KLEER: ‘Second hand
is the new black’

‘Kom met je vijf mooiste items,
gewassen en gestreken, naar de
Metaal Kathedraal. Wij geven je
een ruiltegoed, waarmee je bij ons
kunt winkelen. Hoe mooi als wij
onze droom verwezenlijken en we
samen helpen om duurzame
mode op de kaart te zetten.’

tegen iets ‘nieuws’ kunt ruilen. In de winter stond ik twee keer op
TisMis in de Metaal Kathedraal, om kleding te verkopen en mensen
te bevragen over mijn idee. Mensen kwamen met tassen vol
kleding. Soms gewassen en gestreken, vaak ook niet. Je wilt dat
mensen kleding zien als een waardevol, duurzaam product.’
Kim richtte in 2005 een hippe eco modewinkel op in Amsterdam en
was onder meer initiatiefneemster van het Circular Fashion Lab aan
de Universiteit Wageningen. Ook is ze lector circular business aan
de Haagse Hogeschool. ‘Ik werk al 15 jaar in de duurzame mode.
Ik ben gepromoveerd op dit thema, geef les en doe onderzoek.
Ook heb ik meerdere bedrijfjes gestart en coach ik ondernemers.
Toen Nina bij mij aanklopte, geloofde ik meteen in het concept.
In de zomer hebben we in een week tijd besloten om te starten
met de KLEER pop-up shop. Zonder groots plan, maar wel met een
mooi netwerk. Media-aandacht zorgde voor aanloop. We moesten
afgelopen weken met drie mensen in de winkel staan om het te
kunnen bolwerken, want de kleding was niet aan te slepen. Het is
echt hartverwarmend om meiden van 14 tot dames van 84 jaar te
verwelkomen en blij naar buiten te zien gaan met hun ruil.’
‘We zitten op deze locatie tot einde van het jaar. Een periode om te
testen of we kunnen opschalen. Laten we hier in de wijk delen wat
er is en het milieu niet meer belasten met alle pakketten. Want we
shoppen veel te veel online en onze retouren worden vaak simpelweg vernietigd.’
pop-up store KLEER
Metaal Kathedraal, Rijksstraatweg 20, Utrecht
Open do t/m za van 13.00 - 17.00 uur
Insta: /kleer.oﬃcial
kleer.utrecht@gmail.com

Pop-up shop KLEER is één van de leuke initiatieven in Leidsche Rijn.
Schoonzusjes Kim en Nina Poldner vind je op donderdag, vrijdag en
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur in de Metaal Kathedraal. Hun ambitie
is om uit te groeien tot de inloopkast van Leidsche Rijn.
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KLEER staat voor Koop, LEEn, Ruil en is Nina’s geesteskind.
‘Ik ben altijd bezig met tweedehands kleding en ‘treasure hunting’
in kringloopwinkels. Ik houd heel erg van afwisseling in mijn
kleding, maar ik werd ook gek van alle spullen. Na het opruimen
van de zomer- en winterkleding van mijn gezin bleven weer vijf
volle tassen over. Te mooi om naar de kringloop te brengen,
te veel gedoe om op Marktplaats te zetten. Toen ontstond het
idee voor KLEER, een plek waar je je kleding kunt brengen en

Kim voegt toe dat grote merken als H&M en Tommy Hilﬁger zich
op de tweedehandsmarkt gaan richten. ‘Onze ambitie is om
Leidsche Rijn aan het ruilen en lenen te krijgen en zo de consumptie
van nieuwe kleding terug te brengen. Jaarlijks wordt 80 miljard
nieuwe kleding geproduceerd. De textielafvalberg wordt alleen
maar groter. De overheid heeft negen R-strategieën. Recyclen is
een lage R-strategie, want kostbaar én complex. De eerste strategie
is Refuse, dan komen Rethink en Reuse. Wij zitten echt aan die
gedragsveranderingskant met KLEER.’
‘Als het aan ons ligt, openen we in Leidsche Rijn Centrum een
locatie die vijf keer zo groot is. Niet alleen met KLEER, maar met
een groep ondernemers die zich nu al hebben aangesloten. Een
boetiek waar we naast dames-, ook heren- en kinderkleding kunnen
aanbieden. We willen ook het vermaken en repareren van kleding
op locatie aanbieden. Prioriteit is nu een aantrekkelijk, betaalbaar
winkelpand, dus meld je bij ons als je wat weet.’
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