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Voorwoord 

 

Bij het kiezen van een onderwerp voor de masterproef, waren we beiden zeer sterk 

aangetrokken tot het onderzoek rond Cradle to Cradle. We zijn er met veel enthousiasme 

aan begonnen en zijn blij te zeggen dat onze interesse in duurzaamheid alleen maar is 

toegenomen. Dit thema is inherent boeiend en daardoor was onze motivatie nooit veraf. We 

zijn er van overtuigd dat we deze verworven kennis kunnen meenemen in ons verdere leven 

en zijn dan ook opgetogen dat we onze opleiding hiermee kunnen afsluiten.  

Deze masterproef is tot stand gekomen mede dankzij de begeleiding, steun en inzichten van 

andere personen. We willen dan ook de kans aangrijpen om deze mensen oprecht te 

bedanken, in de eerste plaats onze promotor Professor A. Heene, die ons de mogelijkheid 

gaf om rond dit onderwerp te werken en die ons gedurende de hele periode heeft begeleid. 

Onze dank gaat ook uit naar de mensen uit het bedrijfsleven die een deel van hun kostbare 

tijd vrijmaakten om hun ervaringen met studenten te delen. Deze gesprekken waren vaak 

zeer verrijkend. Daarnaast zijn we ook alle proeflezers dankbaar die hun tijd hebben 

genomen om ons waardevolle feedback te geven. We denken hierbij in het bijzonder aan 

Barbara, Guido en Karel. Tot slot bedanken we ook onze familie en vrienden voor hun 

onvoorwaardelijke steun. 
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 Formulering van probleemstelling  

 

1. Context 

 

―Cradle to Cradle‖ (C2C), in het Nederlands vertaald naar “wieg tot wieg”, is een recente visie 

op duurzaam ondernemen, geformuleerd door architect William McDonough en biochemicus 

Michael Braungart in hun boek „Cradle to cradle, remaking the way we make things‘ (Mc 

Donough, Braungart, 2002). Deze visie tracht een antwoord te bieden op de problemen die 

het huidige, lineaire productiesysteem met zich meebrengt. Dit systeem kent zijn wortels in 

de industriële revolutie waarin technologische vooruitgang productie op grote schaal mogelijk 

maakte. Sindsdien worden grondstoffen in toenemende mate ontgonnen en een steeds 

ruimere variëteit aan producten werd gefabriceerd in alsmaar grotere faciliteiten voor een 

groeiende consumentenmarkt. Na gebruik worden de producten weggegooid en tot op heden 

heeft deze “wieg tot graf” trend zich steeds doorgezet. De laatste decennia kwamen de 

limieten van dit systeem echter in zicht: de impact van dit productiesysteem op het milieu is 

aanzienlijk en bovendien zijn de reserves van het natuurlijk kapitaal niet onuitputtelijk 

gebleken. Beide vaststellingen leiden tot het gegeven dat dit systeem niet houdbaar is op 

lange termijn (Mc Donough, Braungart, 2002). 

Een initiële reactie van academici, overheden en bedrijven was een focus op eco-efficiëntie. 

Centraal hierin staat het „minderen‟: minder afval produceren, minder energie gebruiken, 

minder giftige stoffen lozen. Een gereduceerd verbruik en propere technologieën moeten 

bestaande processen efficiënter en milieuvriendelijker maken. Volgens McDonough en 

Braungart (2002) is dit een verkeerde aanpak, want de uitputting van grondstoffen en 

verstoring van ecosystemen wordt hierbij enkel vertraagd (McDonough, Braungart, 2002). 

Bovendien geldt dat: ―Efficiëntie is de dingen goed doen. Dit betekent dat als je slecht bezig 

bent, je perfect slecht wordt‖ (speech Braungart, 30 Maart 2009, Brussel).  

Tegenover dit lineaire productiemodel en de huidige focus op eco-efficiëntie plaatsen 

McDonough en Braungart (2002) een nieuwe industriële revolutie waarbij men streeft naar 

een circulaire, eco-effectieve economie. Hierin doet men niet enkel de dingen goed, maar 

kiest men resoluut om goede dingen te doen. C2C is de ontwerpvisie die deze revolutie kan 

realiseren. Dit nieuwe design paradigma volgt drie fundamentele principes:  

(1). Waste equals food  

(2). Use current solar income  



 
2 

 

(3). Celebrate diversity (McDonough, Braungart, 2002) 

Deze visie krijgt steeds meer belangstelling zowel in de academische als in de 

bedrijfswereld. In deze context is het interessant om deze visie op zijn waarde te schatten.   

 

2. Probleemstelling 

 

Het tot hiertoe gevoerde onderzoek naar C2C kent een vrij enge focus: zo bestudeerden 

Cuginotti, Miller en van der Pluijm (2008) of backcasting een complementaire techniek is om 

C2C te implementeren, onderzochten Tulp (2009) en De Koster (2010) respectievelijk of het 

mogelijk is om een woning te ontwerpen volgens de C2C criteria en of C2C een impact heeft 

op het innovatietraject van een bouwbedrijf en verkende De Schepper (2009) de 

mogelijkheden om C2C beton te ontwerpen.  

