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Textielsorteercentrum: goed voor
het milieu én punten bij Scrabble
Bakstenen, lege bierkratten of glas. De medewerkers van het textielsorteercen-
trum in Sneek komen de gekste dingen tegen in de ingezamelde zakken tex-
tiel. Ze sorteren secuur, voor een beter milieu.

E
KOEN PENNEWAARD

Een miljoen kilo kleding gaat
er het komende jaar naar
schatting door de handen
van de medewerkers van het

textielsorteercentrum in Sneek. En
dat kan en moet nog veel meer wor-
den.

Na twee maanden warmdraaien,
werd donderdag aan de Koperslager-
straat het textielsorteercentrum of-
ficieel in gebruik genomen door
PvdA-kamerlid Lutz Jacobi. ,,Dit is
nog maar het begin jongens!’’,
meent de politica.

Het centrum is een samenwer-
king tussen afvalverwerker Omrin,
het Leger des Heils en Empatec. Om-
rin, dat probeert om steeds meer af-
val voor hergebruik beschikbaar te
maken, levert de ingezamelde kle-
ding en ander textiel aan. Medewer-
kers van werkvoorzieningschap Em-
patec sorteren de spullen. Wat nog
goed is, gaat naar de kledingwinkels
van het Leger des Heils. De rest
wordt doorverkocht aan bedrijven
in het buitenland.

Stonden er medio september
slechts zes tafeltjes waar de kleding
werd gesorteerd, inmiddels ver-
toont de bedrijfshal een bijna geau-
tomatiseerde fabrieksopstelling,
stelt John van Ooij, algemeen direc-
teur van Omrin, tevreden vast. De
ambities van hem en de andere par-
tijen reiken verder. ,,Wij ontvangen
slechts een derde van al het wegge-
gooide textiel in onze kledingcontai-
ners. De rest verdwijnt in de grijze

container. Mensen denken onte-
recht dat wij niets kunnen met kle-
ding waarin een gat of een scheur zit.
Alleen als er chemische afvalstoffen
inzitten, zoals verf, kunnen we het
niet gebruiken. De burger is onbe-
wust onbekwaam.’’

In de Sneker vestiging zijn onge-
veer twintig mensen actief. Maar dat
kunnen er gemakkelijk vijftig wor-

den, zegt directeur Henk van der
Zwaag. ,,En wat wij hier doen, is geen
concurrentie voor het bedrijfsleven,
want dit werk wordt hier nergens an-
ders gedaan.’’ Ook het Leger des
Heils is blij met het initiatief, zegt
Reshare-directeur Simon Smedinga.
,,Wij helpen graag mensen die het
moeilijk hebben. Dat doen we in on-
ze kledingwinkels, dat doen we hier

en de winst vloeit terug naar goede
doelen in Friesland.’’

Met een percentage van 65 herge-
bruik (papier, glas etc.) is Friesland
landelijk koploper. ,,Dit zijn goede
ideeën, partijen weten elkaar te vin-
den en beseffen ook dat de werkge-
legenheid in het Noorden een moei-
lijk verhaal is, dus zoeken ze nieuwe
initiatieven’’, constateert Jacobi.

‘Oppassen, want
soms zitten er
stukken hout met
spijkers in de zak’

,,Dit is specifiek goed voor het milieu
en de mensen die het al wat lastiger
op de arbeidsmarkt hebben. En met
scrabble win je met het woord tex-
tielsorteercentrum ook geheid.’’ Ze
beloofde de medewerkers binnen-
kort een dag te komen helpen.

Dat zien Rinse van der Heij en An-
nie Kroes wel zitten. Beiden hebben
het naar de zin in het sorteercen-
trum. ,,Maar je moet wel uitkijken
als je een zak open doet. Soms zitten
er stukken hout met spijkers in, of
glas. Dat is niet leuk’’, stelt Kroes.
Van der Heij kan amper geloven wat
er soms allemaal wordt weggegooid.
,,Ook elektrische apparaten. Die leg
ik apart, want daar kunnen ongeluk-
ken mee gebeuren.’’

Bij het sorteren denkt hij vooral
aan mensen in andere landen. ,,Die
hebben soms niets. Dan gooi ik af en
toe goede kleding en washandjes in
de bak voor tweede keus.’’ Die gaan
naar het buitenland, weet hij.

Naast Sneek is in Leeuwarden een-
zelfde project van start gegaan. Daar
verwacht Omrin zo’n 500.000 kilo
textiel af te leveren.
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