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1. Inleiding 
 

Textiel wordt alom gebruikt. De productie van textiele materialen heeft echter een grote milieu-

impact, zowel wat betreft de productie en verwerking van natuurlijke vezels alsook die van 

synthetische vezels. Het is daarom van groot belang dat er veel meer afgedankte textiel wordt 

ingezameld en hergebruikt cq wordt gerecycled. Een studie van Made-By (zie ref. fig 1) heeft 

aangetoond dat mechanische recycling van textiel, na direct hergebruik, de voorkeur verdient.  

 

In het kader van het overleg LAP-2 Textiel, waarin diverse stake-holders uit de keten van textiel –

kleding – inzameling – herverwerking zitting hebben, wordt beleid ontwikkeld om te komen tot een 

vergroting van de hoeveelheid afgedankt textiel dat wordt ingezameld. Als een flankerende 

maatregelen is het Textiel Opnieuw project opgezet om aan te tonen dat hoogwaardig hergebruik 

van afgedankt textiel goed mogelijk is. Daarbij is met name ook aandacht besteed aan de knelpunten 

die hierbij optreden, omdat recycling van afgedankt textiel tot nieuwe kleding niet vanzelf gaat.  

 

In dit rapport wordt het Textiel Opnieuw project beschreven. Het project is in opdracht van 

Agentschap NL  uitgevoerd door de Stichting Texperium in nauwe samenwerking met WE-Fashion en 

RE-MO.   

 

Fig 1: Made-By Environmental benchmark for fibres 

Bron: http://www.made-

by.org/sites/default/files/benchmark/benchmark_environmental_condensed_03082011_pdf_16507.pdf  

http://www.made-by.org/sites/default/files/benchmark/benchmark_environmental_condensed_03082011_pdf_16507.pdf
http://www.made-by.org/sites/default/files/benchmark/benchmark_environmental_condensed_03082011_pdf_16507.pdf
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2. Textielrecycling 
 

2.1 Algemeen 
Textielrecycling is niets nieuws. Tot in het midden van de jaren ’60 van de vorige eeuw was textiel 

duur en werd een textielproduct afgedragen, hersteld en versteld totdat het volledig versleten was. 

Door de toenemende welvaart en de opkomst van synthetische vezels werden textiele producten 

steeds meer een fast-moving consumentenproduct, dat al vaak ver voordat het versleten was werd 

afgedankt. Charitatieve kledinginzamelaars haalden de afgedankte kleding en andere textiele 

producten op. De herdraagbare kleding werd en wordt tegen goede prijzen verkocht aan tweede 

hands kledingwinkels, en handelaren in Oost-Europa, Azië en Afrika.  

Doordat de kwaliteit van de kleding in de afgelopen decennia sterk is teruggelopen, wordt er steeds 

minder kleding ingezameld die voor hergebruik geschikt is. Daarnaast verdwijnt er veel kleding in de 

verbrandingsoven, omdat de kleding niet voor hergebruik wordt aangeboden (zie ook: 

http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92377/eindrapport_eureco.pdf ) 

 

In de afgelopen jaren is textielrecycling meer in de belangstelling komen te staan. Dit komt door een 

toegenomen duurzaamheidsbesef in de samenleving, gecombineerd met berichtgeving over de 

milieu-effecten van textiel en kleding. Hierdoor staat de consument veel positiever tegenover 

textielrecycling dan een decennium geleden.   

 

2.2 Texperium 
De Stichting Texperium is een organisatie die onderzoek doet naar de hoogwaardige recycling van 

textiele afvallen. De Stichting Texperium is in 2010 opgericht met steun van de Provincie Overijssel 

en de regio Twente.  Binnen Texperium worden projecten uitgevoerd om aan te tonen dat 

hoogwaardige recycling kan leiden tot goede producten met een hoge toegevoegde waarde. 

Texperium werkt als open innovatiecentrum samen met een aantal kennispartners in binnen- en 

buitenland in projecten om kennis te verwerven met betrekking tot hoogwaardige recycling. De focus 

van Texperium ligt hierbij op: 

 Sorteren en Selecteren 

 Shredderen en vervezelen 

 Spinnen en combineren van garens 

Met het uitgangsproduct, een kwalitatief goed garen, kan de rest van de textiele 

voortbrengingsketen via de gebruikelijke technieken een doek en een product vervaardigen. 

