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Cradle to Cradle® >

Prof. dr. Michael Braungart: beschouw een gebouw als een boom

Cradle to Cradle®
in de gebouwde omgeving

Michael Braungart:
‘Energiebesparing
is dus helemaal geen
thema waarmee we
bezig zouden moeten
zijn.’

De grondlegger van het Cradle to Cradle®-principe en een inspirerende
persoonlijkheid, dát is prof. dr. Michael Braungart. Als chemicus en procestechnoloog houdt hij zich al decennia bezig met een principe dat mensen
ondersteunt in het ontwikkelen van producten die níet schadelijk zijn voor
mens en omgeving maar juist nuttig. Veel mogelijkheden ziet hij in de gebouwde omgeving en hij moedigt architecten dan ook aan hun creativiteit en
innoverend vermogen de vrije loop te laten en hun positie te gebruiken om
wereldproblemen op te lossen.
Tekst: Ing. M. de Wit - Blok - foto: Beelden van Enith

Cradle to Cradle® betekent letterlijk: van de wieg tot de wieg.
Hiermee doelt de bedenker van dit principe – prof. dr. Michael
Braungart – op het feit dat het mogelijk is om alle materialen zodanig te bewerken en te gebruiken dat ze voedingsstoffen in doorlopende kringlopen blijven. Hij onderscheidt hierbij een biologische
en een technische kringloop. Wanneer we zover zijn, zal er op
geen enkel gebied meer schaarste zijn en vormen de producten
op geen enkele manier een bedreiging voor het milieu. Hiermee
gaat Braungart duidelijk verder dan het streven naar bijvoorbeeld
een lager energieverbruik door beter te isoleren of energiezuinige
producten te ontwikkelen.
“Waar we nu in feite mee bezig zijn is ‘de mens’ te beschouwen als
de grootste vervuiler ter wereld. Moeten we ons allemaal eigenlijk maar schamen dat we überhaupt bestaan? Ik denk het niet.
Ik denk dat we ons bestaan met volle teugen moeten ‘vieren’ en
dat kan ook zonder de omgeving om ons heen kapot te maken
door verkeerd om te gaan met materialen en voedingsstoffen. Het
Cradle to Cradle®-principe heb ik ontwikkeld op basis van vele
gesprekken die ik met vertegenwoordigers van alle mogelijke culturen en landen heb mogen voeren. Hún inzichten heb ik gecombineerd tot een totaalconcept. Bijzonder is dat dit principe ook nog
eens relatief snel aanslaat; wanneer we bedenken dat belangrijke
revoluties en ontwikkelingen in de wereld enkele generaties nodig
hadden om de gewenste verandering teweeg te brengen, dan is
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het minimaal opmerkelijk te noemen dat Cradle to
Cradle® binnen enkele decennia wereldwijd wordt
opgepakt door uiteenlopende groepen.”

Beschouw een gebouw als een boom

Wars is Braungart van duurzaamheid; dit beperkt
de creativiteit en het innoverend vermogen meent
hij. Hij gelooft veel meer in producten die gedurende hun levensduur op meerdere fronten nuttig
kunnen zijn voor de mensheid én in innovatie.
“Beschouw een gebouw als een boom. Dit is een
typisch voorbeeld van een zeer nuttig product.
Hoezo CO2- of klimaatneutraal? Dat is bij een
boom niet aan de orde; sterker nog, hij neemt CO2
op en geeft het nuttige O2 af. Daarbij fungeert hij als
natuurlijke geluidswal, filtert vuildeeltjes uit de lucht

en biedt verkoeling in warme dagen en beschutting
bij regen. Wanneer je naar een gebouw kijkt, is dit
– functioneel gezien – eigenlijk niet meer dan een
secundaire verpakking (onze primaire verpakking
is onze kleding). Deze verpakking moet zodanig
ontwikkeld zijn dat hij geschikt is voor óf de biologische of de technische kringloop. Dat betekent
echter niet dat hij uitsluitend geschikt moet zijn als
verpakking want gebouwen kunnen zowel van binnen als van buiten een belangrijke bijdrage leveren
aan de gezondheid en levensvreugde van mensen.
Zo kan een buitenmuur van een bedrijfspand dat
grenst aan een natuurgebied een prima onderkomen zijn voor vleermuizen. Wanneer we naar de
inrichting van een gebouw kijken dan is gebruik te
maken van vloerbedekking die fijnstof opneemt.
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Cradle to Cradle® >

Michael Braungart:
‘Architecten zouden zich veel bewuster
kunnen zijn van de rol die zij kunnen spelen.’
Fijnstof is een enorm vervuilingsprobleem waardoor
meer mensen sterven dan door alcoholgebruik.
Hetzelfde geldt voor een voortdurend (te) hoog
geluidsniveau. Toch wordt er meer geld geïnvesteerd door overheden om het alcoholgebruik terug
te dringen dan het probleem van fijnstof of lawaai
op te lossen!
En dan energiebesparing, nog zo’n ‘hot item’. De
wetgeving richt zich op het volledig gasdicht maken
van huizen om een paar procent energie te besparen terwijl energie eigenlijk helemaal geen probleem
is. De zon levert op 4 km2 voldoende energie voor
heel Nederland, we moeten het alleen nog kunnen
opvangen voor gebruik. Energiebesparing is dus
helemaal geen thema waarmee we bezig zouden
moeten zijn. Sterker nog: het gasdicht maken van
een gebouw omwille van de energiebesparing leidt
tot een luchtkwaliteit in het gebouw die een aantal
malen slechter is dan op de meest ongunstige locatie in Rotterdam. Een aantal voorbeelden dus die
aantonen dat we bezig zijn om de verkéérde dingen
te optimaliseren. We moeten niet uitgaan van een
gebouw dat minder slecht is voor de omgeving
maar streven naar een gebouw dat ons voordelen
óplevert. Het moet een nuttig gebouw zijn, geen
gebouw dat mensen ziek maakt. Dat kun je met de
beste wil van de wereld geen kwaliteit noemen.”

