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1. Inleiding 
De circularity checker is gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat door Alcon Advies. Het doel van de 

circularity checker is een snel inzicht te krijgen in de milieu impact van een textielproduct op basis 

van enkele kenmerken. De circularity checker is vooral bedoeld om bij aanbestedingen gebruikt te 

worden, waarbij de milieu impact van vergelijkbare producten (van diverse aanbieders) op een 

objectieve en eenduidige wijze kan worden beoordeeld. De circularity checker kent 2 versies: een 

invulversie en een score versie. De invulversie is bedoeld voor de aanbieders van producten. Zij 

kunnen in deze versie de kenmerken van hun producten invullen, maar zien niet de scores. De 

invulversie kan in de scoreversie worden gekopieerd zodat de scores zichtbaar worden en de 

vergelijking tussen de producten worden gemaakt.  

De tool is in eerste instantie ontworpen voor aanbesteding van BOA-kleding, maar kan eenvoudig 

worden omgezet  naar een tool voor andere textieltoepassingen. De waarden die uit de tool komen 

zijn arbitraire waarden en kunnen niet 1 op 1 gelinkt worden aan een carbon footprint of een andere 

duurzaamheidsparameter. Dit maakt dat de tool een screeningstool is voor circulariteit en 

duurzaamheid. Wil men meer gedetailleerde informatie over de milieu-impact van een product dan 

moet een (verkorte) LCA uitgevoerd worden, waarvoor veel meer gegevens met betrekking tot (de 

herkomst van) grondstoffen, processen en productiemethoden, energie-, water- en 

chemicaliënverbruik, procesemissies en toepassingsgebied aangeleverd moeten worden. Hierbij kan 

gebruik gemaakt worden van de Modint Ecotool of LCA-modellen zoals SimaPro.  

Om de invultool te kunnen gebruiken is enige kennis van textiel en het betreffende product 

noodzakelijk. Een deel van de gevraagde gegevens kan worden ingevuld aan de hand van het 

samenstellingslabel (verplicht in de EU) en het wasvoorschrift (ook vaak als label in het product 

aanwezig). Andere vragen met betrekking tot bijvoorbeeld het garennummer zullen vanuit de 

toeleveringsketen opgevraagd kunnen worden. Ook het aantal reinigingscycli is bij een aanbesteding 

niet exact bekend, maar moet worden ingeschat (is in veel aanbestedingen een vraag die 

beantwoord moet worden).  

Er is een separate handleiding voor de tool opgesteld. Deze is als bijlage bij dit rapport opgenomen. 
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2. De tool en scores 
De circularity checker is een exceltool, waarin zaken als vezelsamenstelling, textielproductie, 

onderhoud en reiniging en wijze van afdanken worden uitgevraagd. Op basis van deze uitvraag wordt 

dan zowel een circulariteitsscore als een duurzaamheidsscore berekend. Deze worden 

samengevoegd tot een single score.  

De circulariteitsscore is alleen gebaseerd op de vezelsamenstelling van het product: in hoeverre 

worden er gerecyclede vezels gebruikt. Daarbij krijgen gerecyclede vezels uit post-consumer textiel 

de hoogste waardering, gerecyclede vezels uit industrieel afval een lagere waardering en gerecyclede 

vezels uit grondstoffen buiten de textielketen de laagste waardering. Deze indeling is gebaseerd op 

de NTA 8195 (2020): Definitie van Circulair Textiel. In deze NTA wordt verder geen waardering 

gegeven ten aanzien van de herkomst van de gerecyclede vezels. Dit komt in de tool naar voren als 

het % gerecyclede content. De weging die daaraan is toegevoegd is op basis van inzichten met 

betrekking tot milieuverdienste van de circulaire vezels. Virgin vezels hebben per definitie een score 

van 0.  

De duurzaamheidsscore komt tot stand op basis van de vezelsamenstelling, de wijze waarop het 

product is gemaakt en onderhoud/reiniging en wijze van afdanken. Hiervoor is een systematiek  

ontwikkeld die recht doet aan de impact die een materiaal of proces heeft ten opzichte van de 

impact over de gehele levensduur. De vezelsamenstelling telt voor 26% mee, het maken van het 

product (spinnen, weven/breien, veredeling en confectie) voor 21% en onderhoud/reiniging en wijze 

van afdanken voor 53%. Dit komt overeen met de carbon footprint van een gemiddeld product dat 

voor langere tijd wordt gebruikt en onderhouden (meer dan 50 reinigingscycli).  

De single score is de combinatie van de circulariteitscore en de duurzaamheidsscore. Deze wordt 

berekend door deze scores op te tellen en te delen door de maximale score die behaald kan worden.  

Deze waarde kan dus tussen 1 en 100 liggen. Een score boven 50 kan worden gezien als een 

duurzaam product. Voor een dergelijke score moeten er zowel duurzame (circulaire vezels) zijn 

toegepast en zal het product veel wasbeurten mee moeten gaan. Een score van 100 is theoretisch en 

zal in de praktijk nooit worden gehaald.  

Daarnaast is er een CO2 Indicator in de tool opgenomen (zie hoofdstuk 4) waarmee een inschatting 

kan worden gemaakt van de CO2 emissies. De CO2 indicator is echter niet een CO2 footprint omdat 

daarvoor de data die door de toeleverancier worden aangeleverd niet gedetailleerd genoeg zijn. Om 

een CO2 footprint te kunnen berekenen zal een uitgebreide LCA moeten worden opgesteld, iets wat 

met het gebruik van de circularity checker juist omzeild wordt. 