 

 2.3 Opties voor textielrecycling 
Er zijn veel mogelijkheden om textiel te recyclen. Deze zijn in onderstaand schema weergegeven. 

Bij hergebruik en recycling is het van belang dat met zo weinig mogelijk inspanning en inzet van 

menskracht, energie, water en/of chemicaliën de textiel gescheiden wordt in reproduceerbare 

fracties. Het eerste onderscheid dat gemaakt wordt is direct herbruikbaar en niet-direct 

http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92377/eindrapport_eureco.pdf
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herbruikbaar. Beide hoofdstromen worden daarna verder uitgesorteerd , in totaal tot meer dan 200 

verschillende deelstromen. Hoogwaardige recycling richt zich vooral op fracties uit de niet-direct 

herbruikbare stroom, zoals werkkleding en ondersoorten  breigoed, bed- en badtextiel  en 

interieurtextiel. Dit zijn fracties die door de textielsorteerders tegen lage prijzen worden afgezet, 

maar waarvan de textiele grondstof op zich nog goed herbruikbaar is en veelal hoogwaardig 

gerecycled kan worden.  

 

Fig2: Textiel recycling opties (algemeen schema)  

 

Voor diverse soorten textiel bestaan er diverse opties voor recycling. Meest generieke technologie is 

het vervezelen van de producten, met textiele vezels als resultaat.  100% thermoplastische vezels 

kunnen ook worden opgesmolten, terwijl polyamide ook kan worden gedepolymeriseerd  tot de 

basisgrondstoffen. Soms wordt textielafval ook buiten de textielsector hergebruikt, bijvoorbeeld 

afvalkatoen waar papier van gemaakt kan worden en geluid-isolerende composieten voor de 

automotive sector. PLA en andere vezels van biologische oorsprong kunnen vaak ook gecomposteerd 

worden, maar dit is een erg laagwaardige vorm van recycling. 

2.4 Milieuwinst textielrecycling 
Textielrecycling heeft in het algemeen een positief milieu-effect, doordat de recycling relatief weinig 

energie kost ten opzicht van het maken van nieuwe vezels. Ook gedurende de verdere verwerking 
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treedt een lagere milieubelasting op, doordat de herwonnen vezels bijvoorbeeld niet gebleekt en 

geverfd hoeven te worden. Hierdoor wordt ook vaak bespaard op water, energie en chemicaliën.  

 

De grootte van de milieuverdienste kan worden berekend met de MODINT Ecotool. Deze tool is een 

aantal jaren geleden ontwikkeld om de milieubelasting van een textielproduct over de gehele 

levenscyclus te kunnen vaststellen. De ecotool bevat default data die grotendeels afkomstig zijn de 

Eco-invent database, die ook veel voor het berekenen van LCA’s wordt gebruikt. Met de  MODINT 

Ecotool kan zowel een de milieu-impact van een processtap als ook de gehele keten worden 

berekend. De Ecotool heeft als voordeel dat naast de default data ook bedrijfseigen gegevens 

ingevoerd kunnen worden. Een voorbeeld van een samenvatting van een berekening met de Ecotool 

is gegeven in onderstaand figuur. 

 

Fig 3: MODINT Ecotool 



KETEX Eindrapport  Juni 2013 Pagina 7 van 17 
 

 

 

 

 

3. TEXTIEL OPNIEUW project 
 

 

3.1Algemeen 
Het TEXTIEL OPNIEUW project had tot doel te laten zien dat hoogwaardige recycling van niet 

herbruikbare textiele afvallen een goede optie is. Omdat het gebruik van gerecyclede grondstoffen in 

de textiele keten niet de normale gang van zaken is, moest deze keten worden opgezet. Hiervoor is 

medewerking verkregen van WE-Fashion (Marijke Willemsen) en van RE-MO (Martin Havik).  

