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Shopguide!
Wat leuk dat je de leukste duurzame winkels
in Utrecht wil bezoeken! Mocht je ons nog
niet heel goed kennen: Wij zijn Anne (27) en
Elrike (30). Tien jaar geleden kwamen we
elkaar tegen op een reis in Engeland en
sindsdien zijn we dikke vriendinnen. Onze
karakters kunnen het beste worden
samengevat als Tony’s Chocolonely karamel
zeezout: heel verschillend maar de perfecte
combi. Verder, hebben we vooral veel
overeenkomsten: we kunnen zoveel praten
dat we er zelf moe van worden, houden
ongelofelijk veel van chocolade en kleding
en we zijn enorme idealisten. 

Als we als vriendinnen één ding hebben
ontdekt dan is het wel: verandering begint
bij jezelf, maar je kunt het niet alleen! Dit was
de reden dat we onze zoektocht naar een
eerlijke en duurzame kledingkast wilden
delen. Al vier jaar lang delen we elke week
eerlijke merken, winkels en looks op
Instagram. Daarnaast schrijven we blogs,
spreken we op events en geven we
workshops om bewustzijn te creëren en
kennis te vergroten over de kledingindustrie
en de manier waarop we consumeren. 

Maar na vele jaren zullen wij stoppen met
ons platform. We hebben enorm genoten van
onze reis. Nu wordt het voor ons echter tijd
voor nieuwe uitdagingen! 

We vinden het enorm leuk om deze guide als
laatste cadeautje weg te geven. Door de
jaren heen hebben we ontzettend mooie
labels en winkels leren kennen en vooral ook
in onze thuisstad: Utrecht. 

We hebben daarom voor jou onze favoriete
duurzame (kleding)winkels geselecteerd. De
route vind je op de volgende pagina. Op de
andere pagina's lees je kort iets over de
geselecteerde winkels! 

Veel plezier en liefs, 

Anne & Elrike
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Minimalistische designs in een volledig
duurzaam jasje. Joline jolink inspireert ons
met haar liefde voor mode en voor de
wereld. Joline ontwikkelt haar hele collectie
in eigen atelier en maakt gebruik van de
mooiste duurzame materialen. Haar
ontwerpen sluiten aan op verschillende
lichaamstypen. In de moderne winkel op de
Voorstraat in Utrecht kun je de designs
passen en krijg je persoonlijk advies!

- Voorstraat 41

Bij Puha vind je kleding, accesoires en
dingen voor in je interieur van verschillende
jonge designers uit Nederland en Europa
(sommige ook uit Utrecht!). Altijd leuk om zo
nieuwe creatieve merkjes te ontdekken! 

- Voorstraat 48

2. puha

1. JOLINE JOLINK 

https://www.kingsofindigo.com/
https://thinkingmu.com/en/


Deze vintagewinkel is één van Elrike's lievelings.
Hier kun je originele vondsten vinden: van 70s
jurkjes, mooie knits en sjaals tot sporty jasjes.
Speuren maar!

- Voorstraat 50

Voor de lekkerste vega(n) & glutenvrije
gerechten moet je bij Gys zijn! Alles wordt met
de hand en met heel veel liefde gemaakt. Van
vegan cheesecake tot de beroemde kapsalon
met portobello shawarma. We raden je zeker
aan om hier te gaan lunchen of een koffietje
met taartje te doen! 

- Voorstraat 77

5. blackfish

3. sussies

4. gys

Daal het trappetje af naar de kelder van de
'Liefde Centraal Apotheek' en je vind een
schat aan vintage vondsten. Pak een gratis
biertje en verdwaal tussen de retro shirts,
hippie jurken en romantische blousjes.

- Voorstraat 6



Als je niet zo enorm van zoeken houdt,
maar wel graag tweedehands koopt, is
deze winkel echt wat voor jou! Eigenaresse
Anabelle helpt je namelijk heel graag met
haar enthousiasme om iets te vinden wat
bij jou past. Je vind hier voornamelijk
goede kwaliteit tweedehands kleding. 

