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Gooi alle achtergebleven kledij en versleten linnen van een 

handvol Antwerpse hotels op een hoop en je krijgt een berg 

die DE Studio tot in elke kier kan vullen. Een fractie daarvan 

is vandaag te zien op MOOI. TexUp toont ontwerpen die op 

een duurzame manier willen afrekenen met deze textielberg. 

Ooit gedacht dat je oud beddengoed zou gaan bewonderen?  

Vernieuwend omgaan met afgedankt en achtergebleven 

textiel van een Antwerps hotel, dat was de uitdaging die TexUp 

stelde aan een groep jonge, innoverende makers/ontwerpers/

kunstenaars. 

De ontwerpers die werden geselecteerd om in de materie te 

duiken zijn Laura Caroen (B), Neri De Meester (B), DUO°BARABARA 

(D), Erez Solo Rimon (IS) en Katrijn Van de Velde (B). Zij kregen 

twee maanden de tijd voor een creatief en technisch ontwerpend 

onderzoek naar de kansen en obstakels bij upcyclage van dit 

tweedehands materiaal naar nieuwe eerstehands producten. Ze 

kregen daarbij coaching van jonge ontwerpersters Ilke Cop (B) 

en Lisa Konno (NL) en begeleiding van experten. Om onderlinge 

kennisuitwissling te vergroten deelden ze hun voortgang en 

ervaringen uit hun proces tijdens drie collectieve overlegmomenten.

TexUp x MOOI toont de voorlopige resultaten van het 

upcyclagelabo: prototypes - zowel technische als artistieke 

oefeningen - waarin telkens een duidelijk vertrekpositie ten opzichte 

van het materiaal te lezen is. Elke ontwerper vond een eigen 

ingang tot het materiaal. De ontwikkelde producten vertonen een 

gedeelde zorg voor het doordenken van alle moeilijkheden en 

mogelijkheden waar je als ontwerper vernieuwende oplossingen 

voor moet bedenken. 

Het experiment van gaat verder na MOOI. Voorwerp van 

verder onderzoek is met name de verschaalbaarheid van deze 

ontwerpvoorstellen.  Hoe kan dit linnen een materiaal worden om 

structureel mee te werken, ook voor andere ontwerpers, en los 

van een tijdelijk project als TexUp? Organisatiemodellen en lokale, 

circulaire oplossingen die de keten sluiten, zijn de meest wenselijke. 

Maar welk businessplan kan realistisch het hoofd bieden aan de 

schaal van de lokale textielreststromen in Antwerpen, als je weet 

dat een tiental hotels jaarlijks een ton textiel de deur uit willen? Veel 

stof voor verder onderzoek, niet alleen voor de deelnemers maar 

ook voor de partners in dit project. Dat het voorlopige resultaat 

op MOOI alvast mag bekoren en inspireren.  

texup.
Samen bergen verzetten - “De textielreststroom van 10 hotels levert op 

jaarbasis al gauw een textielberg op van zo’n 10 ton. Onze textielreststroom 

is een mix van verouderd bedlinnen, handdoeken en kledij. Hotelgasten 

laten voortdurend kleding achter in de kamers. Rond Tomorrowland 

bijvoorbeeld zien we een piek in de oogst van gedumpt textiel. Wat doe 

je daarmee?” Kostuumontwerpster en oprichtster van Doek vzw Lies Van 

Assche beantwoordde deze vraag van Dominque Jansen van Radisson 

Blu Hotel met een innovatief plan: een tijdelijke textielupcyclagelabo dat 

de do’s en don’ts zou onderzoeken bij het duurzaam herbestemmen 

van een grootschalige reststroom. Een wervend plan waar Antwerpen 

Duurzame Stad en Villanella zich overtuigd als partner bij aansloten om 

zo samen de impact van dit bijzondere experiment te maximaliseren.  

upcyclen is denken en doen. 

