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EUROPEES
ONDERZOEKSTRAJECT CIRCTEX

De textielindustrie is de op een na grootste vervuilende  
industrie wereldwijd. Alleen al in Europa wordt er jaarlijks  
17 miljoen ton niet-hernieuwbare materialen verbruikt. 
In de textielsector wordt actief gewerkt aan circulariteit.  
Toch is het nog lastig om écht circulaire kleding te maken. 
Veel textiel is op dit moment onmogelijk te recyclen vanwege 
onvoldoende ontwikkelde recyclingtechnieken en designs  
voor recycling circulaire productontwikkeling. 

Groenendijk is daarom initiatiefnemer van het CircTex project 
dat onderdeel uitmaakt van het Interreg innovatieprogramma 
van de Europese Unie. Binnen dit project wordt een praktijk- 
gericht onderzoek uitgevoerd naar de productie, het gebruik  
en recycling van circulaire kleding. Centraal hierin staat de 
ontwikkeling van een werkkledinglijn met RWS en standaard 

werkkleding. 
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Onderzoek is belangrijk. Groenendijk initieert of neemt graag deel 
aan projecten om innovatie in de textielindustrie te realiseren. Bij 
circulaire kleding staat samenwerking centraal. Met onze vaste 
ketenpartners zijn we in gesprek gegaan en hebben we een gesloten 
kringloop opgezet. Al enkele jaren verdiept Groenendijk zich in het 
gedachtengoed van een circulaire economie en zijn er innovatieve 
producten tot stand gekomen. Dankzij deze ervaring hebben we 
ideeën over hoe we meer producten circulair kunnen maken. Maar 
we zien door onze ervaring ook obstakels ontstaan. Het blijft nog 
enorm lastig om op grote schaal hoogwaardige circulaire producten 
zoals een RWS jas of softshell te produceren. Samen met acht 
ketenpartners is een plan gemaakt over hoe we onze ideeën gaan 
testen en ontbrekende puzzelstukken tot circulariteit gaan vinden. 

Wat begon als een klein onderzoek binnen Groenendijk, is 
uitgegroeid tot een omvangrijk project dat past binnen het Europese 
Interreg programma. Dit programma geeft ondersteuning aan 
innovatieve projecten die bijdragen aan de Europese doelstellingen. 
Inclusief de bijdrage van de projectpartijen beschikt dit 
onderzoeksproject voor een periode van drie jaar over een budget 
van vier miljoen euro.   
 
In een traject van een jaar is in verschillende fases het project 
gepresenteerd. Van de meer dan 69 aanvragen in Europa zijn er 
uiteindelijk slechts 11 projecten goedgekeurd. Alle projecten hebben 
gemeen dat ze een probleem oplossen die enorm veel impact kan 
maken in een industrie. Groenendijk is dan ook ontzettend trots om 
deel uit te mogen maken van dit programma.

ACHTERGROND
VAN DIT PROJECT

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking 
tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het 
is een van de oudste en grootste subsidiefondsen 
dat samenwerking in projecten tussen nationale, 
regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten 
financiert. De basis van Interreg is samenwerking, 
net als de basis van Europa. Interreg bestaat uit 
verschillende programma’s die zijn ingedeeld op basis 
van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en 
doelen. 

Het CircTex project maakt deel uit van het programma 
Interreg North West Europa (Interreg NWE). In dit 
programma wordt middels verschillende ‘calls’ in  
de periode van 2014 tot 2020 een budget van 372 
miljoen beschikbaar gesteld. Een project kan maximaal 
voor 60% gefinancierd worden door Interreg. Het 
overige deel moet worden gefinancierd door de 
deelnemende partijen.

WAT IS  
INTERREG?
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AANPAK  
CIRCTEX PROJECT 

Om circulariteit haalbaar te maken, zijn de huidige technieken 
in de textielindustrie niet voldoende. Er is een gat tussen wat 
we willen en op dit moment kunnen. Om kleding te produceren 
zijn partijen nodig zoals garen- en doekproducenten en 
confectionairs. Om kleding terug te brengen tot grondstof heb je 
een retourinfrastructuur nodig met deassemblage, recycling en een 
partner die daar juist weer garens van kan maken. De welbekende 
‘closed loop supply chain’. Het doel van dit CircTex project is om 
werkkleding te ontwikkelen dat functioneert in een circulair proces. 
 