De tool is voorbereid om 5 producten te kunnen invullen. Bij een groter aantal producten zal men 

telkens een leeg exemplaar van de tool moeten gebruiken. Extra tabbladen toevoegen is niet 

mogelijk vanwege de koppelingen die in de tool zijn verwerkt.  
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3.  De opbouw van de tool 
De milieu-impact van een textielproduct komt tot stand door de keuze van de grondstoffen (vezels), 

de wijze waarop de grondstoffen worden omgezet in een doek en de bijhorende 

veredelingsprocessen, de wijze waarop het product wordt onderhouden en gereinigd en uiteindelijk 

de wijze van afdanken.  

3.1 Vezels 
Het type textiel vezel heeft grote invloed op de milieu-impact. Er zijn diverse benchmarks for fibers 

beschikbaar. In deze tool is gebruik gemaakt van de benchmark van Textile Exchange  

 

Tabel 1: Textile exchange fiber benchmark ( bron: ( https://textileexchange.org/wp-

content/uploads/2020/01/2019_CFMB_Scoring_Methodology.pdf , pg 16).    

 

Deze benchmark is aangepast en uitgebreid met een aantal andere vezels (bv. elastaan, nomex), 

terwijl dons niet is meegenomen.  Ook is gekeken naar de herkomst van gerecycelde materialen, 

waarbij onderscheid is gemaakt tussen enerzijds industrieel afval en post consumer afval en 

anderzijds naar de recyclingmethode: mechanische recycling versus chemische recycling. Ten dele is 

dit gebaseerd op de NTA 8195 (2020): Definitie van Circulair Textiel. In deze NTA wordt onder andere 

onderscheid gemaakt tussen de herkomst van de materialen die gerecycled worden en levensduur 

verlengende maatregelen (deze komen onderhoud, reiniging en afdanken aan de orde).   

https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/01/2019_CFMB_Scoring_Methodology.pdf
https://textileexchange.org/wp-content/uploads/2020/01/2019_CFMB_Scoring_Methodology.pdf
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Figuur 1: Indeling circulair textiel volgens NTA 8195 

 

Deze overwegingen hebben geresulteerd in tabel waarin de vezelsamenstelling van het product kan 

worden ingevuld. De vezels die meegenomen worden zijn opgenomen in onderstaand overzicht. 

 

Tabel 2: indeling vezels in circularity checker 

Fiber materials

Cotton Cotton standard BCI- cotton Cotton made in Africa Recycled cotton (ind) Recycled cotton (pc)

Fair trade cotton

Organic cotton (GOTS)

Man made Viscose standard Viscose  FSC Lyocell/Tencel Cupro viscose SaXcell

cellulose fibers Cellulose acetate Cellulose acetate  FSC Modal Tencel Refibra Circulose

Bamboo viscose NuCycl

Wool Wool standard Organic wool certified Recycled wool (ind) Recycled wool (pc)

Polyester
Polyester standard

Polyester biobased (eg. 

Sorona) 

Polyester recycled (PET-

bottle grade)

Recycled polyester -

fiber2fiber

Chemical gerecycled 

polyester

Polyamide Polyamide standard Polyamide biobased Recycled polyamide Chemical recycled polyamide

Aramid, Nomex fiber2fiber

Elastane Elastane standard eco-made lycra Natural Latex

Spandex
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In tabel 2 zijn de meest duurzame vezels in de meest rechtse kolom opgenomen; hoe verder naar 

links, hoe minder duurzaam.  

De invultabel in de tool, wordt ook gebruikt om het percentage gerecyclede vezels vast te stellen. 

Hiertoe worden de waarden uit de betreffende velden opgeteld. Voor de circulariteitsscore worden 

dan de individuele percentages van de gerecyclede vezels vermenigvuldigd met een factor 100 (voor 

post consumer gerecyclede vezels, 33 voor gerecyclede vezels uit industrieel afval en 25 voor vezels 

gemaakt uit afval uit andere sectoren (bijvoorbeeld polyestervezels uit PET-flessen).  

De keuze van de factoren is gebaseerd op de milieuwinst die bereikt wordt door deze vezels te 

hergebruiken. Het opnieuw inzetten van vezels uit post-consumer textiel materiaal heeft verreweg 

de hoogste milieuwinst (er van uitgaande dat de producten die hieruit gemaakt worden voldoen aan 

de gestelde specificaties). Industrieel afval wordt op relatief grote schaal ingezet bij de productie van 

textiel. Dit betreft dan afval uit spinnerijen (losse vezels en garenresten), weverijen (vooral 

zelfkanten) en afval uit de confectie-industrie. Het is relatief eenvoudig om deze vezels te gebruiken 

bij de productie van garens. Vezels uit afgedankte grondstoffen uit andere sectoren krijgen de 

laagste factor in de circulariteitsscore  

3.2 Doek 
Om van vezels naar een product te komen, moet doek gemaakt worden. Een doek kan een non-

woven, breisel of weefsel zijn. Behalve bij een non-woven, bestaat een doek uit garens, die op een 

bepaalde manier gesponnen zijn. En een doek wordt meestal veredeld door het een kleur te geven 

en door eventuele finishes aan te brengen. Uit een gereed doek (of combinatie van doeken) kan dan 

een product worden gemaakt. In deze sectie van de tool worden de volgende parameters 

uitgevraagd: 

 

Tabel 3: parameters in de circularity checker met betrekking tot garens, doek en veredeling 

3.2.1 Garen 
Een garen wordt gesponnen uit vezels. Daarbij zijn 2 zaken van belang: de manier waarop een garen 

wordt gesponnen en het garennummer. Er zijn 2 belangrijke spinmethodes: open-end of rotor 

spinnen en ringspinnen. Deze methodes verschillen in de wijze waarop het garen tot stand komt. 