Platform ‘Cradle to Cradle® Quality
Statements for Buildings’

Het aantal mogelijkheden om een gebouw binnen
het Cradle to Cradle®-principe te laten passen is
oneindig wat Braungart betreft. Je moet het alleen weten te definiëren én je moet weten welke
problemen we met gebouwen kunnen oplossen.
Om die reden is hij verheugd over de oprichting
van het platformachtige ‘Cradle to Cradle® Quality
Statement for Buildings’. Dit platform moet dé
plaats worden waar mensen elkaar ontmoeten en
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elkaar kunnen inspireren met ideeën om Cradle
to Cradle®-aspecten in een gebouw onder te
brengen. Braungart: “Het streven is om per gebouw een drie- tot vijftal grote Cradle to Cradle®componenten te benoemen en nog een tiental
zogenaamde ‘gadgets’. In het eerste geval gaat
het bijvoorbeeld om dat tapijt dat fijnstof opneemt
of behang en verf die de luchtvervuiling neutraliseren. Tevens valt te denken aan pro-bacteriële verf
die de groei van goede bacteriën bevordert in ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Ook hier geldt:
niet streven naar maatregelen die problemen minder slecht maken, maar naar maatregelen die iets
positiefs, iets nuttigs aan een gebouw toevoegen.
Bij gadgets kun je denken aan draaideuren in een
gebouw die tevens de koffiemachine aandrijven of
iets dergelijks.”
Braungart benadrukt tevens dat het platform
open staat voor alle mogelijke innovaties en dat
leden – iedereen met goede ideeën is welkom! –
elkaar niet moeten zien als concurrent maar náást
elkaar moeten staan om het Cradle to Cradle®principe in een stroomversnelling te brengen.
“Het is nogal eenvoudig”, weet Braungart. “De
snelheid waarmee we op dit moment onze wereld
om zeep helpen is hoog en de negatieve gevolgen versnellen dit proces alleen maar. We hebben
dus absoluut geen tijd om nog langer te wachten,
we moeten nu zo snel mogelijk zoveel mogelijk Cradle to Cradle®-elementen in woningen
integreren. Wat dat betreft is een architect die eist
van zijn toeleverancier dat hij bouwstaal krijgt dat
uitsluitend bestaat uit ijzer en koolstof, aanzienlijk
beter bezig dan een architect die alleen dubbel
glas adviseert vanwege de energiebesparing. De
eerste architect levert immers een bijdrage aan
het voorkomen dat waardevolle metalen zoals
koper op een plaats terecht komen – een gebouw
– waar het niet nodig en zelfs ongewenst is. Zo

groot is onze kopervoorraad niet! Hetzelfde geldt voor het element
fosfor. We hebben dagelijks 2 gram nodig en scheiden dat ook
weer uit waarna het eigenlijk verloren is. Hoe eenvoudig is het om
deze fosfor in het toilet op te vangen en weer terug te brengen in
de biologische kringloop? Vast zeer eenvoudig.”

Trots zijn op je werk

En zo weet Braungart nog vele voorbeelden van Cradle to Cradle®principes die zijn onder te brengen in een gebouw waardoor
gebouwen op vele vlakken núttig worden voor mens en omgeving.
“Architecten zouden zich veel bewuster kunnen zijn van de rol die
zij in dit geheel kunnen spelen en zich moeten voelen als dirigent
van een orkest. Verder ben ik blij dat het platform verbonden is aan
neutrale organisaties zoals een universiteit. Het zou fantastisch
zijn wanneer in Nederland een soort ‘blauwdruk’ is te creëren van
Cradle to Cradle®-bouwen die vervolgens eenvoudig is te kopiëren door andere landen. Dat bespaart tijd en dat is goed want díe
hebben we niet meer. Realiseer je overigens dat er geen perfect
Cradle to Cradle®-gebouw bestaat, daar moeten we ook niet naar
streven. Wél naar zoveel mogelijk Cradle to Cradle®-aspecten in
een gebouw. Beschouw Cradle to Cradle® wat dat betreft ook niet
als ‘moraalskwestie’ maar als kwaliteitsinstrument dat architecten
ondersteunt in het bouwen van een nuttig gebouw. Ik hoop dat
het platform gaat werken als katalysator waar mensen aansluiting
vinden voor nieuwe ideeën en inspiratie opdoen voor een betere
en gezondere wereld!”.
www.epea.com
www.braungart.com
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Douglas Mulhall

Waarom zouden
we ons beperken
tot 100%?
De vergelijking E=mc2 laat op elegante wijze zien dat de
mogelijkheden bij het gebruik van materialen, energie en licht
in gebouwen, vele malen groter zijn dan die tot op heden worden benut. In dat opzicht zijn de gangbare berekeningen die
gebruikmaken van vergelijkende percentages ter beoordeling
van prestaties behoorlijk primitief. Bovendien missen we in de
vergelijkende percentages één van de belangrijkste kenmerken
van C2C: kwaliteit die meerwaarde genereert in overeenstemming met de doeleinden van de belanghebbenden..
Douglas Mulhall
Senior onderzoeker bij het
de Cradle to Cradle®-leerstoel
aan de Rotterdam School of
Management Erasmus
Universiteit. Co-auteur Cradle
to Cradle® in de gebouwde
omgeving.