Complexe materie - Er stond niet alleen een berg textiel te wachten 

op de deelnemers van TexUp maar ook een massa praktische en 

creatieve uitdagingen. Om te beginnen rond de deconstructie van het 

materiaal: hoe ga je een stuk (viscose bloesje, wollen trui, polyester 

broek) duurzaam uit elkaar halen? Wat vang je aan met bijvoorbeeld 

een stuk mouw dat je dan overhoudt? En wat met de knopen, ritsen 

of andere niet-textiele toevoegingen en fournituren, welke duurzame 

bestemming krijgen die? In het ontwerpproces en onderzoek van 

productiemogelijkheden was ook de samenstelling van het textiel, 

bijvoorbeeld de mix van katoen en polyester van de lakens, een 

issue. Dit heeft gevolgen als je wilt kleuren of lasercutten maar ook 

bijvoorbeeld voor de wasvoorschriften van de producten na upcycling. 

en sharen.

Kennisdeling - De materiaal- en ontwerptechnsiche complexiteit van 

textielupcyclage was hét onderwerp van gesprek. Dit zowel in de individuele 

feedbackgesprekken met de coaches als in de collectieve sessies waarin 

alle betrokkenen - coaches, begeleiders, externe deskundigen - hun proces 

en ervaring deelden. Die wisselwerking stuwde het onderzoek vooruit. 

en nu.   

Good practices - Het denkwerk rond mogelijke opschaling van de 

resultaten van TexUp is nog volop bezig. Belangrijk hierin is lokale 

productie. Een lokaal naaiatelier als Doek waar getalenteerde nieuwkomers 

werkervaring opdoen in een sociaal-artistieke omgeving kan hierin een rol 

spelen. Maar de nood aan lokaal kunnen produceren is veel groter dan het 

aanbod. Ook probleemstellingen rond bijvoorbeeld het duurzaam ophalen 

en verzamelen van lokale textielreststromen of de kwaliteitsnormen bij 

het vermarkten van upcyclage producten blijven voorlopig onopgelost. 

Niettemin zijn deze vernieuwende cases sterke inspiratie voor andere

 bedrijven om ook zélf met hun textieloverschot een nieuw verhaal te 

schrijven. Ook na MOOI worden de realisaties van TexUp onder de 

schijnwerpers gehouden als voorbeeld en inspiratie voor iedereen die 

concreet en duurzaam aan de slag wil met het sluiten van de keten.

 

hoe het begon.
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Modeontwerpster en raw food kok Neri De Meester brengt in haar 

ontwerp twee verschillende reststromen van het Radissson Blu  

samen: textiel én keukenafval. Deze bijzondere combinatie is een 

duurzaam antwoord op haar nood aan stevigheid en coating voor 

een waterbestendig en duurzaam reisobject, geïnspireerd op de 

context van het hotel. — “Ik wilde in mijn ontwerp de herkomst van 

de reststroom combineren met de mogelijkheden van het materiaal en 

kwam zo uit bij een rugzak. Mensen gaan het hotel binnen, verslijten het 

beddengoed en stappen dan weer buiten met een rugzak om hun reis verder 

te zetten. Het was zoeken naar een adequate, duurzame coatingtechniek 

die slijtage en langdurig gebruik maximaal trotseert. Door het linnen te 

bestrijken met een mengsel van voedingsresten zoals citrusschillen en 

er lijnzaadolie aan toe te voegen, ontwikkelde ik een waterbestendige 

stof die volledig veganistisch is maar er uitziet als leder. Voor het design 

van de rugzak hanteerde ik ontwerpprincipes die zo weinig mogelijk afval 

genereren en verdere recyclage makkelijk houden: patronen met minimale 

knipresten en sluitingen uit hetzelfde linnen. Er is meer onderzoek nodig, 

maar dit prototype toont een beeld van toekomstgericht circulair denken.”