Het ontbreekt de literatuur aan een overkoepelend onderzoek waarbij C2C in een bredere 

context wordt beschouwd. Deze masterproef tracht invulling te geven aan deze leemte door 

de mogelijkheden en beperkingen te analyseren die gepaard gaan met de implementatie van 

deze visie op duurzaamheid. We willen hierbij toetsen of Cradle to Cradle 

toekomstperspectieven heeft in de praktijk, dan wel of het concept enkel in academische 

kringen een visionair leven beschoren is. De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt:  

Hoofdvraag: ―Is het mogelijk om vandaag of in de toekomst een onderneming te organiseren 

volgens de Cradle to Cradle filosofie?‖ 

Om dit te kunnen onderzoeken, moeten we eerst tot inzicht komen wat Cradle to Cradle 

concreet inhoudt. Het duidelijk aflijnen en definiëren van het concept is immers essentieel bij 

een betekenisvolle beoordeling. De eerste deelvraag luidt daarom als volgt:  

Deelvraag: ―Wat houdt de C2C visie in?‖ 

Ten tweede is het aangewezen om de impact te onderzoeken die Cradle to Cradle 

implementatie heeft op de bedrijfsvoering en, in een ruimere context, de maatschappij. De 

moeilijkheidsgraad van elk van deze implicaties, laat ons toe om te determineren of een 

Cradle to Cradle georganiseerde economie mogelijk is. De tweede deelvraag luidt daarom 

als volgt: 

Deelvraag: ―Welke implicaties heeft C2C implementatie op de bedrijfsvoering en de 

maatschappij?‖, waarbij we ons ook de vraag stellen: 
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Deelvraag: ―Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden om deze implicaties te 

verwezenlijken?‖  

We zullen ons in eerste instantie beroepen op bestaande literatuur in aanverwante domeinen 

en waar nodig onze analyse aanvullen met inzichten uit de praktijk.  

 

3. Structuur 

 

Om een antwoord te bieden op de gestelde onderzoeksvragen, hanteren we volgende 

drieledige structuur:  

In het eerste deel definiëren we het Cradle to Cradle concept, waarbij we de verschillende 

bouwstenen en belangrijkste begrippen verduidelijken. Dit laat de lezer toe om de 

daaropvolgende hoofdstukken beter te kaderen. Daarnaast lichten we toe hoe C2C zich 

onderscheidt van andere duurzaamheidconcepten. In het tweede hoofdstuk behandelen we 

het certificatieproces en de verschillende certificatieniveaus, wat een eerste inzicht geeft in 

de implementatiemoeilijkheden.  

Vervolgens behandelen we in deel 2 zeven onderwerpen die essentieel zijn bij C2C 

implementatie:   

Het hoofdstuk C2C design gaat dieper in op de wijze waarop C2C design kan worden 

geïmplementeerd en wat de consequenties zijn voor de verdere implementatie van C2C.  

In het hoofdstuk afval is voedsel analyseren we in welke mate materialen eindeloos kunnen 

circuleren in een kringloop.   

In het daaropvolgende hoofdstuk komen de bedrijfsorganisatorische implicaties van het 

sluiten van de kringloop naar voren, waarbij we zowel de consequenties op vlak van 

logistiek en productie bespreken. 

Gepaard hieraan koppelen we het hoofdstuk diensteneconomie: dit is het C2C business 

model om de kringloop te sluiten. We verduidelijken hierbij welke uitdagingen een 

omschakeling met zich meebrengt.  

Vervolgens wordt onderzocht in welke mate onze economie zichzelf van hernieuwbare 

energie kan voorzien. Hierbij betrekken we ook het vraagstuk groen transport: transport is 

van cruciaal belang bij het sluiten van de kringloop en we zullen nagaan welke rol is 

weggelegd voor groene transportmodi.  
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Het hoofdstuk lokalisatie versus globalisatie belicht of het mogelijk is om terug te keren 

naar een lokaal georganiseerde economie zoals vooropgesteld in C2C. Hiertoe worden de 

drijfveren voor een globale economie vergeleken met de drijfveren voor een lokale 

economie.  

In het laatste hoofdstuk behandelen we de discussie consumeren versus consuminderen: 

we bekijken hierbij of het mogelijk is om blijvend te consumeren. We brengen daarbij ook 

enkele mogelijkheden om te consuminderen naar voren.  

In het derde deel integreren we de voorgaande analyse op de volgende manier: 

Vooreerst bespreken we twee korte case studies, waarbij we de vorige hoofdstukken 

toepassen op praktijkvoorbeelden.  

In het daaropvolgende hoofdstuk formuleren we onze persoonlijke aanbevelingen over 

welke eerste stappen men kan zetten om C2C te realiseren. Tenslotte synthetiseren we de 

verworven inzichten in een conclusie.  
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DEEL 1: CRADLE TO CRADLE 

 

 

HOOFDSTUK 1: Inleiding tot Cradle to Cradle 

 

In dit inleidend hoofdstuk willen we de lezer verder vertrouwd maken met de concrete inhoud 

van Cradle to Cradle. Dit laat de lezer toe de hierop volgende hoofdstukken beter te kaderen. 

Vooreerst bespreken we de bouwstenen waarop C2C steunt, waarna we gelijkenissen en 

verschilpunten van C2C ten opzichte van andere duurzaamheidvisies toelichten.  

 

1.1. Bouwstenen van Cradle to Cradle 

1.1.1. ‘Waste equals food’ 

De natuur is een gesloten systeem waarbij afval van het ene organisme een volgend 

organisme voedt. De basisidee van Cradle to Cradle bestaat er in om dit cyclisch principe als 

voorbeeld te nemen voor de menselijke productie en consumptie. Dit kan men realiseren 

door producten zodanig te ontwerpen dat ze na gebruik hetzij veilig kunnen terugkeren naar 

de biologische kringloop, hetzij eindeloos herbruikbaar zijn in een technische kringloop.  

Hierbij moet men gebruik maken van respectievelijk biologische en technische nutriënten 

(Figuur 1).  

 

 

Figuur 1: Biologische en technische kringloop (www.braungart.com, 8 mei 2010). 

Biologische nutriënten zijn non-toxische, bio-afbreekbare materialen (Braungart et al., 2007). 

Technische nutriënten, zoals sommige synthetische materialen, kunnen daarentegen 
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eindeloos circuleren in de technische kringloop zonder kwaliteitsverlies (Braungart et al., 

2007). Producten die materialen uit beide cycli omvatten vormen monsterlijke hybrides en 

moet men absoluut vermijden of de componenten moeten minstens makkelijk scheidbaar zijn 

(McDonough, Braungart, 2002). Producten met biologische nutriënten kan men zonder meer 

consumeren, producten met technische nutriënten kan men best inrichten als dienstproduct 

(Figuur 2), waarbij de consument enkel betaalt voor de functie die het product brengt. Het 

product keert na gebruik terug naar de producenten (McDonough, Braungart, 2002). 

