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Ik heb afgesproken met Alex Blanker. Hij is directeur van Eco Vegan Shoes, gevestigd in het kan-

toorverzamelgebouw Crabethstraat 38. Hij brengt veganistische schoenen op de markt, d.w.z. 

schoenen waarin geen dierlijke materialen zijn verwerkt. En het is zijn ambitie om dit soort schoe-

nen onder de aandacht te brengen van milieubewuste (jonge) mensen. 

 

Van postorderbedrijfje naar webwinkel 

Toen Alex vegetariër werd trok hij de conse-

quentie dat hij dan ook geen leren schoenen 

meer kon dragen. In Engeland bestelde hij 

zijn eerste paar veganistische schoenen. Maar 

de verzendkosten waren zo hoog dat het lu-

cratiever was een groot aantal schoenen te 

importeren. In 1998 startte hij, als student 

Sociologie (Cultuur Organisatie en Manage-

ment) een postorderbedrijfje. Inmiddels al 

lang geen student meer heeft hij een webwin-

kel en een “echte” winkel in Amsterdam aan 

het Singel 110 waar je naast schoenen o.a. 

ook tassen kunt kopen.  

 

 
 

Elegante schoenen en stevige stappers 

Wie bij dier- en milieuvriendelijk schoenen 

denkt aan plompe sloffen zoals de Crocs heeft 

het helemaal mis. Alex laat elegante dames-

schoenen zien en leuke laarzen van high tech 

materiaal met een leder en suède look. De 

schoenen zijn waterdicht, ademend en com-

fortabel en hebben een lange levensduur. Be-

halve kleurige modeschoenen zitten ook vei-

ligheidsschoenen in het assortiment, die o.a. 

in de bouw worden gebruikt. Deze schoenen 

hebben een verharde neus en ijzersterke anti-

slipzool. Nieuw zijn de wandelschoenen die 

onlangs op de markt zijn gebracht. 

 

Productie en verkoop 

De productie vindt plaats in Portugal en bij 

een familiebedrijf in Indonesië, waar op een 

nette manier met de medewerkers wordt om-

gegaan. 

 
Drie mensen werken aan de verkoop van deze 

schoenen vanuit Gouda. In Etten-Leur is de 

voorraad schoenen opgeslagen. In Gouda 

staat slechts een glazen kastje met vrolijk ge-

kleurde modellen. Eco Vegan Shoes heeft ver-

kooppunten in Duitsland, Engeland, Italië, Po-

len en Australië. 

 
Zoals overal is het nu ook SALE bij Eco Vegan 

Shoes. Ben je nieuwsgierig geworden en wil 

je weten welke schoenen door stewardessen 

worden gedragen? Zoek naar deze pump en 

andere schoenen op: eco-vegan-shoes.com. 

Je hoeft daarvoor dus geen vliegreis te ma-

ken. 

 

 
 


