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Cradle to Cradle
in Nederland

Op weg naar
een circulaire
economie...

Cradle To Grave Design Paradigm

MAKE
Replacement
of destroyed
resources

Er wordt al een decennium met Cradle to Cradle®
(C2C) in Nederland geëxperimenteerd. Sommige
producenten zijn heel ver, andere aardig op
weg om hun doelstellingen te behalen. In deze
bijlage besteden we aandacht aan ondernemingen en organisaties die geïnspireerd werken om de basis te leggen voor een goed werkende en gezonde circulaire economie, waarin gewoon geld wordt verdiend.
Cradle to Cradle wordt gezien als een nieuwe manier van duurzaam ontwerpen,
maar gaat eigenlijk nog een stapje verder. Cradle to Cradle gaat niet over het
verkleinen van je negatieve voetafdruk, maar over het vergroten van je positieve
voetafdruk. Niet over het streven naar minder slecht, maar juist naar méér goed.
Cradle to Cradle biedt bedrijven een positieve kijk op hun ontwerpstrategie. Volgens het C2C concept ontwerp je niet alleen de producten, maar ook de materiaalkringlopen. De kern van C2C is dat alle afval voedsel is; grondstoffen blijven
grondstoffen. Alle gekozen materialen zouden na hun gebruiksperiode in het
ene product, hoogwaardig kunnen worden ingezet in een ander product. Alle
voorziene restproducten worden hergebruikt of leveren een
positieve bijdrage aan de zogenoemde biosfeer. Kringlopen
worden daardoor compleet en oneindig; afval is voedsel.
Destruction
of resources

TAKE

In een wereld met beperkte bronnen is de lineaire economie
van ´kopen, gebruiken en weggooien’ niet langer te handhaven.
Dit noemen we ‘ cradle to grave’. Grondstoffen worden onttrokken en omgevormd tot producten die uiteindelijk op de vuilnisbelt, in de natuur of in de verbrandingsoven belanden. Zo
gaat de waarde van materialen en grondstoffen voorgoed verloren. Het Cradle to Cradle concept levert een alternatief voor
dit systeem. De juiste materialen worden getransformeerd tot
veilige voedingsstoffen voor nieuwe toepassingen, waarbij afval zoals wij dat kennen niet meer bestaat.
technische kringloop
Dit ontwerp is geïnspireerd door de continue cyclus van de
natuur. Bij een goede en slimme keuze van materialen en productie worden alle materalen in biologische en technische kringlopen opgenomen.
Producten ontwikkeld volgens Cradle to Cradle zijn veilig voor mens en omgeving,
materialen kunnen eindeloos hergebruikt worden zonder kwaliteitsverlies.
WASTE
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Zo moet het niet!

biologische kringloop
Zo zou het ideaal zijn!

Ten grondslag aan de Cradle to Cradle filosofie ligt de overtuiging dat al het
menselijk handelen van positieve invloed kan zijn op mens, milieu én economie.
Drie Cradle to Cradle principes staan aan de basis van deze nieuwe productiemethoden:
- Afval is voedsel; alles is ontworpen als een grondstof voor iets anders
- Gebruik zonne-energie en andere hernieuwbare energie;
energie die oneindig gewonnen kan worden
- Stimuleer diversiteit; bio-, sociale- en conceptuele diversiteit.
Deze bijlage geeft geen uitputtend overzicht van alle C2C activiteiten in Nederland
en België. Integendeel. We laten licht schijnen op de ontwikkelingen die op dit
moment steeds meer worden omarmd en toepassing krijgen.
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Roland Jonkhoff, Regional Managing Director:

“Met ons tapijt proberen
wij de wereld een stukje
te verbeteren!”
Jonkhoff (45) is trots op de Waalwijkse onderneming. “De afgelopen jaren hebben wij ons zeer sterk gericht op innovatie. Onze innovatiestrategie is gericht
op drie pijlers: Creativiteit, Functionaliteit en Cradle to Cradle. Wij zijn nu op
weg volledig Cradle to Cradle te worden. Het ‘nylon 6’ garen waar we een groot
gedeelte van onze tapijten van maken, kan heel goed worden hergebruikt. De
EcoBase backing, de onderlaag waarin de garens zijn gehecht, is eveneens veilig recyclebaar in Desso’s eigen productieprocess. Zelfs onze oude backing op

Desso is de merknaam van een in 1930 door
de Belg Henri Desseaux in Oss opgerichte tapijtfabriek.
Desso vervaardigt tapijten voor cruiseschepen, vliegtuigen en hotels en onder meer het
tapijt voor het Paleis op de Dam. Al in 1980
werden hockeyvelden van kunstgras aangelegd door het bedrijf. In de daaropvolgende
jaren worden kunstgrasvelden steeds vaker
toegepast.
Tegenwoordig is Desso commercieel actief in
meer dan 100 landen en heeft een omzet van
220 miljoen euro (2012). Desso heeft twee fabrieken in Waalwijk en Dendermonde (België),
een groot distributiecentrum in Europa en gespecialiseerde klantencentra in de hele wereld. Het hoofdkantoor staat in Waalwijk.

basis van bitumen wordt hergebruikt in de wegenbouw”.
Hij spreekt over “mooie resultaten” die de afgelopen jaren
zijn bereikt en hoe binnen Desso wordt nagedacht om de
vloer te laten bijdragen aan het menselijk welbevinden door
het tapijt meerwaarde te geven. Hoe meer de wereld verstedelijkt, hoe meer we binnen leven. Tegenwoordig brengen de
meeste mensen 90% van hun tijd binnen door. Het wordt dus
steeds belangrijker om bij ontwerp en productie van het interieur rekening te houden met de menselijke gezondheid en
welzijn.
Uit onderzoek is inmiddels bekend dat mensen die nabij
autowegen wonen en waar als gevolg van de uitstoot van
auto’s veel fijnstof wordt geproduceerd, zich niet realiseren
dat hun huizen ook vol met fijnstof zitten. “Dat zie je niet, het
wervelt door je huis. Iedere keer als je door de woonkamer
loopt, waait het stof een beetje op en daalt vervolgens neer.
Je ademt het ook in. Door onderzoek is vastgesteld dat hele
fijne stofdeeltjes door je longblaasjes in het vasculaire systeem van je lichaam terechtkomen. Zeer ongewenst. Bij de
aanwezigheid van een harde vloer dwarrelt fijnstof in de binnenlucht. Tapijt heeft de capaciteit fijnstof op te nemen en
vast te houden. Desso ontwikkelde het AirMaster® tapijt, dat
de concentratie van fijnstof in de binnenlucht zeer effectief
reduceert. Om hetzelfde resultaat te behalen met een harde
vloer moet je die minimaal twee keer per dag nat reinigen.”
Desso heeft de eerste order binnen voor de lease van tapijt
aan het ROCA12 in Ede. Desso behoudt het eigendom en
neemt het tapijt na de gebruiksperiode weer in om er nieuw