Open-end spinnen gaat sneller dan ringspinnen en omdat het elektriciteitsverbruik grotendeels 

afhangt van de capaciteit van het spinproces, gebruikt open-end spinnen minder elektriciteit dan het 

ringspinnen. Om dezelfde reden is het garennummer van belang. Een fijn garen heeft een hoog 

metrisch garennummer (Nm). Nm30 betekent dat 30 meter garen precies 1 gram weegt; bij Nm 60 

gaat er 60 meter garen in 1 gram. Het spinnen van een garen Nm 60 kost daarom tweemaal zoveel 

energie als het spinnen van een garen Nm 30. In de factor is het effect van het garennummer 

meegenomen. De factor wordt “gecorrigeerd” voor het garennummer, waardoor een hoger 

garennummer leidt tot een lagere factor (en dus tot een iets minder duurzaam doek).  

3.2.2 Doekproductie 
Als er garens zijn gemaakt, dan worden die door middel van weven of breien omgezet in doeken. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er non-wovens worden gemaakt, waarbij het garenstadium 

Fabric

Yarn

extrusion (mono/multi 

filament)
Open-end / rotor ring spun Yarn count (Nm)

Fabric construction Non-woven Knitted Woven

Colour White / no colour Printed Dyed Dyed and printed

Finish No finish Mechanical finish Chemical finish Coated or laminated
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wordt overgeslagen (hier hoeft dan ook het garennummer niet te worden ingevuld (0)). Het breien 

van garens is een aanzienlijk minder energie-intensief proces dan het weven (breien gebruikt 

ongeveer 10 maal minder energie). Het maken van non-wovens kost het minste energie en wordt 

daarom als de meest duurzame optie gepresenteerd. 

3.2.3 Kleur 
Kleur kan een belangrijke functionele eigenschap zijn, bijvoorbeeld op de zichtbaarheid te 

verbeteren. Daarnaast kan kleur een bepaalde autoriteit en herkenbaarheid geven. Het aanbrengen 

van kleur kan door middel van verven, bedrukken (= plaatselijk verven) en een combinatie van beide. 

Soms is het niet nodig om een kleur aan te brengen hetzij omdat wit een geschikte kleur is, hetzij 

omdat de vezels al een kleur hebben (bij spun dyed vezels en bij gerecycled textiel). Geen kleur 

aanbrengen wordt als de meest duurzame optie gezien (maar kan natuurlijk wel invloed hebben op 

de frequentie en temperatuur van het wassen). Het bedrukken heeft daarna de voorkeur omdat de 

kleurstof gericht wordt aangebracht (kan ook met inkjet of via transferprinten). Hierbij worden 

minder chemicaliën gebruikt dan bij het verven van textiel, terwijl de fixatie van de kleurstof meestal 

op dezelfde wijze verloopt. In sommige vallen wordt er een combinatie van verven en drukken 

toegepast. Dit wordt beschouwd als de minst duurzame oplossing, omdat er dan 2 behandelingen in 

afzonderlijke processen worden uitgevoerd. 

3.2.4 Finishen 
Een geverfd doek wordt vaak nog gefinished om extra functionele eigenschappen aan te brengen of 

om de kwaliteit te verbeteren. Niet-finishen wordt als de meest duurzame optie gezien. Mechanisch 

finishen wordt gedaan om bijvoorbeeld de krimp uit het doek te halen (voorkrimpen, 

Sanforbehandeling), waardoor de kwaliteit verbeterd. Chemische finishes worden meestal 

aangebracht om een aantal functionele eigenschappen aan het doek toe te voegen, zoals 

brandvertragendheid, water- en olieafstotendheid of om het doek anti-bacterieel te maken. Dit gaat 

altijd gepaard met het aanbrengen van chemicaliën en het fixeren van deze chemicaliën op het doek. 

Dit kost dus energie en chemicaliën en daarom wordt deze finishmethode minder duurzaam 

beschouwd als een mechanische nabehandeling. De meest milieubelastende finishmethode is het 

coaten en/of lamineren van het doek. Hierbij wordt een dichte laag polymeer op het doek 

aangebracht (coaten) of op het doek verlijmd (lamineren). Naast dat dit veel chemicaliën en energie 

kost (om de coating te drogen en te laten polymeriseren), maakt dit ook het recyclen van het product 

na gebruik veel moeilijker. 

3.3 Reiniging onderhoud en afdanken 
Voor veel textiele producten, en zeker voor werkkleding die vaak gewassen moet worden, heeft het 

gebruik en het afdanken de meeste milieu-impact. Dit komt vooral omdat het reinigingsproces, 

wassen, vaak wordt uitgevoerd (meestal tussen 50 en 150 keer) en dat bij het wassen (inclusief het 

drogen) veel energie, water en chemicaliën worden gebruikt.  In deze sectie worden de volgende 

parameters uitgevraagd: 

 

Tabel 4: parameters in de circularity checker met betrekking tot gebruik en afdanken 

Maintenance, repair and discarding

Laundering Industrial Home

Wash temperature (°C) 30 40 60 90

Number of wash/care cycles > 100 75-100 75-50 <50

Repair service provided Yes No

Discarding Reuse in same function Reuse in other product Materials recycling Incineration/ landfill
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3.3.1 Wassen 
Bij het wassen van textiel zijn er een aantal keuzes die invloed hebben op de milieu-impact 

• Industrieel wassen versus thuiswassen 

• De wastemperatuur 

• En het aantal wascycli dat voor een product gegarandeerd wordt. 