 

Figuur 2: Overeenkomstig type product bij de respectievelijke kringlopen 

(www.braungart.com, 8 mei 2010). 

Design speelt dus een centrale rol in C2C. Wanneer alles wordt ontworpen in analogie met 

de natuur, is er geen sprake van afval en kunnen onze industrieën de wereld aanvullen, 

herstellen en voeden (McDonough, Braungart, 2002). Dit is enkel mogelijk wanneer men niet 

langer focust op eco-efficiëntie (i.e. het minderen van schadelijke impact) maar op eco-

effectiviteit (i.e. meteen goed ontwerpen) want eco-efficiëntie is geen valabele lange termijn 

strategie. Immers:  

 een nul-uitstoot zal nooit worden bereikt, als gevolg van de wetten van de 

thermodynamica 

 alle inspanningen kennen afnemende marginale voordelen 

 efficiëntieverbeteringen zullen mogelijks niet opwegen tegen de economische 

groei zodat het uiteindelijke effect op de omgeving negatief is, zogenaamde 

reboundeffecten (Braungart, McDonough, Bollinger, 2007) 

Men moet daarom: 

 geen toxische stoffen gebruiken  

 materialen niet langer downcyclen: momenteel verliezen de gebruikte materialen 

een deel van hun inherente kwaliteit waardoor ze enkel worden ingezet in 
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minderwaardige toepassingen. Materialen moeten hun status als grondstoffen 

behouden (Braungart et al., 2007) 

 

Wanneer men eco-effectief ontwerpt, zullen enkel „de goede dingen‟ toenemen en is groei 

met andere woorden niet langer een negatief gegeven. De mens hoeft zich niet langer 

schuldig te voelen om zijn consumptie en kan daarentegen een positieve voetafdruk nalaten: 

meer consumptie leidt immers tot meer input voor een volgende kringloop (McDonough, 

Braungart, 2002).  

1.1.2. ‘Nature runs on sunlight’ 

Een andere analogie die de industrie moet overnemen is het gebruik van de onuitputtelijke 

voorraad energie: de zon. Die energie kan als pure zonne-energie voorkomen, maar de zon 

bepaalt indirect ook de hoeveelheid water-, wind- en biomassa-energie. Het is volgens de 

auteurs mogelijk en aangewezen om onze energievraag volledig uit hernieuwbare bronnen 

te putten (Mc Donough, Braungart, 2002).  

1.1.3. ‘Nature banks on diversity’  

In de Cradle to Cradle visie staat lokale productie voorop.  Ook deze gedachte bouwt voort 

op de werking van de natuur, waar organismen zich aanpassen aan hun omgeving. 

Bedrijven dienen voort te bouwen op wat lokaal aanwezig is, met respect voor de diversiteit 

in de eigen omgeving. Creatieve oplossingen kunnen antwoord bieden aan het gebrek aan 

grondstoffen in een bepaald gebied. ―Diversiteit en creativiteit is tof en standaardisatie is 

saai. Focus daarom op wat je hebt, niet op wat je mist.‖ (speech Braungart, 30 maart 2009, 

Brussel).   

1.1.4. Conclusie 

Cradle to Cradle stelt dat we onze industrieën niet moeten inkrimpen maar wel moeten 

herontwerpen. C2C is met andere woorden een design paradigma: „hoe gaan we onze 

producten ontwerpen zodanig dat ze bijdragen aan mens, dier en omgeving‟. De boodschap 

die beide auteurs de wereld indragen is „Stop met het bijstellen van een destructief systeem, 

maar creëer een wereld van overvloed‟. Die overvloed kan je creëren door af te stappen van 

het „van wieg tot graf‟ principe en dit te vervangen door een „van wieg tot wieg‟ 

productontwerp, in navolging van wat de natuur tentoonspreidt. Funderen op de principes uit 

de natuur maakt dat het product voor de volle 100% een nieuw leven zal kennen en 0% 

schade toebrengt aan de omgeving. Goed design is met andere woorden de sleutel die de 

poort naar een duurzame samenleving moet openen (McDonough, Braungart, 2002). 
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1.2. Cradle to Cradle in een ruimere duurzaamheidcontext  

 

1.2.1. Cradle to Cradle vergeleken met andere duurzaamheidvisies 

Sinds „the Club of Rome‟ begin jaren zeventig het „Limits to Growth‟  publiceerde, waarin het 

via computermodellen waarschuwde voor de grenzen van economische groei (Meadows et 

al., 1972), is langzaamaan het bewustzijn gegroeid dat ons huidig industrieel, lineair systeem 

niet duurzaam is. De opkomst van dit besef vormde een vruchtbare bodem voor het ontstaan 

van duurzaamheidvisies. Verscheidene bouwstenen van Cradle to Cradle, een recente visie 

in deze evolutie, verschenen reeds eerder in de literatuur. Zo hadden McDonough en 

Braungart, voordat het boek C2C basisboek (2002) werd uitgegeven, publicaties op hun 

naam staan die het C2C gedachtegoed omvatten, zoals The Next Industrial Revolution 

(1998) en A World of Abundance (2000). In dit onderdeel belichten we in welke 

duurzaamheidvisies we de C2C bouwstenen terugvinden en hoe C2C zich van deze 

verwante visies onderscheidt. 

De term cradle to cradle werd voor het eerst gebruikt door Walter Stahel in de jaren tachtig:  

―Walter Stahel coined the term cradle to cradle in ‗85 in connection with the cyclical use of 

materials.‖ (Hawken, 2007, p. 182) Braungart heeft rond dezelfde tijd de term „cradle back to 

cradle‟ geïntroduceerd als reactie op „cradle to grave‟ en „end of pipe solutions‟ 

(www.product-life.org, 24 april 2010).  

