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Soft Shells

http://www.trendtablet.com/63606-soft-shells-by-libby-oliver/


Textiel: een lineaire sector



Met sterke groei door meer verkopen en dalend gebruik



En hoge milieu impact 

Bron

https://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf


Hoe zou een gesloten textielketen eruit kunnen zien?

https://ecopreneur.eu/wp-content/uploads/2019/03/EcoP-Circular-Fashion-Advocacy-Report-28-3-19.pdf

https://ecopreneur.eu/wp-content/uploads/2019/03/EcoP-Circular-Fashion-Advocacy-Report-28-3-19.pdf


Omschrijving Ketenprogramma textiel

Doel:  Stimuleren van hergebruik van textiel en textiele vezels. 

Actielijn IV: Ketenpartijen werken samen aan het sluiten van 
ketens

Uitvoeringsprogramma VANG - Huishoudelijk Afval
Herijking 2018 - 2020

Vang en textiel



Wat weten we van de textielketen na inzameling?

Een paar vragen

• Hoeveel kg’s ingezameld per inwoner?

• Hoeveel kg’s textiel nog in restafval?

• Hoe wordt ingezameld?
(bovengronds/ondergronds/aan huis)

• Zicht op goede doelen stichtingen/
verenigingen?

Illegale inzamelingen, handhaving? 

Wat gebeurt er vervolgens mee?
hergebruikt,

hersteld,
vermaakt,
recycled,

downcycled
verbrand,

gestort

?



29% gescheiden
textiel blijft in 

Nederland
(26 Kton per jaar)

235 Kton textiel afval per jaar

71% export
(64 Kton per jaar)

38% gescheiden ingezameld
(90 Kton per jaar)

ongesorteerde export
(23 kton)

lokaal gesorteerd

31% hergebruik

14% recycling

26% onbekend

7% hergebruik

11% recycling

6% onbekend

5% alsnog
verbrand

?

?

Bestemming textiel landelijk (2014)

Op basis van onderzoek Ffact uit 2014

62% huishoudelijk afval



Waar blijft uw gemeentelijk textiel ?



Waarom geen transparantie?

Omdat we het niet vragen!

Inzameling aanbestedingen  gemeenten overwegend op prijscriterium stimuleert export (vanwege lage lonen bewerking) 

Vergunning aan charitatieve doel zonder inzicht in bestemming (vaak via handel naar export) 

Herdraagbare kleding naar Kringloopwinkels, Kledingbanken/markten, Vintage winkels. 
Waar  blijft de niet verkochte textiel?



Belangrijke vragen aan het begin van Circulus-Berkel proces

• Kunnen we als gemeenten meer waarde realiseren in de regio met ons textiel ?
• Welke rol wil Circulus-Berkel/gemeenten in de keten? ( Niet participeren maar faciliteren)
• Met welke partners ( rol kringloopbedrijven, rol charitatieve instellingen, inzamel 

vergunningen  gemeenten)
• Welke doelen stellen en die concretiseren:  potentie SROI , financiële haalbaarheid,  meer 

transparantie, hergebruik vezels, service en betere prestaties.



Tijdlijn totaal 

Marktconsultatie

en plan 
textielsorteercentrum 

2016

Aanbesteding 
textielsorteercentrum

Op concurrentie  
gerichte dialoog

2017

Realisatie

Sinds juli 2018

Eigen inzameling  textiel verzamelcontainers 



Belangrijkste conclusies uit de marktconsultaties 

• Haalbaarheid regionaal textielsorteercentrum vanaf ca 1500- 2000 ton per jaar
• SROI en transparantie “kosten geld”
• (fijn)sortering levert meer transparantie (tenminste 100 stromen)
• Nauwe samenwerking/directe betrokkenheid met SROI leverancier vereiste
• Hergebruik ondersoort (niet herdraagbaar) groeiend probleem. 



Selectieleidraad gunningsfase

Vier aspecten waarop aanbieder zich kon onderscheiden:

- Transparantie
- Milieu prestatie niet-herdraagbaar textiel
- Risicobeheersing (kwantiteit, kwaliteit, afzetprijs)
- Businessplan (winstgevendheid en onderbouwing)



Vergoedings opzet textiel

Kostendekkende
vergoeding
Inzameling

Sortering

Afzet

Saldo € 0

Gemeente(n)

€ aandeel in 
meeropbrengst

Regionaal Sorteercentrum



Huidige rapportage

67,8%

32,2%

(jan t/m april)

Niet herdraagbaar

Herdraagbaar

Bestemming ingezameld textiel

Herdraagbaar textiel Geschikt voor recycling Verbrand

67,8%
13,4%

18,8%



 De vraag naar textiel van gerecycled materiaal groeit wereldwijd, mits van goede

kwaliteit en de prijs vergelijkbaar is met ‘virgin’

 Een uniforme grondstof stroom is noodzakelijk om recycling tot hoogwaardig

product mogelijk te maken

 Schaal is van groot belang voor recycling. 

Om investeringen rendabel te maken wordt de minimale schaalgrootte van de te 

verwerken stromen wordt geschat op:

> 2.000 ton voor sorteren (=   2.000 ton inzameling)

> 4.000 ton voor inzet FiberSort (= 16.000 ton inzameling)

> 7.000 ton voor vervezelen (= 28.000 ton inzameling)

> 10.000 ton voor recycling (= 80.000 ton inzameling)

Bronnen: UN COMTRADE database, Mistra Future Fashion, Green Deal Textiel
Inzameling, Ellen Mc Arthur Foundation, Interreg aanvraag FABRICS

Klaar voor groeiende markt 

voor gerecycled textiel ?



Waar werken we aan?

• Voorkomen van de export van 
ongesorteerde textiel 

• Samenwerking stimuleren tussen 
gemeenten onderling en met de textiel 
keten

• Schaal, kwaliteit en continuïteit 
realiseren als voorwaarden voor 
hergebruik vezels

• Verbetering kwaliteit inzameling textiel
voor herleidbare/transparante 
bestemming. 

• Landelijke recycle doelstelling voor 
textiel

A NEW TEXTILES ECONOMY:

REDESIGNING FASHION’S FUTURE