tapijt van te maken. Dankzij de leaseservice is de gebruiker
verzekerd van een zorgeloos gebruik waarbij installatie, reinigen, onderhoud en het verwijderen zijn geregeld. Leasing van
producten sluit perfect aan bij de overgang naar de circulaire
economie. Producenten blijven eigenaar en nemen het product aan het eind van zijn levensduur terug om zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken in nieuwe producten.
Met het door Desso zelf ontwikkelde Take Back™-programma kan tapijt van eigen klanten en ook van concurrenten (als
ze niet PVC houdend zijn) worden teruggenomen en opnieuw worden gebruikt voor nieuw tapijt.
“Nee” zegt Jonkhoff resoluut op de vraag of C2C als drager
van de ondernemingsfilosofie de enige reden is geweest om
veel te investeren in de nieuwe productiemethoden. We spraken al eerder over ons imago, maar wij zijn geen filantropische
instelling geworden. Wij willen een gezond bedrijf zijn dat
ultramodern produceert en we willen op de wereldmarkt
trendsetter zijn. Gewoon omdat je met gezond nadenken ook
geld kunt verdienen. Dat je tegelijk verantwoordelijk bent
voor de gevolgen van je product als de levencyclus ten einde
is gekomen.
Wij groeien op dit moment sterk in de markt voor projectstoffering. We doen bijzondere projecten in Nederland zoals
bijvoorbeeld het nieuwe kantoor van NRC Handelsblad in
Amsterdam. De machtigste man van de wereld liep onlangs
nog over ons tapijt in het Rijksmuseum.”

Roland Jonkhoff
1969
geboren te Gendringen
1988 - 1994	commerciële
economie Hogeschool van Amsterdam
economie Universiteit van Amsterdam
1993 – 2000	diverse commerciële functies bij
Transavia
2000- 2009	diverse functies in de kunststofindustrie
o.a. Bolidt en Calligen Europe
2009 – 2012	directeur Hospitality marine & aviation
bij Desso
2012 – heden regional managing director Desso

Frans Beckers:
“wereldwijd C2C begeleiden”
Frans Beckers(53), managing director van EPEA Nederland,
coördineert vanuit Eindhoven de ontwikkeling van Cradle
to Cradle® in de Benelux. Samen met de wetenschappers,
ingenieurs en industrieel adviseurs van EPEA werkt
hij aan een sectorgerichte aanpak van C2C, waarbij
alle aspecten van een circulair systeem en ook verandermanagement, marketing en communicatie aan de orde komen.
Beckers: “Wij benaderen C2C als een innovatie-onderwerp en minder als een duurzaamheidsonderwerp. Eliminatie van onnodige toxiciteit in producten, zéker als ze in contact komen
met mens en milieu, en herwinning van grondstoffen, zonder kwaliteitsverlies, zijn voor ons
hoofdthema’s.
Zoals we weten heeft Europa steeds minder
eigen grondstoffen, tenzij we die weten te herwinnen uit de producten die we gebruiken. Ziedaar de noodzaak van een slim ontwerp, gericht
op het kunnen herwinnen van grondstoffen. Dat
vraagt om innovatie, wat weer zal leiden tot nieuwe economische activiteiten, die weer leiden tot
nieuwe arbeidsplaatsen. Op deze wijze dienen
we meerdere agenda’s.”
EPEA werkt met honderden partners aan ketenbrede, circulaire oplossingen. Daarvoor wordt
onderzoek verricht naar materialen en de samenstelling van producten binnen de context van het
beoogde gebruik. Tegelijkertijd wordt ook naar
een betaalbaar terugname systeem gekeken.
Oók de vraag of het business model van een bedrijf moet worden aangepast en de positionering
en promotie van een nieuw product komen nadrukkelijk aan de orde. Soms wordt gestart met
het aanpassen van bestaande producten, maar
vaak gaat een product terug naar de tekentafel.
Steeds meer bedrijven zien dat het onderbrengen van producten in circulaire systemen, gebaseerd op Cradle to Cradle, de uitweg uit de crisis

kan zijn. Alleen afwachten is niet langer mogelijk;
bedrijven die producten op basis van Cradle to
Cradle in de markt hebben gezet laten zien dat
ze nu voorsprong nemen.
Beckers: “Het typische en daarmee leuke aan
C2C is dat je constant met vernieuwing en verbetering bezig bent. Eén van de instrumenten die
we daarbij inzetten zijn de Cradle to Cradle certificaten, die worden uitgegeven door het onafhankelijke Cradle to Cradle Products Innovation
Institute. Een dergelijk certificaat is enerzijds een
beloning voor een bedrijf voor het tot dan behaalde resultaat, maar vooral een aanmoediging
om het proces voort te zetten. Daarnaast is het
een middel om aan de markt te laten zien wat je
ontwikkel-intenties zijn en waar je als bedrijf
staat.
Dat geldt ook voor materiaalpaspoorten, die wij
voor klanten ontwikkelen. Hierin staat de inhoud
van het product en de wijze waarop je de erin
gebruikte grondstoffen weer kunt herwinnen
beschreven. Daarnaast bieden zij de mogelijkheid om over de C2C aspecten van een product
te communiceren. Het paspoort wordt uiteindelijk gebruikt bij het samenbrengen van herwonnen grondstoffen, die volgens dezelfde criteria
worden beoordeeld en geclassificeerd. Op die
wijze ontwikkelen we meerdere circulaire systemen die in elkaar grijpen, met als draaipunt een
materiaalbank van secundaire grondstoffen.”