De metafoor waste equals food werd voor het eerst gebruikt door Paul Bierman-Lytle: ―The 

central principle of closed loop manufacturing (…) is ―waste equals food‖. Every output of 

manufacturing should be either composted into natural nutrients or remanufactured into 

technical nutrients – that is, it should be returned to the ecosystem or recycled for further 

production.‖ (Lovins A., Lovins L.H., Hawken, 1999,  152). Ook de termen biologische en 

technische nutriënten komen daar aan bod. McDonough en Braungart (2002) beklemtonen 

de nood aan upcyclen en goed ontwerp om de kringloop effectief te sluiten.  

Het circulair systeem ter vervanging van het huidige lineaire productiesysteem vinden we in 

meerdere visies terug. In industriële ecologie ligt de nadruk op afvalvermindering, grondstof- 

en energie-efficiëntie: een toepassing hiervan is het concept van „eco-industrieel park‟ (bvb. 

te Kalundborg, Denemarken) waar reststromen van een bedrijf worden ingezet in een ander 

bedrijf (Lowe, Warren, Moran, 1997). C2C breidt deze visie uit met de ambitie om niet alleen 

bijproducten, maar alle producten in een kringloop te brengen. Het cyclisch principe komt 

ook voor in The Natural Step (Nattras, Altomare, 1999) en in Natural capitalism (Lovins et al., 

1999). Deze laatste visie omvat daarnaast het verhogen van de productiviteit van 

grondstoffen, het herstellen van het natuurlijk kapitaal en het implementeren van een „service 
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and flow‟ business model (Lovins et al., 1999).  Dit productdienstsysteem dateert van de 

jaren tachtig toen het zowel door Stahel als Braungart werd voorgesteld als een nieuw 

industrieel business model (Hawken et al., 1999). McDonough en Braungart (2000) verwijzen 

zelf naar Ayres en Kneese die in 1969 reeds opperden dat consumenten een product vooral 

willen gebruiken en niet noodzakelijk willen bezitten. 

Cradle to Cradle vertoont ook analogie met biomimicry (Benyus, 1997), wat kan worden 

gedefinieerd als ―the science and art of emulating Nature's best biological ideas to solve 

human problems‖ (www.biomimicryinstitute.org, 17 april 2010). García-Serna, Pérez-

Barrigón, Cocero (2007) synthetiseren biomimicry tot 9 principes, waarvan we onder andere 

volgende principes herkennen in C2C: nature runs on sunlight, natures recycles everything, 

nature banks on diversity1, nature demands local expertise en dit onder de vorm afval is 

voedsel, gebruik de energie van de zon en neem diversiteit mee in je ontwerp, waarbij 

diversiteit impliceert dat men gebruik moet maken van lokale materialen (McDonough, 

Braungart, 2002). Beide visies vertrekken echter van een verschillend uitgangspunt: 

biomimicry legt de nadruk op de natuur als model (Benyus, 1997), terwijl C2C de natuur als 

metafoor gebruikt: de natuur, en meer specifiek het kringloopaspect, dient weliswaar als 

voorbeeld, maar in tegenstelling tot biomimicry hoeven niet alle oplossingen voor onze 

ontwerpproblemen uit de natuur te komen.  

Cradle to Cradle distantieert zich van historische voorgangers en parallelle visies door niet 

langer te focussen op „vermindering‟ maar op „goede groei‟. Een goed ontwerp, waarbij eco-

effectiviteit i.p. v. eco-efficiëntie voorop staat, impliceert dat groei niet langer slecht is 

(McDonough, Braungart, 2002). Deze laatste gedachte werd reeds in 1973 geopperd: ―Het 

komt er echter op aan het idee groei een kwalitatieve inhoud te geven, want er zijn alt ijd veel 

dingen die moeten groeien en andere dingen die behoren af te nemen. Het komt er maar op 

aan waarin de vooruitgang bestaat.‖ (Schumacher, 1973, p. 152). Wanneer groei positief is, 

staan economische belangen niet langer in de weg van ecologische en sociale welvaart. 

Meer nog, in C2C kunnen deze 3 aspecten tegelijkertijd en in harmonie met elkaar 

toenemen, wat zich vertaalt in de triple top line: ―The Triple Top Line takes the concept of 

the Triple Bottom Line but reorients the view from minimizing harm to maximizing benefit. 

This new design perspective creates triple top line growth: products that enhance the well 

being of nature and culture while generating economic value.‖ (www.braungart.com, 8 mei 

2010) Een goed ontwerp laat dus op zijn beurt blijvend consumeren toe.   

 

                                                
1
 Merk op dat het behoud van biodiversiteit van essentieel belang is bij biomimicry. Immers, wanneer iedere plant- of diersoort 

een oplossing inhoudt voor een bepaalde (lokale) situatie, is het van belang om zoveel mogelijk soorten te ontdekken en ook in 

leven te houden. Op die manier creëer je een zeer ruime kennisbasis en verlies je geen potentiële voorbeeldoplossingen.  
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1.2.2. Conclusie 

 

Samengevat zijn de meeste Cradle to Cradle bouwstenen reeds eerder door andere visies 

naar voren gebracht en in Cradle to Cradle gebundeld tot een zeer toegankelijke, holistische 

visie. De aspecten natuur als voorbeeld, diversiteit en lokaliteit, energie afkomstig van de 

zon, kringloopvisie en productdiensteconomie zijn elementen die reeds eerder het daglicht 

zagen. Het is echter de combinatie van deze elementen in eenzelfde visie en de verdere 

uitdieping (bvb. de nadruk op upcycling om ook de technische kringloop te sluiten) en de 

aanvulling (bvb. eco-effectiviteit) die Cradle to Cradle onderscheiden van andere 

duurzaamheidvisies. Een ander essentieel element is dat C2C van een ander vertrekpunt 

(positieve groei en bijgevolg blijvend consumeren) uitgaat. Tot slot streeft C2C zowel naar 

economische, ecologische als sociale welvaart. 
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 HOOFDSTUK 2: Cradle to Cradle Certificatie 

 

Dit hoofdstuk heeft tot doel de lezer te informeren over wat het C2C certificaat inhoudt en 

hoe een bedrijf het kan verwerven. Tevens trachten we de lezer een eerste inzicht te geven 

in de moeilijkheidsgraad van de respectievelijke C2C criteria.  