Industrieel wassen wordt als een milieuvriendelijker techniek beschouwd dan het thuiswassen van 

kleding. Dit heeft te maken met de hoeveelheid kleding die in een industriële wasserij wordt 

gewassen waardoor de wascapaciteit volledig benut wordt, maar zeker ook met de 

milieubesparende maatregelen die in veel wasserijen zijn doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn 

energieterugwinning uit het  water en de drooglucht en waterzuivering en -hergebruik (inclusief het 

verwijderen van losgekomen vezels). Daarnaast kan de kleding ook gecontroleerd worden op 

biologisch reinheid (soms van belang). 

Bij huishoudelijk wassen is de belading van de wasmachine vaak minder dan toegestaan, waardoor 

het water- en energieverbruik per kg textiel toeneemt. Daarnaast wordt energie niet teruggewonnen 

en water niet direct gezuiverd en hergebruikt (maar wel gezuiverd in een RWZI, omdat praktisch alle 

Nederlandse huishoudens op zo’n waterzuivering zijn aangesloten. 

De wastemperatuur is uiteraard van groot belang voor het energieverbruik tijdens het wassen (naast 

het energiegebruik voor de aandrijving van de wasmachine zelf). Veel textiel, en vooral werkkleding 

moet bij een hogere temperatuur worden gewassen om het vuil goed te kunnen verwijderen. Naast 

het wassen is overigens ook de wijze van drogen belangrijk. Omdat de wijze van drogen vaak 

samenhangt met de wijze van wassen (industrieel, thuis), wordt de wijze van drogen niet apart 

uitgevraagd. 

Het aantal wascycli is een belangrijk aspect van de duurzaamheid van een product. Als meer 

wasbeurten door de leverancier worden gegarandeerd, zal verwacht mogen worden dat het product 

langer meegaat en dat minder producten worden gebruikt (dus hoeft er minder geproduceerd te 

worden en minder te worden afgedankt). Daarmee is dit een belangrijk criterium en opgenomen in 

deze tool. 

3.3.2 Repareren 
Zoals in de vorige paragraaf al is opgemerkt is levensduur (aantal wasbeurten) een belangrijk 

duurzaamheidscriterium. Levensduurverlenging kan ook worden bereikt door een reparatieservice 

aan te bieden. In werkkleding is dat zeker niet altijd het geval. Indien duidelijk is dat er een 

reparatieservice wordt aangeboden en dat deze reparatieservice ook gemakkelijk te benaderen is 

(anders wordt er geen gebruik van gemaakt), dan scoort dit goed op duurzaamheid. Bij afwezigheid 

van zo’n service , zal het product (meestal) niet worden gerepareerd en dus eerder moeten worden 

vervangen door een nieuw exemplaar.  

De reparatieservice kan een externe dienst zijn, waarmee de leverancier van de kleding  een contract 

heeft. In dat contract moet dan duidelijk staan dat de kosten voor reparatie voor rekening van de 

leverancier zijn en dat er voor de gebruiker van de kleding geen kosten aan verbonden zijn. 

De reparatieservice kan ook door de industriële wasserij (in geval van het leasen van de kleding) 

worden verzorgd. 
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3.3.3 Afdanken 
Bij het afdanken kan grotendeels de 10R-strategie worden gebruikt. 

 

Hergebruik (reuse), het vermaken van een product (Refurbish), recycling van de grondstoffen en 

verbranden zijn strategieën die op deze R-ladder voorkomen. Hoe hoger op de R-ladder hoe 

duurzamer de oplossing is.   

Aan het gebruik van de kleding komt een eind. Dat kan zijn omdat het bedrijf overgaat op andere 

werkkleding (misschien van een andere leverancier) bij het einde van het contract. Er zijn dan diverse 

mogelijkheden met een onderscheidend duurzaamheidsprofiel. Het hergebruik van de kleding voor 

dezelfde toepassing, kan soms een prima alternatief zijn. Een voorbeeld hiervan is Defensie, die alle 

kleding die terugkomt laat sorteren bij de BIGA-groep. Een deel van die kleding is nog goed genoeg 

om weer terug te gaan naar de verstrekker (in dit geval het KPU-bedrijf van Defensie) om opnieuw te 

worden verstrekt. Soms is dat om wat voor reden niet mogelijk, maar kan het product nog wel door 

een andere partij worden hergebruikt. Zo kan een parkajas (na te zijn ontdaan van eventuele logo’s) 

vaak nog prima een 2e gebruik krijgen.  

Veel afgedankt textiel kan ook worden vermaakt tot een ander product. Een gemakkelijk voorbeeld is 

van een lange broek een korte broek te maken, maar er zijn tal van voorbeelden waarin met name 

professionele kleding wordt omgezet in een ander textiel product. Voorbeelden zijn een doorwerkjas 

die wordt vermaakt tot een tas of een overhemd dat kan worden vermaakt tot ondergoed. Dit wordt 

als iets minder duurzaam beschouwd dan direct hergebruik, maar draagt zeker bij tot het 

verminderen van het materiaalverbruik. 

