
Inspiratie Bewustwording Beleving Doen

Materialen uit textielketens
De textielindustrie vormt één van de grootste vervuilers ter wereld. Oude broeken 
of shirts die je inlevert omdat je ze niet meer draagt, komen meestal terecht bij 
iemand die er iets aan heeft. Maar een deel van alle ingeleverde kleding komt op 
grote afvalbergen in het buitenland terecht. Zo is bijvoorbeeld de kleding-afvalberg 
in het Afrikaanse land Ghana immens groot en iedere dag komt daar wel 14.000 kilo 
kleding bij! Om van die kleding af te komen, wordt de berg regelmatig in brand 
gestoken. Er kunnen dan schadelijke stoffen vrijkomen en dat is ongezond. 
Daarnaast gaat er vooral ook kostbare grondstof verloren.

Vervezeling van oude kleding leidt tot een grondstof, die samen met versnipperde 
ingezamelde plastics kan worden samengebracht tot hernieuwbare materialen,  
waarvan producten kunnen worden gemaakt. Samen met haar partner CLS I Tex 
International brengt De Verschilmakerij zogenaamd Cliff producten en materialen 
op de markt die kunnen worden toegepast in de openbare ruimte. De planken, 
balken en palen kunnen worden ingezet voor de productie van buitenmeubilair en 
de constructie van bruggen, terrassen, beschoeiingen en gevel- en wandafwerking.

Oude kleding en ingezamelde plastics

Materialen uit textielketens



Begin 2022 is het materiaal door RoyalHaskoning DHV, KIWA en TNO getest om 
een compleet beeld te krijgen van de eigenschappen als constructiemateriaal en de 
impact op het milieu. De impact op het milieu wordt uitgedrukt in euro’s op basis 
van een levenscyclusanalyse (LCA). Dit bedrag heet de Milieu Kosten Indicator 
(MKI) en staat voor de maatschappelijke kosten die nodig zijn om de milieueffecten 
weer ongedaan te maken. Hoe lager de score, hoe lager de kosten voor de 
maatschappij om de schadelijke milieu-impact op te heffen. 

Het materiaal kan worden bewerkt 
met alle gangbare mechanische 
apparaten en is veilig te verwerken, 
zelfs onder extreme omstandigheden. 
Het heeft een hoge chemische 
weerstand tegen oliën, vetten, zuren 
en zouten. Alle eigenschappen van 
Cliff-producten maken het bijzonder 
geschikt voor toepassingen in de open 
lucht. Het materiaal is 100% circulair 
en dus onbeperkt herbruikbaar in de 
toekomst.

Milieu-effecten Kenmerken

95% van de samenstelling bestaat uit secundaire grondstoffen zoals afval van 
kleding en afval van zachte kunststoffen

Bestand tegen vocht, water en lage temperaturen

40% sterker dan vergelijkbare kunststoffen

Lange levensduur

Onderhoudsarm

Beschikbaar in een drietal standaardkleuren en standaard afmetingen

Maatwerk bij volume-afname mogelijk

Na gebruik wordt het materiaal gerecycled tot nieuw granulaat en producten van 
hetzelfde kwaliteitsniveau

Mogelijkheid tot ketenregie: van inzameling kleding tot aanlevering product, 
inclusief formele aantoonbaarheidsdocumenten

Levenscyclusanalyse (LCA) met Milieu Kosten Indicator (MKI) beschikbaar

Voor de textielindustrie – een van de grootste vervuilers in de wereld – is de tijd 
gekomen om het roer echt om te gooien. We zullen met elkaar vooruitgang moeten 
boeken en snelheid moeten maken in het ontwikkelen van circulaire oplossingen, 
om de CO2-footprint naar beneden te brengen en grondstoffen zeker te stellen 
voor de toekomst. Van waardeloos naar waardevol. 

Van waardeloos naar waardevol
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Meer informatie over materialen uit textielketens?

De Verschilmakerij vertelt je graag meer over de productie, het gebruik en de 

duurzame voordelen van materialen uit textielketens.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl

Samen met onze partner CLS I Tex International werken wij aan die toekomst door 
de keten te sluiten en afgedankt textiel samen met plastics een nieuwe passende 
bestemming te geven in de buitenruimte.

https://www.deverschilmakerij.nl/
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