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Recycling oude bedrijfskleding Oostwegel Collection
Valkenburg aan de Geul, 29 maart 2018
Wat gebeurt er met 600 kilo oude bedrijfskleding van Oostwegel Collection? Deze wordt
gerecycled!
600 kilo kleding
Afgeschreven bedrijfskleding eindigt vaak op de vuilnisbelt of in een verbrandingsoven, maar niet bij
Oostwegel Collection. Deze week is door de medewerkers 600 kilo oude kleding ingeleverd, denk
hierbij aan broeken, overhemden, colberts, gilets, rokken en dassen.
Recyclen van oude bedrijfskleding
Aangezien de medewerkers in de vier huizen van Oostwegel Collection allemaal nieuwe kleding
hebben gekregen is er gezocht naar een duurzame manier om de oude kleding te recyclen.
De vele kilo’s oude kleding worden in samenwerking met Pōur Product omgezet in dagelijkse
gebruiksvoorwerpen, zoals draagtassen en rugzakken.
Camille Oostwegel jr., Directeur Business Development, zegt: “Duurzaamheid is een belangrijk
onderdeel van onze bedrijfscultuur en dit initiatief past goed in ons duurzaamheidsbeleid dat wij
‘Samen maken wij de toekomst’ noemen. Het idee van deze specifieke herbestemming is ontstaan
doordat mijn zus, Françoise, wist dat een voormalige studiegenoot producten ontwikkelt uit onder
andere gerecyclede werkkleding.”
Van bedrijfskleding tot kerstcadeau
Designer Julie van den Boorn van Pōur Product werkt nu samen met Françoise Oostwegel aan het
ontwerp van een item dat de medewerkers later in het jaar terug zullen krijgen in de vorm van een
kerstcadeau. Een mooi voorbeeld van een vervolgtoepassing voor de werkkleding zijn de producten
van Pōur. Julie van den Boorn, de drijvende kracht achter pourproduct.com : “Fantastisch om te zien
dat een organisatie die gaat voor pure waarden aansluit bij ons initiatief om design en
materiaalbehoud te verbinden.”
“Wij zijn blij dat we een goede bestemming hebben gevonden voor de oude kleding waarmee we een
bijdrage doen aan creativiteit, sociale werkvoorziening en ook de afvalberg niet verder doen groeien”,
zegt Camille Oostwegel jr.
Over Pōur Product
Pōur is een Nederlands merk dat circulair design van de hoogste kwaliteit creëert.
Gemaakt met eer in Nederland, onder andere door mensen in de sociale werkvoorziening. De
producten worden vervaardigd uit 100% herwonnen grondstoffen, bijvoorbeeld uit werkkleding.
Door circulaire design-principes te hanteren, promoot Pōur een circulaire transitie en creëert
duurzaam design van de hoogste kwaliteit. http://www.pourproduct.com
Over Oostwegel Collection
Oostwegel Collection is een Limburgs familiebedrijf dat staat voor inspirerend vakmanschap en
gastvrijheid. Deze drie begrippen worden tot leven gebracht door drie pijlers: mens, locatie en
gastronomie. Camille Oostwegel sr. begon in 1980 met veel passie en zorg aan het restaureren van
Rijksmonumenten en inmiddels bestaat de onderneming uit de volgende huizen: Château Neercanne,
Winselerhof, Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht. www.oostwegelcollection.nl
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“Recycling bedrijfskleding OC”: Medewerker levert oude kleding in;
“Nieuwe bedrijfskleding OC”: Medewerkers in de nieuwe collectie bedrijfskleding van Oostwegel Collection
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