Aart Roos, CEO Koninklijke Auping:

“Dit bedrijf heeft een heel groen
DNA, dat maakt Auping uniek.”
Aart Roos (51) stapte over van Grolsch, via een aantal andere bedrijven naar
Auping, beide familiebedrijven. ‘Meneer Auping’, de stichter van het bedrijf,
inspireert de onderneming nog steeds. In de rustieke binnenstad van Deventer
glorieert een grote internationale maker van bedden. Een bedrijf dat wil excel-

Frans Beckers heeft decennialange ervaring in materiaalmanagement en het opzetten van circulaire systemen vanuit zijn vorige functies bij onder andere DSM en Van Gansewinkel
Groep. Bij de laatste organisatie was Beckers de sleutelfiguur in de transitie van het bedrijf van een afvaldienstverlener naar een grondstofleverancier.
Cradle to Cradle® and C2C® are registered trademarks held by McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC)

Prof Dr. Michael Braungart
(1958, Schwäbisch, Gmünd)
Braungart is oprichter en directeur van
EPEA Internationale Umweltforschung
GmbH in Hamburg, Duitsland en MBDC
in Charlottesville, Virginia. Deze
onderzoeks- en consultancybureaus
begeleiden wereldwijd bedrijven bij de
ontwikkeling van Cradle to Cradle producten
en processen.
Als hoogleraar heeft hij leerstoelen aan
de universiteiten van Rotterdam, Twente,
Lüneburg en München, waar hij ook regelmatig
doceert over de toepassing van Cradle to Cradle
in bedrijfsleven, productontwerp en
gebouwde omgeving.
Braungarts werk en ideeën zijn in talloze tijdschriften
en kranten over de hele wereld gepubliceerd.
In 2002 schreef hij samen met William McDonough
het boek `Cradle to Cradle: Remaking the way we make things’.
Het boek biedt een visie voor de rol van mensen in de oplossing
van grote milieu- en grondstoffenvraagstukken van deze tijd.
In 2013 verscheen het vervolg:
`The Upcycle: Beyond sustainability – Designing for abundance’.
Afgelopen februari werd Braungart door de Guardian opgenomen
in de lijst van meest vooraanstaande visionairs op het gebied van
duurzaamheid.

William McDonough (1951, Tokio)
McDonough is architect, adviseur, ontwerper
en auteur. Zijn visie op een toekomst
van overvloed helpt bedrijven en organisaties
in het op een andere manier denken.
Hij is oprichter van het architectenbureau
William McDonough + Partners
en mede-oprichter van MBDC,
beiden in Charlottesville, Virginia.
McDonough heeft het masterplan en enkele
gebouwen ontworpen voor het nieuwe
C2C bedrijvenpark Park 2020 dat in Hoofddorp
in aanbouw is. Zijn innovatieve werk wordt
met belangstelling gevolgd door beleidsmakers
overal ter wereld. In 1996 werd hij de eerste
ontvanger van de presidentiële onderscheiding
voor duurzame ontwikkeling, de hoogste
milieuonderscheiding die de VS toekent.
In 1999 riep Time magazine hem uit
tot `Hero for our planet’.

leren als uitdrager van de gedachten van “Johannes Auping”. Goed slapen op
een gezond en duurzaam bed.
“Wij maken echt duurzame bedden, dat hoef ik niet meer te
bewijzen. Kinderen nemen met veel plezier het oude Aupingbed van hun ouders mee als ze verhuizen. Kijk op Marktplaats en constateer wat er nog voor onze oude ledikanten
wordt geboden. We maken een topproduct en geloven niet
in een wegwerpmaatschappij. Zo’n oude spiraal is na meer
dan 90 jaar nog in topconditie. Dat is toch heel bijzonder.”
De smid Johannes Auping kreeg in 1888 opdracht van het
St. Geertruiden Gasthuis, het toenmalige ziekenhuis van

Een belangrijke stap in de implementatie
van C2C is eind 2011 gezet met de introductie van het Auping Take Back System (ATBS)
voor matrassen. Bij de aanschaf van een
nieuwe Aupingmatras wordt de oude matras teruggenomen, gedemonteerd en gerecycled in samenwerking met de Van Gansewinkel Groep. Jaarlijks worden meer dan 1,2
miljoen matrassen als grofvuil aangeboden.
Het grootste deel daarvan verdwijnt in de
verbrandingsoven. ATBS moet ervoor zorgen dat 90% van de oude matras wordt gerecycled. De veren worden omgesmolten
zodat het staal opnieuw gebruikt kan worden. Het latex en polyether worden verwerkt in ondertapijt en judomatten.

Deventer, een bed te maken dat hygiënischer en beter bruikbaar moest zijn dan de toenmalige bedden. Hij bedacht een
metalen, veerkrachtige constructie van in elkaar gevlochten
ijzerdraden. Een paar jaar later was de smederij een fabriek
geworden en de basis van de huidige marktleider in Nederland. De familie Auping heeft nog steeds de meerderheid
van de aandelen in handen. Investeringsmaatschappij NPM
Capital heeft een belang van ruim 20 procent.
Auping is de grootste beddenfabrikant van Nederland met
een omzet van circa 65 miljoen euro en ruim 300 werknemers. Ongeveer 30% van de omzet komt op dit moment uit
het buitenland. Het 126 jarige bedrijf is naast Nederland,
vooral actief in België, Luxemburg, Denemarken en Duitsland. Roos ziet in dat laatste land grote groeimogelijkheden.
De eindklanten zitten niet al te ver van Deventer. Steden als
Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund en Keulen hebben of krijgen
binnenkort een eigen Auping Plaza, het winkelconcept waarmee Auping verder door wil breken.
Roos “We moesten op een bepaald moment het gedachtegoed van Auping verder gaan verduurzamen. In 2010 zijn
de eerste stappen gezet op weg naar volledige C2C bedrijfsvoering in 2020. Dat gaat stapsgewijs. Samen met EPEA keken we onder meer naar de chemische elementen in onze
productieprocessen. We schakelen over van oliegedragen
naar watergedragen lakken. De lakken die we wilden gebruiken
konden we in Nederland niet vinden bij de grote fabrikanten.
Uiteindelijk vonden we een leverancier in Duitsland, met wie
we die lakken samen hebben ontwikkeld. We kijken nadrukkelijk naar onze processen hoe we het product in elkaar zetten, zodat we aan het einde van de levensduur het hergebruik kunnen controleren en beheersen.

