
Nieuwe tropenkleding van marine deels gemaakt van plasticsoep 

 

Nederlandse marinemensen in tropenwit in New York. 

 
Defensie genomineerd voor KoopWijsPrijs 
 
De nieuwe tropenuniforms van de Koninklijke Marine worden deels gemaakt uit plastic dat de oceanen 
vervuilt als de gevreesde plasticsoep. Om die reden is het ministerie van Defensie genomineerd voor de  
KoopWijsPrijs. 
 
Arie Booy 
DEN HELDER De prijs is ingesteld omdat het Rijk maatschappelijk verantwoord inkopen wil stimuleren. Het 
inkoopbeleid van Defensie wordt geprezen, omdat met het maken van nieuwe uniforms ook iets wordt 
gedaan aan het terugdringen van plasticsoep, die de zee vervuilt. Niet alleen door plastic te gebruiken als 
bestanddeel van de kleding, maar ook door hierdoor de aandacht te vestigen op het milieuprobleem. 
Tropenwit noemt de marine de kleding die in tropische streken gedragen wordt. Het uniform vormt een 
groot contrast met de donkerblauwe outfit die in Nederland gebruikelijk is. Er zijn verschillende varianten 
met korte broek, korte mouwen en dergelijke. Omdat Defensie met een geheel nieuwe kledinglijn bezig is, 
ondergaat ook het tropenwit, dat alleen door de marine gedragen wordt, een herijking. 
 
Baanbrekend 
Het materiaal van PET flessen is wel vaker bestanddeel van kleding, onder meer fleeces. Maar dat het 
materiaal nu in gebruik is voor militaire uniformen is nieuw. „Tropenkleding gemaakt van PET flessen door 
het ministerie van Defensie is zeker baanbrekend te noemen”, stelt een vertegenwoordiger van de 
KoopWijsPrijs. „Het zet hiermee de toon voor de kledingindustrie om zich op te schalen.” 
Defensie is ingenomen met de nominatie. Militaire kleding is het werkterrein van het KPU-bedrijf van de 
krijgsmacht. Kelly Meyer is daar project-inkoper. Zij zegt: „Het gaat onder andere om 16.000 broeken, 
8.000 jasjes en 20.000 overhemden. Inschrijvers konden met allerlei duurzame ideeën komen.” Zo 
mochten voorstellen voor biologische stoffen of kleding van gerecyclede materialen gedaan worden. 
Meyer: „Wel waren er knockout criteria. Zo is het gebruik van bepaalde stoffen verboden en mag er geen 
sprake zijn van kinderarbeid in de productie. Ook hebben we geen concessies gedaan aan uiterlijk en 
kwaliteit van het tropenuniform.” 
De gemeente Leiden is een van de andere genomineerden. Leiden heeft volgens de jury alles uit de kast 
getrokken en de ’laatste state of art toegepast’ met de aanbesteding van bushokjes. Wie de KoopWijsPrijs 
in de wacht sleept, wordt later dit jaar bekendgemaakt. Met de prijsvraag hoopt de overheid 
maatschappelijk verantwoord inkopen te bevorderen. Dit betekent dat naast de prijs van producten en 
diensten ook gelet wordt op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. 