 

WE had aangegeven geïnteresseerd te zijn in de verkoop van kleding met gerecyclede vezels. RE-MO 

is bezig een informatie-systeem op te zetten met betrekking tot gerecyclede vezels in kleding. Dit 

informatie-systeem, RE-MO Key, geeft aan welke partijen aan de kleding hebben gewerkt en wat de 

milieuwinst is van het gebruik van gerecyclede vezels. Voor dit laatste wordt de MODINT Ecotool 

gebruikt. De uitvoering van het project heeft zich deels in Italië afgespeeld, omdat daar de industriële 

infrastructuur aanwezig is om een dergelijk project uit te voeren.  In Italië zijn GM-Filati (spinner) en 

Luidana bij het project betrokken geweest, terwijl de truien uiteindelijk zijn gemaakt bij een 

dochteronderneming van Luidana in Bulgarije. 

 

Agentschap NL heeft de coördinatie van het project opgedragen aan Texperium. WE heeft de kosten 

van de productie van de kledingstukken gedragen en zorgt voor de commerciële  verkoop van de 

geproduceerde kleding. De kleding wordt vanaf week 34-2013 verkocht in alle vestigingen van WE-

Fashion. 

 

 

3.2 Van textielafval naar een eindproduct 
Om te komen tot een keten van ontdoener naar retailer zijn er veel stakeholders nodig, die een 

bijdrage hebben moeten leveren aan het succes van het project.  Texperium heeft hiervoor haar 

deelnemers en contacten ingeschakeld. De stakeholders en hun taken zijn: 

 

 ontdoener van kleding. In dit geval is contact gezocht met een organisatie die uniformen 

afdankte. Deze uniformen zijn gemaakt van een polyester/wolmenging in de verhouding  

50:50. De kleur van het materiaal is donkergrijs. 

 

 de partij kleding is aangeleverd bij Texperium. Hier is de kleding gesorteerd, omdat naast de 

pantalons en colberts, de partij ook nog overhemden (katoen-polyester) en T-shirts (100% 

Katoen) in diverse kleuren bevatte. Deze items zouden aanzienlijk afbreuk kunnen doen aan 

de kwaliteit van de gerecyclede vezels.  
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OPM: het is de bedoeling dat in de toekomst het sorteren wordt geautomatiseerd. Hiervoor zal dan 

gebruik gemaakt gaan worden van de sorteerinstallatie die bij Wieland Textiles in Wormerveer in het 

kader van het Textiles4Textiles project is ontwikkeld. Frankenhuis en Alcon Advies, de oprichters van 

Texperium, zijn intensief betrokken bij dit project. 

 

 Frankenhuis (inmiddels VARFrankenhuis) heeft de gesorteerde fractie pantalons en colberts 

vervezeld. Hierbij wordt de kleding mechanisch uit elkaar gerafeld en blijven er hele kleine 

stukjes doek (weinig), vezels en stukjes garen over. 

 

 
fig 4: Vervezelingslijn bij Frankenhuis       Fig5: vervezelde uniformen 

 

 Texperium heeft vervolgens de vervezelde fractie nog verder vervezeld met een zogenaamde 

fijnopener. Met deze fijnopener worden ook de laatste stukjes doek en de garens geopend. 

Hierdoor ontstaat een luchtige vezelmassa. 

 

 
Fig.6:  Fijnopener van Texperium 

 

 Deze vezels zijn vervolgens naar Italië getransporteerd. Bij GM-Filati in Prato zijn deze vezels 

gesponnen tot een garen. Deze proef is begeleid door RE-MO (Martin Havik) die het proces 

bij GM uitstekend kent en ook met hen in het Italiaans kan communiceren. GM Filati was in 

staat om van het monster een goede kwaliteit garen te produceren door het bijmengen van 

een hoeveelheid nieuwe vezels. 
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Fig. 7: Garen + eerste breisel  

 

 Dit garen is aan WE getoond. In het overleg met WE (Marijke Willemsen) was deze 

enthousiast over het getoonde garen en breisel. Op basis van deze eerste proef heeft WE 

besloten een product te ontwikkelen waarin deze garens gebruikt kunnen worden. Het 

betreft hier een tussencollectie truien en vesten voor mannen die in week 34/2013 in de 

winkels komt te liggen. 