Dat zijn allemaal ingrijpende beslissingen, die ook samenvallen met de verhuizing naar een nieuwe centrale locatie
voor het bedrijf. De nieuwbouw wordt zeer energiezuinig
opgezet en moet eigenlijk energiepositief worden, vol met
groene innovaties en investeringen op een productie die
draait op duurzame energie, gebruik van de restwarmte van
het naburige bedrijf en warmte koude opslag. Dit moet een
reductie van 90% op het aardgasgebruik opleveren. Er is
tenslotte aandacht voor natuurlijke systemen zoals de regenwateropvang voor gebruik in de toiletgroepen. Deze verdere
verduurzaming van de onderneming vergt een investering
van 20 miljoen euro en nog eens 10 miljoen aan aanpassingen
van de productieprocessen.

Aart Roos
1962
Geboren in Bennebroek
1983 - 1990 	Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit
Rotterdam
1990 - 1994 Grolsch Bierbrouwerij
1995 - 2008 Whirlpool Europe in Italië en Zweden
2009 - 2012 	Commercieel directeur bij De Mandemakers Groep (DMG Holding)
2012 - heden	Algemeen directeur Koninklijke
Auping

HET C2C GEDACHTENGOED
IS BIJ SCHERPENZEEL EEN LOGISCH GEVOLG
VAN HET PRODUCT DAT
SCHERPENZEEL HAAR KLANTEN AANBIEDT.
Scherpenzeel verwerkt op een efficiënte en vertrouwelijke manier papier, informatiedragers, kleding, ICT-materiaal
en overige afvalstromen en kiest nadrukkelijk voor een grondstoffenbenadering. Scherpenzeel is continu op zoek naar
een maximaal hergebruik van grondstoffen. Zo vormen bijvoorbeeld papier, kunststof en kleding de grondstof voor
verschillende nieuwe toepassingen. Oud papier wordt sinds jaar en dag ingezet als grondstof voor nieuw papier zoals
tissues, papieren handdoekjes en zelfs nieuw kantoorpapier. Een herkenbaar voorbeeld
voor iedereen. Minder herkenbaar is dat oude bedrijfskleding vernietigd wordt omdat
bedrijven niet willen dat de kleding in het verkeerde circuit terecht komt. Vanuit de
grondstoffengedachte kan vernietigde kleding echter weer als waardevolle grondstof
ingezet worden. Vernietigde kleding wordt versneden en tot vezels teruggebracht. De
textielvezels kunnen weer ingezet worden in de textiel recycling en dus zelfs weer in
nieuwe kleding voor dezelfde klant.
Scherpenzeel zorgt er voor dat de maximale waarde uit de materialen en producten
wordt gehaald. De te vernietigen stromen worden zoveel als mogelijk getransformeerd
tot nieuwe grondstoffen zodanig dat optimaal voordeel wordt behaald. De ontwikkelingen gaan zo snel dat wat vandaag afval is, morgen een waardevolle grondstof kan
zijn. De prijs van ruwe grondstoffen, de sorteermogelijkheden, de samenstelling van
producten zijn continu in beweging. Ontwikkelingen moeten op de voet gevolgd worden om zo grondstofoptimalisatie te bereiken. Het behandelen van een materiaalstromen als grondstof is interessant als er milieu- en financiële voordelen te behalen zijn.
Economie en ecologie moeten hand in hand gaan.
Deze afbeelding van de Mirra stoel laat niet alleen zien uit hoeveel onderdelen een bureaustoel bestaat maar ook dat ze allemaal
apart gerecycled kunnen worden. De Mirra is geproduceerd door Herman Miller.

Roy Vercoulen, Cradle to Cradle Products Innovation Institute:

“Produceren met positieve invloed
op de samenleving”

GOLD

MOEDERS
SCHOONSTE
maak korte metten met vuil dankzij de powergreen® technologie
met ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

wij zijn method!
wij gaan en staan voor producten die écht werken,
voor jou én voor onze planeet. producten die
even zacht zijn voor je ogen als voor je neus. een
hele opgave, maar voor minder doen we het niet.
like ons op

cradle to cradle®

in 2009 werd method een van de eerste cradle to cradle®-bedrijven,
met 37 cradle to cradle® gecertificeerde producten bij de lancering.
dat is meer dan eender welk ander bedrijf in de wereld (inmiddels
zijn het er al meer dan 60 en er komen er nog voortdurend bij.)
onze allesreinigers dragen het ‘gold’ label. jiehaa!

krijg je er niet genoeg van? surf naar www.methodhome.nl voor nóg meer method.

Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute is een internationale non-profit organisatie. Het Europese hoofdkantoor van deze
Amerikaanse organisatie is sinds 2012 gevestigd in Nederland.
Vanuit Nederland zal het Instituut in de komende jaren haar aanwezigheid in Europa verder uitbouwen. Het Instituut staat onder
leiding van een onafhankelijke raad van bestuur en heeft zijn
hoofdkwartier in San Francisco, California.
Het Instituut is beheerder van het Cradle to Cradle Certificeringsprogramma voor producten. Ook overziet zij het productcertifi
ceringsproces wereldwijd. Daarnaast kent het
Instituut na beoordeling van het werk van haar
geaccrediteerde assessoren, het C2C Certificaat
toe aan producten. Uiteraard kent het Instituut
alleen een certificaat toe als de producten voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de
publiek beschikbare standaard voor C2C productcertificering.
Het Instituut is daarnaast verantwoordelijk
voor het selecteren, trainen en auditen van
assessoren. Assessoren zijn de consultants die
bedrijven ondersteunen bij het verbeteren
van hun product en hun productieprocessen
in lijn met de criteria zoals deze zijn opgenomen in het C2C Certified Products Program.
Op dit moment heeft het Instituut wereldwijd
twaalf organisaties geaccrediteerd als assessor. In augustus staat een training gepland om
dit aantal verder uit te breiden.
De standaard voor C2C Productcertificering

