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Gemiddeld gebruikt een Belg 
zo’n 7400 liter water per 
dag. Daarin zit niet alleen de 
100 liter kraantjeswater die 
we dagelijks gebruiken om 
te koken, ons te wassen, het 
huishouden te doen,… Het is 
ook het water dat nodig is om 
al onze kledij, voeding, papier, 
energie,… te produceren. Al 
het water dat we hiervoor 
gebruiken samen is onze 
‘watervoetafdruk’.

Als we al het beschikbare zoet 
water over alle mensen eerlijk 

zouden verdelen, dan heeft 
iedereen 5500 liter per dag 
ter beschikking. Gebruiken 
we meer, dan putten we de 

watervoorraden in de wereld 
uit. Willen we duurzaam 

omgaan met het beschikbare 
water in de wereld, dan 

moeten we in België onze 
watervoetafdruk 

met 30% verkleinen.

Watervoetafdruk en Belgisch gebruik

Watervoetafdruk kledij

Eerlijke verdeling

11%
Onze kledij in België telt voor zo’n 11% mee 
in onze totale watervoetafdruk. Met kledij 

bedoelen we alle kleren maar ook accessoires 
zoals zakdoeken, sjaals, tassen, rugzakken,... 
Bij de productie van kledij is veel water nodig. 

Er wordt vooral veel water gebruikt en vervuild 
om de katoenplant te laten groeien, de stof te 

kleuren,… Zo is er om 1 katoenen T-shirt te maken, 
zo’n 2700 liter water nodig. Voor 1 jeansbroek 

ongeveer 8000 liter. 

bedoelen we alle kleren maar ook accessoires 
zoals zakdoeken, sjaals, tassen, rugzakken,... 
Bij de productie van kledij is veel water nodig. 

Er wordt vooral veel water gebruikt en vervuild 
om de katoenplant te laten groeien, de stof te 



Ecologische impact?

Textiel wordt gemaakt uit 
synthetische vezels, natuurlijke vezels 
of kunstmatige vezels van natuurlijke 

oorsprong. Veel stoffen bestaan uit 
een combinatie van verschillende 

types van vezels.
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Ongeveer 70% van alle 
gebruikte textielvezels zijn 
synthetisch, bijvoorbeeld 
fl eece, polyester, nylon, lycra…. 
Zij komen niet in de natuur voor 
maar worden uit aardgas of 
aardolie gemaakt. Zij hebben 
het grote voordeel dat ze goed 
bestand zijn tegen slijtage en 
gemakkelijk te reinigen zijn.

Natuurlijke vezels zijn gemaakt 
van natuurlijke materialen. 

Deze kunnen van plantaardige 
of dierlijke oorsprong zijn. Veel 

voorkomende natuurlijke vezels 
zijn katoen, hennep, vlas en wol.

Een bijzondere vorm van 
de natuurlijke vezels zijn de 
‘kunstmatige vezels van 

natuurlijke oorsprong’, 
bijvoorbeeld rayon en lyocell. 

Deze vezels worden op een 
chemische wijze gewonnen 

uit planten die zelf geen 
vezels produceren, zoals 

bomen of bamboe.

Over het algemeen is de ecologische impact van synthetische 
vezels bij de productie kleiner dan van natuurlijke vezels. Doordat 

de hele productie en verwerking in een industriële omgeving gebeurt, 
kan men alle parameters zoals energie, afval, vervuiling, kwaliteit,... onder 

controle houden. Dit wil niet zeggen dat dit altijd gebeurt! Voor 
natuurlijke vezels is er meer land nodig, meer water, worden 

er pesticiden gebruikt,...  

Kijken we echter naar de gebruiksfase van de kledij (het dragen), 
dan zijn natuurlijke vezels milieuvriendelijker. Bij het wassen 
van synthetische stoffen komen microplastic vezels vrij die 
niet ontbonden worden in de natuur. Ook bij het wassen van 
natuurlijke stoffen komen vezels vrij, maar die kunnen door de 
natuur afgebroken worden. Dit laatste is ook belangrijk voor 
het eindstadium van kledij. Wanneer kledij niet meer gedragen 
en nadien ook niet gerecycleerd wordt, komt die namelijk 
uiteindelijk in de natuur terecht.
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Voor de productie 
van een T-shirt uit...

