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Textielinnovatie & -recycling; 
op weg naar de circulaire economie 

Laundry Experience Event 2019 – Clova, Wommelgem, Belgie



Draag zichtbaar bij aan de duurzaamheid van uw 
klanten: Textielrecycling en Ecotool

Dr.ir. H. Gooijer (TKT)
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1 Project textielrecycling

Doel

Doel van het project was om de recente ontwikkelingen op het 
gebied van textielrecycling in kaart te brengen en vast te stellen 
op welke wijze deze in de textielservice-industrie 
geïmplementeerd zouden kunnen worden. Het onderzoek richtte 
zich op de inzet van gerecycled materiaal en op de recycling 
van afgedankt textiel.
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1 Project textielrecycling

Opzet

TKT heeft een deskstudy uitgevoerd, bestaande uit een 
literatuurstudie en interviews met experts.
Het onderzoek richtte zich daarbij op 2 onderwerpen:

• Recycling van afval uit de textielservice-industrie
• Gebruik van gerecycled materiaal in de textielservice-

industrie
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1 Project textielrecycling

Geïnterviewden:

• G. Bouwhuis, Saxion Hogescholen
• S. Devaere, Centexbel
• J. Laurijssen, Havep
• A. Luiken, Alcon Advies
• E. v.d. Weerd, WeVoTex



1 Project textielrecycling

Textielafval:

Jaarlijks wordt wereldwijd 95 mln ton grondstof voor textiel 
geproduceerd. Daarvan is 25 mln ton ruwe katoen, ongeveer 1 
mln ton wol en 66 mln ton zogenaamde ‘man made fibers’. Dat 
laatste betreft zo’n 60 mln ton aan synthetische materialen 
(vooral polyester) en 6 mln ton aan geregenereerde cellulose 
(uit houtvezel), onder te verdelen in lyocell, viscose en acetaat.

2



1 Project textielrecycling

Textielafval:

Jaarlijks wordt in Nederland 235.000 ton
kleding afgedankt. Daarvan komt 2/3 
(145.000 ton) via het restafval in de 
verbrandingsoven, 1/3 (90.000 ton) wordt ingezameld via 
verschillende inleverpunten. Daarnaast wordt 109.000 ton aan 
textielafval geïmporteerd ter verwerking in Nederland. Van deze 
199.000  ton aan ingezamelde kleding is bijna 40% 
herdraagbaar en wordt na sortering geëxporteerd naar met 
name Afrika, 30% wordt (mechanisch) verwerkt en 30% wordt 
alsnog verbrand



1 Project textielrecycling

Afvalstroom textielservice-industrie, uit eerder TKT-onderzoek, 
gebaseerd op een questionnaire onder FTN-leden:

1400 ton textielafval per jaar (van respondenten):

• Bedrijfskleding (26,7%)
• Handdoek en handdoekrollen (15,7%)
• Lakens (13,3%)
• Kussenslopen (8,9%)
• Dekbedden (8,9%)



1 Project textielrecycling

Samenstelling textielafval : Katoen, blends en polyester.

Waar gaat het afval naar toe:



1 Project textielrecycling

Waarom is textilerecycling belangrijk:

Milieubelasting voor 1 kg katoen (India):

• 23 m2 land
• 7500 liter water
• 75 MJ energie

Bron: Ecotool



1 Project textielrecycling

Recycling van textiel:

Mogelijke opties:

1. Hergebruik als product (poetslap, second-hand)
2. Hergebruik vezels (mechanische recycling)
3. Hergebruik vezelmateriaal (chemische recycling)



1 Project textielrecycling

Recycling van textiel:

2.  Hergebruik als product (poetslap, second-hand)

• Belangrijk in huidig volume
• Geen groeimarkt
• Laagwaardig, downgrading
• Geen duurzame oplossing voor toekomst



1 Project textielrecycling

Recycling van textiel:

2. Hergebruik van vezels

Mechanische recycling:

- Vervezelen
- Spinnen tot garen of verwerking in nonwovens



1 Project textielrecycling

Recycling van textiel:

Mechanische recycling:

- Verwerking in nonwovens (automotive)
- Weinig eisen aan samenstelling
- Relatief laagwaardig
- Geen groeimarkt



1 Project textielrecycling

Recycling van textiel:

Mechanische recycling:

- Verspinnen tot vezels
- Relatief hoogwaardig
- Groeimarkt (Spanje, Italië,..)
- Stelt relatief hoge eisen aan afval:

- Monostroom (bijv. 100-% katoen)
- Kleur
- Vezellengte (te korte vezels zijn onbruikbaar)



1 Project textielrecycling

Recycling van textiel:

Mechanische recycling:

Beschikbaarheid (mechanisch) gerecycled garen:

- Aanbod beperkt
- Mechanische eigenschappen garens zijn probleem

- Relatief grof garen
- Bijmenging met virgin materiaal



1 Project textielrecycling

Recycling van textiel:

Chemische recycling:

Hergebruik van vezelmateriaal (moleculen):

• Monostromen vereist
• Geen downgrading
• Wordt gezien als techniek van de toekomst



1 Project textielrecycling

Recycling van textiel:

- Smelten van polyester en opnieuw spinnen
- Commercieel beschikbaar 
- Grondstof voor textiel van gerecycled polyester 

meestal geen textiel, maar bijvoorbeeld PET-flessen



1 Project textielrecycling

Chemische recycling van textiel:

- Oplossen van katoen en opnieuw spinnen tot cellulosevezels
- Van textiel naar textiel zonder down-grading
- Nog in ontwikkelingsfase

- Afbreken tot moleculaire bouwstenen
- Nog in ontwikkeling
- Economische haalbaarheid twijfelachting



1 Project textielrecycling

Textielservice-industrie:

Textielafval:

- Aanbod van textiel met bekende samenstelling in redelijke 
omvang biedt voordelen voor recycling

- Gebruik van blends niet gunstig voor verwerking
- Samenstelling (vezelmateriaal) is bepalend, niet type product
- Slijtage textiel in wasserij (kortere vezels) maakt het 

textielafval uit de wasserij minder geschikt voor mechanische 
recycling



1 Project textielrecycling

Textielservice-industrie:

Gebruik gerecycled materiaal:

- Aanbod nog beperkt
- Mechanische eigenschappen van gerecycled garen zijn 

aandachtspunt (bijmengen virgin materiaal)
- Van laken tot laken is op dit moment nog niet mogelijk



1 Project textielrecycling

Textielservice-industrie:

Actiepunten/conclusies:

- Textielafval uitsorteren op vezelmateriaal
- Monostromen zijn noodzakelijk voor hoogwaardige recycling

- Gebruik blends beperken
- Design for recycling

- Door slijtage van textiel uit wasserij lijkt chemische recycling de 
technologie van de toekomst

- Complete ketenanalyse gewenst (LCA, Ecotool,..)
- Zichtbaarheid naar klanten; certificaten zoals GRS



Duurzaamheid is meer dan een trend. Duurzaamheid wordt een 
vereiste, denk aan aanbestedingstrajecten en dergelijke.

Duurzaamheid is een veelomvattend begrip, vaak gedefinieerd 
met behulp van de 3P’s:

• People 

• Planet

• Profit

2. Ecotool



In een nauwere definitie kan duurzaamheid ook worden 
gezien als de invloed die het product gedurende zijn 
levenscyclus op het systeem aarde heeft.

Dit kunnen allerlei zaken zijn, zowel positief als negatief:

• Invloed op waterkwaliteit

• Invloed op luchtkwaliteit

• Gebruik van niet hernieuwbare energie en materialen

• …

2. Ecotool



Hoe kan nu de duurzaamheid van textiel in kaart worden 
bepaald:

• Een life cycle analysis (LCA) is een bruikbare en algemeen aanvaarde 
techniek om de duurzaamheid van een textiel product over de 
levensduur te bepalen

• Het opstellen van een dergelijke LCA is complex en daardoor duur en 
tijdrovend

FTN heeft daarom de Ecotool laten ontwikkelen om snel en eenvoudig de 
duurzaamheid van textiel producten te kunnen benchmarken

2. Ecotool



De Ecotool van FTN is een instrument, waarmee een eenvoudige (beperkte) 
LCA van het duurzaamheidseffect  van textiel producten gemaakt kan 
worden. 

In de Ecotool word de duurzaamheid van een artikel, van grondstof tot en 
met afval, gekwantificeerd, voor een katoenen laken bijvoorbeeld van 
katoenteelt tot en met verbranding in een afvaloven. Het wasproces wordt in 
de tool meegenomen.

