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EVENTS CLOSING THE LOOP

Registreer nu!
+ Fotografie Bob van Rooijen

Gedragen kleding gaat straks niet meer de 
verbrandingsoven in. Het wordt opnieuw 

grondstof voor het maken van mode. Een 
nieuwe sorteermachine selecteert ingezameld 
textiel op bronmateriaal, zoals katoen, wol, 
acryl en nylon. 
Technici hebben de beeldbank van de compu-
ter met duizenden materiaalgegevens gevoed, 
zodat de nieuwe sorteermachine op de lopende 
band feilloos katoen herkent, maar ook combi-
naties van stoffen. En vervolgens de partij 
katoen ook weer op kleur kan sorteren: rood, 
groen, wit, blauw, zwart, gemengd.
Op 14 en 15 november staat de conferentie 
Closing the Loop volledig in het teken van de 
circulaire economie. 

De eerste dag van de conferentie is vooral 
inhoudelijk, over het nieuwe businessmodel 
voor gebruikte kleding en de circulaire econo-
mie. Robert Jan Ogtrop van de Circle Economy 
opent dan ook de conferentie. Het belang van 
het ontwikkelen van nieuwe business model-
len blijkt uit het rapport van de MacArthur 
Foundation, waarin wordt berekend dat heel 
Europa jaarlijks 500 miljard kan verdienen 
door grondstoffen in producten niet langer als 
afval te beschouwen, maar terug te winnen. 
Het is een door McKinsey onderschreven 
schatting, die alleen maar hoger kan uitvallen 
wanneer grondstoffen schaarser en duurder 

worden. De eerste dag wordt georganiseerd in 
het Inntel hotel in Zaandam, dat qua vorm en 
design volledig is opgedragen aan de cultuur 
en productie in de Zaanstreek.

De tweede dag van de conferentie is vooral 
praktisch. Dan wordt de sorteermachine  
officieel onthuld bij Wieland Textiles in Wor-
merveer. Hier komt de ingezamelde kleding 
van KICI uit Noord-Holland binnen, onder 
anderen. Ook is er een modeshow van kleding 
die al is gemaakt van herwonnen textielvezels, 
met name katoen uit spijkerbroeken.

Met de circulaire economie kan 

Nederland 50 miljard euro per jaar 

verdienen. Dat zegt Willem Lageweg 

van MVO Nederland in deze aflevering 

van P+. Door slim samenwerken kan ons 

land snel een voorsprong opbouwen. 

Bijvoorbeeld door textiel opnieuw als 

grondstof te gebruiken. Dit voorbeeld 

staat centraal op de tweedaagse 

conferentie Closing the Loop.

Het is nu reeds mogelijk een reservering  
te maken voor de twee conferentiedagen  
op 14 en 15 november. 
Aanmelden kan via de website van P+:  
www.p-plus.nl/meeting.
Of stuur een mail met reservering naar  
truus.jansen@attica.nl

Wat zijn de kosten?
Alleen dag 1: 295 euro
Alleen dag 2: 200 euro
Dag 1 en dag 2: 450 euro
Alle prijzen exclusief btw.

Op deze conferentie wordt de machine onthult die gebruikte kleding op grondstof sorteert.