is een kwaliteitsstandaard die gericht is op continue verbetering.
Deze standaard is in 2010 aan het Instituut gegeven door Michael
Braungart en William McDonough na 18 jaren van ontwikkeling
met toonaangevende bedrijven uit Noord Amerika en Europa.
De Cradle to Cradle product certificeringsstandaard helpt ontwerpers en producenten om de kwaliteit van producten en productieprocessen continue te blijven verbeteren en te beoordelen op de
volgende vijf kwaliteitscategorieën:
- Veilig en gezond materiaalgebruik
- Hergebruik van materialen
-H
 ernieuwbare energie en
CO2-Management
- Verbetering van waterkwaliteit
- Sociale aspecten
Producten die voldoen aan de criteria, worden
beloond met een certificaat op een van de
volgende vijf niveaus: BASIC, BRONZE, SILVER,
GOLD of PLATINUM
De financiering voor de werkzaamheden van
het Instituut is onder andere afkomstig van
stichtingen en particulieren, die de uitgangspunten van het Instituut delen. Onafhankelijke
financiering wordt verkregen uit trainingen,
certificeringen en licentie-bijdragen. De initiële ondersteuning voor het opzetten van het
Instituut is verleend door de Nationale Postcode Loterij en de Schmidt Family Foundation,
opgericht door Wendy en Eric Schmidt.

Nieuw in de Benelux!

“Drukwerk dat 100% goed is voor het milieu”
Op 2 april 2014 overhandigde Michael Braungart, grondlegger van het Cradle to Cradle®principe, drukkerij Dekkers van Gerwen een zilveren certificering voor haar nieuwe
productlijn Infinite Paper Products. Met het slimme concept Infinite Paper Products wordt
drukwerk gewoon goed voor het milieu, in plaats van minder schadelijk. Kijk snel hoe uw
drukwerk 100% goed wordt met Infinite Paper Products op www.infinitepaperproducts.nl!

Infinite Paper Products is
een product van:

www.dekkersvangerwen.nl

Het enige officieel Cradle to Cradle®
gecertificeerde drukwerk in de Benelux.

Cradle to Cradle CertifiedCM
is a certification mark
licensed by the Cradle to
Cradle Products Innovation
Institute.

Eugène Sterken, CEO Koninklijke Ahrend:

“Bij Ahrend is duurzaamheid meer dan cradle
to cradle. Onze ambitie is producten te maken
die langer dan één levenscyclus meegaan.”
In 1896 richt Jacobus Ahrend in
Amsterdam het gelijknamige bedrijf
op dat sinds het 100-jarig bestaan
het predicaat Koninklijk mag dragen.
Eugene Sterken (46) is deze zomer
een jaar voorzitter van het bestuur,
maar was voor hij topman werd al
jaren in dienst van het bedrijf dat is
uitgegroeid tot een van de vijf grootste
inrichters in Europa.

C2C gecertificeerd. Het zou goed zijn als de overheid ook
dergelijke initiatieven in zijn aankoopbeleid meer zou
stimuleren, waardoor op lange termijn innovatie op gebied
van duurzaamheid kan blijven doorgaan. Bij aanbestedingen hanteren overheden over het algemeen de aanschafprijs als belangrijkste beoordelingscriterium, wat vaak niet
strookt met de laagste “total cost of ownership”.
Met circa 1100 medewerkers en een omzet van 195 miljoen
euro behoort Ahrend tot de vijf grootste inrichters in Europa.
Ruim de helft van de omzet komt uit het buitenland. Ahrend
heeft twee productielocaties in Nederland en één in Praag
en is met eigen verkoopvestigingen vertegenwoordigd in
heel Europa en het Midden-Oosten.
Sterken: “Bij Ahrend is design een traditie. Design dat past
bij de tijdgeest, de eisen op het gebied van ergonomie en de
steeds vernieuwende manieren van werken. Door technologische ontwikkelingen op het gebied van internet, digitalisering en telefonie zijn medewerkers niet meer afhankelijk
van een vaste werkplek. Met onze actuele inrichtingscon

cepten helpen wij bedrijven bij deze transformatie naar het
Nieuwe Werken. Bestaand meubilair dat vaak niet meer voldoet nemen wij terug, het wordt gerevitaliseerd en wij zetten
het opnieuw in, bijvoorbeeld in de verhuurmarkt of de markt
voor gebruikt kantoormeubilair.
Verder is er toenemend vraag naar flexibiliteit bij inrichtingsconcepten. Vanaf deze zomer kunnen bedrijven bij
Ahrend ook hun inrichting leasen”. Sterken is er van overtuigd dat dit juist in het MKB zal aanslaan.
Sterken: “Al deze ontwikkelingen dwingen ons vanaf het
begin na te denken over hergebruik. Na afloop van de huurof leasetermijn halen we de producten immers weer op, met
als doel hiervoor een nieuwe bestemming te vinden. Als je
uiteindelijk dan toch een stoel wegdoet omdat deze echt
“op” is, dan kan deze gewoon bij het te recyclen afval. Want
onze producten zijn al decennia lang C2C, al ver voordat dit
principe werd bedacht. Je kunt ze helemaal uit elkaar te
halen en bijna alles kan worden hergebruikt. Zet dat maar
in de krant.”

Gert Bossink, Vanderlande Industries:

“Samenwerken met
je klanten én je
leveranciers voor
het beste resultaat.”
“Wij zijn ruim zes jaar geleden begonnen met het op een andere manier
nadenken over onze toekomstige positie. Hoe kunnen we duurzamer worden? Hoe ziet onze wereld er over twintig jaar uit? Dat is een proces gewor-

Hij is van mening dat je alles wat je maakt beter meteen
heel goed kunt maken. En dat doet Ahrend al jaren.
“Dat wij een cradle to cradle-productie nastreven is
bekend, maar onze ambitie is om producten te maken die
juist meerdere levenscycli meegaan. Immers, het meest
duurzame product dat je kunt maken is een tijdloos mooi
product dat je niet hoeft weg te gooien of af te breken.”
Sterken wijst op het feit dat het gelijk van de filosofie van
Ahrend ook wordt bewezen op de tweede handsmarkt voor
kantoormeubilair. Hij is een fervent voorstander van de principes
achter de C2C gedachte, maar recyclen komt nooit tot stand
zonder dat er opnieuw energie in moet worden gestopt. Producten moet je naar zijn mening tijdloos ontwerpen, slim in
elkaar zetten en degelijk maken zodat ze niet alleen een lange
gebruiksduur hebben maar later ook geschikt zijn voor hergebruik. Dat laatste is de afgelopen jaren nog meer onderdeel geworden van de filosofie van Ahrend.
De Ahrend 220 bureaustoel bijvoorbeeld is niet meer in
productie, maar is veruit de meest populaire stoel in de verhuurmarkt. Het enige dat misschien vervangen moet worden
is de stoffering van de zitting en de gaslift. Een lange levensduur is bij Ahrend altijd een belangrijk ontwikkeluitgangspunt geweest.