2. Ecotool



De duurzaamheidsaspecten die in deze tool worden meegenomen 
zijn:

• Klimaatverandering (CO2)

• Primaire energie-inhoud

• Waterverbruik

• Chemicaliënverbruik

• Landgebruik

• Massabalans

2. Ecotool



Ecotool en recycling:

Het gebruik van gerecycled materiaal klinkt duurzaam, maar kan ook 
effecten hebben op andere aspecten van een product life cyclus, denk 
bijvoorbeeld aan een verminderde levensduur. En wat is dan het totale 
effect op de duurzaamheid van een product?

De Ecotool kan behulpzaam om ook deze effecten (dus niet alleen het 
effect van de vezelsamenstelling, maar ook het effect op het wasproces 
en de levensduur) mee te nemen in de duurzaamheidsanalyse.

2. Ecotool



Ecotool en recycling:

De Ecotool biedt de mogelijkheid om het effect van gerecycled materiaal in een 
product op het milieubelasting van het product mee te nemen.

Hiervoor zijn standaard de volgende opties beschikbaar:

• Gerecycled katoen (Recycled cotton)

• Gerecycled polyester (Recycled polyester)

Uiteraard kunnen ook eigen data ingevuld worden.

Recycling kan niet worden opgevoerd voor de afvalfase om dubbeltellen van 
het milieuvoordeel te voorkomen. 

2. Ecotool



Case Wevotex:

Voor Wevotex is voor een aantal producten het effect van de samenstelling van 
een textielproduct op de milieubelasting onderzocht.

Als case hoe de Ecotool gebruikt kan worden, zal hier het resultaat voor een 
aantal versies van de baddoek gezondheidszorg gedemonstreerd worden.  

Om een goede analyse te kunnen maken is de milieubelasting uitgedrukt per 
product per gebruikscyclus.

2. Ecotool



Overzicht:

2. Ecotool

Baddoek 
Gezondheidszorg 

100% katoen, 
Turkije

Baddoek 
Gezondheidszorg 

HST

Baddoek 
Gezondheidszorg 

GRS

Baddoek 
Gezondheidszorg 

GRS-Eco

Garen 
onderketting

Ne 20/2,
100% katoen

Ne 20/2
50% katoen/50% 

PET

Ne 10/1
40% gerecycled 

katoen/60% 
gerecycled PET

Ne18/2
70% gerecycled 
katoen/30% PET

Gareninslag Ne16/1
100% katoen

Ne 16/1
50% katoen/50% 

PET

Ne 16/1
40% gerecycled 

katoen/60% 
gerecycled PET 

Ne16/1
70% gerecycled 
katoen/30% PET

Garen lussen Ne16/1 
100% katoen

Ne16/1 
100% katoen

Ne16/1 
100% katoen

Ne16/1
70% gerecycled 
katoen/30% PET

Gewicht per 
product 

in g

200 200 200 200



Energie-inhoud:

2. Ecotool



CO2 emissie:

2. Ecotool



Waterverbuik:

2. Ecotool



Landgebruik:

2. Ecotool



Conclusie:

De Ecotool is ook uitermate geschikt om het effect van de inzet van gerecycled materiaal 

op de milieubelasting van een textiel product mee te nemen.

De Ecotool kan gebruikt worden als tool om de duurzaamheidseffecten van recycling 

inzichtelijk te maken voor klanten en eindgebruikers.

2. Ecotool





Introductie WeVoTex

• Platgoed voor wasserijen en 

linnenverhuurders

• Gezondheidszorg, horeca en industrie

• Veiligheidskleding/speciale kleding voor

zorg

• Ong.1,5 miljoen kg. katoen per jaar



WeVoTex dienstverlening

• Productie in verschillende regio’s

• Voorraad houden, bewaken, distributie

(magazijn 3.000 m², 2.500 palletplaatsen)



Mechanische recycling

• 1 kg katoen  5.000 l water, kunstmest, 

pesticide

• recycling van productie afval 

• badstof met 20-50% gerecyclede vezels

• certificering (GRS = global recycle 

standard)



Mechanische recycling

• Ecotool → duurzaamheidsberekeningen

• uitgevoerd door FTN

• GRS baddoek met 50% recycle content:

