
Wel in de textielcontainer
 

Oud, kapot en afgedankt textiel zoals:

Wat mag  
in de textiel-
container? 
We helpen u graag op weg met uw 
afgedankte textiel, kleding en schoenen
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Tips

 •   Ook kapotte of onbruikbare kleding mag in de 
textielcontainer.

 •   Biedt textiel aan in een gesloten zak dan blijven de 
spulletjes schoon en droog.

 •   Biedt schoenen per paar gebonden aan.
 •   Gooi uw oude en afgedankte textiel weg bij een 

textielcontainer of bij de milieustraat in uw gemeente.

 •   Bruikbare kleding kunt u ook aan een goed doel geven, 
deze instellingen zamelen vaak meerdere keren per 
jaar textiel huis-aan-huis in.

 •   Ook kunt u het wegbrengen bij Kringloopwinkel  
Het GOED (’s-Gravenlandseweg 274), de  
Recyclewinkel (De Meesterstraat 40) of de  
Retourette (Groenelaan 117).

•   Kleding

•   Schoenen per paar gebonden

•   Handdoeken, theedoeken en tafellakens

•   Lakens en dekens 

•   Gordijnen en vitrage

•   Riemen, tassen, dassen

•   Knuffelbeesten en poppenkleertjes

•   Kapotte kleding en textiel
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Niet in de textielcontainer (maar bij het restafval)

•  Natte kleding en schoenen (eerst laten drogen)

•  Met olie of verf vervuilde kleding en schoenen

•  Vloerbedekking (bij grofvuil)

•  Vulling van kussens of speelgoed

•  Breigaren

•  Matrassen, kussens en dekbedden (bij grofvuil)

•  Tapijt 

 Waar laat ik deze spullen 
dan wel?

•   Kringloopwinkel: als het nog heel en bruikbaar is

•  Milieustraat: als het te groot is voor de  

restafvalcontainer (matrassen, tapijt etc)

•  Restafvalcontainer: sterk vervuild en  

nat textiel kunt u in de restafval - 

container weggooien.

Waarom textiel scheiden
Textiel bestaat uit vezels die meerdere keren hergebruikt kunnen 
worden. Verwerken van oud textiel bespaard grondstoffen voor 
nieuw textiel. Uw afgedankte textiel komt altijd goed terecht. 
Via de kringloopwinkel bij een tweede eigenaar. Textiel uit de 
textielcontainer wordt via specialistische bedrijven gesorteerd en 
na bewerking worden er nieuwe garens van gemaakt voor nieuw 
textiel. Een deel wordt gerecycled als grondstof voor poetsdoeken, 
matrasvulling of isolatiemateriaal.