 Op basis van dit positieve besluit van WE, is ca 2000 kg textiel vervezeld door Frankenhuis en 

verder geopend door Texperium . Deze vezels zijn naar GM-Filati getransporteerd. GM-Filati 

heeft een deel van deze vezels verwerkt tot garens; genoeg voor ca. 6000 kleding items.  

 Van de vezels zijn monsters genomen voor het vaststellen van de samenstelling en een 

controle op de aanwezigheid van gevaarlijke cq verboden stoffen. De monsters zijn 

geanalyseerd door Laboratorium Brachi in Prato (Italy). De resultaten waren positief: de 

monsters bevatten geen verboden schadelijke stoffen. De samenstelling van de vezels is 

gegeven in bijlage 1. 

 WE heeft vervolgens een trui en vest ontworpen in overleg met Maglificio Diana (Luidana). 

Luidana heeft een monstercollectie gemaakt die door WE is beoordeeld en getest. WE heeft 

daarna opdracht gegeven voor productie. De productie heeft plaatsgevonden bij een 

dochteronderneming van Luidana in Bulgarije. 

 WE heeft een persbericht uitgegeven waarin de eerste foto’s van de trui en vest zijn 

vrijgegeven (http://www.wefashion.nl/WE-Recycle-cbhiAKA4QM3J4AAAE3kiA2THOC-

wefashion-nl-Site-WFS-nl_NL-EUR ).  

http://www.wefashion.nl/WE-Recycle-cbhiAKA4QM3J4AAAE3kiA2THOC-wefashion-nl-Site-WFS-nl_NL-EUR
http://www.wefashion.nl/WE-Recycle-cbhiAKA4QM3J4AAAE3kiA2THOC-wefashion-nl-Site-WFS-nl_NL-EUR
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 RE-MO heeft in overleg met WE de milieuwinst berekend die wordt verkregen door het 

hergebruik van de vezels. Deze milieuwinst wordt ook aan de consumenten gecommuniceerd 

door middel van de REMO-key, een QR-code op elk van de kledingstukken die toegang geeft 

tot de product- en productieinformatie op de website www.REMOkey.com . De informatie 

die verstrekt wordt is weergegeven in onderstaand figuur. 

 

 

 

In dit project zijn 6000 truien en vesten gemaakt, met een gezamenlijk gewicht van ongeveer 2500 

kg. Dit betekent dat het project een directe besparing heeft opgeleverd van 3675 kg CO2, 79.500 MJ 

energie (is equivalent aan  2500 m3 aardgas) en 4180 m3 water.  

 

3.3 Prijsopbouw 
 

Bij het gebruik van gerecylede vezels is het van groot belang niet alleen naar de ecologische 

opbrengst te kijken maar ook naar de economische opbrengst. Klopt de economie niet, dan zal een 

dergelijk traject nooit tot een commercieel succes kunnen leiden. Daarom is inzicht in de opbouw 

van de kostprijs van groot belang.  

De uiteindelijke verkoopprijs van de geproduceerde goederen staat weliswaar niet geheel los van de 

kostprijs, maar komt mede tot stand door de retailkosten, winstopslag en risico’s die door de retail 

worden gelopen. 

http://www.remokey.com/
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In onderstaande tabel is de kostprijsopbouw van de trui en vest gegeven. De uiteindelijke 

verkoopprijs is door WE vastgesteld op € 59,95. 

 

 

Prijsopbouw gerecyclede trui / vest TEXTIEL 
OPNIEUW project   

     

Garenproductie prijs/kg (€) Per item €/stuk 

Afgedankt materiaal € 0,00   Breien  

Sorteren € 0,20   Transport spinnerij-breierij € 0,10  

Vervezelen € 0,25   Garen per item 500 gr € 2,98  

Fijnopenen € 0,20   breien € 2,50  

Transport Italië € 0,10   marge € 1,50  

Onvoorzien/marge € 0,25   Prijs gebreid doek € 7,08  

Prijs gerecyclede vezels € 1,00     

     

   Confectie  

Spinnerij-voorbereiding € 0,50   Transport breierij - confectionair € 0,10  

Afvoer afval (20%)  € 0,15   Patroon uitsnijden € 0,50  

Netto prijs gerecyclede vezels € 1,90   Confectie € 7,50  

Nieuwe vezels (viscose) € 4,00   Accessoires € 0,50  

Prijs gemengde vezels € 2,95   Verpakken € 0,50  

Spinnen € 1,50   verpakkingsmateriaal / labels € 0,25  

Marge € 1,50   marge € 3,50  

Garenprijs € 5,95   prijs item € 19,93  
Opm. Prijzen zijn bij benadering en hangen samen met zowel de kwaliteit van de vezels, het garennummer en de eisen 

die aan het garen worden gesteld en de complexiteit van het product.  