 

2.1. Cradle to Cradle certificatie  

 

Een Cradle to Cradle certificaat geeft bedrijven de kans om op een tastbare manier de mate 

van eco-intelligent design aan te tonen (www.c2ccertified.com, 7 maart 2010). Een dergelijk 

certificaat kan worden aangevraagd bij het Environmental Protection and Encouragement 

Agency (EPEA) en is van toepassing op zowel materialen, onderdelen als producten 

(McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC), 2008). Het is ingedeeld in vier 

categorieën (gaande van basis, zilver, goud tot platina) waarvan de opbouw hiërarchisch is. 

Dit wordt weergegeven in Figuur 3: het zilveren niveau omvat het basisniveau, wat impliceert 

dat het zilveren certificaat enkel kan worden behaald wanneer ook aan de basiscriteria 

voldaan is. Deze redenering is analoog voor de andere niveaus.  

 

Figuur 3: De verschillende certificatieniveaus schematisch weergegeven.  
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Het niveau wordt toegekend op basis van een aantal criteria, ingedeeld in de klassen (1) 

materialen, (2) materiaalhergebruik, (3) energie, (4) water en (5) sociale verantwoordelijkheid 

en worden weergegeven in de Certificatie Criteria Matrix in Tabel 1 (MBDC, 2008). De 

concrete betekenis van de criteria wordt verder toegelicht in bijlage A. Hieronder lichten we 

kort de vereisten per certificatieniveau toe zodat de lezer makkelijk kan volgen in de 

daaropvolgende analyse.  

Het basiscertificaat indiceert voornamelijk dat het bedrijf zich voor Cradle to Cradle design 

wil engageren. Dit houdt in dat materialen als biologische en technische nutriënten 

geïdentificeerd zijn2 en dat een strategie is uitgedacht om schadelijke componenten uit te 

faseren en om de kringloop te sluiten. Voor het zilveren certificaat wordt bijkomend vereist 

dat men reeds bij het design rekening houdt met de recyclagemogelijkheden van de 

componenten. Tevens zijn volgende aspecten aan de orde: ontwikkeling van een strategie 

voor het gebruik van groene stroom en aandacht voor waterverbruik en sociale 

verantwoordelijkheid (MBDC, 2008). 

Waar het basis en zilveren certificaat eerder voorbereidende stappen zijn voor Cradle to 

Cradle design, wordt bij de gouden standaard meer aandacht besteed aan de concrete 

implementatie. Zo wordt vereist dat alle schadelijke componenten uitgefaseerd zijn en dat 

bedrijven vooruitgang boeken op de aspecten recyclagegraad, energie, watergebruik en 

sociale verantwoordelijkheid. Tot slot moet een gedetailleerd plan voorbereid worden dat het 

sluiten van de kringloop logistiek mogelijk maakt (MBDC, 2008).  

Logischerwijze stelt het hoogste certificaat, platina, de meest stringente eisen die de 

essentie van Cradle to Cradle design raken. Men moet ontwerpen met volledig onschadelijke 

componenten, gebruik maken van minstens 50% groene energie en de kringloop effectief 

kunnen sluiten. Ook de criteria aangaande waterkwaliteit en sociale verantwoordelijkheid 

worden verder aangescherpt. Dit niveau impliceert tot slot dat heel de keten zich Cradle to 

Cradle moet oriënteren (MBDC, 2008).  

In dit hoofdstuk focussen we verder op de moeilijkheidsgraad van deze criteria: op basis van 

wat reeds is bereikt, is het mogelijk om moeilijkheden die gepaard gaan met C2C 

implementatie te identificeren. Tevens reflecteren we over de producttypes en sectoren waar 

C2C implementatie tot hiertoe het succesvolst is gebleken. Daarna volgen enkele kritische 

bemerkingen die toetsen in welke mate de certificatiecriteria consistent zijn met de C2C 

principes.   

                                                
2
 Tot op 100 ppm (parts per million).  
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Tabel 1: Cradle to Cradle Certificatie Matrix (MBDC, 2008). 

 

                                                
3
 Hierover bestaat onduidelijkheid: in de certificatiematrix vermeldt men 25%, in de begeleidende tekst hanteert men 50%. 

 
1.0 Materials BASIC SILVER GOLD  PLAT. 

1.1 All material ingredients identified (down to the 100 ppm level)  X X X X 

1.2 Defined as biological or technical nutrient  X X X X 

1.3 All materials assessed based on their intended use and impact on Human/Environmental 

Health according to the following criteria: (a.o. carcinogenity, bioaccumulation, heavy 

metals) 

X X X X 

1.4 Strategy developed to optimize all remaining problematic ingredients/materials  X X - - 

1.5 Product formulation optimized (i.e., all problematic inputs replaced/phased out)    X X 

1.6 No wood sourced from endangered forests    X X 

1.7 Meets Cradle to Cradle emission standards    X X 

1.8 All wood is FSC certified    X 

1.9 Contains at least 25% GREEN assessed components
3
    X 

      
 2.0 Material Reutilization/Design for Environment     

2.1 Defined the appropriate cycle (i.e., Technical or Biological) for the product and developing a 

plan for product recovery and reutilization  

X X X X 

2.2 Well defined plan (including scope and budget) for developing the logistics and recovery 

systems for this class of product  

  X X 

2.3 Recovering, remanufacturing or recycling the product into new product of equal or higher 

value  

   X 

2.4 Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a 

nutrient (re)utilization score >= 50 

 X X X 

2.5 Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a 

nutrient (re)utilization score >= 65  

  X X 

2.6 Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has a 

nutrient (re)utilization score >= 80  

   X 

      
 3.0 Energy     

3.1 Characterized energy use and source(s) for product manufacture/assembly  X X X X 

3.2 Developed strategy for using current solar income for product manufacture/assembly   X X X 

3.3 Using 50% current solar income for product final manufacture/assembly    X X 

3.4 Using 50% current solar income for entire product     X 

      
 4.0 Water     

4.1 Created or adopted water stewardship principles/guidelines   X X X 

4.2 Characterized water flows associated with product manufacture    X X 

4.3 Implemented water conservation measures     X 

4.4 Implemented innovative measures to improve quality of water discharges     X 

      
 5.0 Social Responsibility     

5.1 Publicly available corporate ethics and fair labor statement(s), adopted across entire 

company  

 X X X 

5.2 Identified third party assessment system and begun to collect data for that system    X X 

5.3 Acceptable third party social responsibility assessment, accreditation, or certification     X 
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2.2. Analyse van de certificatieniveaus 