Als het product niet kan worden hergebruikt of vermaakt tot een ander product dan is recycling van 

de grondstof meestal een goede optie, zeker als het product niet heel complex is (meerdere 

grondstoffen, meerdere weefbindingen, een combinatie van weefsel en breisel en/ of de 

aanwezigheid van een coating maakt dat ook recycling geen optie meer is). Momenteel wordt er veel 

aandacht gegeven aan chemische recycling, maar dat is nog bijna nergens op grote schaal 

beschikbaar. De eisen die door mechanische recycling  aan de input worden gesteld, zijn minder 

streng, maar niet alle mechanisch gerecyclede grondstoffen kunnen weer hoogwaardig worden 
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ingezet. Vandaar dat recycling als minder duurzaam wordt beschouwd dan hergebruik of het 

vermaken van een afgedankt product tot een nieuw product. 

Soms is zelfs (mechanische) recycling geen optie. In dat geval wordt het afgedankte product verbrand 

en wordt een klein beetje energie teruggewonnen. Ook bij bijvoorbeeld composteren wordt 

nauwelijks tot geen milieuwinst behaald. Deze technieken moeten dus zo weinig mogelijk als end-of-

life techniek worden ingezet.  
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4. CO2-indicator 
Hoewel de circularity checker geen carbon footprint tool is, is de duurzaamheidsscore wel ten dele 

gerelateerd aan het energieverbruik en aan de carbon footprint. In praktisch alle invulvelden van de 

checker, is de meest duurzame optie ook de optie met het laagste energieverbruik en de laagste 

carbon footprint. Het is echter niet mogelijk om een 1 op 1 relatie te leggen tussen de carbon 

footprint en de waardes die uit deze tool worden verkregen. De belangrijkste reden hiervoor is dat er 

onderling grote verschillen zijn in de footprint van materialen en processen.  

Om toch tegemoet te komen aan de wensen van de opdrachtgever om inzicht te geven in de CO2-

footprint, is er een CO2-indicator in de tool opgenomen. Deze indicator geeft een indruk van de CO2-

emisies gedurende de totale levensduur (cradle to grave). Om producten te kunnen vergelijken zijn 

er echter een aantal aanpassingen gedaan, waardoor de CO2-indicator niet als een CO2-footprint kan 

worden beschouwd.  

In de CO2-indicator zijn  waardes opgenomen voor elke vezel. Waar mogelijk zijn de waardes 

genomen uit Idemat, een open source app van de TU Delft ( http://idematapp.com/ ). Daar waar de 

informatie ontbrak, is een CO2-waarde geschat (op basis van de expertise van de auteur).  

Voor de productie van de doeken is hetzelfde gedaan, dus waardes uit de Idemat-app aangevuld met 

waardes op basis van expertise. Voor het garennummer geldt dat hoe hoger het garennummer is, 

des te hoger ook de CO2-indicator is, omdat het spinnen van garens met een hoog garennummer 

meer energie kost. Ook in de spinmethode zit een verschil in energieverbruik. Door de combinatie 

van spinmethode (open end spinnen heeft een lagere CO2-indicator dan ring spinnen) en 

garennummer wordt een reëel beeld gekregen van de impact van het spinnen op de CO2-emissies. 

Thuiswassen kost meer energie en water. Er is daarom voor gekozen om hiervoor de CO2-indicator 

op 1 te zetten, om verschil te maken met industrieel wassen. 

Wastemperatuur heeft een relatief kleine impact (in tegenstelling wat vaak gedacht wordt) omdat 

het opwarmen van water veel minder energie kost dan het verdampen van het water (drogen). De 

CO2-indicator bij de wastemperatuur is dan ook relatief laag. 

Het drogen is inbegrepen in het aantal wasbeurten. Daarom is de CO2-indicator van deze stap hoog. 

Het lijkt logisch dat meer wasbeurten tot een hogere CO2-indicator leidt. Echter meer wasbeurten 

betekent dat het product langer meegaat en dat er dus minder materiaal wordt gebruikt. De CO2-

indicator is hierop aangepast, waardoor een hoger aantal wasbeurten een lagere CO2-indicator krijgt.  

Levensduurverlenging door reparatie en/of hergebruik is uiteraard positief omdat minder materiaal 

wordt verbruikt. De CO2-indicator voor deze stappen is negatief, terwijl materiaalrecycling een lage 

CO2-indicator heeft en verbranding of storten van afgedankt textiel een hogere CO2-indicator.  

 

4.1 LCA 
Een volledige LCA, waarbij het aantal CO2-equivalenten één van de beoordelingsparameters is, vergt 

echter veel meer data en veel gedetailleerder inzicht in de productie van de vezels, de processen en 

het gebruik. Een relatief eenvoudige screeningstool als deze circularity checker kent op dit gebied zijn 

beperkingen. Dit houdt echter niet in dat de tool niet gebruikt kan worden. Juist voor de vergelijking 

van soortgelijke producten van verschillende leveranciers (zoals dat bij een aanbesteding het geval is) 

geeft deze checker snel inzicht welke aanbieder het best scoort.  

http://idematapp.com/
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Momenteel wordt er gewerkt aan een textiel specifieke LCA tool. Deze wordt ontwikkeld door 

SimaPro (bekend van LCA software-tools) en bAwear, een start-up waarin onder andere Michel 

Walstock en Anton Luiken participeren. Het is de bedoeling dat deze tool medio september 2021 

wordt gelanceerd. Deze tool zal tegen een vergoeding te raadplegen zijn.  
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Bijlage: Handleiding Circularity Checker (score versie) 
 