Er zijn vier fases waarin we processen anders moeten vormgeven: 
grondstoffen, productie, gebruiksfase en retourname. Het onderzoek 
van CircTex wordt daarom uitgevoerd aan de hand van de volgende 
werkpakketten: 

• Werkpakket 1 Productietechnieken 
• Werkpakket 2 Recycling technieken 
• Werkpakket 3 Closed loop use phase test  

In deze specifieke werkpakketten wordt gewerkt aan concrete 
oplossingen om een circulaire kledinglijn te ontwikkelen. In het 
werkpakket ‘productietechnieken’ gaat het bijvoorbeeld om 
ontwikkeling van een vuil en waterafstotend doek van gerecycled 
materiaal dat ook weer volledig recyclebaar is. Zo wordt er een 
membraan ontwikkeld die volledig recyclebaar is mét het doek. Ook 
wordt er gewerkt met een circulair design dat oplossingen biedt voor 
knelpunten bij deassemblage. Zo wordt comfort gehandhaafd en 
circulariteit gerealiseerd.  
 
Naast productontwikkeling staat in het CircTex onderzoek centraal 
het realiseren van ‘recyclingtechnieken’ die circulariteit op grote 
schaal mogelijk maken (werkpakket 2). Zo wordt er gewerkt met 
een mechanische recyclingmethoden maar ook met een chemische 
recyclingmethoden. 
 
De mechanische recycling methodiek is al enige tijd beschikbaar. 
Toch wordt er in de textielindustrie nog amper hoogwaardige 
recycling gerealiseerd. Zonder circulair productdesign zijn producten 
hier namelijk niet geschikt voor. Er wordt gebruik gemaakt van 
blends en deassemblage van vervuilende fournituren is niet 
mogelijk. Door innovaties door te voeren in de hele textielketen, 
zijn de CircTex producten hier wel geschikt voor. Toch blijven er 
beperkingen. Eén daarvan is ‘het effect van gebruik en vervuiling’. 
Dit is dan ook een onderzoeksvraag bij de draagtest die wordt 
uitgevoerd in werkpakket 3. 
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Chemische recycling is op dit moment enorm in ontwikkeling. Met 
chemische recycling wordt teruggegaan tot grondstofniveau, dit 
leidt tot een hogere inzetbaarheid van afgedragen kleding. Met 
ons onderzoeksteam zien we de grootste potentie in chemische 
recycling. Eén van de onderzoeksdoelstelling is dan ook om dit te 
realiseren met de CircTex producten. 

In werkpakket 3 worden de innovaties van werkpakket 1 en 2 
samengevoegd. Werkpakket 1 heeft als eindresultaat producten die 
volledig zijn te recyclen middels de technieken die zijn ontwikkeld 
in werkpakket 2. In werkpakket 3 worden de producten middels een 
draagtest getest in de werkomgeving. 

Eén van de belangrijkste vragen is of het product ook na invloed 
van werkzaamheden nog recyclebaar zijn. Zo weten we dat kleding 
die tijdens de levensduur vervuild is geraakt met bijvoorbeeld teer 
of te agressief is gewassen een probleem kan geven bij recycling.  
Ook willen we achterhalen in hoeverre bijvoorbeeld UV-straling 
of wasmiddelen effect hebben de kwaliteit van het gerecyclede 
materiaal. Door producten in omloop te brengen onder onze  
klanten die actief zijn in verschillende sectoren wordt inzicht 
verkregen in de verschillen en de mogelijkheden tot recycling na 
inzameling.  
 
Doelstelling is dat de kledingstukken te recyclen zijn tot een 
grondstof met zijn oorspronkelijke eigenschappen en duidelijkheid 
te geven of hier óók na gebruiksinvloeden nieuwe kleding van 
gemaakt kan worden.
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HOE ZIET DE 
PILOT ERUIT?
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In dit project worden twee productlijnen ontwikkeld, een  
standaard lijn en een RWS lijn. De lijnen bestaan uit een  
parka, softshell en worker. Voor de pilot faciliteert Groenendijk 
dragers in een set circulaire testproducten. De producten  
worden klantspecifiek gemaakt door middel van een klantlogo. 
De kleding is volledig circulair ontworpen. Groenendijk  
verzorgt maatname om ervoor te zorgen dat de kleding  
geschikt is voor de drager.

Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:
• Wat is de bandbreedte van geoorloofde vervuiling? 
• Welk effect treedt op bij verschillende type eindgebruikers?
• Wat is het omslagpunt van recyclebaarheid en optimale  
    levensduur?



PRODUCTVOORBEELDEN

STANDAARD LIJN

06



PRODUCTVOORBEELDEN

RWS LIJN
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De kleding wordt door Groenendijk beschikbaar gesteld in het 
kader van de onderzoeksdoelstellingen. Door het belang van 
verschillende beroepsgroepen en bijbehorende vervuiling wordt 
door Groenendijk de definitieve testgroep samengesteld. 

Bij uitlevering en inlevering van de kleding zal marketing 
aanwezig zijn om dit vast te leggen en commercieel te
benutten. Dit doen we uiteraard in overeenstemming met de 
deelnemende partij. 

Een marketingplan wordt voorafgaand aan de draagproef 
gedeeld met de concrete contactmomenten. Iedere maand is 
er contact met de accountmanager over het verloop van de 
draagproef. 

Aan het begin van de draagproef wordt er een bewijs van 
deelname ondertekend door de organisatie en na de draagproef 
ontvangt u een certificaat.

WAT WORDT VERWACHT  
VAN DEELNEMENDE ORGANISATIES? 

• De organisatie levert minimaal 3 tot maximaal 10 
medewerkers aan die gemotiveerd zijn om onderdeel uit te 
maken van een onderzoekstraject. In overleg kunnen er grotere 
of bijvoorbeeld twee groepen deelnemen, één met de RWS lijn 
en één met de standaard lijn.

• Gedurende 4 maanden zullen zij de kleding moeten 
dragen. In deze periode zal de drager een aantal vragenlijsten 
ontvangen met vragen over bijvoorbeeld comfort, gebruik en 
manier van wassen. Wij verwachten dat deze vragenlijsten 
en enquêtes naar waarheid worden ingevuld. Ook zullen 
er steekproefsgewijs een aantal kledingstukken worden 
opgevraagd. Na de draagproef worden alle kledingstukken 
retour genomen om de recyclingmogelijkheden te testen. 

• Door de organisatie wordt aangeleverd in welke 
beroepsgroep de dragers actief zijn en met welke 
werkomstandigheden ze te maken hebben. De dragers dienen 
tot dezelfde beroepsgroep te horen. 
  
• Dit onderzoek is een uniek project dat onderdeel 
uitmaakt van het Interreg programma van de Europese 
Unie. Van deelnemende organisaties wordt verwacht dat 
zij zich actief inzetten om hierover zowel zelfstandig als in 
samenwerking met Groenendijk te communiceren.
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WELKE KEUZES ZIJN ER GEMAAKT VOOR HET
CIRCULAIR DESIGN EN WAAROM? 

De rits is een YKK Natulon rits met RePET  
polyester tape en gestikt met WEAR2 garen 
waardoor het gemakkelijk gedemonteerd 
kan worden.

Tab label is gemaakt van  
RePET polyester. 

Zakken onder overlay, 
waardoor geen extra 
sluitsysteem nodig is.  

Er is geen metalen oogje gebruikt voor het 
koord in de capuchon. Deze is geborduurd 
met PES garen.

Het doek bestaat uit 100% polyester,  
gemaakt van PET-flesjes met een te  
recyclen co-polyester membraan. 

Alle reflectie is gestikt 
met WEAR2 garen, 
waardoor het  
gemakkelijk  
gedemonteerd kan  
worden. 

De opening van de mouw is verstelbaar door 
PES snap. Dit kan worden gerecycled en hoeft 
dus niet gedemonteerd te worden. 
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De voorste rits en de rits van de borstzak zijn 
YKK Natulon ritsen met RePET polyester tape 
en gestikt met WEAR2 garen waardoor het 
gemakkelijk gedemonteerd kan worden.

Tab label is gemaakt van  
RePET polyester. 

Zakken onder overlay, 
waardoor geen extra 
sluitsysteem nodig is.  

Het doek bestaat uit 100% polyester,  
gemaakt van PET-flesjes.

Alle reflectie is gestikt 
met WEAR2 garen, 
waardoor het  
gemakkelijk  
gedemonteerd kan  
worden. 

