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Wevotex introduceert textielrecycling – een stap voorwaarts in MVO 

 

Wevotex introduceert 

Badstofartikelen voor de gezondheidszorg, horeca en industrie met (mechanisch) gerecyclede 

katoen en polyester.  

 

Milieu effect 

Voor het verbouwen van 1 kg. katoen is 8.000 liter water, een heleboel kunstmest en pesticide 

nodig.  

 

Resultaat 

Elke handdoek, elke keukendoek, elke slabber en elke spreideken met gerecyclede content die u 

inzet helpt het milieu. 

 

Ik hoor zoveel prachtige verhalen over MVO, zijn dit niet vooral verhalen om meer te kunnen 

verkopen? Kloppen die verhalen en wat zijn de nadelen? Hoe zit dit? 

- Zitten er nadelen aan recycle-badstof? 
De recyclevezels zitten niet in het lussenweefsel, alleen in de grondketting en de inslag. Dit 
betekent dat de kwaliteitsbeleving en het gewichtsverlies gelijk is aan de badstof die wij nu 
leveren. 
Recyclevezels hebben minder treksterkte. Om dit te compenseren passen we een menging 
met polyester toe, zoals reeds bekend van onze badstof artikelen met HST specificatie. 
Extra voordelen: droogtijdbesparing en minder krimp. Ook deze polyestervezels kunnen uit 
gerecycled materiaal bestaan. 
 

- Waar komen de recyclevezels vandaan? 
Bij de productie van textiel ontstaat afval, bijvoorbeeld snij afval bij confectie en uitval tijdens 

productie. In het recyclebedrijf wordt dit afval teruggebracht tot katoenvezels. Deze worden 

vervolgens opnieuw gesponnen. Het door ons gecontracteerde recyclebedrijf verwerkt 

miljoenen kilo’s dus capaciteit is er genoeg. 

Ook de gerecyclede polyester wordt gemaakt door afvalstromen te verwerken. 



 
 

 

- Is het waterverbruik voor verbouw van katoen een issue? 
Ja, dat is het. Google op Aralmeer en je ziet waarom.      
 

- Wanneer heb ik de ecologische voordelen als ik recycling toepas? Moet eerst mijn 
hele pool vervangen zijn? 
Nee, vanaf de inkoop treden de voordelen in werking. Voor elk ingezet artikel is minder 
katoen verbouwd. Dus zelfs als de artikelen nog bij Wevotex in het magazijn liggen zijn de 
ecologische voordelen bereikt. 
 

- Wat kost jullie gerecyclede badstof? 
Goed nieuws, we berekenen dezelfde prijs als voor de normale badstof. Het kost dus niks 

extra. 

- Hoe weet ik dat jullie het gebruik van de recyclevezels ook waarmaken ? 

Wevotex en onze producenten zijn  officieel  gecertificeerd volgens de Global Recycling 

Standard (GRS). De inkoop van de recyclevezels wordt nauwkeurig geadministreerd en 

gerelateerd aan de productie van gerecyclede badstof. Dit wordt gecontroleerd door Control 

Union, het bedrijf dat controleert dat we 100% aan de GRS standaard voldoen. 

Als we 50% gerecycled materiaal verwerken mogen we een label met het officiële GRS logo 

gebruiken. 

 

Meer weten?  Neem contact op: 

- info@wevotex.eu 

- Tel. 053-4313568 

 

http://www.wevotex.eu/