 

Sinds 2005 is er een constante toename in C2C certificeringen. In 2009 heeft MBDC meer 

dan 100 producten gecertificeerd, wat het totaal aantal gecertificeerde producten op meer 

dan 300 brengt (www.c2ccertified.com, 10 maart 2010). Hieronder wordt deze trend 

geanalyseerd op basis van de gecertificeerde producten per niveau en per bedrijf en 

producttype.  

2.2.1. Behaalde certificaten per niveau  

Een overzicht van het aantal behaalde certificaten per graad wordt gegeven in Tabel 2. 

Hieruit blijkt dat het merendeel van de toegekende certificaten in zilver is gevestigd en dat 

het platina niveau nog niet werd behaald. We stellen ook vast dat bedrijven certificaten 

bekomen voor meerdere producten.  

 Aantal producten Aantal bedrijven 

Basis 20 8 

Zilver 250 75 

Goud 45 25 

Platina 0 0 

Tabel 2: Overzicht behaalde certificatiegraden 
(gebaseerd op www.c2ccertified.com, 7 Maart 2010).  

 

Gegeven de hiërarchische opbouw voldoen cumulatief gezien 315 producten aan de 

basiscriteria, 295 producten aan de zilveren criteria en slechts 45 producten aan de gouden 

criteria. Deze aantallen geven een eerste indicatie van de moeilijkheidsgraad van de 

respectievelijke certificatieniveaus, waarbij we concluderen dat platina voorlopig nog te hoog 

gegrepen is voor de huidige producten. We verduidelijken de hinderpalen om platina te 

bereiken met twee criteriavoorbeelden:  

Wat de implementatie van een recuperatiesysteem betreft, is het mogelijk dat dit nog niet 

aan de orde is (bijvoorbeeld: gegeven dat een stoel 10 jaar meegaat, zal een C2C 

gecertificeerde stoel pas toe zijn aan recuperatie na het verloop van die 10 jaar). Anderzijds 

kan dit ook duiden op de uitdagingen en belemmeringen om een cyclisch systeem op te 

zetten in het huidige lineaire systeem. In volgende hoofdstukken gaan we hier dieper op in.  

De moeilijkheidsgraad wordt ook aanzienlijk verhoogd omdat bedrijven op platina niveau 

over de hele supply chain Cradle to Cradle ingericht moeten zijn (correspondentie met 

Mevrouw Pfau, EPEA, 20 maart 2010). Dit impliceert dat ook leveranciers aan verschillende 
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C2C criteria horen te beantwoorden; een vereiste die niet noodzakelijk binnen de 

strategische oriëntatie van de ketenpartners behoort. Gezien de vaak complexe 

ketenorganisatie en de inherente uitdagingen van Cradle to Cradle design, kan het moeilijk 

blijken om alle ketenpartners te overtuigen. Het lijkt ons daarom aannemelijk om te stellen 

dat het eerste platina product nog op zich zal laten wachten. Anderzijds kan een invloedrijk 

bedrijf, zoals bijvoorbeeld Nike, druk uitoefenen op leveranciers en ketenpartners om 

materialen duurzamer te ontwerpen. Op die manier kan de onderneming de keten in 

beweging zetten en een domino-effect veroorzaken (McDonough, Braungart, Anastas, 

Zimmerman, 2003).  

2.2.2. Behaalde certificaten per bedrijf en type product 

Tabel 3 geeft een overzicht van de bedrijven die zich actief engageren in Cradle to Cradle 

design, wat wordt vastgesteld a.d.h.v. het aantal gecertificeerde producten. Er wordt ook 

weergegeven welk type producten zij in hun C2C-gamma aanbieden. 

Bedrijf Type producten Bedrijf Type producten 

Centria Bouwmateriaal Herman Miller, Inc. Bureaustoelen 

ACCO Klasseermateriaal Method Products, Inc. Zeep 

Construction 

Specialties 

Raam- en 

deurmateriaal 

Polyvision Corporation Whiteboard  

Desso Tapijt Shaw Industries, Inc. Nylon, tapijt 

Eastman Chemical 

Company 

Polyesters  Steelcase Bureaustoelen, 

bureaumateriaal 

Energy Barriers, Inc. Deklagen U.S. Postal Service Enveloppen  

Tabel 3: Overzicht bedrijven met hoogste aantal gecertificeerde producten ( gebaseerd op 

www.c2ccertified.com, 7 maart 2010). 

Over alle certificatiegraden heen worden de meeste certificaten behaald in volgende 

producttypes: zeep, bouwmaterialen, vloerbekleding, bureaumateriaal, inpakmateriaal, 

polymeren en whiteboards. Soms zijn deze categorieën enigszins vertekend, i.e. wanneer 

elke productvariant een certificatiegraad haalt. De gouden certificatiestandaard wordt 

voornamelijk bereikt in de volgende productcategorieën: stoelen, shampootubes en deklagen 

(coatings) (www.c2ccertified.com, 7 maart 2010). Enerzijds kan dit duiden op 

productcategorieën die het meeste potentieel als Cradle to Cradle product bieden, anderzijds 

is dit ook afhankelijk van de relatieve bedrijfsinspanningen in de verschillende sectoren. 
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EPEA geeft te kennen dat voornamelijk het strategisch engagement bepalend is voor het 

certificatiepotentieel (correspondentie met Mevrouw Pfau, EPEA, 20 maart 2010). 