Inleiding 

De Circularity Checker is een tool gemaakt in opdracht van RWS. De tool heeft als doel snel inzicht te 

krijgen in de circulariteit en milieu-impact van een textielproduct, zonder dat daarvoor diepgaande 

kennis van Levenscyclus Analyse (LCA) voor nodig is. Wel wordt enige basiskennis van textiel 

verondersteld. De circularity checker kan door een aanbestedende dienst worden gebruikt om in een 

aanbesteding de duurzaamheid en circulariteit van soortgelijke textiele producten van diverse 

leveranciers met elkaar te vergelijken. De circularity checker heeft betrekking op de gehele 

levensduur van het product: van vezel tot afdanken (van wieg tot graf).  

De tool is gemaakt in Excel en bestaat uit diverse tabbladen. In principe kunnen 5 producten worden 

ingevoerd. Er bestaan 2 versies van de circularity checker: 1. de versie waarin alleen input kan 

worden gegeven (invulversie voor inschrijvers op een aanbesteding) en 2. de versie voor de 

aanbestedende dienst, waarmee de input van de inschrijvers wordt omgezet in een circulariteits- en 

duurzaamheidsscore.  

In deze handleiding worden de diverse aspecten van de circularity checker (invulversie en score 

versie) kort toegelicht. 

Pagina: Identifier 

Op deze pagina wordt de informatie verzameld over de invuller van de tool en de producten die 

beoordeeld moeten worden. In de tool kunnen 5 producten worden ingevuld. Is er behoefte aan 

meer dan graag een ander exemplaar van de tool gebruiken. Geen nieuwe tabbladen toevoegen, 

omdat daardoor koppelingen en/of gegevens verloren kunnen gaan. De groene vakken kunnen 

ingevuld worden met vrije tekst of er verschijnt een drop down menu waar een product gekozen kan 

worden. De laatste regel van dit tabblad geeft een soort tijdsstempel en laat zien wanneer de tool 

voor het laatst is bijgewerkt.  

Score versie 

Voor de score versie is het van belang dat de invulversie eerst wordt opgeslagen als PDF. Daarbij 

wordt het tijdstempel vastgelegd en kan er nooit discussie ontstaan over de versie die door de 

inschrijvende partij is ingeleverd. 

 

Productpagina’s 

Als in het tabblad “Identifier” producten zijn ingevoerd, dan komt de naam van het product en het 

type terug op de betreffende productpagina’s. De productpagina’s hebben een standaard indeling: 

• Productsamenstelling (fiber materials) 

• Doek (fabrics) 

• Onderhoud, reiniging en afdanken (Maintenance, repair and discarding) 
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Productsamenstelling 

Bij “fiber materials”, wordt de vezelsamenstelling van een product gevraagd. Dat is in principe 

informatie die op een textieletiket wordt vermeld. In sommige gevallen kan echter aanvullende 

informatie beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als gerecyclede vezels zijn gebruikt of vezels die zijn 

gecertificeerd. In de groene vakken moeten de percentages van de vezels in het eindproduct worden 

ingevuld. Deze waardes staan strandaard op ‘0’. Dat kan zowel door waardes tussen 0 en 100 in te 

typen als ook door een waarde uit het drop-down menu te kiezen. Het totaal moet uiteindelijk 

optellen tot 100. Cel H32 laat het totaal zien en kleurt groen als het totaal 100 is.  

Bij de vezels spreken de meeste aanduidingen voor zich. Als er “(ind)” achter een vezel staat dan 

duidt dat op vezels gewonnen uit industrieel afval; als er “(pc)” achter een vezel staat dan duidt dat 

op vezels gewonnen uit post-consumer textiele producten. Als niet duidelijk is uit welke bron de 

gerecyclede vezels komen dan kiest u altijd voor de “ind” vezels.  “Fiber 2 fiber” staat bij de 

synthetische vezels voor mechanische recycling (geen keuze tussen ind of pc). Bij deze vezels wordt 

wel de keuze voor de chemisch gerecyclede vezels gegeven.   

Een ingevulde sheet voor een jas uit polyester /katoen 50-50,  met een gerecycled polyester voering 

(voering 10% van het gewicht) waarvan de totale samenstelling dus 45% katoen, 45% polyester en 

10% gerecycled polyester is, ziet er dan zo uit:  

 

 

Scoreversie 

In de scoreversie wordt de vezelinput gewaardeerd door het percentage in een bepaalde kolom te 

vermenigvuldigen met een factor. Deze factor is zo gekozen dat het aantal punten dat verkregen 

wordt direct samenhangt met de duurzaamheid van de vezels. De factor is niet lineair: de vezels in de 

laatste kolom krijgen de hoogste factor omdat deze veel duurzamer zijn dan de vezels in de 2e en 3e 

kolom. De gebruikelijke vezels (conventioneel katoen, conventioneel polyester, etc) zijn de benchmark 

en krijgen daarom de duurzaamheidsscore 0. In totaal kunnen 5000 punten worden gescoord. De 

score wordt overgebracht naar het tabblad “summary scores”.  

Daarnaast is er een circulariteitsscore. Deze bestaat uit 2 onderdelen. Het percentage gerecyclede 

content in het product. Dat wordt berekend door het percentage van de meest duurzame gerecyclede 
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vezels te vermenigvuldigen met een factor 100, het percentage minder duurzame gerecyclede vezels 

te vermenigvuldigen met een factor 33 en de minst duurzame gerecyclede vezels te vermenigvuldigen 

met een factor 25. Op deze wijze krijgt de circulariteitsscore meer diepgang dan alleen het 

percentage gerecyclede vezels. 