Bijvoorbeeld: is een gebouw of ontwikkelingsproject 100% Cradle to Cradle® als het 100%
van de gebruikte energie terugwint; voor 100%
demontabel is en op hetzelfde kwaliteitsniveau
opnieuw kan worden gebruikt; 100% van de lucht
en het water reinigt en hergebruikt en er genoeg
voedsel kan worden verbouwd voor 100% van de
bewoners?
Als dat 100% is, wat is dan het C2C-percentage
van een project waarbij de inkomsten en kapitaalwaarde hoger zijn door het winnen van tweemaal
zoveel energie dan de bewoners gebruiken;
waarbij CO2 wordt hergebruikt voor de kweek van
algen voor geneesmiddelen; dat sociale diensten biedt en een hogere productiviteit doordat
het een gezonde werkplek is waar mensen met
plezier komen werken?
En hoe moeten we een gebouw dat CO2 hergebruikt die gegenereerd is door de Rotterdamse
haven, vergelijken met een grashutje met faciliteiten voor telegeneeskunde in de jungle van
Borneo?
Uit deze voorbeelden moge duidelijk zijn dat
‘100% C2C’ een nietszeggend hulpmiddel is voor

de absolute of vergelijkende beoordeling van
C2C-aspecten van gebouwen.
Het enige wat vergelijkende percentages doen, is
ons denkraam beperken. Ze zijn overbodig in een
tijd waarin fabrieken in nanoscopische machines
worden gebouwd en niet andersom.
Absolute metingen zijn echter belangrijk en de
C2C-meerwaarde is zeker meetbaar.
Het is verstandig om de C2C-meerwaarde die
gebouwen genereren volgens de doeleinden van
de belanghebbenden te meten. De kwaliteit van
de lucht, materialen en het water, de energiewinning, de culturele en biologische diversiteit, de effecten op de economische en sociale gezondheid
en het milieu en de meningen over de esthetiek,
kunnen alle worden gemeten en gekwantificeerd.
Het is ook mogelijk om de hierdoor verkregen
meerwaarde voor belanghebbenden te meten.
Laten we beginnen de absolute voordelen die
voortkomen uit kwaliteit te meten, in plaats van
percentages te vergelijken over hoe passief,
minder slecht of duurzaam projecten zijn.
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Haalbare doelen stellen voor de integratie van C2C-technologieën

Praktische uitdagingen
voor architecten bij de
implementatie van C2C
Al is het Cradle to Cradle®-paradigma van toepassing op alle door mensen gemaakte
producten en alle menselijke activiteiten, er is één sector die een bijzonder breed toepassingskader en groot potentieel heeft om veranderingen te bewerkstelligen; die zich bezig
houdt met de menselijke leefomgeving als geheel; van stedelijke uitdagingen tot bouwelementen; van infrastructuur tot gebouwenbeheer en die bij bouwen verder kijkt dan de
voltooiing, en dat is natuurlijk de architect.
Tekst: Steven Beckers1

Architecten krijgen met steeds meer ‘opgelegde’
regelgeving te maken bij het ontwerpen van gebouwen. Door de holistische benadering van C2C kan
dit in een kans veranderen om belanghebbenden te
verenigen en rond positieve, uitvoerbare doeleinden te scharen. Daarbij is de methode belangrijk
(bewust zijn van wat je hebt en een goede definitie
van het doel) en tijdige betrokkenheid zodat er
voldoende ruimte is voor innovatie.

Uitdaging

In het geval van het kantoorgebouw Covent Garden in Brussel heeft de nadruk op biologische
waterbehandeling tot 50% meer bouwoppervlakte geleid.
Foto: S. Brion
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Eén van de prikkels voor beleidsmakers om over
te stappen op het C2C-proces is marktconforme
certificering. Gezond verstand blijft echter altijd
het belangrijkste hulpmiddel voor het bereiken van
resultaten en het overtuigen van overheden, ontwikkelaars, gebruikers – en zichzelf – om de juiste
strategie te volgen naar een positief resultaat.
De grootste uitdaging voor de architect is om te
bewijzen dat op C2C gebaseerde gebouwen ‘niet
meer kosten’ maar ‘meer creëren’ in economisch,
sociologisch en milieutechnisch opzicht, en de
enige manier om deze uitdaging aan te gaan is
door positief denken en van meet af aan met een
geïntegreerd team te werken.

Het ontwerp van het project van de CBE Bank of Ethiopia te Addis Abeba is geïnspireerd op een boom.
Foto: Quick It. (B)

In het geval van het kantoorgebouw Covent Garden in Brussel,
74.000 m2 groot, heeft de nadruk op biologische waterbehandeling
in de onderhandelingen met de overheid tot 50% meer bouwoppervlakte geleid. Het gebouw is bijzonder winstgevend voor pensioenfondsen en heeft honderden malen meer opgeleverd dan wat
aanvankelijk als aanvullende kosten voorzien was.

Haalbare doelen

Voor de integratie van C2C-technologieën, -materialen en -bouwtechnieken in een spannend ontwerp, is het van essentieel belang
om tijdens de conceptontwerpfase haalbare doelen te stellen en
overeenstemming te bereiken over prioriteiten. Een vindingrijke
manier van leven in een gebouw of stad kan een positieve bijdrage
leveren aan de gemeenschapszin en aan culturele en sociale kwesties, bijvoorbeeld door lokaal voedsel uit stedelijke landbouw, het
delen van leefruimte, het benutten van verscheidenheid, bouwen
voor demontage...
Een goed voorbeeld hiervan is het project van de CBE Bank of Ethiopia te Addis Abeba. Het biedt nieuwe openbare ruimte; gebruikt
arbeidsintensieve en lokale materialen; heeft invloed op de biodiversiteit tot buiten de stad; levert schone lucht en schoon water en
ondersteunt de regio en het openbaar vervoer door het positieve
energieconcept. Het ontwerp van het gebouw is geïnspireerd op
een boom.

