het 
desbetreffende meubel te laten renoveren bij een specialist. Het meubel kan 
meestal aangepast worden naar jouw smaak en is het resultaat zo goed als nieuw. 
Houten meubels kunnen bijvoorbeeld gerepareerd, opnieuw gelakt, geverfd en/
of gebeitst worden bij een restaurator bij jou in buurt (zoals in Deventer bij De 
Meubelwerkplaats). Versleten of door de kat opengekrabde banken en stoelen 
kunnen opnieuw gestoffeerd worden bij een meubelstoffeerderij, zoals bij Fijnstof 
in Utrecht, waar gewerkt wordt met stoffen die het EU Eco Label dragen. 

Meubelrenovatie

Wist je dat er ondertussen meer dan 1.000 kringloopwinkels in Nederland zijn 
gevestigd? Hier zijn vele tweedehands meubels en woonaccessoires te krijgen 
tegen een gunstige prijs. Neem dus vooral een kijkje bij de kringloopwinkel in jouw 
dorp of stad. Hoe meer producten hergebruikt worden, hoe beter voor het milieu.    

Kringloopwinkels

De kwaliteit van tweedehands meubels is soms lastig in te schatten. Als je een wat 
groter bedrag uitgeeft, wil je zeker weten dat het product goed in elkaar zit en lang 
meegaat. Vintage producten hebben een bewezen lange levensduur. Er zijn talloze 
(online) winkels waar opgeknapte en unieke vintage meubels te vinden zijn, zoals 
bij Reliving uit Amsterdam.

Vintage design

Ook zijn er meerdere online platforms waar particulieren hun gebruikte producten 
– waaronder meubels – verkopen of weggeven. Marktplaats.nl is waarschijnlijk de 
bekendste website, maar je kunt ook eens een bezoek brengen aan Ebay, Facebook 
Marketplace, of 2dehands.be om te zien of daar misschien iets tussen zit. Heb je 
geen auto of busje tot je beschikking? Dan kun je de service van Brenger gebruiken 
om het product bij jou thuis te laten bezorgen.  

Marktplaats (online)

1 -Think twice: 
geef meubels een tweede kans

Bij de productie en het transport van nieu-
we spullen komt veel CO2 vrij. Door minder 
nieuwe producten te kopen, kun je een 
bijdrage leveren aan een beter milieu en een 
gezondere leefomgeving. Maar je wilt óók 
een mooie, gezellige inrichting van je huiska-
mer – hoe pak je dat aan?

https://demeubelwerkplaats.nl/
https://demeubelwerkplaats.nl/
https://www.studiofijnstof.com/
https://www.europeesecolabel.nl/
https://allekringloopwinkels.nl/
https://allekringloopwinkels.nl/
https://www.reliving.nl/
https://www.marktplaats.nl/
https://www.ebay.nl/
https://www.facebook.com/marketplace/
https://www.facebook.com/marketplace/
https://www.2dehands.be/
https://www.brenger.nl/nl/


Het kan zijn dat je geen leuk tweedehands product kunt 
vinden of dat je het idee van een gebruikt vloerkleed of 
fauteuil niet prettig vindt. Dan zijn er nog steeds genoeg 
opties om een verantwoorde keuze te maken bij de 
aankoop van een nieuw product. We hebben een aantal 
tips op een rij gezet.

Duurzame (web)winkels onderscheiden zich vaak door heel transparant te zijn over 
het productieproces. Waar komen de materialen vandaan? Wat is de CO2 uitstoot 
en het waterverbruik? Welk deel van het product bestaat uit gerecyclede materialen 
(zoals gerecyclede PET-flessen, visnetten of katoen)? Hebben ze een internationaal 
erkend keurmerk? Als de informatie op de website onduidelijk is, kun je het bedrijf 
ook altijd even opbellen of mailen om een beter beeld te krijgen. Daarmee laat je ook 
zien dat consumenten er belang aan hechten en het kan soms leuke gesprekken 
opleveren.

Materiaalgebruik

Het woord ‘duurzaam’ heeft meerdere betekenissen. Zeker in de meubelbranche 
wordt er vaak mee bedoeld dat het product lang meegaat. Dat is natuurlijk hartstikke 
fijn, maar vanuit de circulaire gedachte is het ook van belang dat het meubelstuk op 
verantwoorde wijze geproduceerd is – en dat is vaak niet zo! Let daarom goed op in 
welke context het woord gebruikt wordt en gebruik ook andere zoektermen zoals 
‘ecologisch verantwoord’, ‘circulair’ en ‘gerecycled’.

Zoektermen

Tijdens het zoeken zul je misschien ook Engelse termen gebruiken zoals ‘sustainable’ 
en ‘eco-friendly’. Soms kom je terecht bij bedrijven die alles volgens het boekje doen en 
prachtige producten maken – maar let voor je besteld even op waar het meubelstuk 
vandaan moet komen. Heb je een stoel gevonden die voor 100% bestaat uit gerecycled 
plastic? Dan is de milieuwinst snel verdwenen als blijkt dat de stoel uit Nieuw-Zeeland 
moet komen…

Transport

2- Toch opzoek 

naar iets nieuws?
Wees kritsich!



Circulaire tapijttegels 
van  Interface

Klik hier voor het 
verhaal over Hemp! 

Houten tafels van gerooide 
Utrechtse stadsbomen

I Am Recycled maakt 
hanglampen van 

gebruikte bierfusten

Benieuwd hoe je van 
gebruikte PET-flessen 
gordijnen maakt? 
Klik hier!