Katoen

Viscosevezel 
of linnen

Hennepvezel
Kunststofvezel

Tweedehands

De watervoetafdruk van een broek, een T-shirt,… hangt zeer sterk af van de vezels 
waaruit het kledingstuk gemaakt is. Hieronder vind je de watervoetafdruk voor de 

verschillende textielsoorten van een T-shirt.
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Uit de afbeelding op de vorige pagina blijkt dat 
de watervoetafdruk van synthetische kledij 
(kunststofvezel) zeer klein is in vergelijking 
met andere textielsoorten. Maar deze kledij 

scoort wel negatief als het om vervuiling gaat 
tijdens het dragen, doordat er voornamelijk bij 
het wassen microplastics worden vrijgegeven.

Microplastics of microvezels zijn minuscule deeltjes afkomstig van 
synthetische materialen. Uit een studie van Mermaids Life + 1  bleek 

dat er tussen 600.000 en 17.700.000 kledingvezels 
verloren gaan per wasbeurt van 5 kg. Niet 

alle synthetische stoffen laten evenveel 
vezels los: fl eece scoort het slechtst, 

daarna polyester en vervolgens 
acryl en nylon 2. Noch de fi lters 
van de wasmachine, noch de 

afvalwaterzuiveringsinstallaties 
houden deze microvezels tegen 

zodat zij terechtkomen in rivieren 
en ten slotte in de zee.

600.000 à 17.700.000 vezels 
in het water

Wasbeurt 

van 5 kg

Deze microvezels worden opgenomen 
door organismen in het water en komen 
zo in de voedselketen. Er zijn al sporen 
gevonden van microvezels in plankton, 
mosselen en zelfs honing.  Via onze 
voeding nemen wij die microplastics op.

De effecten op de gezondheid worden 
nog onderzocht en zijn nog niet heel duidelijk, 
maar veel wetenschappers zijn wel overtuigd 
van de gevaren. Er kunnen gevaarlijke stoffen 

vrijkomen uit de microvezels of er kunnen 
zich op de microvezels kankerverwekkende 

stoffen hebben vastgezet.

dat er tussen 600.000 en 17.700.000 kledingvezels 
verloren gaan per wasbeurt van 5 kg. Niet 

alle synthetische stoffen laten evenveel 
vezels los: fl eece scoort het slechtst, 

Wat kunnen we eraan doen?

De strijd tegen microplastics staat in z’n kinderschoenen en het 
is zeer onwaarschijnlijk dat synthetische stoffen ooit gebannen 
zullen worden. Wat kan men dan wel doen aan dit probleem? 

Producenten zouden synthetische stoffen kunnen ontwikkelen 
die minder vezels vrijgeven en fabrikanten van wasmachines 
zouden dan weer onderzoek kunnen doen naar fi lters die de 

vezels tegenhouden.

Zelf kunnen we ervoor kiezen om onze kleren minder vaak 
te wassen en ze te wassen op programma’s die minder 

centrifugeren. Ook het gebruik van wasverzachter zou de afgifte 
van microvezels met een derde verminderen.
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Katoen is één van de meest gebruikte natuurlijke 
vezels in kledij. Het is sterk en gaat lang mee, is 
gemakkelijk te reinigen, is warm in de winter en fris 
in de zomer, kan gemakkelijk gekleurd worden en 
kan op duizend en één manieren afgewerkt worden. 
Katoen is ook gemakkelijk te telen, zelfs in streken 
die over niet zo veel water beschikken.  Nochtans 
is de impact van katoen op het milieu vaak 
negatief doordat er veel meststoffen, pesticiden en 
water gebruikt worden bij het telen. Katoen heeft 
een watervoetafdruk van 10000 l /kg. 

De watervoetafdruk 
van katoen 

is 10.000 l/kg

Is biokatoen dan een oplossing? 

Het label biokatoen

Biokatoen is gewoon katoen waarbij geen 
chemische stoffen gebruikt worden zoals 
chemische meststoffen of pesticiden. Er 
mogen dus wel natuurlijke pesticiden of 

meststoffen gebruikt worden, maar binnen 
bepaalde grenzen. Indien het katoen het 

label ‘bio’ draagt dan mogen de planten ook 
niet genetisch gemodifi ceerd zijn.