- 54% waterbesparing

- 20% CO2 besparing

- 56% besparing op landverbruik 



Mechanische recycling

• stel: alle WeVoTex klanten kiezen voor 50% 

gerecyclede katoen in de handdoeken:

→ 40% * 50% * 1,5 mln.kg/jr = 

300.000 kg minder katoen verbouw

→ 1.500 miljoen liter waterbesparing

→ xx kg besparing op pesticide en kunstmest



SaXcell 

• chemische recycling

• nieuwe opbouw vezels

• kwalitatief hoogwaardige vezel (tencel)

• proeffabriek + ontwerp fabriek







SaXcell

• Wasserij afkeur perfecte grondstof

• geen kwaliteitsbeperking

• closing the loop → retoursysteem

• SaXcell vezels in verhuur artikelen →

kleding, platgoed?









VAN POST 
CONSUMER
TEXTIEL NAAR 
WORKWEAR



KONINKLIJK | FAMILIE BEDRIJF| 154  ERVARING

MARKTLEIDER IN WORKWEAR | PROTECTIVE WEAR

300 WERKNEMERS| EIGEN DESIGNERS EN PRODUCTIE

FLEXIBEL | KLEINE SERIES | CORPORATE INDENTITY

DRAGER VOOROP| PERFECT FIT | PERSOONLIJK ADVIES

EN ZOVEEL MEER…

You’ll never work alone

– – –



DIENSTVERLENING DUURZAAMHEID UITSTRALING VEILIGHEID

HAVEP wil veel verder gaan dan kwalitatieve 

werkkleding om meer dan ooit het merk te zijn 

waar ji j op kan vertrouwen.



“Onze kledingstukken worden nu al duurzaam 

gemaakt, maar ons doel is om in 2025 90% van 

onze kleding circulair te produceren. Een 

duurzame toekomst wacht je niet af, die maak je!”



CLOSING THE LOOP

IEDEREEN MET EEN GLIMLACH 

NAAR HET WERK

HET BEDRIJF GOED DOORGEVEN AAN DE 6e GENERATIE

WAT EN WAAROM DUURZAAMHEID VOOR HAVEP?



SOCIAAL: IEDEREEN MET EEN GLIMLACH NAAR HET WERK



MILIEU: WAT IS CIRCULAIR?

Detox

Kwaliteit 

Levensduur

Retourlogistiek

Design for recycling

Mechanisch recycling

Chemisch recycling

Alternatieve vezels: Tencel | 

Biokatoen

Duurzame energie



DETOX: NIEUWE COLLECTIE HAVEP SHIFT



MILIEU: WAT IS CIRCULAIR?

Detox

Kwaliteit 

Levensduur

Retourlogistiek

Design for recycling

Mechanisch recycling

Chemisch recycling

Alternatieve vezels: Lyocell, 

Biokatoen

Duurzame energie



ALTERNATIEVE VEZELS: AMBULANCE PROJECT

DUURZAME 
GRONDSTOFFEN

✓ Biokatoen
✓ rPET
✓ Lyocell



MILIEU: WAT IS CIRCULAIR?

Detox

Kwaliteit 

Levensduur

Retourlogistiek

Design for recycling

Mechanisch recycling

Chemisch recycling

Alternatieve vezels: Tencel | 

Biokatoen

Duurzame energie



BEST PRACTICE VAN POST-CONSUMER TEXTIEL NAAR WORKWEAR



BEST PRACTISE: POST CONSUMER TEXTIEL NAAR WORKWEAR

PRODUCT

MARKT

SAMENSTELLING:

% GERECYCLED 

WORKWEAR DOEK

NL – BE – DE

65% RPET / 10% RECYCLED KATOEN / 25% 
KATOEN   

75% = 65% RPET + 10% RECYCLED 
KATOEN



BESPARING



UITDAGINGEN

Mogelijkheden om nieuwe markten te
ontdekken

Continue stroom van grondstoffen

Kwaliteitseisen voor workwear



SAMEN MET HAVEP GAAN VOOR EEN 
POSITIEVE IMPACT?

Jobien Laurijssen
HAVEP

Sustainability Manager

j.laurijssen@havep.com

www.havepositiveimpact.com

Danny Lenselink
HAVEP

Sales Manager

d.lenselink@havep.com

www.havepositiveimpact.com