Meest duurzame gerecycelde vezels: gerecycled katoen post consumer, chemisch gerecyclede katoen 

(wordt dan een man made cellulose vezel), gerecyclede wol post consumer, en chemisch gerecyclede 

polyester en polyamide. Minder duurzame gerecyclede vezels: gerecycled katoen uit industrieel afval, 

viscose met gerecyclede content uit industrieel afval, gerecyclede wol uit industrieel afval, en 

mechanisch gerecyclede polyester en polyamide. Als minst duurzame gerecyclede vezel: gerecyclede 

polyester uit PET-flessen (strikt gezien is dit geen circulair product omdat het uit een andere branche 

komt).  

Doek 

Bij ‘Fabric” wordt gevraagd naar de opbouw van het doek (of de doeken) in het product. Een doek 

bestaat meestal uit garens of is een non-woven. De garens zijn opgebouwd uit filamenten of worden 

als stapelvezels gesponnen. Er wordt dan gevraagd naar de spinmethode (open-end of ringspinnen). 

Bij non-wovens wordt bij garens “extrusion” gekozen. Er wordt op de groene velden een waarde 

tussen 0 en 1 ingevoerd (behalve voor het garennummer). Een jas met een voering kan bijvoorbeeld 

bestaan uit zowel geëxtrudeerde garens (voor de voering) als uit ring-gesponnen garen.   

Daarnaast wordt gevraagd naar het garennummer in Nm (nummer metrisch). Dit is van belang omdat 

de fijnheid van het garen veel invloed heeft op het energieverbruik bij het spinnen en bij het weven 

of breien.  Het garennummer kan liggen tussen 1 en 100. Bij nog fijnere garens wordt 100 ingevuld. 

Bij een getwijnd garen wordt de waarde van het oorspronkelijke garen ingevuld: dus voor een garen 

Nm 30/2, wordt 30 ingevoerd (en niet 15!).  

Als het garennummer niet bekend is dan kan een standaard waarde worden ingevuld: 

Product Garennummer (Nm) 

• Worker 35 

• Polo KM 45 

• Polo LM 45 

• Goretex Jas 50 

• Windstopper 50 

• Boa Zip Sweater 30 

 

Mocht het garennummer in een andere eenheid worden weergegeven, zet het dan om naar Nm via 

een omrekenprogramma, zoals https://www.eenheden-

omrekenen.info/eenhedenrekenmachine.php .  

Bij doekconstructie kan worden gekozen tussen non-woven, gebreid en geweven. Op de groene 

velden moet een getal tussen 0 en 1 worden ingevuld, naar rato van het gewicht in het eindproduct.  

De kleur spreekt voor zich. Er wordt gevraagd of het eindproduct geverfd en/of geprint is. Ook hier 

moet op de groene velden een getal tussen 0 en 1 worden ingevuld. 

De laatste vraag in deze sectie gaat over de finish die mogelijk is aangebracht. Hierbij is de keuze 

tussen geen finish een mechanische finish (bijv opruwen, kalanderen of embossing), een chemische 

finish (bijvoorbeeld kreukherstellend, zachtmakend, water-afstotend) en/of een coating of laminaat. 

https://www.eenheden-omrekenen.info/eenhedenrekenmachine.php
https://www.eenheden-omrekenen.info/eenhedenrekenmachine.php
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Er kunnen meerdere finishbehandelingen hebben plaatsgevonden. Als zo’n finishbehandeling heeft 

plaatsgevonden. Dan vul je op het betreffende groene veld een 1 in.  Veld G55 is een controleveld; na 

invullen moet het veld lichtgroen van kleur zijn. 

Een ingevulde sheet voor een blauwe gebreide jas met een geweven voering en een waterafstotende 

finish kan er dan zo uitzien: 

 

Score versie 

De ingevulde waarden zijn vermenigvuldigd met een factor. Deze factor is afhankelijk van het 

garennummer. Hoe hoger het garennummer, des te meer energie het kost om het garen te maken en 

des te hoger de milieu-impact is. De keuzes in de eerste kolom zijn het meest milieuvriendelijk (of het 

minst milieubelastend). De waarde wordt vermenigvuldigd met een factor 1000 – 5xNm (het 

garennummer). De factoren in de 2e en 3e kolom zijn lager (500-2.5xNm) en 200-Nm). De meest 

belastende processen krijgen een duurzaamheidsscore 0. Door de duurzaamheidsscores per kolom op 

te tellen wordt er een totale duurzaamheidsscore voor de doekproductie verkregen. Deze wordt 

gekopieerd naar het tabblad “Summary scores”. In theorie kunnen 4000 punten worden gescoord in 

deze sectie. 