den van niet geringe omvang, met grote gevolgen voor al onze productieprocessen, voor de medewerkers en voor onze toeleveranciers.”
Bossink (49) is directeur Research & Development bij
Vanderlande Industries in Veghel. Het bedrijf is wereldmarktleider op het terrein van transportbanden voor de afhandeling van bagage op luchthavens, geautomatiseerde magazijnsystemen en pakket- en postsortering.
“Als je nadenkt over je toekomst en je hanteert een termijn
van twintig jaar, dan word je ook geconfronteerd met de
eindigheid van grondstoffen en met de beperkte beschikbaarheid van energie. Transportbanden zijn bijvoorbeeld
energievreters. Daar moest een aanzienlijke reductie mogelijk zijn. Tijdens die processen hebben we Michael Braungart,
één van de grondleggers van het C2C concept, ingeschakeld. Hij heeft met ons mee gedacht om tot een Cradle to
Cradle (C2C) productie te komen. De gevolgen voor alle
aspecten van ons bedrijf waren groot.”
Bossink onderscheidt vier stappen op de weg naar een
circulaire economie.
- Het aanpassen van de productontwerpen
- Het managen van het retour nemen en investeren
in recycling
- Het creëren van een netwerk
- De nieuwe visie communiceren.

Sterken: “Ahrend investeert al jaren in duurzame productiemethoden. Zelfs de lakken die wij gebruiken zijn inmiddels

Bossink: “Cradle to cradle processen in een bestaande productie brengen blijkt geen eenvoudige opgave. Alle automatismen moeten overboord. We hebben externe expertise
naar binnengehaald en die hebben ons geholpen de Blueveyor te ontwikkelen. De eerste transportband ter wereld

Eugène Sterken
1968	geboren te Asten
1989 - 1992	bedrijfseconomie Erasmus Universiteit
Rotterdam
1992 - 2001	diverse sales en marketing functies bij
Ahrend
2001 - 2006	directeur Ahrend Office Products
Duitsland
2006 - 2011 directeur Lyreco Duitsland
2011 - heden 	Koninklijke Ahrend NV, eerst als
commercieel directeur,
sinds 2013	als algemeen directeur (CEO)
Getrouwd en woont met zijn vrouw en drie kinderen
in Den Dolder

Vanderlande levert geautomatiseerde transportsystemen en de bijbehorende diensten.
Vanderlande implementeert transportsystemen van zeer diverse omvang, van lokale
sorteerdepots, luchthavens en distributiecentra tot de grootste installaties ter wereld.
Het bedrijf heeft een omzet van 782 miljoen
euro en heeft wereldwijd 3000 werknemers
in dienst, waarvan 1200 in Nederland.
De systemen en diensten van het bedrijf zijn
gericht op de verbetering van de bedrijfsprocessen en prestaties van klanten. Het bedrijf
streeft naar een nauwe samenwerking met
de klant. Het bedrijf wordt plaatselijk vertegenwoordigd door Customer Centres die
rechtstreeks contact onderhouden met de
klanten.

ontworpen naar de C2C principes met een aanzienlijke energiebesparing en CO2 reductie.
Om het retour nemen en de recycling onder de knie te krijgen hebben we op een luchthaven een van onze bestaande
systemen door afvaldienstverlener Van Gansewinkel laten
weghalen omdat die moest worden vervangen. Van Gansewinkel stelde vast dat die oude transportbanden een zekere
waarde vertegenwoordigen en berekende de waarde voor
hergebruik van bepaalde onderdelen. Dat heeft weer geleid
tot nadenken over het huidige productieproces. Welke
materialen/grondstoffen gebruik je nu om straks na een
gemiddelde levensduur van twintig jaar te kunnen hergebruiken?”
“Duurzaamheidsdoelstellingen overstijgen” zegt Bossink
“de grenzen van ons bedrijf. Bij onze inkoop zijn we afhankelijk van de innovatiekracht van onze toeleveranciers. We hebben ze actief uitgedaagd tot een duurzame samenwerking.”
Met die nieuwe visie is VanderLande actief gaan communiceren. Alle betrokkenen moesten mee gaan doen. “Je kunt
het niet alleen. Een groot deel van onze activiteiten zit op
luchthavens over de hele wereld. En die luchthavens zijn de
poort naar de stad of het land. Luchthavens willen ook groen
zijn, willen een positieve indruk maken op bezoekers, ze
willen in binnen- en buitenland scoren. Wij spelen daar met
onze transportprocessen een belangrijke rol.
We moeten onze duurzame processen ook voor het
publiek zichtbaar maken. Dat is geen eenvoudige opgave.
Bij de constructie van een luchthaven zijn talloze partijen

betrokken. De transitie die wij al hebben gemaakt moeten
we ook overbrengen op architecten, de bouwers en de
talloze consultants die bij een dergelijk project zijn betrokken. Bovendien geldt dat we een voortrekkersrol willen
spelen in de circulaire economie. We doen hier in Veghel
alles aan het hergebruik van onze materialen aan het einde
van de gebruikstermijn, sturen onze productieprocessen op
het vermijden van toxische of andere gevaarlijke grondstoffen. Onze kunststoffen kunnen hergebruikt worden en al het
staal is klaar is voor hergebruik. Desnoods over meer dan
twintig jaar. Het heeft ons veel energie gekost om die doelstellingen te bereiken. Ons bedrijf heeft meer dan 100 toeleveranciers. Die hebben ook allemaal nagedacht over de
stappen die we moeten maken. Kortom het is een complex
spel geweest in samenwerking met meerdere partijen waarbinnen onze positie sterker is geworden.”