Onbevooroordeeld

Het adviesbureau Lateral Thinking Factory is geboren uit de wil een
bijdrage te leveren aan de karakterisering van C2C in architectuur,
stadsplanning en bouw, maar ook uit de ervaring van architecten dat
hun deelname aan een project systematisch te laat begint (als de
locatie, financiering, toepassingen en doelen al vastgesteld zijn door
individuele personen die later een team moeten vormen), op het moment dat de deur naar innovatie en creatief plezier vaak al gesloten is.
Het realiseren van goede ideeën is gemakkelijker met een interdisciplinair netwerk van onbevooroordeelde deskundigen en door training
van architecten en bouwteams.

1

Steven Beckers is C2C-architect en consultant-CEO, Lateral Thinking Factory (B).
Professor aan de ULB-BRUface (Universiteit van Brussel, Toegepaste Wetenschappen).
Co-founder van LSDG asbl (C2C voor vergeten gemeenschappen in Afrika).
Vice-president van SECO
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Training aan
de basis van
kwaliteit…
Het betrekken van aannemers en leveranciers bij Cradle to
Cradle®-projectontwikkelingen bevordert de kwaliteit en biedt
de deelnemers vooraf inzicht.

Erik van Buuren
Erik van Buuren is in dienst van EPEA. Hij is
erkend Cradle to Cradle® Manager en Trainer
en heeft het boek ‘Cradle to Cradle Criteria
for the Built Environment’ vertaald vanuit het
Engels in het Nederlands en begeleidt meerdere bouwprojecten.

Tijdens de ontwikkeling van verschillende Cradle to Cradle®-projecten in Nederland viel
mij op dat aannemers en leveranciers in een vroeg stadium worden betrokken bij de
planning en het gezamenlijk overleg.
In de eerste stap worden zij door Cradle to Cradle®-training op de hoogte gebracht van
de doelstellingen en weet iedereen wat de verwachtingen van het project zijn. Tijdens
de training is er veel aandacht voor de betekenis van Cradle to Cradle® in de gebouwde
omgeving, zodat het concept voor de uitvoerders duidelijk wordt. In het bestek en in het
contract is deelname aan deze training vastgelegd.
Maar al te vaak wordt Cradle to Cradle® geassocieerd met recycling of hergebruik van
materiaal. In trainingen wordt het Cradle to Cradle®-principe in detail uitgelegd; wordt
duidelijk gemaakt dat het om een geïntegreerde aanpak gaat en de toepassing ervan
in de praktijk. Hoe maak ik een wand demonteerbaar? Gebruik ik de juiste materialen
en hoe kies ik deze zorgvuldig uit? Op welke manier plan ik een HVAC-systeem zodat
deze tijdens de levensduur van het gebouw gemakkelijk kan worden vervangen? Als
systemen een hergebruikgarantie hebben, hoe zorg ik ervoor dat deze correct aangelegd worden? Ontvangt de eigenaar of het facilitair bedrijf documentatie over de Cradle
to Cradle®-aspecten van het gebouw?
Naast de training, vindt regelmatig Cradle to Cradle®-overleg plaats om in detail vragen
te bespreken en om oplossingen te vinden. Dit geïntegreerde karakter is geheel volgens
het Cradle to Cradle®-principe; het van elkaar te leren en het halen van de gemeenschappelijke doelstellingen.
Een voordeel van herhaald overleg, is dat Cradle to Cradle® bij aannemers en leveranciers echt beleefd en verankerd wordt. Met name tijdens de hectische eindfase van de
oplevering heeft deze aanpak grote voordelen. Hoe zorg ik met de juiste kennis dat ik
ook de juiste Cradle to Cradle®-beslissingen tref?
Aannemers en leveranciers worden gewezen op het belang om betrokken te zijn bij
vooruitstrevende projecten. Juist door de moeilijke situatie in de bouwsector is het belangrijk zich op de markt te onderscheiden en klaar te zijn voor de toekomst. Deelname
aan Cradle to Cradle®-projecten biedt hiervoor prima mogelijkheden.
Door het actief betrekken van aannemers en leveranciers wordt een succesvolle integratie van Cradle to Cradle® tijdens de uitvoering bereikt en wordt de kwaliteit van het
project bevorderd.
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Groot interview
Innovatie-ondernemer is nu fulltime verkondiger van de duurzaamheidsfilosofie

Garen spinnen bij
®
Cradle to Cradle
‘Ik zie mijzelf als
een ‘preacher’’

Al vroeg maakte Stef Kranendijk zich zorgen over de toekomst van onze
planeet. Discussiërend met andere leden van Milieudefensie kon het niet
anders dan dat we met z’n allen op een catastrofe afstevenden, een wereld
waarin je geen kinderen neerzet. Toch trok het ondernemerschap de student
economie en bedrijfskunde Kranendijk aan en zo belandde hij alsnog in het
bedrijfsleven. Om er daar achter te komen dat ondernemerschap juist een
kans biedt om een betere wereld voor onze kinderen te maken.
Tekst: Tom de Hoog en Jan van den Broek

Profiel
Stef Kranendijk (1952) voelde zich aangetrokken tot het ondernemerschap en studeerde economie en bedrijfskunde. Toch maakte hij zich destijds als lid van Milieudefensie en deelnemer aan
discussiegroepen zorgen over de toekomst van onze planeet.
Later in managementfuncties bij Koninklijke Bijenkorf en Procter & Gamble was hij dan ook betrokken bij de ontwikkelingen
rondom milieuvriendelijker producten. Na vervolgens enkele jaren
gewerkt te hebben als President EMEA bij Stanley Works richtte
hij zich als investeerder op vermogensbeheer. Met enkele anderen nam hij in 2007 Desso over van een Amerikaanse eigenaar en
bekleedde hij vijfenhalf jaar de functie van CEO (2007–2012). Hij
was nauw betrokken bij de transformatie van Desso naar een onderneming met een focus op innovatie, geografische expansie en
communicatie. Sinds 2012 is Kranendijk Chairman bij Desso en
draagt hij zijn visie uit over Cradle to Cradle®, met daarin opgenomen heroverwegingen voor design, verbetering van gezondheid
en aandacht voor de circulaire economie. Naast zijn functie bij
Desso bekleedt hij tevens een aantal bestuursfuncties.