- Willemstraat 57

6. No vintage phobia

7. BIJENKORF 
De Bijenkorf is lekker bezig met verduurzamen:  zo
wil het bedrijf dat hun collectie in 2025 voor 100%
uit duurzamere producten bestaat. Ook helpen ze je
nu al met hun groene bijtjes op weg naar een
duurzamere keuze. Let wel op: vaak gaat het hierbij
om producten die gemaakt zijn van duurzaam
materiaal, maar er zitten ook merken tussen die
volledig duurzaam zijn. Sinds kort verkopen ze ook
vintage en upcycled producten!

-  St Jacobsstraat 1A

8. DE RODE WINKEL
Wist je dat je met een duurzame jeans wel duizenden
liters water bespaart ten opzichte van een reguliere
jeans? In de grootste jeanswinkel van Europa kun je
je lol op want hier vind je  steeds meer duurzame
jeansmerken (van Nederlandse bodem) zoals Kuyichi,
Mud Jeans en Kings of Indigo, maar ook andere toffe
duurzame merken zoals Colorful Standard, Komodo
en Adam. 

- Lange Elisabethstraat 9-13

https://palaver-shop.com/
https://loveandconfuse.com/
https://www.lovelylane.nl/


Onze lokaal gescoorde
duurzame outfitS

Er zijn zoveel leuke duurzame merken offline
te vinden. Zo heeft Anne deze vintage blazer

gescoord bij de Kilo Kilo Store en de panty
van Swedisch Stockings is verkrijgbaar bij

Nukuhiva. We dragen allebei laarzen van het
Spaanse merk Alohas. Een collectie van

Alohas is ook te vinden bij Planet Hugs (in
GREEN UP). De broek van Elrike komt van

Armedangels. Dit merk is dan weer
verkrijgbaar bij AWEAR en 

Nukuhiva. Genoeg opties dus!  



Nukuhiva Utrecht is opgericht door
reisgoeroe Floortje Dessing. Het is vernoemd
naar voor haar één van de mooiste plekken
op de aarde: het eiland Nuku Hiva (gelegen
tussen Australië en Zuid-Amerika). In deze
winkel vind je toffe fairtrade merken als
Armedangels, Alchemist, Komodo en People
Tree, maar ook tassen van Matt & Nat, en
sieraadjes van A Beautiful Story. Aan de
mannen is ook gedacht, want in de kelder
vind je een mooi assortiment duurzame
mannenmerken. ‘Modern technology owes
ecology an apology’ is de lijfspreuk van
Nukhiva en we couldn’t agree more! 

- Zadelstraat 36 

10. NUKUHIVA

Gek op vintage kleding of ben je op fast fashion
dieet? Scoor dan je nieuwe lievelingsoutfit bij deze
Kilo Kilo store in het centrum van Utrecht! Kilo Kilo
weegt zwaar aan unieke items en goede kwaliteit. En
nog zwaarder aan hele chille vibes;)

- Steenweg 36

9. KILO KILO VINTAGE



Tegenover WAAR zit Good Grounds. Deze
winkel zit nog niet zo lang in Utrecht maar
wij zijn al fan. Hier scoor je namelijk de
leukste onderbroeken, sokken en
zwembroeken van A-dam. Daarnaast kan je
hier ook perfecte duurzame kraamcadeaus
scoren zoals een kledingstuk, knuffel of
verzorgend pakket voor de mama! 

- Lijnmarkt 24 

Dit is stiekem één van onze favoriete winkels, want je vind er
allemaal leuke kleine, duurzame hebbedingetjes. Denk aan interieur
accessoires van Faitrade Original, mooie kookboeken, een
uitgebreide selectie Doppers en sieraden van Anne’s lievelings
sieradenmerk Taj. Als je op zoek bent naar een leuk cadeautje (voor
jezelf) ben je hier aan het goede adres! Een tip voor mede
chocolade-liefhebbers: je kunt hier ook een strippenkaart kopen voor
Tony’s chocoladerepen. 

