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Op tafel ligt een stapeltje huishoud-
textiel, een weekendtas, een paar
rugzakken en wat items uit de Back
to School-collectie die de jonge on-
dernemers hebben laten maken van
textiel dat ze zelf inzamelden met
hun systeem. Want dat is kort door
de bocht het idee van Drop & Loop:
je levert je oude textiel in en ziet
met eigen ogen wat ervan gemaakt
wordt.

Een documentaire over waterver-
bruik vormde de aanleiding voor de
start-up, vertelt De Vries: “Daarin
zag ik hoe ongelofelijk veel water in
de fast fashion-industrie verbruikt
wordt én hoeveel kleding en textiel
wordt geproduceerd en weggegooid.
Dat is echt een onwijs groot pro-
bleem waar ik nog helemaal geen
idee van had.” 

Kort daarna liepen De Vries en
Oosthoek elkaar tegen het lijf. Ze
kenden elkaar van de master Innova-
tie Management aan de Erasmus
Universiteit. Oosthoek: “Susan was
helemaal gegrepen door het onder-
werp. Ze wilde er wat mee, vertelde
ze bij een kopje ko!e. En ze zocht
iemand om dat samen mee te doen.
Ik was toen nog helemaal niet met
duurzaamheid bezig. Toch ontstond
al snel een idee: iets met inzamelen
en daar een beloning aan koppelen.
Twee weken later dacht ik ineens: ik
ben de persoon die Susan zoekt.”

Textiel uit de straatcontainer
belandt nog te vaak in de
verbrandingsoven. De start-up
Drop & Loop wil zichtbaar maken
hoe afgedankt textiel een tweede
leven kan krijgen en geeft zelf 
het goede voorbeeld.

D at lang
niet al het
apart in-
gezamel-
de textiel-
afval de
gedroom-
de door-
start
krijgt is

één ding, maar het afvalprobleem is
nog veel breder. “Jaarlijks belandt
ruim de helft van de totale hoeveel-
heid  afgedankt textiel bij het restaf-
val: dat is 150 miljoen kilo. Alleen al
in Nederland”, zegt Susan de Vries,
een van de oprichters van Drop &
Loop. 

Ze zit aan een lange tafel in een
licht hoekpand in een Rotterdamse
woonwijk: het kantoor van medeop-
richter Carlijn Oosthoek, die de der-
tig nog niet heeft aangetikt, maar
met Drop & Loop al haar derde be-
drijf op haar naam heeft staan. “Eh...
Youp...” roept Oosthoek over haar
schouder. Een van haar werk nemers
zit achter zijn scherm ongemerkt
mee te neuriën met de muziek op
zijn koptelefoon. “Huh? Oh, sorry!”
zegt Youp. Zijn vlijtige collega’s grin-
niken.
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De Wondere Vogelwereld van

N iet algemene en zeer plaatselijke,
enige amfibische niet-bestaande
 vogel. Altijd in nabijheid van water-
partijen. Dit kunnen stilstaande
plassen zijn, heidevennen, sloten,

zacht kabbelende beken, meanderende kleine ri-
vieren met rijke oeverbegroeiing; maar ook bij of
in ijskoude, boven de boomgrens gelegen alpen-
meren kan de Wierpoot worden waargenomen.
Glashelderheid alsmede de minimale diepte van
25 centimeter van het water zijn onontbeerlijk."

Was in Nederland uitgestorven, mede door
het gebruik van de vele fosfaten met de daarmee
samenhangende algemene vertroebeling van het
oppervlaktewater, doch door de sterke kwali-
teitsverbetering zijn er de laatste jaren weer en-
kele waarnemingen bekend (onder andere Sint-
Janswater in Noord-Brabant, bovenloop Krom-
me Aa in Zuidoost-Drenthe en de Zalige Nattig-
heid in Zuid-Limburg)."

Ietwat gedrongen verschijning. Verenpak
diepblauw met groenige accenten op de flanken.
Zie uiterst kleine, bijna te verwaarlozen grijze
snavel. Forse, sterk genagelde, naar zwart gaan-
de poten. In verhouding redelijk grote, ietwat
opbollende ogen. Leeft de helft van het jaar on-
der water, waarbij de kieuwachtige organen aan
 beide zijden van de kop de ademfunctie van de
longen overnemen. Bij het
aflopen van de zomer en het
 dalen van de temperatuur ver-
ruilt de Wierpoot het verblijf op
het land voor dat van onder
 water. Gedurende enkele
 weken wordt de vetvoorraad
opgebouwd door een menu van
kleine vis, insecten, larven en
 watervlooien, alsmede water-
planten en algen."