Na zijn studie en een periode bij Koninklijke Bijenkorf kwam Stef
Kranendijk bij Procter & Gamble (P&G) in aanraking met duurzaamheid. “Bij P&G waren we al vroeg bezig met wasmiddelen die op lage
temperatuur schoon wassen en ook met minder fosfaten. Ook maakten we poederwasmiddelen compacter zodat er minder verpakkingsmateriaal nodig was. Dit alles met het doel om het milieu te sparen.
We hebben zelfs een pilot gedaan met het composteren van wegwerpluiers. De compost was goed, maar het plastic bleef een probleem.”

Van waspoeder naar tapijt
Na zijn jaren in managementfuncties bij P&G en later bij Stanley
Works werd Kranendijk investeerder. Het was in die periode dat hij de
kans kreeg Desso te kopen van de Amerikaanse eigenaar en werd
hij er CEO. “Ik kocht samen met NPM Capital en drie andere managers het bedrijf van het Amerikaanse Armstrong World Industries, de
grootste fabrikant van plafonds en harde vloeren in de wereld. Desso
leverde in 2007 uitstekende kwaliteit in termen van producten en service, maar was ‘boring’ als het om design ging. We zijn toen ‘circles
of architects’ op gaan zetten in de key countries voor Desso om onze
creativiteit richting te geven. Onze R&D-mensen leggen deze circles
proefstalen voor met kleuren en materialen om zo reacties en suggesties te krijgen. Dit jaagt de creativiteit aan, één van de drie ‘drivers’
van onze business. De andere van innovatie zijn functionaliteit en
Cradle to Cradle® (C2C).”
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‘Het omarmen van Cradle to Cradle® levert een sterke business
case op voor Desso’
Documentaire opent ogen
Hoe kwam Kranendijk in aanraking met het concept van C2C? “Een consultant wees mij op het
begrip C2C. Hij gaf mij een dvd met een VPRO
Tegenlicht-documentaire uit 2006 van Rob van
Hattum. Na die te hebben bekeken las ik ook het
boek ‘Cradle to Cradle, Remaking the Way We
Make Things.’ Ik vond het fantastisch en kwam
daarna in contact met Michael Braungart, één van
de ontwikkelaars van het C2C-concept. Ik stapte
op hem af en zei dat ik mijn hele bedrijf C2C wilde
hebben, maar alleen als hij mij daarbij zou helpen.
Waarom ik dat deed? Duurzaamheid is meer dan
een beetje CO2-reduceren en op energie besparen,
bovendien was er ook een zakelijke reden om dit te
doen. Ik zag het direct als een competitief voordeel
om dit concept te omarmen.”

Desso gaat om
Michael Braungart’s verhaal werd bij Desso enthousiast ontvangen. Toch waren er ook bedenkingen.
“Bij C2C gaat het erom dat je zuivere producten
maakt die eindeloos zijn te hergebruiken. Braungart
wilde dan ook alle materialen gaan analyseren die
wij als grondstof voor fabricage gebruiken. Onze
R&D en Operations managers betoogden echter
dat Desso al compliant was met Europese REACH
en CE-labeling waarbij je een bepaalde hoeveelheid toxische elementen mag gebruiken in het
productieproces. Toch gingen onze mensen om
en zochten we vanaf dat moment leveranciers van
grondstoffen en ruwe materialen die ons konden
helpen om onze doelstellingen te behalen. Inmiddels zijn we een soort innovatieplatform voor
mensen die nieuwe materialen willen toepassen die
binnen de C2C-filosofie passen. Door Braungart
zijn we ook uitgekomen op onze ‘strategy in order
to improve life’ voor tapijtfabricage. Of het nu
geluid, licht of luchtkwaliteit betreft, Desso wil producten leveren die een positieve bijdrage leveren
aan de menselijke gezondheid en welzijn. Sinds
we C2C als gedachtegoed hebben omarmd en
daar ook over communiceren is ons marktaandeel
in tapijttegels in Europa gestegen en dat in een
krimpende markt. Ook is onze winstgevendheid
toegenomen. Zo tonen we aan dat je vanuit duurzaamheid een sterke business case kunt ontwikkelen.”
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C2C jaagt innovatie aan
“De WHO1 meldt dat jaarlijks twee miljoen mensen
in de wereld overlijden aan het inademen van te
veel fijnstof. Een Duitse studie2 toonde daarbij aan
dat in een ruimte met een harde vloer de hoeveelheid fijnstof die rond dwarrelt twee tot drie keer
zo hoog is als in een ruimte met tapijt. We zijn
toen een tapijt gaan ontwikkelen dat in staat is om
fijnstof uit de lucht te halen. Dat tapijt heeft een
hoge pool van fijn garen en een lage pool van grof
garen, een combinatie die ervoor zorgt dat je bij
het meten van beweging in de testruimte acht keer
minder fijnstof in de binnenlucht registreert dan bij
een harde vloer3. Ook is een tapijttegel ontwikkeld
die circa vijftien decibel geluidsreductie geeft en zo
geschikt is voor de moderne werkplekken die open
en rumoerig zijn. Daarnaast produceren we tapijt
van lichtreflecterende garens die helpen besparen
op verlichtingskosten. Het zijn allemaal voorbeelden van de tweede driver ‘functionaliteit’.”