Uit een studie uitgevoerd voor C&A in India 
blijkt dat de watervervuiling van bioteelt van 
katoen 5 maal lager ligt dan van gewone 
katoenteelt. Aangezien een biokatoenplant 
in feite een gewone katoenplant is, is er per 
hectare ongeveer evenveel water nodig.  Maar 
de opbrengst per hectare ligt bij biokatoen 
ongeveer de helft lager. Dit wil dus zeggen dat 
men ongeveer dubbel zoveel grond en dus ook 
water nodig heeft om dezelfde opbrengst te 
behalen.3

Het is dus niet heel duidelijk of de 
watervoetafdruk van biokatoen nu groter 
of kleiner is dan die van katoen: enerzijds 
kleiner doordat er minder water vervuild 
wordt, anderzijds groter doordat er een 
lagere opbrengst is. In feite hangt het totale 
waterverbruik meer af van de streek waar 
het katoen wordt geteeld dan van het feit of 
het om biokatoen gaat of niet.

Location, location, location

Het label ‘biokatoen’ garandeert 
enkel dat het katoen zelf biologisch 
wordt geteeld. Maar ook het verven 
en de verwerking van katoen kunnen 
zeer vervuilend zijn en het label 
‘bio’ garandeert niet dat die op een 
milieuvriendelijke wijze gebeuren. Bij 
een label zoals ‘GOTS’ heeft men die 
zekerheid wel.

katoen is duidelijk de grote waterverslinder onder de stoffen, 
maar is er een verschil tussen katoen en biokatoen?
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Omwille van de negatieve impact van katoen op het milieu is er een 
stijgende vraag naar andere natuurlijke vezels zoals hennep, vlas 
en wol. Deze hebben alle een kleinere watervoetafdruk dan katoen, 

maar ook hier scoort het ene textiel beter dan het andere.

Alternatieven

Linnen 4

Hennep 6

Wol 5

De grondstof voor linnen is 
de vlasplant. Vlas kan geteeld 
worden met relatief weinig 

bestrijdingsmiddelen en heeft ook 
veel minder water nodig dan katoen. 

Veel linnen wordt gemaakt met vlas 
uit Noord-Frankrijk maar ook in België 

en Nederland wordt er vlas geteeld voor 
de productie van linnen. Linnen 

heeft over het algemeen goede 
kwaliteiten, maar kreukt wel 

snel in tegenstelling tot 
andere textielsoorten.

de productie van linnen. Linnen 
heeft over het algemeen goede 
kwaliteiten, maar kreukt wel 

37
80

 l/
kg

Wol is een dierlijk product, 
meestal afkomstig van 

schapen. Afhankelijk van de 
schapensoort moet de wol 

intensiever bewerkt worden om 
het vetlaagje te verwijderen dat de 

schapenvacht waterdicht maakt. 
Dit gebeurt met chemische producten en veel 
heet water, wat belastend is 

voor het milieu. Toch blijft 
de watervoetafdruk 

relatief klein in 
vergelijking met 

bijvoorbeeld katoen.

heet water, wat belastend is 
voor het milieu. Toch blijft 

3 470 l/kg

Hennep is een goed alternatief 
voor katoen doordat het in een 
kouder klimaat kan groeien en 

een kortere groeiperiode heeft. De 
plant weert zelf parasieten en onkruid en 

heeft geen pesticiden nodig. Al deze factoren maken dat 
de watervoetafdruk kleiner is dan van katoen. Wat betreft 
sterkte en onderhoud van de stof, heeft hennep even 
goede kwaliteiten als katoen. Veel hennep 

komt uit China. In Europa wordt ook hennep 
geteeld, maar dan vaak voor verwerking in 

bouwmaterialen en industriële toepassingen.

een kortere groeiperiode heeft. De 
plant weert zelf parasieten en onkruid en 

2720 l/kg

Hennep is een goed alternatief 
voor katoen doordat het in een 
kouder klimaat kan groeien en 

een kortere groeiperiode heeft. De 
plant weert zelf parasieten en onkruid en 
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Lyocell

Bamboe en viscose

Net zoals men uit aardgas of aardolie vezels kan 
maken, kan men ook natuurlijke producten zoals 
hout, bamboe,… gebruiken om via een chemisch 
proces kunstmatige vezels te produceren. Deze 
vezels komen dus niet in de natuur voor, maar 
aangezien de grondstof natuurlijk is, worden ze wel 
biologisch afgebroken.

Zeker bamboe lijkt veelbelovend. Bamboe groeit snel 
en heeft minder water nodig dan katoen. Het kan ook 

geteeld worden zonder pesticiden en meststoffen (wat 
echter niet altijd gebeurt). De ecologische impact van 

de teelt van bamboe ligt een stuk lager dan van katoen. 
Het proces om van bamboe textielvezels te maken is 

echter niet zo eenvoudig. Dit kan op een mechanische 
of een chemische manier. Bij de mechanische wijze 

wordt de bamboe in stukjes gekapt, verhit en worden er 
enzymen toegevoegd om de bamboe af te breken. Uit 

de pap die op die manier ontstaat, kunnen er dan vezels 
gekamd worden. Deze methode wordt echter niet veel 

gebruikt omdat ze duur en arbeidsintensief is. 