De opening van de mouw is verstelbaar met 
doektap van Velcro. De Velcro is gestikt met 
Wear2 garen voor gemakkelijke demontage.
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De voorste knoop is gestikt met WEAR2 
garen, waardoor het gemakkelijk  
gedemonteerd kan worden. 

De gulp is gemaakt 
van een YKK Natulon 
rits met RePET  
polyester tape en 
gestikt met  WEAR2 
garen. Hierdoor kan 
de gulp gemakkelijk  
gedemonteerd  
worden. 

De opening in de  
dijbeenzak zit onder een 
klep. Hierdoor is geen 
extra sluitsysteem nodig.

Het doek bestaat uit 100% polyester,  
gemaakt van PET-flesjes met een te  
recyclen mechanische stretch. 

Tab label is gemaakt van  
RePET polyester. 

Alle reflectie is gestikt 
met WEAR2 garen, 
waardoor het  
gemakkelijk  
gedemonteerd kan  
worden. 
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HUIDIGE STATUS

Op dit moment (Q1 2022) gaat de draagproef bijna van start. 
De producten zijn gereed en de maatname wordt uitgevoerd. 
Voorafgaand aan de draagproef is een circulair design bedacht, 
zijn de samples ontwikkeld en zijn alle onderdelen uit het product 
getest. Dit betekent dat alle knelpunten voor recycling van 
traditionele producten zijn opgelost. 

Deelnemende partijen hebben een bewijs van deelname 
ondertekend. In de vier maanden van de draagproef zullen er 
momenten zijn dat informatie wordt vergaard of kennis wordt 
gedeeld met Groenendijk. Zo zal aan de dragers drie keer gevraagd 
worden een vragenlijst in te vullen gedurende de draagproef.  Na de 
vier maanden ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. 
Het is een onderzoeksproject, hierdoor kunnen wijzigingen zich 
voordoen.
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WAT TE DOEN MET DE ARTIKELEN NA  
AFLOOP VAN DE DRAAGTEST?

Na afloop van de draagtest in week 25 kunnen de 
testpakketten per drager verzamelt en ingeleverd worden 
bij de CircTex contactpersoon binnen de organisatie van de 
betreffende drager. Deze contactpersoon zorgt er samen met 
de collega’s van Groenendijk voor dat alle kleding per persoon 
weer bij ons retour komt in week 26 of uiterlijk week 27.  
 
Wij sorteren de kleding op mate van vervuiling. De kleding 
wordt daarna verstuurd naar WEAR2GO, waar het 
gedeassembleerd wordt. Vervolgens wordt de kleding 
gerecycled en wordt er garen van gemaakt. Van het 
gerecyclede garen wordt een doek gemaakt, dat wordt 
gebruikt om een nieuw kledingstuk te maken. En zo is de 
circulaire keten rond! Naar verwachting is het project eind 
2022 afgelopen.



PROJECTGROEP 
CIRCTEX

MODINT
Modint is de branchevereniging van fabrikanten, importeurs, agenten en 
groothandelaren in kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel. 
De missie van Modint is het faciliteren van een gezonde toekomst voor 
de textielsector door het behartigen van de collectieve belangen van 
600 bedrijven en het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen van 
wetgeving tot veranderende marktvragen. Duurzaamheid en innovatie 
spelen hier een centrale rol in. Binnen het CircTex project heeft Modint 
een rol als sparringpartner en gebruikt het actief de kennis die ontstaat 
in het project om de werkkleding industrie te verduurzamen.

GROENENDIJK BEDRIJFSKLEDING
Groenendijk is een totaalleverancier van bedrijfskleding. Duurzaamheid 
is hierin een van de speerpunten. Door de ervaring van de productieketen 
en als ketenregisseur is Groenendijk de brug van de productieketen naar 
de klant. Binnen dit project geeft Groenendijk vorm aan een praktische 
invulling van het circulaire concept. Het is verantwoordelijk voor het 
circulaire productdesign en voert in samenwerking met Centexbel  
de draagtesten uit om de effecten van gebruik op de recyclebaarheid  
te testen. 