Als kunstenaar hanteert Erez Solo Rimon manuele breitechnieken 

voor zijn artistieke creaties. Zijn zoeken tijdens TexUp is gericht 

op technieken en methodes om het materiaal opnieuw te herleiden 

naar breibaar garen, het basismateriaal voor zijn werk. — “Voor mij 

was het noodzakelijk om het materiaal zelf te deconstrueren. Ik koos één 

laken en enkele witte T-shirts uit en knipte ze zonder verdere bewerking in 

repen, om ze daarna als draad te gebruiken. Dit grove, basic garen komt 

vervolgens terug tot leven door het te breien, te ontwarren, te hergebruiken: 

één laken voor precies één deken. De ontwerpen zijn met de hand gebreid 

en daarom onvermoeibaar tot garen terug te brengen voor de creatie van 

weer andere ontwerpen.” 

De wat onhandig kleine stofoppervlakte en mix van stoffen waar 

je mee zit wanneer je een hoop kledij uit elkaar haalt, was voor 

DUO°BARABARA de aanzet voor een geactualiseerd, kunstzinnig 

en duurzaam DIY-ontwerp in een techniek die zo oud is als textiel 

zelf: patchwork. De combinatie van scherpe ontwerpprincipes 

en creatief vernuft levert een personaliseerbaar en vermarktbaar 

upcyclage mode-item op. — “Toeristen komen van over heel de wereld 

naar Antwerpen. Ze brengen elk een persoonlijk verhaal met zich mee 

en laten ook allemaal, op hun manier, een verhaal achter in de stad die 

ze bezoeken. We werkten samen met internationale illustratoren om die 

verhalen te vatten. Klanten kunnen de illustraties laten lasercutten en aan 

elkaar (laten) naaien in een modulair patchwork. Wie de jas beu is, haalt het 

gehele ontwerp gewoon uit elkaar en kan er weer iets nieuws van maken.”

EREZ SOLO RIMON 

DUO°BARABARA

NERI DE MEESTER De uniformiteit en overvloed van het - voor het hotel althans - 

onbruikbaar geworden linnen, daagden beeldend kunstenaar Katrijn 

Van de Velde uit om elk laken apart te benaderen als een blanco 

canvas. — “De grootste moeilijkheid voor mij was om rekening te moeten 

houden met de restjes die overblijven als je met textiel werkt. Daarom koos 

ik om te gaan ontwerpen voor de lakens in hun totaliteit. Voor elke functie 

(tafellaken, placemats, servetten) ontwierp ik een ander patroon in telkens 

een andere kleur en legde ze over elkaar heen. Ik wilde een eenvoudig 

en makkelijk uit te voeren idee, dus koos ik ervoor om het stikken en 

naaien in de realisatie te weren. Dat betekende op zoek gaan naar een 

samenstelling voor de verf waarmee de stof verzegeld is tegen uitrafeling bij 

het knippen maar tegelijk gefixeerd blijft wanneer het tafellinen na gebruik 

in de wasmachine moet belanden. Do it yourself-couture dus.”

In plaats van te selecteren, omarmde Laura de verschillen in stoffen, 

kleuren, partronen, vezelsoorten, in het aangeboden textiel. Al 

scheurend en knippend transformeerde ze een hoop ‘dood textiel’ tot 

schilderachtige textielrepels als basis voor unieke ‘levende’ creaties. 

In een oefening om geen enkele vezel afval over te houden, zocht ze 

manieren om zelfs het kleinste restje textiel een nieuwe bestemming 

te bieden. — “Ik wilde het contrast tussen de unieke persoonlijkheid van 

het achtergelaten textiel en de uniformiteit van de lakens meenemen in mijn 

experimenten. Mijn eerste stap was het materiaal zorgvuldig deconstrueren 

tot bruikbare repels. Voor de verwerking gebruikte ik trage, manuele 

technieken zoals weven, borduren, twijnen en naaien. Belangrijk daarbij is 

dat in de creatie geen nieuwe externe materialen worden toegevoegd. De 

traagheid en eigenheid van deze technieken zorgen voor uniciteit en staan 

in contrast staan met het oorspronkelijke machinale productieproces. De 

afgedankte industriële producten dragen wel degelijk persoonlijkheid en 

unieke kwaliteiten in zich. Dat wilde ik tonen.”

KATRIJN VAN DE VELDE

LAURA CAROEN