Opvallend is dat het product Durabooks, gemaakt uit polypropyleen en eigendom van het 

bedrijf Melcher (www.durabooks.com, 7 maart 2010), geen gecertificeerd product is. Dit is 

nochtans het materiaal waarop het originele werk Cradle to Cradle: remaking the ways we 

make things gedrukt is. In dat boek beginnen McDonough en Braungart (2002) hun 

uiteenzetting met “This book is not a tree” waarna de lezer de indruk krijgt dat dit een 

inspirerend voorbeeld is over een gerealiseerd Cradle to Cradle product. In werkelijkheid 

blijkt het product niet eens over het basis certificaat te beschikken. De oorzaak hiervan kan 

worden gezocht binnen enerzijds strategische motieven van Melcher, anderzijds in inherente 

limieten van het product zelf (polypropylene). Een alternatieve verklaring is dat er gebrek is 

aan een gepast recuperatiesysteem: dit is moeilijk op te zetten en de huidige schaal is 

mogelijks niet groot genoeg om de kosten te recupereren.  

 

2.3. Kritische bemerkingen bij de criteria 

 

In het vorige onderdeel is gebleken dat het blijkbaar niet vanzelfsprekend is om te voldoen 

aan de Cradle to Cradle design criteria. Hieronder nemen we deze criteria van uit een ander 

standpunt onder de loep, namelijk in welke mate de criteria beantwoorden aan de principes 

zoals in het C2C basiswerk beschreven. Deze terugkoppeling laat ons toe om na te gaan of 

de criteria consistent zijn met de Cradle to Cradle visie.  

2.3.1. Be good instead of less bad  

In C2C worden toxische stoffen uitgefaseerd, schadelijke stoffen bij voorkeur geweerd en 

milieuvriendelijke, „groene‟ materialen gepromoot. De nadruk ligt op goed ontwerp: ontwerp 

een product zodanig dat het een goede impact heeft op de omgeving, eerder dan dat het de 

negatieve impact beperkt (McDonough, Braungart, 2002). Het is daarom verrassend dat er, 

zelfs op platina niveau, slechts een minimum aandeel van 25%4 groen gelabelde materialen 

wordt vereist (MBDC, 2008). Men mag m.a.w. tot 75% gebruik maken van geel gelabelde 

materialen, die toch nog een matig risico vormen voor de omgeving. In de andere niveaus 

worden er hierover zelfs geen eisen gesteld (MBDC, 2008).  

Daarenboven vereist het certificatieproces enkel dat de verschillende materialen een laag 

toxisch risico mogen bevatten en dat deze materialen als hetzij een biologisch hetzij 

                                                
4
 Hierover bestaat onduidelijkheid: in de certificatiematrix vermeldt men 25%, in de begeleidende tekst hanteert men 50%. 
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technisch nutriënt kunnen functioneren (MBDC, 2008). Er wordt m.a.w. geen rekening 

gehouden met de negatieve impact die een materiaal kan hebben bij ontginning, noch of de 

grondstof hernieuwbaar is of niet. Dit is in onze ogen een beperking. Immers, voorlopig zijn 

er nog onvoldoende retourstromen om de productie te voorzien van de benodigde input. Dit 

impliceert dat er tot die tijd blijvend grondstofontginning nodig is. Zelfs indien het 

kringloopsysteem, op een gegeven punt in de tijd, voldoende materiaalinput kan 

terugbrengen, dan nog houdt men geen rekening met het stijgende consumptiepeil van 

toekomstige generaties. Bijgevolg zal er altijd nood zijn aan nieuwe grondstoffen die al dan 

niet hernieuwbaar zijn. In die zin is het onderdeel materiaalkeuze, ons inziens, te eng 

gedefinieerd. Dit wordt bevestigd door Stegall (2006), die C2C associeert met een strategie 

voor grondstoffenbeheer. Hij beschouwt Cradle to Cradle design als het startpunt voor een 

ecologisch duurzame grondstoffenfilosofie, maar stelt tegelijkertijd dat een 

grondstoffenbeheerplan veel gecompliceerder is en ook elementen zoals productie- en 

extractieprocessen in rekening moet brengen. 

2.3.2. Upcyclen 

De nutrient reutilization score5 bepaalt de recyclagegraad van een product en is zodanig 

geformuleerd dat een relatief hoge certificatiegraad kan worden behaald op basis van 

potentie, eerder dan op basis van wat reeds is bereikt. Dit kan een enigszins vertekend beeld 

geven over het effectief behaalde recyclagepercentage. Het kan bedrijven evenwel 

stimuleren om voor materialen te kiezen die een hoog recyclagepotentieel hebben, om dit 

potentieel in een later stadium ook effectief te realiseren. Het is opmerkelijk dat bij geen 

enkel niveau een score van 100 wordt vereist wat de vraag doet oproepen of een 

recyclagegraad van 100, en dus upcyclen, in se wel mogelijk is. Anderzijds is het belangrijk 

om bereikbare doelen te hebben zodat bedrijven een blijvende motivatie hebben om C2C te 

implementeren (correspondentie met Mevrouw Pfau, EPEA, 26 maart 2010).  

2.3.3. Groene energie en transport 

Een ander cruciaal element in de Cradle to Cradle visie is het gebruik van duurzame 

elektriciteit. Volgens de auteurs bezit de zon voldoende potentieel om ons van energie te 

voorzien. Om het gouden certificatieniveau te behalen, moet minimum 50% van de 

benodigde energie rechtstreeks of onrechtstreeks van de zon afkomstig zijn. Opvallend is dat 

dit enkel geldt voor de energienoden betreffende fabricage en assemblage. Enkel bij platina 

                                                
5 Nutrient reutilization score: 
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wordt vereist dat 50% van de energie groen is over de hele supply chain (MBDC, 2008). 