In dit project wordt vanaf de garenfabrikant tot aan de recyclingpartij 
samengewerkt. Daarnaast zijn onderzoekspartijen aangesloten om 
specifieke vraagstukken op te lossen. Onderstaand een overzicht  
de deelnemers in het CircTex project.
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WEAR2GO
Wear2Go zal het WEAR2-garen en het W2-systeem voor textielrecycling 
ontwikkelen. Het WEAR2-garen lost op met behulp van een industriële 
microgolfoven, waardoor scheiding van verschillende textielsoorten 
en accessoires in monostromen wordt gerealiseerd. Wear2Go zet een 
infrastructuur op voor de inzameling van werkkleding en het sorteren 
van textiel voor recycling tot een hoogwaardige grondstof.

HYDROWEAR
Hydrowear produceert de volledig circulaire producten. Op basis van 
Hydrowears expertise als producent van RWS kleding ondersteunen 
zij bij de ontwikkeling van de circulaire garens, weefsels, tapes en alle 
materialen/machines die bij het productieproces noodzakelijk zijn  
zodat commerciële circulaire werk- en veiligheidskleding gerealiseerd 
kan worden. 

CENTEXBEL
Centexbel is een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat veel ervaring 
heeft in de textielindustrie. Centexbel voert onderzoek uit naar de effecten 
van de gebruiksfase op de recycleerbaarheid en verwerkbaarheid van de 
kleding na gebruik. Ook heeft het een centrale rol in het onderzoeken 
van de mogelijkheden rond mechanische en chemische recycling. 

15



ANTEX
Antex is een in Spanje gevestigde producent van synthetische garens. 
Antex is een innovatieve organisatie en heeft geïnvesteerd in een 
recyclagefabriek die inmiddels een breed gamma gerecycleerde garens 
produceert. Binnen dit project zal Antex verantwoordelijk zijn voor de 
productie van de (gerecyclede) basisgarens voor de productie van de 
recycleerbare doeken die worden gebruikt in de producten. Antex werkt 
op dit moment met een mechanische en chemische recyclagemethode. 
In dit project wordt dit verder geoptimaliseerd en wordt er gewerkt aan 
een gesloten systeem. 

IBQ FABRICS
IBQ is een Spaanse doekfabrikant. De rol van IBQ binnen dit project is 
het ontwikkelen van de technieken die nodig zijn om de recycleerbare/
gerecycleerde stoffen te verwerken; weven, verven en afwerken (inclusief 
lamineren/coaten) van de stoffen volgens de eisen van de gehele 
circulaire procesketen. Namens IBQ Fabrics maakt ook de Novo Fabrics 
onderdeel uit van de projectgroep. 

J&A
J&A is specialist in het ontwikkelen van logo transfers en badges. Binnen 
dit project wordt door J&A een transfer ontwikkeld die gerecycled kan 
worden tegelijkertijd met het doek. Dit betekent dat de logo’s niet 
verwijderd hoeven te worden. 
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EURAMATERIALS
EuraMaterials is een in Frankrijk gevestigd onderzoekscentrum en staat 
bekend om zijn samenwerking met innovatieve textielbedrijven. Het 
ondersteunt leden bij hun innovatiestrategie en research projecten 
om in te spelen op veranderingen in de markt en te anticiperen op 
nieuwe toepassingen van textiel. Het netwerk van EuraMaterials omvat 
multinationale ondernemingen, lokale organisaties, universiteiten en 
technische centra. In het CircTex project heeft EuraMaterials een rol als 
sparringpartner en draagt het bij aan onderzoeken en de verspreiding 
van de resultaten. 
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Op dit moment bestaat er geen eenduidige manier 
om circulaire bedrijfskleding te benoemen. Voor zowel 
marktpartijen als klanten geeft dit onduidelijkheid. Circulaire 
bedrijfskleding is een term die op enorm veel manieren 
uitgelegd kan worden. Bij het ontstaan van het CircTex project 
is daarom de vraag gesteld aan de NEN (Stichting Koninklijk 
Nederlands Normalisatie Instituut) in hoeverre normalisatie 
een oplossing kan zijn. Door interesse van meerdere 
marktpartijen is er inmiddels een Nederlands Technische 
Afspraak (NTA) circulair textiel tot stand gekomen en wordt er 
in 2021 gewerkt aan een certificeringsmodel voor circulaire 
kleding. Een NTA is een document waarin definities zijn 
opgenomen die de leidraad vormen in een sector. De partijen 
binnen het CircTex project maken deel uit van de Circulair 
Textiel commissie van de NEN. 

NORM VOOR  
CIRCULAIRE BEDRIJFSKLEDING
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