Men kiest dan veel vaker voor de productie van viscose
(ook wel rayon of kunstzijde genoemd), waarbij de 
hout- of bamboepulp opgelost wordt in een chemische 
stof. Bij viscose is het niet altijd duidelijk of het hele 
proces op een milieuverantwoorde manier verloopt en 
er bijvoorbeeld geen chemicaliën via het afvalwater 
geloosd worden. Ook al zijn de 
basisproducten natuurlijk, 
het proces is vaak sterk 
vervuilend en namen 
zoals bamboerayon 
lijken dan wel 
ecologisch maar 
zijn het vaak niet.

Meer en meer kledij wordt 
gemaakt uit lyocell. Het 

proces is gelijkaardig 
aan dat van viscose 

maar wordt zeer streng 
gecontroleerd. Het 

oplosmiddel dat bij de 
fabricatie van lyocell wordt 

gebruikt is veel minder 
schadelijk en wordt op het 
einde van het proces terug 

opgevangen, zodat het niet in de 
natuur terecht kan komen. Tencel 

en Monocel zijn twee merknamen van 
lyocell.  Bij Tencel worden de vezels gewonnen 

uit de houtpulp van eucalyptusbomen. Bij Monocel is bamboe 
de grondstof. De watervoetafdruk van Tencel bedraagt 

ongeveer 1860 liter/kg. Tencel en Monocel lijken dan ook 
volwaardige alternatieven voor katoen. 

geloosd worden. Ook al zijn de 
basisproducten natuurlijk, 
het proces is vaak sterk 
vervuilend en namen 
zoals bamboerayon 

opgevangen, zodat het niet in de 
natuur terecht kan komen. Tencel 

en Monocel zijn twee merknamen van 
Modeshow met het merk 
Tencel van Chen Wen

7
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Er wordt niet alleen water gebruikt om kledij te maken, we 
gebruiken ook veel water om ze te wassen. Maar is die hoeveelheid 
nu bepalend? Een wasbeurt met een machine van 7 kg vraagt 
ongeveer 60 liter water. Nemen we een katoenen broek met een 
gewicht van 0,7 kg dan is er voor het wassen van die broek ongeveer 
6 liter water nodig. Maar voor het produceren van die broek was 
er 7000 liter nodig. We mogen die broek dus 1200 maal wassen 
vooraleer we evenveel water gebruiken als bij de productie. Het 
is weinig waarschijnlijk dat een katoenen broek ooit 1200 maal 
gewassen wordt. 

gewicht van 0,7 kg dan is er voor het wassen van die broek ongeveer 

Vandaag wordt gedragen kledij, maar ook ander 
textiel, nog vaak bij het restafval gegooid waar het 

niet thuishoort. Gebruikte kleren die nog perfect 
gedragen kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld naar 

De Kringwinkel of andere kringloopinitiatieven 
gebracht worden. 

Iedere gemeente in Vlaanderen is ook 
verantwoordelijk voor een selectieve ophaling van 

textiel. Dit kan door deur-tot-deur ophaling, maar in de 
meeste gemeenten vindt men ook containers. Ook zijn 
er meer en meer winkels die gedragen kledij inzamelen. 

Het ingezamelde textiel wordt dan naar erkende 
sorteercentra gebracht, waar nog bruikbare kledij en 

textielafval worden gescheiden. De bruikbare kledij gaat 
ofwel naar sociale projecten in het binnenland of naar 

het buitenland. Het textielafval wordt opnieuw verwerkt 
in bijvoorbeeld poetsgerei, matrasafval, isolatie,…

Willen we dus de watervoetafdruk van onze kledij reduceren, dan moeten 
we eerst kijken naar de hoeveelheid water die nodig was om ze te maken. 
Wie duurzaam met water wil omgaan, zal zeker onnodige wasbeurten 
vermijden. Maar ook belangrijk is om zo weinig mogelijk wasmiddel te 
gebruiken, en te kiezen voor wasmiddelen die snel afbreken zodat we het 
water minder vervuilen.