Hergebruikproblematiek
Toch zijn er nog slagen te maken bij de fabricage
van tapijten volgens Kranendijk. “We nemen tapijttegels, ook van andere producenten, terug. Dan
scheiden we het garen en andere vezels van de
bitumen-backing. Die bitumenlaag verkopen we
aan de wegenbouwsector, na een extra zuiveringsfase gaat het garen naar onze garenfabrikanten.
Die beseffen ook dat je van oud garen weer nieuw
garen kan maken door bijvoorbeeld in een depolymerisatiefabriek van gebruikte garens (nylon)
het basisproduct monomeer te maken. Dat is
uiteindelijk voordeliger dan nieuw monomeer kopen
bij oliemaatschappijen. Door dat hergebruik bij
garenfabrikanten krijg je een circulaire economie.
Onze bitumen-backing voldoet niet aan de C2Cprincipes en daarom heeft Desso samen met DOW
Chemical een nieuw backingproduct ontwikkeld.
De polyolefine laag van deze backing is volledig herbruikbaar in ons eigen productieproces Tegels met
deze backing krijgen we echter over tien jaar terug.”

Geen roepende in de woestijn
“Ik zie mezelf als een ‘preacher’. Nu ik chairman
van Desso ben, vertel ik overheden, internationale
fora en architecten over de keuze voor C2C. Het

gaat er mij niet om dat bedrijven een kleinere negatieve footprint hebben, het gaat om eco-effectief
produceren. Als je producten maakt met zuivere
stoffen heb je het over een positieve footprint. Met
producten die je eindeloos en op een veilige manier
kan recyclen. Ook als ik straks weg ben bij Desso
zal ik me daarvoor blijven inzetten. Ik heb ervaren
dat als je een bedrijf leidt je in een positie bent
waarin je veel meer impact kunt hebben dan als
‘activistische’ roepende in de woestijn.”
Noten
1. Bron: World Health Organization Air quality guidelines for
particulate matter, global update 2005.
2. Bron: Studie uitgevoerd door Deutscher Allergie- und
Asthmabund e.V. in 2005.
3. Gebaseerd op testen uitgevoerd door GUI, met DESSO
AirMaster® versus een standaard PVC harde vloer en

Stef Kranendijk op het
World Economic Forum 2013 in Davos
Als spreker tijdens dit formum hield Stef Kranendijk zijn gehoor
voor hoe een duurzaam en aantrekkelijk businessmodel is te
ontwikkelen door de principes van de circulaire economie en
Cradle to Cradle® consequent toe te passen. “Ik hoop dat de wereldleiders luisteren”, zei Kranendijk. “En vooral dat ze beseffen
dat de circulaire economie innovatie stimuleert en tevens goede
opbrengsten geeft.”

DESSO AirMaster® versus een standaard gestructureerd
lussenpooltapijt.
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Duurzaam

Cradle to Cradle®

Hoe duurzaam is... Hein van Tuijl
Wat is jouw definitie van ‘duurzaamheid’?
Duurzaamheid gaat over het beperken van de schadelijke
invloed van mensen op zichzelf en op de wereld. In Cradle
to Cradle® zijn we op zoek naar manieren om de positieve
invloed van mensen op zichzelf en de wereld te vergroten.
We werken en denken in termen van innovatie, kwaliteit en
effectiviteit. Een groot verschil!

Wat moet er volgens jou gebeuren om duurzaam
bouwen (meer) geaccepteerd te krijgen?
De toegevoegde waarde van Cradle to Cradle®-elementen
in gebouwen moet voor alle stakeholders duidelijk zijn. Als
dit niet zo is loop je het risico dat C2C-innovaties als add-on
beschouwd worden in plaats van als fundamenteel en functioneel onderdeel van een gebouw.

Wat vind jij een mooi voorbeeld van duurzaamheid?

Hein van Tuijl
EPEA Nederland; Dr. Michael Braungart; Cradle to Cradle®;
operational manager; projectmanager; muziekliefhebber;
sportliefhebber; creativiteit; schrijver; communicatie; C2C;
innovatie; effectiviteit; kwaliteit; www.epea.nl

Een goed voorbeeld van Cradle to Cradle® is de Airmaster®
tapijttegel van Desso. Niet alleen zijn alle gebruikte materialen door EPEA grondig geanalyseerd op hun veiligheid in
de toepassing en hun recyclability op hetzelfde niveau van
kwaliteit, de tapijttegel zuivert meetbaar de lucht!

Heb je ook een minder goed voorbeeld?
Onder het mom van ‘duurzaamheid’ verdwijnen in verschillende Europese landen, met behulp van overheidssubsidie,
complete bossen in de oven voor de productie van ‘groene
energie’. Verbranding van biomassa kan een manier van
energiewinning zijn, maar hout is een hoogwaardig materiaal
en hoort meerdere malen toegepast te worden in gedefinieerde cascades vóór omzetting tot energie.

Welke branche mag volgens jou duurzamer worden?
Het is van belang dat bedrijven in alle branches de enorme
kansen gaan zien die een transformatie van lineaire industriële modellen naar circulaire (C2C) modellen met zich meebrengt. Deze transformatie heeft de potentie van een industriële revolutie! Een transitie in de bouw is erg belangrijk om
meerdere redenen, niet in de laatste plaats omdat gebouwen
een directe impact hebben op het welzijn van mensen. We
zitten gemiddeld genomen 75% van de dag binnen!