- Lijnmarkt 21 

Wij zijn gek op deze vintage winkel! Ze hebben een
brede collectie aan cowboylaarzen, blousjes, jassen
en nog veel meer. In deze straat vind je ook de kilo
shop van Vintage Island. Dus er is keuze genoeg!

- Zadelstraat 39

13. Good Grounds 

11. VINTAGE ISLAND

12. WAAR 



15. VANILIa
Als je op zoek bent naar mooie klassiekers dan ben je  bij
Vanilia op het goede adres!  Je vind hier onder andere
palazzo pants, coltruitjes en jumpsuits. Vanilia heeft
prachtige boutiques door het hele land waar wij heel
graag komen. Ook kun je je item op maat laten maken in
een van de in-house ateliers. Vanilia heeft een eigen
productieatelier in Capadocië, Turkije, waar de kleding
eerlijk geproduceerd wordt. Wat betreft de prijzen moet
je denken aan het midden tot hogere segment. 

- Oudkerkhof 35 

Het is inmiddels wel duidelijk dat we van vintage en
tweedehands houden dus dan mag Episode natuurlijk niet
ontbreken in dit rijtje! Bij Episode vind je een ruime collectie én
het is gesorteerd op soort – dat maakt het lekker overzichtelijk.
Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een Levi’s jeans, mohair
truitje, printjes blouse of baret, dan kun je hier zeker wel slagen!
Het is er meestal wel erg druk (vintage is populair geworden!),
dus als je wat rustiger wilt rondkijken adviseren we je om een
beetje aan het begin van de middag deze winkel te bezoeken. 

- Oudegracht 206 

14. EPISODE

16. BELLAMY GALLERY 
Als je de straat even doorloopt dan kom je bij Bellamy
Gallery. Nog zo’n plek waar je tijdloze klassiekers vindt.
Van heerlijke wollen en kasjmier truien in toffe kleuren tot
jurkjes en pantalons. Volledige transparantie én een
daadwerkelijk eerlijke prijs, dat vinden ze bij Bellamy
Gallery belangrijk. En wij ook! Op het prijskaartje kun je
precies de prijsopbouw van het kledingstuk lezen - oftewel
transparantie ten top!  In andere winkels van Bellamy en
online kun je ook voor je man en kids terecht.

- Oudkerkhof 8 

https://bellamygallery.com/


Heb je nog wat extra tijd over en ben je op de fiets?
Dan raden we het zeker aan om een kijkje te nemen
bij de showroom van AWEAR! AWEAR maakt het jou
heel gemakkelijk om duurzame kleding te kopen. Hier
vind je een selectie van de mooiste duurzame
kledingmerken: van Arber Studio tot J Label. Alles is
gemaakt van duurzame stoffen en is onder goede
omstandigheden en eerlijk geproduceerd. 

- Koningin Wilhelminalaan 8 

AWEAR

https://www.awear.nl/over-awear/duurzame-stoffen/
https://www.awear.nl/over-awear/eerlijke-productie/


Als je dacht dat je nu dan wel alles hebt gezien in
Utrecht, dan hebben wij nog wat voor je in petto: het
grootste duurzame warenhuis van Nederland! GREEN
UP is een laagdrempelig warenhuis in een hip strak
jasje. Op deze 1400 m2 kan je alles scoren wat je maar
wenst: van duurzaam speelgoed tot outfits en je kan
zelfs heerlijk neerploffen bij Botania - een food & beer
garden met lokale en biologische producten!

- Stadshuisbrug 5

17. GREEN UP 

In de Greenup vind je heel
veel verschillende 

ondernemers, hier lichten we
er een aantal uit

ENSO

COMMON & SENSE

PLANET HUGS

ANNA SLOW FASHION

HOUSE OF USELESS

https://www.sezane.com/nl
https://www.sezane.com/nl


BUY LESS,
CHOOSE WELL,
MAKE IT LAST.

 
Vivienne Westwood 


