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OPHALING VAN TEXTIEL DOOR DE VERENIGINGEN

1.Potentieel ophaalbare hoeveelheid
In de grijze zakken die naar de afvalverbrandingsoven gaan, zit een niet te verwaarlozen hoeveelheid
textiel. In 2001 werd het potentieel herbruikbare huishoudelijk afval geanalyseerd op een beperkter staal
en volgens een andere methodologie dan degene die traditioneel wordt gebruikt voor de analyses van
huishoudelijk afval. Deze resultaten worden in detail uitgelegd in de fiche over de hoeveelheid en de
samenstelling van het huishoudelijk afval. Volgens dit onderzoek, dat geen rekening houdt met de
seizoensgebonden veranderlijkheid, zou 70% van dit textiel, indien het niet vuil was gemaakt door het
huishoudelijk afval, herbruikbaar zijn geweest als kleding of huishoudtextiel, ofwel recycleerbaar tot
poetsdoek of voor de vezels.

2.Inzameling
.2.1.Inzamelingen door Terre en Spullenhulp
Liefdadigheidsorganisaties of brocanteurs, inboedelopkopers of zelfs ondernemingen hebben altijd al
"oude" kleding ingezameld. Om de ingezamelde hoeveelheden te verhogen en een regelmatige dienstverlening
aan de bevolking te garanderen, subsidieert het Gewest de huis-aan-huisophaling van textiel. De vzw's
Terre en Spullenhulp organiseren elke maand een huis-aan-huisophaling in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en hebben, met het oog op een volledigere inzameling, geleidelijk een netwerk uitgebouwd van
containers die opgesteld staan langs de openbare weg. Hierdoor vermijdt het Gewest dat "herbruikbare
goederen" in de verbrandingsoven belanden, draagt het ertoe bij dat langdurig werklozen of kwetsbare
personen opnieuw worden ingeschakeld in het tewerkstellingscircuit en financiert het dus onrechtstreeks de
maatschappelijke acties van deze twee verenigingen.
In 2001 werd 2006 ton textiel opgehaald door Terre en Spullenhulp, waarvan 30% via de huis-aanhuisophalingen.

Figuur 19.1 : Evolutie van de textielophalingen
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Dit textiel wordt voor 57% hergebruikt als kleding, ofwel in Europa (1ste keuze), ofwel buiten de Europese
Unie (Oost-Europa, Azië, Afrika). 22% van het opgehaalde textiel wordt gerecycleerd tot poetsdoeken,
bijvoorbeeld voor de industrie. 11% van het textiel wordt gerecycleerd om de vezels waaruit ze bestaan
(wol) terug te winnen. Slechts 15% van het ingezamelde textiel wordt weggegooid als afval. We merken
evenwel op dat de kwaliteit van het geschonken textiel afneemt. In 1998 moest slechts 10% van het textiel
worden weggegooid.
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Figuur 19.2 : Gebruik van het ingezamelde textiel
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.2.2.Textielinzamelingen door de andere verenigingen van de sociale economie
Ook Oxfam beschikt over een netwerk voor de inzameling van herbruikbare kledij, maar het heeft geen
geavanceerde sorteerinfrastructuren om zoveel mogelijk van de ingezamelde kleding te hergebruiken of te
recycleren. Na selectie van het textiel dat nog kan worden verkocht in de Oxfam-winkels wordt de rest op
de Belgische markt of internationaal verkocht aan industriële uitdragers.
Textielinzamelingen door de andere organisaties van de sociale economie (La Poudrière Emaüs en Het Leger
des Heils) zijn zeer uitzonderlijk.

Tabel 19.3 : Inzamelingen door de verenigingen
ton/jaar
Oxfam

1.003,7

La poudrière Emaüs

65,0

Het Leger des Heils

130,0

Totaal

1.198,7

Bronnen
1.

RDC Environnement en Watco Noord, analyse van het huishoudelijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, 2001 – studie uitgevoerd voor het BIM

2.

Eindrapporten van de inzamelingen van de vzw's Terre en Spullenhulp – BIM 2001 – niet gepubliceerd

3.

Informatie van de verenigingen.
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