Er is vandaag ook al kledij verkrijgbaar die gemaakt wordt uit 
gerecycleerde katoenvezels. De watervoetafdruk van dit soort 
textiel ligt veel kleiner. Gerecycleerde katoenvezels zijn korter dan 
de oorspronkelijke, waardoor het nodig is om ook nieuwe vezels te 
gebruiken om tot een goede kwaliteit te komen. Katoenvezel kan zo’n 
4 tot 5 maal hergebruikt worden zodat er steeds nood is aan andere 
vezels. Veel ‘gerecycleerd textiel’ bevat ongeveer 20% gerecycleerde 
vezels maar men kan al tot 50% gaan. Voor de andere vezels kan 
men bijvoorbeeld Tencel gebruiken.

Gerecycleerde katoenvezels 8
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Op basis van de textielsoort krijg je al een goed idee van de watervoetafdruk 
van de kledij. Bovendien kan je kiezen voor gerecycleerde kledij, maar veel 

eenvoudiger is om kledij uit een tweedehandszaak te dragen. Meer en meer 
kledij draagt bovendien een duurzaamheidslabel, maar die labels op zich 

geven niet allemaal informatie over het aspect water.  

De duurzaamheidslabels geven enerzijds 
informatie over de milieu-impact van 

de teelt en/of productie en anderzijds over 
de (eerlijke) prijs van de grondstoffen en 

de werkomstandigheden. Sommige labels 
slaan zowel op de milieu-impact als op de 

werkomstandigheden. 

I

De meest voorkomende labels

Textielproducten met een 
Europees Ecolabel bevatten 

geen stoffen die schadelijk zijn 
voor de gezondheid, zijn gekleurd 

zonder gebruik van schadelijke 
stoffen, minimaliseren 

hun impact op water- en 
luchtvervuiling en voldoen aan 

de kwalitatieve eisen zoals 
krimpvastheid en kleurechtheid.

Het EKO-keurmerk voor Sustainable Textile staat 
op stoffen en kleding die zijn gemaakt van biologische 
natuurvezels. Het gaat meestal om biologisch katoen. 

Het keurmerk stelt ook eisen aan de verwerking 
van de natuurvezel tot stof en kleding, zowel 

milieutechnisch als op het gebied van arbeidsrechten.

GOTS geeft aan dat de producten afkomstig 
zijn uit biologische landbouw. Bij de productie 
van het textiel mogen geen schadelijke of 
kankerverwekkende stoffen worden gebruikt en 
producenten dienen oog te hebben voor water- en 
energieverbruik en afvalbeheer. Er zijn ook bindende 
sociale criteria opgenomen inzake het respecteren 
van de basisconventies van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (I.A.O.)

9
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Bij Fair Trade katoen moet minstens 20% van het 
katoen in het textiel afkomstig zijn uit eerlijke handel. 
Daarnaast garandeert het label een veilig gebruik van 
chemicaliën, afvalbeheer, erosiecontrole, behoud van de 
bodemvruchtbaarheid en waterbeheer. Er wordt geen 
specifieke eis gesteld aan (verbod op) teelt in waterschaarse 
gebieden.

Bij het Fair Trade Cotton Program wordt het 
aangekochte katoen niet op productniveau, maar op 

ketenniveau gecertificeerd. Dit betekent dat de producent 
minstens 10% fairtradekatoen gebruikt in zijn gehele 

aanbod aan katoenen producten.  Een individueel product 
kan dus minder dan 10% fairtradekatoen bevatten.

Bronnen

1  https://www.life-mermaids.eu/en/ 
2 https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-0528-7.
3 https://waterfootprint.org/media/downloads/Assessm_water_footprint_cotton_India.pdf
4 https://www.projectcece.nl/blog/deel-1-waar-is-je-kleding-van-gemaakt
5 https://www.projectcece.nl/blog/deel-1-waar-is-je-kleding-van-gemaakt
6 https://www.ivychangeagents.com/database/2016/6/2/hennep-envirotextile
en https://ministryofhemp.com/hemp/countries/
7 https://www.projectcece.nl/blog/deel-1-waar-is-je-kleding-van-gemaakt
8 https://www.close-the-loop.be/nl
9 https://www.labelinfo.be/
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Deze brochure werd door Join For Water  gemaakt in het kader van 
Project W – Wereldwijs met water.

Project W streeft naar een bewuster direct en indirect watergedrag en 
-gebruik bij gemeenten, scholen, bedrijven, middenveldorganisaties en 
burgers. Het project wordt uitgevoerd onder de coördinatie van Join For 
Water en in samenwerking met volgende partners:
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