 

3.4 Opmerkingen ten aanzien van het project  en  proces 
 

Het TEXTIEL OPNIEUW project had een duidelijk leerdoel: hoe is de keten van afgedankt product tot 

een nieuw product te sluiten en wat komt daar bij kijken. In de praktijk bleek dat veel weerbarstiger 

te zijn dan van te voren ingeschat. Dat komt omdat er nieuwe wegen gebaand moeten worden en 

dat het voor elke betrokken partij in de keten een nieuw proces is.  

 

VARFrankenhuis is gewend herwonnen vezels te verkopen aan non-woven producenten. Deze 

hebben duidelijk een andere kwaliteit vezels nodig dan een spinner van garens voor kleding. De 

productie van dergelijke vezels eist een grondige voorsortering van de afgedankte textiele producten 

(in dit geval uniformen). Daarnaast moet de vervezeling anders worden uitgevoerd (andere machine-

instellingen om te komen tot een goede kwaliteit vezels). Ook bleek het noodzakelijk een fijnopening 

uit te voeren(Texperium), zodat ook de laatste stukjes garens tot vezels konden worden geopend. 
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GM Filati moest een garen ontwikkelen dat voldeed aan de kwaliteitseisen voor een trui/vest. 

Daarvoor moesten de herwonnen vezels met  een goede kwaliteit viscose vezels worden gemengd. 

Uit de experimenten bij GM Filati bleek dat ondanks een hele goede opening van de vezels, er toch 

nog een grotere uitval was van korte vezels en stof dan gebruikelijk (bijna 20% tegen normaal minder 

dan 10% van het gewicht. GM Filati bleek in staat na enig experimenteren het goede garen te kunnen 

produceren. 

 

WE Fashion koopt in de praktijk kant en klare producten die samen een collectie vormen. In dit geval 

was dat niet mogelijk en was er veel extra inspanning nodig om een ontwerp te maken en dit 

ontwerp binnen de eigen organisatie te “verkopen” en bij de producent van de truien en vesten de 

productie te begeleiden.  

Extra punt van aandacht was de publiciteit rond het project. WE heeft in maart 2013 een persbericht 

uitgegeven mbt deze innovatie. Dit persbericht is door anderen opgepakt. Met name Texperium 

heeft hierdoor extra publiciteit gekregen (zie ook bijlage 3). 

 

RE-MO heeft bijgedragen in het verkrijgen van de juiste contacten in Italië om het project 

daadwerkelijk te kunnen organiseren en realiseren. Daarnaast heeft RE-MO een systeem ontwikkeld 

waarmee ook de eindgebruikers zicht krijgen op enerzijds de milieuwinst door het gebruik van 

gerecyclede vezels in de trui/vest, maar ook inzicht krijgen in de productie-keten. De trui/vest die 

door WE op de markt worden gebracht zullen wereldwijd de eerste producten zijn waar de 

zogenaamde REMO-key  op zal zijn aangebracht (in de vorm van een QR-code die toegang geeft tot 

de webpagina met de informatie).  

 

Aparte aandacht in deze evaluatie moet worden geschonken aan de beschikbare infrastructuur om 

een dergelijk project uitgevoerd te krijgen. Helaas zijn er in Nederland geen spinnerijen meer die 

dergelijke garen uit gerecyclede vezels kunnen cq willen produceren. Hierdoor moest het project 

uitwijken naar Italië. Dit heeft grote consequenties voor zowel de snelheid waarmee het project kon 

worden uitgevoerd als ook de leercurve die met dit project is behaald. Met name de taalbarrière met 

de italiaanse partners was groot, waardoor de kennisuitwisseling moeilijk was.  