Gert Bossink
1964
geboren in Enschede
1983 - 1987	Werktuigbouwkunde aan de
Universiteit Twente
1987 - 1991	Promotieonderzoek op de grens tussen
wiskunde en bedrijfskunde
1995 - 2003	Inalfa Metal, toeleverancier van lassamenstellingen aan de autoindustrie eerst als
logistiek manager en later als algemeen
directeur van een businessunit
2003 - 2007	technisch directeur NTS groep,
systemen voor de high tech industrie
2007 - heden	directeur research en development
Vanderlande Industries.
Getrouwd, twee aan de TU in Eindhoven studerende
zonen en wonend in Wijchen

Bij Ahrend is design geen trend maar een traditie. Een van de bekendste
stoelen van Ahrend is de Revolt stoel uit 1953 naar een ontwerp van Friso
Kramer. De stoel werd voor het eerst geproduceerd in Zwanenburg, op
de productielocatie die toen nog ‘De Cirkel’ heette en waar naast Friso
Kramer o.a. ook Wim Rietveld heeft gewerkt. De Revolt stoel is wereldwijd
verkocht en in 1994 is de stoel herontworpen en opnieuw op de markt
gebracht. Een mooi voorbeeld van tijdloos en duurzaam design.
De circulaire economie bij Vanderlande in beeld

V

an Puijenbroek Textiel begon in
1865 als een klein familiebedrijf
in Goirle.

Tegenwoordig is het bedrijf
toonaangevend op de internationale markt voor professionele
werk- en veiligheidskleding in
hoogwaardige textielweefsels.
Het bedrijf werkt voor opdrachtgevers in heel Europa en ver daarbuiten. Bij Van Puijenbroek Textiel
in Nederland werken ruim 100
mensen en in Tunesië en Macedonië nog eens 300 mensen om de
kleding te confectioneren. Van
Puijenbroek Textiel is deelnemer
van de Fair Wear Foundation
(FWF). FWF streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingproductie in fabrieken waar
de kleding wordt geproduceerd.
In het kader van duurzaam ondernemen ontwikkelde het bedrijf de eerste volledig recyclebare
werkkleding, REWORKgenaamd.

E

rnst Hoestra van Cycleon: “Met Cradle to Cradle
logistiek kun je gewoon geld verdienen”

“We kunnen er heel nobel en hoogdravend over
zitten doen, maar bij Cycleon zijn we geen hemelbestormers. Wij gebruiken de principes van C2C
logistiek om geld te verdienen en dat lukt ons aardig”.
Ernst Hoestra (45) is directeur van Cycleon BV, een
bedrijf dat onderdeel is van de Reverse Logistics

Group, een multinational gespecialiseerd in oplossingen voor retourlogistiek.
Hoestra: “In meer dan 50 landen werken we met
een perfect IT systeem waarmee we alle retourgoederen in verfijnde logistieke processen brengen.
Ons Europese programma voor het retourneren van

K

unststof Hergebruik voert de regie over
de keten van hergebruik van kunststof
of verpakkingsafval in Nederland. Het
streven is een zo hoog mogelijk hergebruik
van materiaal tegen de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten.
De producenten en importeurs van verpakte producten, en dat zijn er ruim
300.000, zijn wettelijk verantwoordelijk voor hergebruik van de verpakkingen van
hun producten. Ondernemingen die per jaar 50.000 kilogram of meer verpakkingsmateriaal op de markt brengen, moeten de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen
betalen, die in het Afvalfonds komt. Hieruit wordt het systeem van inzameling en
recycling betaald dat door Kunststof Hergebruik als zelfstandige onderneming
uitgevoerd wordt.
De inzameling van plastic verpakkingsafval is de verantwoordelijkheid van de
Nederlandse gemeenten. Er zijn momenteel twee gangbare systemen voor het
scheiden van plastic verpakkingsafval: bron gescheiden inzameling en nascheiding.
Bij nascheiding worden plastic verpakkingen naderhand uit het restafval gehaald.
Bij bronscheiding gaan lege plastic verpakkingen niet bij het restafval, maar wordt
net als bij papier en glas gescheiden ingezameld.
Het ingezamelde plastic verpakkingsafval gaat naar een sorteerinstallatie waar
scheiding in balen van vijf verschillende plastic materiaalstromen en een reststroom
plaats vindt.
Deze worden geleverd aan recyclers die er bruikbare grondstoffen van maken.

E

cover is de grootste producent van ecologische was- en schoonmaakproducten in Europa.

Ecover heeft zijn hoofdvestiging in Malle, België en de producten zijn beschikbaar in meer
dan 30 landen. Met ruim 30 jaar ervaring in onderzoek en ontwikkeling, produceert Ecover
was- en schoonmaakproducten op basis van plantaardige grondstoffen en mineralen.
In 1980 werd door Ecover de eerste fosfaatvrije waspoeder geïntroduceerd en in 1996
kwamen de eerste fosfaatvrije vaatwastabletten op de markt. Sinds 2011 worden 100%
groene, recyclebare flessen voor de producten gebruikt en in 2013 behaalt Ecover professional als eerste schoonmaakproduct het C2C gold certificaat.
De levenscyclus van onze producten is onderverdeeld in 3 fases: extractie, consumptie
en absorptie.
Extractie: hier worden de ingrediënten zo milieubewust mogelijk bij elkaar gebracht. Zo
dicht mogelijk bij huis en bij voorkeur grondstoffen van hernieuwbare bronnen en ingrediënten van natuurlijke oorsprong.
Consumptie: gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en efficiëntie staan centraal.
Absorptie: schoonmaakproducten verdwijnen niet als ze door de afvoer lopen. Ze komen
in het milieu terecht en moeten afgebroken worden. Alle producten zijn snel en volledig
biologisch afbreekbaar.

tonercartridges bijvoorbeeld voeren we samen
met HP, Canon, Samsung en Epson uit. Maar in toenemende mate ontwerpen we eigen oplossingen
voor specifieke klanten, zoals voor fashion brands
en producenten van consumenten electronica.
Hierbij kijken we naar de hele retour keten van reparatie tot aan het hergebruik van materialen.”