Wat kan volgens jou over vijf jaar écht niet meer?
Producten als smartphones en laptops bezitten in plaats van
slechts gebruiken.

Wat moet er in jouw eigen woonomgeving gebeuren?

Tekst: Jan van den Broek

Eigenlijk moet alles op de schop. Om een leuk voorbeeld te
noemen: Ik ren en fiets graag, maar de banden en remblokken op mijn fiets en de zolen van mijn schoenen zijn niet ontworpen als voedingsstof voor de natuur. Een bedrijf als Puma
maakt nu grote stappen in het creëren van sportartikelen die
volgens de C2C-visie ontwikkeld zijn.
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Visie

Cradle to Cradle®

Hoe gebiedsontwikkeling ‘helemaal goed’ kan worden

Vergroot de voetafdruk
van een gebied!

voor innovatie en generatie van meer kapitaal in de verschillende
domeinen (ecologisch, sociaal en economisch). Belangrijk zijn hierbij
de positieve doelen die binnen een vastgestelde periode (10 – 15 jaar)
worden gemeten. Bijvoorbeeld: ‘Een gebied produceert meer energie
of schoon water dan het gebruikt’. In de eerste jaren zal dit misschien
nog niet helemaal lukken, maar door een roadmap op te stellen –
waarin verschillende intenties en doelstellingen worden nagestreefd –
kan er rekening worden gehouden met nieuwe technieken die op een
later tijdstip wél beschikbaar zijn om het doel te kunnen behalen6.

Langetermijnvisie

Wanneer de ingrepen in een gebied – individueel en in samenhang – waarde
toevoegen aan het gebied, kunnen we trots zijn op de positieve voetafdruk
van onze gebouwde omgeving. Dit staat tegenover de huidige aanpak
in duurzame gebiedsontwikkeling waar het denkbeeld overheerst dat de
voetafdruk moet worden verminderd of zelfs geëlimineerd.
Tekst: Marleen Lodder1

Voorbeelden hiervan zijn het voornemen van steden als Rotterdam (een halvering van de CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 19902) en Kopenhagen (CO2-neutraal in 20253). In
plaats van ons volledig te richten op het ‘minder slecht’ zijn,
zouden we kunnen kijken naar hoe gebiedsontwikkeling ‘helemaal goed’ kan worden4. Deze gedachteomslag is nodig
om een positieve richting te kunnen geven aan de wijze van
gebiedsontwikkeling in de hedendaagse context.

Focus op meerwaarde
Een gebouw of gebied zou kunnen worden gezien als een
productieve ruimte die meerwaarde kan genereren voor
bewoners, gebruikers en omgeving. Door ons te richten
op deze meerwaarde in de verschillende domeinen van de
gebouwde omgeving (ecologisch, sociaal en economisch)
en deze te combineren, zullen de meerwaarde elkaar gaan
versterken in alle andere domeinen. Zo kan er bijvoorbeeld
in een gebied waar een sloot moet worden aangelegd eerst
worden nagedacht over welke toegevoegde waarde deze
sloot zou kunnen opleveren. Misschien kan er wel water van
een naastgelegen gebouw worden gezuiverd en/of kan er
in het ontwerp worden gekozen voor een oever waar een
leefomgeving voor verschillende (inheemse) planten en dieren kan worden gecreëerd. Dus afhankelijk van de context
kan er naar verschillende waarden worden gezocht die een
ingreep aan zijn omgeving toevoegt. Een investering zou op
deze manier zelfs veel sneller kunnen worden terugverdiend
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doordat er bijvoorbeeld minder vuil water hoeft te worden
afgevoerd. Door deze ingreep in het gebied worden de
omliggende onderdelen – bijvoorbeeld een kantoorgebouw,
een aantal huizen, een plein of een parkeerplaats – positief
beïnvloed. Door te zoeken naar samenwerkingen kunnen
bepaalde maatregelen die op de schaal van één gebouw
niet haalbaar zijn, door een combinatie van een gebouw met
andere elementen (met betrekking tot andere domeinen) van
het gebied, wel haalbaar worden. Dit zal tot een sneeuwbaleffect leiden in zowel tijd als schaal, de schaal die steeds
groter wordt waardoor de positieve voetafdruk van het
gebied kan groeien.
In de huidige duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten
worden de duurzaamheidsmaatregelen vaak beperkt door
de focus op één enkel aspect binnen één domein. Vaak
eenvoudig kwantificeerbaar en dus makkelijk in getallen uit
te drukken. Voorbeelden hiervan zijn de CO2-doelstellingen
of de Energie-Nul-Woningen (waar het verminderen van het
energiegebruik leidend is geworden in het ontwerp van een
woning). Het optimaliseren van één afzonderlijk aspect van
de hedendaagse problematiek leidt echter tot een incrementele verandering die niet altijd bijdraagt aan een systeemverandering5.
De focus op waarde-creatie, ook wel eco-effectiviteit genoemd in het Cradle-to-Cradle®-paradigma, creëert ruimte