Voor Texperium is dit een reden om dichter bij huis te kijken of er een testfacilteit kan worden 

gevonden (bijv bij de Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach) of dat er bij Texperium zelf 

(in samenwerking met bijv de Saxion Hogeschool in Enschede) een dergelijke testfaciliteit 

gerealiseerd kan worden. Dit zal de ontwikkeling van nieuwe producten uit gerecyclede textiel 

aanzienlijk kunnen versterken en versnellen. 
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4. Conclusies 
 

Het is uiteindelijk gelukt om de keten van in Nederland afgedankt textiel product tot een nieuw 

product te sluiten. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Zonder een bijdrage van AgentschapNL was 

dit project nooit van de grond gekomen en waren de truien en vesten van WE uit gerecyled textiel 

niet geproduceerd.  

 

De deelnemende partijen in het project hebben veel geleerd. De moeilijkheden in zowel de 

grondstofkeuze als ook de productie van met name het garen zijn overwonnen en er is een goede 

basis gelegd voor meer van dergelijke projecten. Uiteindelijk moet dit in enkele jaren leiden tot een 

continue stroom van nieuwe textiele artikelen in de retail, waarin een zeker percentage gerecycled 

textiel in is verwerkt. Dat dit mogelijk is, is in dit TEXTIEL OPNIEUW project aangetoond.  

 

Het project is mede geslaagd door de inzet van Marijke Willemsen van WE-Fashion. Zonder haar 

doorzettingsvermogen en inspanningen zou het niet gelukt zijn de truien en vesten in de winkels van 

WE te krijgen. Dat geldt in mindere mate ook voor Martin Havik van RE-MO, die de contacten in Italië 

heeft gelegd en deels onderhouden. Door gebruik te maken van zowel de netwerken van WE als van 

RE-MO konden de truien en vesten worden gemaakt. 

 

Ook de analyse van de kostprijs-opbouw leert ons veel. Het is gebleken dat de truien en vesten uit 

gerecycled textiel niet duurder zijn dan die uit virgin materialen. Ten dele komt dit door de selectie 

van de grondstoffen, waardoor het garen of doek niet meer gebleekt en geverfd hoefde te worden. 

Hierdoor kon de commerciële prijs van het geproduceerde breisel op hetzelfde niveau worden 

gehouden dan een vergelijkbaar doek uit nieuwe vezels. Dit geeft eens te meer aan hoe belangrijk 

een voorsortering van de grondstoffen (op kleur en op samenstelling) bij de vervezelaar is. Dit draagt 

aanzienlijk bij in de commerciële haalbaarheid van een dergelijk product. 
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Bijlage 1: Samenstelling vezels 
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Bijlage 2: Persbericht WE Fashion  
 

http://www.wefashion.nl/WE-Recycle-cbhiAKA4QM3J4AAAE3kiA2THOC-wefashion-nl-Site-WFS-

nl_NL-EUR  

 

WE Recycle 

  

In 2012 startte WE Fashion onder de noemer ‘WE Recycle’ met het inzamelen van afgedankte kleding 

via haar Nederlandse winkels. In augustus 2013 introduceert de moderetailer de eerste producten 

die gemaakt zijn met vezels van gedragen kleding. Het project waarin WE Fashion nauw samenwerkt 

met Recycle-Movement (RE-MO) wordt ondersteund door innovatiecentrum Texperium en 

Agentschap NL. De twee gerecyclede producten zijn vanaf augustus 2013 te koop in WE Men stores 

in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Deze testcase is voor WE 

Fashion een eerste stap richting het volledig recyclen van producten. Door het creëren van een 

‘closed loop’ in de productieketen draagt WE Fashion haar steentje bij aan een beter milieu. Op de 

langere termijn heeft WE als doelstelling om ook een deel van de via de winkels ingezamelde kleding 

te recyclen tot nieuwe producten. 

 

Het WE Recycle programma wordt dit jaar uitgebreid naar de overige Europese vestigingslanden.  