Tegen de tijd dat de winter invalt ‘graaft’ de
Wierpoot zich in de slijkerige bodem in, waarbij
alleen de kop boven de modder uitsteekt. Met
gesloten ogen en een naar de tussen de 3 en 5
graden dalende lichaamstemperatuur gaan de
vogels minimaal drie maanden in winterslaap.
Bij het aanbreken van de lente ontwaken de
vrouwtjes als eerste en leggen een streng van
enkele honderden schaalloze, doorzichtige ei-
eren, die een willekeurig voorbijkomend Wier-
pootmannetje met zijn spermacellen bevrucht.
Deze zogenaamde ‘uitwendige bevruchting’
vindt in alle rust plaats, zonder het, vaak ver-
moeiende baltsgedrag en de uiteindelijke paring
met de zogenaamde ‘in wendige bevruchting’."

Van de vele aan hun lot overgelaten eieren
komt door predatie van roofvissen zoals snoek
en baars maar een enkele tot volledige wasdom.
Slechts weinig exemplaren verlaten als juveniele
vogel het water om aan land tot volwassen Wier-
poot door te groeien. 

Gewoonlijk zwijgzaam, doch het vrouwtje
kan bij het uit het water komen een vrij luid
zuchtend steunen laten horen. Mannetjes laten
bij het uitschudden en poetsen van het door -
natte verenkleed vaak donker borrelende,
 klokkende keelklanken horen, die wel doen
 denken aan het leegschenken van een pijpje 

bier in een glas.

Volksvogelwijsheid  
Herkomst Nederland (ca. 1921):
“Zien wij den Poot van Wier 
in ’t water gaan, is ’t met het
 zomertje  gedaan!”

Iedere week beschrijft 
O.C. Hooymeijer een vogel die
aan zijn brein is ontsproten.

Wierpoot
Nupharialius patas L 18 cm

De Wierpoot blijft 
lang onder water.
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Het loopt storm. Klanten vinden het !jn
om alles tegelijk in te kunnen leveren.

supermarkteigenaar Dave de Block

Susan de Vries (l) en Carlijn Oosthoek van Drop & Loop bij hun inleverpunt in een supermarktfiliaal in Krimpen aan den IJssel.
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Een belangrijke oorzaak van het ha-
peren van de huidige textielinza-
melsystemen is volgens de onderne-
mers het gebrek aan beloning: er is
geen goede prikkel om het te doen.
“In veel gemeentes moet je betalen
voor de hoeveelheid afval die je met
zo’n pasje in de containers doet”,
vertelt Oosthoek. “Dus gooien men-
sen hun zooi in de kledingbak, want
daar kan alles gratis in. Echt smerig
wat je soms in de klep vindt: van fri-
teuses tot zelfs dooie dieren. Het
textiel in zo’n vervuilde container is
niet meer bruikbaar, dat wordt so-
wieso verbrand.”

Hun tijd ver vooruit
In een jaar van marktonderzoek
kristalliseerde het plan voor een
alter natief inzamelsysteem zich ver-
der uit en gingen de vrouwen op
zoek naar partners in de wereld van
de  recycling, strategie, ontwerp en
 machinebouw. Sinds februari staat
hun eerste ‘kledingmachine’ bij wij-
ze van pilot in een supermarkt filiaal
in Krimpen aan de IJssel.  

Machine? “Nou ja, zo noemen we
het”, zegt De Vries lachend. “Je doet
een plastic zak met kleding erin en
er komt een bonnetje uit waarmee
je korting kan krijgen. Op onze pro-
ducten, bijvoorbeeld. 

“Het legen van de machines ge-
beurt handmatig. Tegen het week-

end doen we dat wel twee keer per
dag”, zegt Dave de Block daarover.
Hij is franchisenemer van de super-
markt in Krimpen aan de IJssel.
“Het loopt storm. Klanten vinden
het heel fijn om alles tegelijk in te
kunnen leveren wanneer ze bood-
schappen gaan doen, krijg ik terug.”