Het doel van de stad Rotterdam om in 2025 de helft aan kooldioxide
(CO2) uit te stoten, zou in samenhang kunnen worden gebracht met
een langetermijnvisie waarin wel alle verschillende domeinen worden betrokken. Als dit bijvoorbeeld wordt gecombineerd met een
programma om de resterende CO2 te zien als een grondstof die niet
in de lucht wordt uitgestoten maar wordt omgezet in voedingstoffen
voor de omgeving, dan zouden er doelen kunnen ontstaan waarmee
waarde wordt toegevoegd. In het ecologische domein kan er worden
gekeken naar de meerwaarde die CO2 kan bieden aan de omgeving,
bijvoorbeeld in de vorm van voeding voor planten in de kassen, als
koolstof (C) en zuurstof (O2) waardoor de luchtkwaliteit kan verbeteren en er koolstof beschikbaar is voor de biologische processen
die dit nodig hebben. In het economische domein kan meerwaarde
ontstaan omdat de waarden van koolstof en zuurstof hoger zijn dan
die van CO2. Als gevolg van deze benadering zou er bijvoorbeeld
ook meer fijnstof kunnen worden geabsorbeerd (bijvoorbeeld door
een combinatie van beplanting die tevens kunnen zorgen voor de
omzetting van CO27). De schonere lucht die door de combinatie van
ingrepen (in de verschillende domeinen) wordt behaald, heeft een
positieve invloed op de bewoners en gebruikers van het gebied. Door
deze focus ontstaan er ook voordelen in het sociale domein. Bijvoorbeeld omdat er minder allergieën zullen voorkomen, een verhoogd
concentratievermogen kan worden bereikt en een gezonder leven
(minder ziekteverzuim) kan worden gerealiseerd in het gebied.
De omslag – van het doel om te beperken naar het doel om waarde
toe te voegen – is dus essentieel, omdat dit kan leiden tot een wezenlijke verandering in de aanpak van gebiedsontwikkeling in plaats van
slechts ‘minder slecht’ te zijn.

Door een roadmap op te stellen kan rekening worden gehouden met nieuwe
technieken die beschikbaar komen om doelen te kunnen behalen.

opstellen van andere businessplannen. De bijbehorende berekeningen zijn hierbij zeker niet eenvoudig – ze gaan immers niet alleen over
kwantitatieve waarden maar ook over kwalitatieve waarden – maar
wel cruciaal, omdat deze weer andere partijen in beweging kunnen
zetten voor deze transitie richting gebieden die waarde toevoegen en
dus een positieve voetafdruk achterlaten.
Bronnen
2. Green Deal van het Rotterdam Climate Initiative met de Rijksoverheid, 2011,
www.europe4me.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvidrmzlxptz9/viumhbu6qizu/
f=/blg139622.pdf
3. Copenhagen Climate Plan, 2009, www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/~/media/558FF07CE64041AE8
5437BB71D9EDF49.ashx
4. Braungart & McDonough, Cradle to Cradle - afval = voedsel, 2007, Search
Knowledge B.V., Heeswijk.
5. Bosch, S.J.M. van den, Transition Experiments: Exploring societal changes
towards sustainability, 2010, Erasmus University Rotterdam,
http://repub.eur.nl/res/pub/20714
6. C2C® for growth and attractiveness, C2C® ExpoLAB, 2012,
www.c2cexpolab.eu/nl/default.asp?C2C-for-growth-and-attractiveness

Transitie

7. Happy Healthy School, http://happyhealthyschool.com/, 2012

Dit vraagt om een verandering in structuur, cultuur en werkwijze8. De
rol van een opdrachtgever – architect, projectontwikkelaar, gemeente, gebruiker, et cetera – zal hierdoor gaan veranderen. Dit zien we al
gebeuren in bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingsverbanden, financierings- en aanbestedingsvormen. Hierdoor komen nieuwe vragen
naar boven zoals: ‘Wat is de waarde van een gebied dat meer schone
lucht produceert dan het nodig heeft, en dus niet CO2-neutraal is,
maar C en O2-positief en hier boven op ook nog fijnstof absorbeert?’.
Wat is de waarde van de schonere lucht in Rotterdam en wie gaat
hierin investeren? Dit vraagt om nieuwe verdienmodellen en het

8. Rotmans, Crisis als kans: Gebiedsontwikkeling 3.0 – naar een wezenlijk andere
aanpak, 2012, http://screenbook.nl/dgo/2.html
Noot
1. De auteur is als PhD student verbonden aan de ‘Cradle to Cradle Chair for Innovation and Quality’, Rotterdam School of Management en de Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie
architectuur doet zij onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor Cradle to
Cradle® gebiedsontwikkeling onder begeleiding van prof. dr. Michael Braungart en
prof. dr. ir. Jan Rotmans.
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Nieuws

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® voor de
gebouwde omgeving
De publicatie ‘Cradle to Cradle® Criteria for the built environment’ is de enige publicatie over C2C in de gebouwde
omgeving die gezamenlijk wordt ondersteund door de medeoprichters van C2C, Michael Braungart en William McDonough.
De publicatie werd ontwikkeld als gevolg van de grote verscheidenheid aan interpretaties die zijn gepubliceerd over wat
Cradle to Cradle® in de gebouwde omgeving is.
Gelukkig kon de publicatie onlangs, met ondersteuning van Rijkswaterstaat, in het Nederlands worden vertaald en grafisch worden bijgewerkt. De Nederlandse versie ‘Cradle to Cradle® voor de gebouwde
omgeving’ is nu online verkrijgbaar.
De publicatie bevat de definitie van een ‘Cradle to Cradle®-gebouw’,
die toepasbaar is op alle soorten gebouwen: woningen, kantoren,
fabrieken, stadions en ziekenhuizen. Tevens worden criteria en methoden voor ontwerpers, architecten en ingenieurs beschreven om
de C2C-definitie en de drie C2C-principes in de gebouwde omgeving
toe te passen.
Ik verheug mij op uw interesse en motivatie om gezamenlijk te bouwen aan een betere toekomst!
Tekst: Erik van Buuren; Vertaler ‘Cradle to Cradle® voor de gebouwde
omgeving’; Senior advisor Cradle to Cradle®.
Meer informatie: www.c2c-centre.com/library-item/cradlecradle%C2%AE-voor-de-gebouwde-omgeving
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