Deze collectie, bekroond met het
Silver Cradle to Cradle® certificaat,
is de eerste katoenen werkkleding
die uiteindelijk niet in de vuilnisbak belandt. Alle onderdelen van
de kleding moeten recyclebaar
zijn in een biologische (als compost) of technische (als grondstof
)
kringloop. Dus niet alleen het
doek, maar ook de fournituren.
Huub Zegveld (directeur Van
Puijbroek Textiel): ‘Wij werden benaderd door Van Gansewinkel
(afvaldienstverlener) met de vraag
of we een volledig recyclebare
werkkleding wilden ontwikkelen.
Al snel bleek dat we met een totaal nieuw ontwerp aan de slag
moesten.
Om het recyclen mogelijk te maken moet het doek uit één vezel-

soort, in dit geval katoen bestaan.
Ook de chemicaliën en verfstoffen moeten milieuvriendelijk zijn.
Die werden getoetst bij EPEA of ze
geschikt waren voor het Cradle to
Cradle concept.
Daarnaast dienden we ook te
kijken naar ons energieverbruik
en dat van onze leveranciers en
moesten we kunnen aantonen
dat de arbeid op een menswaardige manier verricht wordt.”
De kleding is wasbaar op 95 graden, wat industrieel wassen mogelijk maakt, en sluit goed aan bij
de prijsstelling van gangbare
werkkleding.
Inmiddels zijn zeven kleuren gecertificeerd waar alle denkbare
werkkleding mee gemaakt kan
worden.
De volgende stap is om te kijken
of ook beschermende werkkleding gecertificeerd kan worden,
bijvoorbeeld vlamvertragende
kleding. Een moeilijk detail aangezien hiervoor materialen

A

rmstrong Building Products, producent van
plafondsystemen is zich voortdurend bewust
van zijn ‘voetafdruk’ en daarbij is duurzaamheid
vanzelfsprekend.

Ruim 150 jaar geleden is Armstrong al gestart met het hergebruik van grondstoffen en is daarmee koploper in zijn
branche als het gaat om duurzaamheid. Armstrong is de
enige plafondfabrikant in Europa met een C2C - portfolio. De
focus van Armstrong is gericht op een volledige integratie
van C2C in het bedrijf.
Het gedachtegoed van Braungart / McDonough heeft het
bedrijf geïnspireerd. Door een andere manier van ontwerpen
en produceren wordt gezorgd voor een betere wereld voor
ons en onze kinderen. Armstrong ziet in de toekomst legio
mogelijkheden voor expansie conform de circulaire economie.
Dit gaat van product- en procesverbeteringen tot recycling.
Guido Rockx (Technical Sales Manager Benelux): “Armstrong
neemt plafondtegels terug en maakt er zonder kwaliteitsverlies nieuwe plafondtegels van. Doordat de tegels 100%
recyclebaar zijn, is het mogelijk om op deze manier een werkelijk gesloten kringloop te maken zodra voldoende tegels
worden teruggehaald. Aan de hand van het C2C-programma worden duurzame wijzigingen doorgevoerd om uiteindelijk te komen tot een C2C productcertificering van
alle Armstrong plafondtegels.”

D

rukkerij Dekkers van Gerwen
BV werkt al sinds jaar en dag
met respect voor de omgeving en
draagt graag bij aan een duurzame
maatschappij.

Tijdens de verpakkingsbeurs Empack begin april van dit jaar in
de Brabanthallen in Den Bosch heeft professor Michael Braungart,
mede-grondlegger van het Cradle to Cradle-principe, een zilveren
C2C-certificaat uitgereikt aan Dekkers van Gerwen voor de nieuwe
productlijn ‘Infinite Paper Products’.
Infinite Paper Products bestaat uit drukwerkproducten die ontworpen zijn en geproduceerd worden volgens de C2C-gedachte
en die voldoen aan alle eisen van EPEA. Infinite Paper Products
wordt met uiterste zorg geproduceerd volgens de richtlijnen van
het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2C PII). Voor
het hele proces wordt uitsluitend groene stroom gebruikt, zodat
we kunnen garanderen dat we alleen het beste voor zowel de
klant als voor de natuur willen. Dekkers en Gerwen heeft vestigingen in Den Bosch en Dordrecht.

v.l.n.r: Dhr. Beckers van EPEA Benelux, de heren Dekkers, Bouwens en
Horsten van Dekkers van Gerwen en prof. dr. M. Braungart na uitreiking
van het zilveren C2C-certificaat.

SUSTAINABILITY
AWARD 2013

Doing
right
suits
you!

WORLDS FIRST CRADLE TO CRADLE ®
CERTIFIED COTTON WORKWEAR

INNOVATIEF DUURZAAM
ENTHOUSIASMEERT WERKNEMERS
GOEDE KWALITEIT EN DRAAGCOMFORT GANGBARE PRIJS

Stap ook over op
duurzame bedrijfskleding!

SILVER

REWORK Cradle to Cradle workwear is de
eerste katoenen werkkleding die uiteindelijk
niet in de vuilnisbak belandt. De kleding is zo
ontworpen dat alle onderdelen opnieuw kunnen
worden gebruikt. Zo maken wij nieuwe garens of
compost van uw oude werkkleding.

Van Puijenbroek Textiel
+31 (0)13 531 32 56
info@vptex.com

WWW.VPTEX.COM/REWORK

uw ketenpartner

voor hergebruik

Gebruik alleen het allerbeste met
de eerste Cradle to Cradle®
plafondtegel in Europa.
Kies voor bewust omgaan met materialen en
een natuurlijke kringloop.

Maak het verschil voor
toekomstige generaties.

Ga volledig
voor gezond,
veilig en 100%
recyclebaar.

We make green solutions
SILVER
Armstrong introduceert de allereerste Cradle to Cradle®
plafondtegel in Europa. Dit betekent dat wij veilige, gezonde
en herbruikbare materialen toepassen. En dat wij effectief
omgaan met watermanagement, hernieuwbare energie en
maatschappelijk ondernemerschap.
Wij helpen u natuurlijk graag met innovatieve en duurzame
oplossingen.

ADRES Proostwetering 30, 3543 AG Utrecht TELEFOON 030 890 67 50
WEBSITE www.kunststofhergebruik.nl EMAIL info@kunststofhergebruik.nl

Nederland - België
076-52 30 200 (NL)t(B)
www.armstrong.nl/plafonds
www.armstrong-plafonds.be
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