Waarom zei hij als eerste ‘ja’ te-
gen de pilot van Drop & Loop?
“Toch wel om het duurzame ima-
go”, geeft De Block toe. “De machi-
ne en de display met producten
zien er aantrekkelijk uit en het is
een extra service voor de klant.”!

Wat ook een rol speelde, is dat
de vader van de filiaalmanager
 samen met de vader van Susan de
Vries in de jaren negentig aan de
wieg stond van de Retourette, een
soort onestopshop voor afvalschei-
ding. “Onze vaders waren hun tijd
ver vooruit, de Retourette is een
stille dood gestorven. Nu zie ik dat
dit systeem enorm aanslaat.”

De zoektocht naar een logistie-
ke partner is nog gaande, dus voor-
lopig regelen de ondernemers en
hun medewerkers de logistiek zelf.
Eens in de week halen ze het inge-
zamelde textiel op bij inmiddels zes
locaties. De berg gaat naar Wolkat
in Tilburg. Dit Nederlandse familie-
bedrijf verwerkt het ingezamelde
textiel en maakt de Drop & Loop-
producten. 

Binnenkort gaan Oosthoek en De
Vries voor het eerst kijken in de Wol-
katfabriek in Marokko. Dat was er
door corona nog niet van gekomen.
“Het is heel gaaf wat zij kunnen ma-
ken, zónder toevoeging van verfstof-
fen, water of chemicaliën”, glimt De
Vries. “Ze hebben dan ook al decen-
nia ervaring”, vult Oosthoek aan.
“Ze lopen echt voor de troepen uit.”

De ambities voor Drop & Loop
liegen er niet om: “Eind volgend jaar
staan we in honderd winkels; binnen
vijf jaar in elke Nederlandse stad”,
bezweren de oprichters. De Vries:
“Ook gemeenten krijgen interesse.
Zij hebben vaak vooral last van de
textielcontainers.” 

De Wet uitgebreide producenten-
verantwoordelijkheid (UPV), die de
kledingbranche vanaf 2025 boven
het hoofd hangt, maakt Drop &
Loop ook voor die sector een interes-
sante gesprekspartner. Voor dit
marktsegment is een ander systeem
in ontwikkeling, laat Oosthoek zien,
met een schets van een aangepaste
inzamelbak. “Voor hen zoeken we
een ander verdienmodel”, vertelt ze.
“In een kledingwinkel past een klei-
nere innamebox veel beter, met een
uiterlijk dat we kunnen aanpassen
aan hun eigen branding.”

Want ja, hoe zit dat eigenlijk met
dat verdienmodel? Wat houden de
ondernemers eraan over, behalve

een goed gevoel? Ze lachen wat be-
smuikt. Oosthoek: “Als ondernemer
moet je eerst investeren. De eerste
tien machines hebben we zelf be-
kostigd. Dus de spaarcentjes zijn wel
op. In drie jaar hopen we het er weer
uit te hebben.”!

“We gaan werken met een een-
malige plaatsingsvergoeding en een
kleine vergoeding per kilo ingeza-
meld textiel”, legt De Vries uit.
“Daarnaast zit er voor ons én voor
de retailer een marge op de verkoch-
te producten.”

“We hebben al onze partners
erop geselecteerd dat ze snel kun-
nen opschalen”, zegt Oosthoek.
“Dan kunnen we de prijzen van on-
ze producten uiteindelijk wat verla-
gen, zodat ze nog aantrekkelijker
worden.”

Toch nog even een persoonlijke
vraag: hoe reageren hun beoogde za-
kenpartners op zulke frisse, jonge
nieuwkomers? Vormen hun leeftijd
en uitstraling een voor- of een na-
deel? Oosthoek: “We krijgen na-
tuurlijk heel vaak de vraag: hoe oud
zijn jullie? Of zelfs: is het voor een
studieproject? Maar we hebben een
olifantenhuid; het kost alleen maar
energie om je daar aan te ergeren.”
“Uiteindelijk laten we ze toch wel
een poepie ruiken”, zegt De Vries
stellig. “En onze moeders zijn héél
trots op ons.”

‘Echt smerig wat
je soms in die
kledingbakken
vindt. Dat textiel
is dus niet meer
bruikbaar.’

‘Eind volgend
jaar staan we in
honderd winkels;
binnen vijf jaar in
elke Nederlandse
stad’