Biologisch afbreekbare 
vazen van MA.c Ellen.  

Veel mensen hebben het idee 
dat het lastig is om circulaire 
en/of duurzame meubels te 
vinden met een goede prijs-
kwaliteitverhouding. Dat is niet 
het geval! Er zijn ontzettend veel 
leuke, betaalbare, moderne en 
antieke woonartikelen te krijgen 
bij (kringloop)winkels die ook 
nog eens (relatief) goed zijn voor 
het milieu. 

Zodra je iets gevonden hebt, laat 
dan ook aan anderen weten waar 
ze terecht kunnen voor mooie én 
circulaire woonartikelen. Wie 
weet inspireer jij je vrienden, 
buren, bekenden of collega’s om 
bij hun volgende aankoop ook 
een bewust(ere) keuze te maken!  

3- Deel je 

ervaring!

https://www.interface.com/EU/nl-NL/homepage?r=1
https://www.youtube.com/watch?v=he-Jd63y7Ys
https://servicepunt-circulair.nl/product/tafelboom/
https://iamrecycled.nl/over-ons/
https://www.youtube.com/watch?v=YhvNVv7cNjY
https://www.macellen.com/


Overige tips

- VT-wonen geeft in dit artikel een overzicht van stoelen en
 banken gemaakt van plastic flesjes.  
- Bij Tiptoe in Parijs maken ze zitmeubels van gerecycled
 textiel en gerecycled PP (polypropyleen) plastic.  
- Vepa x Drentea lanceert als eerste ter wereld een collectie
 stoelen met een kuip van een uniek biomateriaal gemaakt
 van hennep en hars: Hemp. 

Zitmeubels

- RestyleXL uit Woerden maakt unieke tafels, kasten en
 andere meubels van ‘oud hout’: “passend in alle
 woonstijlen!”
- Puur van Anne maakt meubelen van geupcyclede
 materialen.
- Verschillende aanbieders maken tafels van duurzaam of
 lokaal hout zoals Tafelboom en Okkehout.

Tafels en kasten

- Bij A House of Happiness in Leeuwarden worden
 gordijnen geproduceerd met gerecyclede PET-flessen.   

Gordijnen

- Tapijten geproduceerd met Econyl-garen, te verkrijgen bij
 de meeste vloerspecialisten, zoals bij Carpetright.
- Op veel plekken zijn ook vloerkleden van gerecycled
 katoen
 te koop, zoals bij Bedaffair uit Heemstede. 
- Interface loopt al jaren voor de troepen uit met haar
 circulaire  tapijttegels.

Vloerkleden en tapijten

Inspirerende verhalen
‘Zelfs met plastic zooi uit de Amsterdamse 
grachten kun je mooie spullen maken’. Lees 
dit artikel over meubelfabriek Vepa in de 
Volkskrant.  

‘Veel mensen staan er niet bij stil dat je dingen 
kunt hergebruiken. Ik vind het echt zonde 
om iets weg te gooien, vaak kun je er nog wel 
wat mee.’ Lees dit artikel over Foenix in de  
buurtkrant van Apeldoorn. 

- Bij I Am Recycled kun je terecht voor diverse, zeer originele
 producten, zoals lampen en klokken van gebruikte
 bierfusten!
- Hergebruiken doe je samen met Foenix !
- Opgeknapte en unieke vintage meubels vind je bij Reliving 
 uit Amsterdam.
- Bij MA.c Ellen koop je verschillende biologische
 afbreekbare interieurproducten.

Diverse woonartikelen

https://www.vtwonen.nl/inspiratie/plastic-fantastic-deze-meubels-zijn-gemaakt-van-plastic-flesjes/
https://www.tiptoe.fr/
https://vepa.nl/product/hemp-fine/
https://restylexl.nl/
https://servicepunt-circulair.nl/product/circulair-meubel-ontwerp-en-bouw-door-puur-van-anne/
https://servicepunt-circulair.nl/product/tafelboom/
https://servicepunt-circulair.nl/product/okkehout/
https://www.ahouseofhappiness.com/nl/inspiratie/blog/duurzame-gordijnen-hoe-werkt-het.htm
https://www.econyl.com/
https://www.carpetright.nl/yara-kleur-zwart-en-grijs-97LT010
https://bedaffair.nl/bedaffair-shop/duurzaam-wonen
https://servicepunt-circulair.nl/product/interface-tapijttegels-conscient-collectie/
https://www.volkskrant.nl/economie/in-deze-drentse-fabriek-maken-ze-meubels-van-plastic-uit-de-amsterdamse-grachten~b1a827af/
https://www.volkskrant.nl/economie/in-deze-drentse-fabriek-maken-ze-meubels-van-plastic-uit-de-amsterdamse-grachten~b1a827af/
https:/indebuurt.nl/apeldoorn/bedrijvigheid/sander-werkt-in-de-houtwerkplaats-van-foenix-duurzaam-hoeft-niet-duur-te-zijn~145446
https:/indebuurt.nl/apeldoorn/bedrijvigheid/sander-werkt-in-de-houtwerkplaats-van-foenix-duurzaam-hoeft-niet-duur-te-zijn~145446
https://iamrecycled.nl/over-ons/
https://www.foenix.nl/
https://www.reliving.nl/
https://servicepunt-circulair.nl/product/ma-c-ellen/

