
In de gemeente Voorschoten halen we per maand
zo’n 3.000 kilogram textiel op, per jaar is dat 
bĳna 35.000 kilogram. Textiel is alles wat is 
gemaakt van stof en is geweven of gebreid. 
Dus ook badlakens, kussenhoezen of gordĳnen.
Bruikbare kleding wordt verkocht via bĳvoorbeeld
Kringloopwinkels en geëxporteerd naar ontwikke-
lingslanden. Niet bruikbare kleding/textiel is voor
hergebruik als poetsdoek, in vilt, dekens en garen
voor vloerbedekking. Naast textiel mogen ook
schoenen en accessoires zoals riemen of hoeden 
in de textielcontainer. Textiel dat niet recyclebaar
is, zoals tapĳten, deurmatten en reiskoffers, 
horen niet thuis in de textielcontainer.

Wekelĳks opgehaald
De gemeente Voorschoten laat door het bedrĳf
Renewi één keer per week de ondergrondse 
en bovengrondse textielcontainers legen. 
Die vindt u onder meer aan de Sir Winston 
Churchillaan, Van Beethovenlaan, Jan 
Evertsenlaan en Prof. Eindhovenlaan/hoek 
Lorentzlaan, maar ook bĳ supermarkten 
zoals Hoogvliet. 

Geen afval bĳ het textiel
Ingezameld textiel wordt eerst gesorteerd. Zo’n
zeventig procent is voor hergebruik. Dit bespaart
jaarlĳks zo’n 148.500 miljoen liter water en zorgt

voor 51 miljoen kilo minder CO2-uitstoot 
(landelĳk). Zo’n 25 procent is recyclebaar. Helaas
blĳven mensen wel vreemde dingen bĳ hun textiel
doen. Zo vindt Renewi in Voorschoten restafval,
glas en plastic tussen het textiel. Als we alles 
zo goed mogelĳk scheiden, is er maximaal 5% 
restafval. Textiel hergebruiken of recyclen is 
enorm duurzaam, omdat veel water en energie
nodig is om nieuwe vezels te maken.

Breng het naar de textielcontainer
De bĳdrage van de kledingindustrie aan de 
CO2-uitstoot wordt geschat op tien procent. 
De kleding- en textielindustrie gebruikt wereldwĳd
jaarlĳks 100 miljoen ton nieuwe vezels, voor het
produceren van stoffen als katoen, wol, polyester,
acryl en nylon. Van een circulaire kledingindustrie 
is nog lang geen sprake. U kunt helpen door 
textiel te scheiden en naar een textielcontainer te 
brengen (reuse en recylce) en wellicht ook afval
verminderen (reduce waste), bĳvoorbeeld door
fast fashion via de goedkope textielgiganten te
vermĳden. Voorschoten maakt het verschil.
www.voorschoten.nl/afval

Geef uw oude kleding een nieuw leven!
Nog altĳd gooien Nederlanders massaal textiel in de afvalbak. Dit is jaarlĳks al
gauw 124 miljoen kilogram textiel dat verdwĳnt door verbranding en dus niet
wordt gerecycled. Dat is enorm zonde. Niet alleen kost het veel energie en water,
uw kleding en ander textiel kan een nieuw leven krĳgen in arme landen of als
grondstof voor isolatiemateriaal of nieuwe garens. 

SCHOON EN 
AFGESLOTEN

Het is fijn als u kleding en 
textiel schoon en droog verpakt

in een kledingcontainer doet. 
Textielcontainers zĳn geen

afvalcontainers.

WAT MAG WÉL IN DE 
KLEDINGCONTAINER?
l Kleding
l Huishoudelĳk textiel, 

zoals handdoeken en lakens.
l Schoenen (per paar gebonden)
l Sokken (per paar)
l Accessoires, zoals hoeden en tassen.
l Zachte knuffels

WAT MAG NIÉT IN DE 
KLEDINGCONTAINER?
l Sterk bevuilde textiel, bĳvoorbeeld 

met verf- en olievlekken
l Nat textiel
l Vloerbedekking
l Snĳafval (kleine lappen stof)
l Dekbedden
l Kussens
l Reiskoffers
l Afval


