
Kleding en textiel: net yn ’e kliko….

….maar in de textielcontainer!

Kijk op
www.textielrecycling.nl
www.honetynekliko.frl
YouTube:  De oneindige reis van gerecyclede kleding 

MEER

WETEN?

Deze afspraak hebben inzamelaars in 
Nederland met elkaar gemaakt. In alle  
textielcontainers mag dus hetzelfde.  
Wil je met je oude textiel graag een 
goed doel steunen? Let dan even op in 
welke container je het gooit. Goede 
doelen zetten het er altijd duidelijk op.

goed gesorteerd
Zo goed als nieuw of  flink versleten? Het 
mag allemaal in dezelfde textielcontainer. 
Speciale bedrijven zorgen voor een goede 
sortering van het ingezamelde materiaal . 
Nog goede kleding en textiel gaat naar 
tweedehands winkels of naar het 
buitenland. Mindere kwaliteit textiel krijgt 
een tweede leven als poetslap. Van 
materiaal dat niet meer bruikbaar is 
worden vezels gemaakt.  

Elke vezel telt
Textiel dat niet meer geschikt 
is  voor hergebruik wordt  ver-
malen tot er alleen nog maar 
vezels over zijn. De vezels 
worden goed gesorteerd op 
soort (katoen, wol, ...) en op 
kleur. Daarna kun je er weer 
nieuwe producten van maken. 
Van goede kwaliteit vezels 
kun je garens spinnen voor 
nieuwe lappen stof. Mindere 
kwaliteit vezels kun je persen 
tot viltachtige lappen, onder 
andere handig voor isolatie. 
Met losse vezels kun je 
bijvoorbeeld 
goed kussens
opvullen. 

Netwerk Duurzame Dorpen, Ho! Net yn ’e Kliko!

Alles met textielvezels (kleding, lakens, 
dekens, handdoeken, zachte knuffels, 
lappen stof) mag in de textielcontainer, 
ook als het versleten of kapot is. Als het 
maar niet vervuild of nat is. Verder ook 
schoenen (per paar) en accessoires als 
riemen, tassen, petten en hoeden.

Slurp…..

10.000 liter water
Dat scheelt het 
als je een spijker-
broek maakt van 
oude spijkerstofvezels 
of wanneer je een broek 
in de kringloopwinkel koopt.
Voor het maken van 
nieuwe katoen is 
namelijk heel veel 
water nodig. En ook
nog eens heel veel 
energie en gif-
stoffen. In de 
textielcontainer 
dus met die oude 
kleren en handdoeken!

Stof tot nadenken
Nog lang niet iedereen weet het maar 
tegenwoordig kunnen ook de vezels 
van oude en versleten kleding en textiel 
worden hergebruikt. Dan moet het wel 
apart ingezameld zijn, droog en schoon. 
Gooi je kleding of textiel toch bij het 
restafval? Helaas, dan wordt het 
verbrand. Per jaar zamelen we maar 
75.000.000 kilo textiel apart in, 
124.000.000 kilo verdwijnt met 
het restafval in verbrandingsovens. 
Vezels die allemaal verloren gaan…..