Onderhoud, reiniging en end-of -life 

Vervolgens wordt gevraagd naar onderhoud, reparatie en afdanken. Omdat dit vaak activiteiten zijn 

die in de toekomst liggen zal hier een inschatting van gemaakt moeten worden. Voor B2B tenders is 

het vaak al wel bekend op welke manier er gewassen gaat worden: industrieel of dat de gebruikers 

thuis wassen. Betreffende velden worden dan ingevuld met 0 (niet van toepassing) of 1 (wel van 

toepassing). Vervolgens wordt gevraagd naar de was temperatuur. Hierbij kan de informatie uit het 

wasetiket worden gebruikt. Ook hier invullen op het betreffende groene veld: 1 als het van 

toepassing is (en 0 als het niet van toepassing is – optioneel). Voor de levensduur is het aantal 

wasbeurten dat gegarandeerd wordt van belang. Ook hier het bettreffende groene veld invullen: 1 

als het van toepassing is. Reparatie kan de levensduur verlengen: als een reparatieservice wordt 

aangeboden, dan in het betreffende veld een 1 invullen, anders bij “no” een 1 invullen.  

De laatste vraag gaat over het afdanken. Hier wordt in een aanbesteding vaak een eis over 

opgenomen. Voorzie de betreffende velden van een 1 als dit van toepassing is.  

Voor de jas uit het vorige voorbeeld, die 60 maal industrieel gereinigd kan worden op 60 graden, 

waarvoor geen reparatieservice is afgesproken en die na afloop van een contract wordt 

teruggenomen en wordt gerecycled voor materiaalrecycling ziet de ingevulde sheet er zo uit:  
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Score versie 

Bij veel producten heeft onderhoud, reiniging en afdanken de grootste milieu-impact, zeker als dat 

wordt uitgedrukt in CO2-eq (doen we in deze tool niet, maar deze tool is er wel deels op gebaseerd). 

Hier is dezelfde structuur gebruikt als in de vorige sectie: de processen in de 1e kolom worden als 

meest duurzaam gekarakteriseerd en de processen in de laatste kolom als minst duurzaam. Ook hier 

is de score per kolom vermenigvuldigd met een factor. Omdat deze sectie de hoogste milieu-impact 

heeft is hier de factor ook het hoogst. Voor de 1e  kolom is deze 2000, voor de 2e 1250, voor de 3e 750 

en voor de 4e kolom is deze 0.  Door de scores per kolom op te tellen wordt de duurzaamheidsscore 

voor gebruik en afdanken verkregen. In totaal zijn in deze sectie 10.000 punten te scoren (= 52,6% van 

alle punten). Op deze wijze wordt recht gedaan aan de relatieve milieu-impact per sectie. 

 

Tabblad: Summary scores 

Op dit tabblad worden alle scores overgenomen uit de productbladen.  Productnaam en 

productcategorie wordt overgenomen van het tabblad “Indentifier”. Vervolgens wordt de circulariteit 

(gerecyclede content in %) en de circulariteitsscore per product weergegeven.  

In de volgende rijen komen dan de duurzaamheidsscores voor de grondstoffen, het doek en het 

gebruik (inclusief afdanken). Vervolgens worden de circulariteitsscore en de totale 

duurzaamheidsscore bij elkaar opgeteld, tot een totale score. Deze totale score wordt daarna gedeeld 

door de maximaal te behalen score om te komen tot een single score.  

Bij de beoordeling kan natuurlijk uitgegaan worden van de single score , maar bij de vergelijking van 

gelijkwaardige producten kan deze vergelijking op elk van de regels worden uitgevoerd. 

Als verschillende producten met elkaar vergeleken worden dan kan dit niet  door de scores rij tot rij te 

vergelijken. Wil je de single scores met elkaar vergelijk dan moet je de single score nog delen door het 

gewicht van het product (in kg). Dit is nodig omdat de single score in feite een maat is voor de impact 

en circulariteit per gewichtseenheid. Door de single score te delen door het productgewicht worden 

ook verschillen in productgewicht in de beoordeling meegenomen (een kledingstuk dat 10% minder 

weegt heeft per definitie ca 10% minder milieu-impact; als door het lagere gewicht de sterkte ook 

minder is, dan zal dit met name tot uiting komen in de score voor onderhoud – aantal wasbeurten).   
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Beveiliging 

Een groot aantal velden in de tool zijn beveiligd met een password. Als het goed is, is het password 

aan u verstrekt samen met de tool. Bij het ontgrendelen van de velden moet deze na aanpassing weer 

opnieuw worden beveiligd met een password. U kunt hiervoor uw eigen password kiezen. U 

ontgrendeld de beveiligde velden door op de naam van het tabblad te gaan staan, rechter muisknop 

indrukken en dan ”beveiliging blad opheffen” te kiezen. Nadat u de wijzigen hebt aangebracht kunt u 

het blad op dezelfde wijze weer beveiligen.  

De tabbladen “Summary Scores” en “Drop downs” zijn verborgen. Deze kunnen zichtbaar gemaakt 

worden door op de naam van een tabblad te gaan staan, rechter muisknop indrukken en dan te 

kiezen voor “Zichtbaar maken”. Tabbladen kunnen ook verder verborgen worden zodat ze niet meer  

op de standaard wijze zichtbaar gemaakt kunnen worden. Dit gaat via visual basics. Dit is in te stellen 

door op het betreffende tabblad te gaan staan, vervolgens de rechter muisknop indrukken en dan 

“programmacode weergeven” te kiezen. In het menu dat dan verschijnt, kan het betreffende tabblad 

worden geselecteerd. In het veld visible (onderaan) kan dan gekozen worden voor “2 – xls sheet very 

hidden”. Het tabblad wordt dan verborgen en kan niet via de gebruikelijke manier zichtbaar gemaakt 

worden (maar alleen via de programmacode). Deze beveiliging is op de invulversie aangebracht. 

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met anton.luiken@alconadvies.nl, waarbij u wordt gevraagd uw 

vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren.  
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