  

   

 

ANDERS DENKEN 

WE heeft vezels van gedragen kleding verwerkt tot de twee producten voor mannen die vanaf 

augustus 2013 te koop zijn. “Samen met RE-MO laten wij zien dat je met een beetje creativiteit en 

anders denken over het productieproces hele mooie nieuwe kleding kunt maken. Op deze manier 

belasten wij het milieu minder en zorgen wij ervoor dat hoogwaardige textielvezels niet verloren 

gaan in minderwaardige producten, zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal of, nog erger, in de 

http://www.wefashion.nl/WE-Recycle-cbhiAKA4QM3J4AAAE3kiA2THOC-wefashion-nl-Site-WFS-nl_NL-EUR
http://www.wefashion.nl/WE-Recycle-cbhiAKA4QM3J4AAAE3kiA2THOC-wefashion-nl-Site-WFS-nl_NL-EUR
http://www.wefashion.nl/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/wefashion-nl-Site/nl_NL/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse;sid=AozxzE7xEqvzzB8q14Lj7E377ePtCEvAPLz0_XDB_9vFd1XROlsZ2VofocrESPOmMe8AslTS7ePtCCgQCYaJPEMc6pnlIg==?CatalogCategoryID=Oi0KA4QM1j8AAAE3oCA2THOC
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vuilverbranding terecht komen. Wij zijn zeer trots dat wij gezamenlijk voorop lopen in deze positieve 

ontwikkelingen”, aldus Wouter Kolk, CEO van WE Fashion. 

  

www.re-mo.eu 

www.texperium.eu 

www.agentschapnl.nl 

  

  

WE CARE 

WE Fashion vindt duurzaam ondernemen belangrijk en werkt daarom samen met meerdere goede 

doelen. Voor meer informatie hierover bezoek onze WE Care pagina.  

 

 

http://www.re-mo.eu/
http://www.re-mo.eu/
http://www.re-mo.eu/
http://www.wefashion.nl/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/wefashion-nl-Site/nl_NL/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse;sid=AozxzE7xEqvzzB8q14Lj7E377ePtCEvAPLz0_XDB_9vFd1XROlsZ2VofocrESPOmMe8AslTS7ePtCCgQCYaJPEMc6pnlIg==?CatalogCategoryID=Oi0KA4QM1j8AAAE3oCA2THOC
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Bijlage 3: Perspublicaties 
 

04 Apr 2013  

Innovatieve kleding van gerecycled textiel op de markt 

Twente News Comments Off  

WE Fashion brengt in augustus nieuwe herentruien op de markt die gemaakt zijn van gerecycled 

textiel. Open Innovatiecentrum Texperium in Haaksbergen was een van de partners in het proces. Zij 

verzorgden de procesbegeleiding van dit innovatieproject, verzamelden en sorteerden het 

ingezamelde textiel en zorgde voor de vervezeling van de oude kleding. Tijdens dat 

vervezelingsproces is het oude textiel helemaal uitgeplozen, totdat er alleen nog maar vezels over 

zijn. Die vezels zijn vervolgens door een Italiaanse partner van Texperium gebruikt voor het 

ontwikkelen van de truien. 

WE Fashion startte een jaar geleden met het inzamelen van kleding onder de noemer “We Recycle”. 

Deze oude kledingstukken zijn nu verwerkt in twee nieuwe, mooie en kwalitatieve herentruien. Voor 

WE Fashion is dit een testcase en een eerste stap in het volledig recyclen van producten. Belangrijk 

uitgangspunt voor WE Fashion is de vermindering van de belasting van het milieu. Daarnaast vindt 

WE het belangrijk dat hoogwaardige textielvezels niet verloren gaan in minder waardige producten 

als isolatiemateriaal. 

Meer weten over het recyclen van textiel, of dit voorbeeld? Neemt u dan contact op met Texperium 
bron: http://www.twentefund.nl/index.php/innovatieve-kleding-van-gerecycled-textiel-op-de-markt/  

http://www.twentefund.nl/index.php/innovatieve-kleding-van-gerecycled-textiel-op-de-markt/
http://www.twentefund.nl/index.php/category/twente-news/
http://www.texperium.eu/nl/nieuws/1/58/gerecyclede+we+fashion
http://www.texperium.eu/
http://www.twentefund.nl/index.php/innovatieve-kleding-van-gerecycled-textiel-op-de-markt/