Opmerkelijk is dat transport niet in rekening wordt gebracht, hoewel de impact van transport 

in ons huidig economisch paradigma aanzienlijk is en tevens de schakel vormt in het sluiten 

van de kringloop. Bovendien wordt ook geen melding gemaakt van de energie die nodig zal 

zijn om het product te demonteren en te herfabriceren. Dit is in onze ogen een tekortkoming. 

Daarnaast wordt ook toegestaan dat men de energiequota haalt na aankoop van groene 

stroom certificaten (MBDC, 2008). Ook al geeft dit netto hetzelfde resultaat op de 

energiebalans, toch lijkt dit ons een vorm van greenwashing te zijn.  

2.3.4. Overige bemerkingen 

De certificatieprocedure is onderwerp van discussie.  Het is namelijk zo dat EPEA, in eerste 

instantie, zowel de adviesverlening verzorgde als de certificaten uitreikte. Deze dubbelrol 

maakt het certificatieproces niet geloofwaardig (Cox, Lejeune, 2009). Intussen pleit 

Braungart voor een meer open C2C register, waarbij bedrijven elkaar zonder tussenkomst 

van EPEA kunnen bijstaan. Het oprichten van dit platform is een taak voor de overheid 

(Rotsma, 21 februari 2010).  

Daarnaast is Cradle to Cradle certificatie niet contextspecifiek. Dit is in tegenstelling tot de 

bevinding dat een product nooit duurzaam kan zijn in absolute termen, omdat dit afhangt van 

een aantal contextfactoren: de supply chain, de markt, en de natuurlijke omgeving (Fiksel, 

2003). Enkel bij het sluiten van de kringloop is de beoordeling gebaseerd op een case per 

case aanpak, omdat een geschikte oplossing wat dat betreft ook volgens MBDC niet uniform 

kan worden gedefinieerd (MBDC, 2008). 

Tot slot willen we graag opmerken dat de benamingen van de certificatieniveaus, van een 

marketing standpunt uit, „slim‟ gekozen zijn. De hoogst behaalde standaard tot hiertoe is 

goud. Voor de mensen die in mindere mate vertrouwd zijn met de visie zal dit met het hoogst 

haalbare niveau worden geassocieerd. Men verwacht immers niet dat er nog een platina 

niveau bestaat en niet in alle media wordt er hiervan melding gemaakt. Daarnaast 

benadrukken we ook dat het basis certificaat enkel een intentie toont om C2C te 

implementeren. Een bedrijf kan met andere woorden een certificaat behalen zonder C2C 

design te verwezenlijken.   

Samengevat beantwoorden niet alle criteria voor 100% aan de C2C visie. Dit hoeft op zich 

geen probleem te zijn, vermits een gebrek aan „harde‟ criteria implementatie makkelijker en 

meer haalbaar maakt. Anderzijds stellen we ons wel vragen of de criteria niet moeten 

worden aangescherpt. Het lijkt ons bijvoorbeeld essentieel dat men bij de beoordeling ook 

rekening houdt met groen transport.  
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2.4. Conclusie 

 

Uit Sectie 2.2 kunnen we afleiden dat de bedrijven die zich inzetten voor Cradle to Cradle 

certificatie moeilijkheden hebben om het allerhoogste C2C niveau te bereiken. Dit houdt o.a. 

in dat bedrijven de kringloop moeten sluiten, hun energie voorzien uit groene stroom en bij 

hun materiaalkeuze vooral kiezen voor groene componenten die bovendien ook in hoge 

mate recycleerbaar zijn. Daarnaast moet er in heel de productieketen een engagement tot 

Cradle to Cradle design worden opgenomen. Bij gebrek aan platina gecertificeerde 

producten, kunnen we aannemen dat deze criteria voorlopig moeilijk omzetbaar zijn in de 

praktijk.  

Voorts liet de analyse van de types gecertificeerde producten ons toe om enkele sectoren en 

productklassen te identificeren waar men reeds certificatiegraden heeft behaald. Sommige 

bedrijven blijken actief bezig met het certificatieproces. 

In Sectie 2.3. merkten we op dat niet alle criteria van de Cradle to Cradle visie voldoende 

stringent werden vertaald in meetbare criteria. Dit betreft: 

 Positieve voetafdruk:  beperkt vereist percentage aan groene componenten in de 

materiaalkeuze; materialen met matig risico nog steeds toegelaten; geen rekening 

gehouden met mogelijks negatieve impact van ontginningsprocessen 

 Upcyclen i.p.v. downcyclen: vertekend beeld van de effectief behaalde 

recyclagegraad in de nutrient reutilization score. Daarnaast voldoet een score van 80 

om platina te halen, wat mogelijks duidt op inherente materiaallimieten  

 Gebruik zonne-energie: beperkt vereist percentage aan groene stroom doorheen de 

supply chain  

Ook het certificatieproces zelf is onderwerp van discussie. Verwacht wordt dat hier op korte 

termijn meer openheid omtrent komt.  

Gegeven dat niet alle criteria even nauwgezet aan de oorspronkelijke visie beantwoorden en 

gezien dat, tot op heden, geen platina werd bereikt, kunnen we voorlopig besluiten dat de 

uitdagingen betreffende volledige implementatie van de Cradle to Cradle visie aanzienlijk 

zijn. In de hierop volgende hoofdstukken gaan we hier systematisch op in.  

  



 
20 

 

DEEL 2: IMPLEMENTATIE VAN CRADLE TO CRADLE 

 

 

 HOOFDSTUK 1: DESIGN  
 

1.1. ‘Design’ in Cradle to Cradle  

 

Cradle to cradle is in wezen een design paradigma (McDonough, Braungart, 2002). Vermits 

design de essentie raakt van de visie is het aangewezen dat dit onderdeel als eerste wordt 

toegelicht.  

Volgens het Cradle to Cradle paradigma kan goed design de oplossing vormen voor het 

duurzaamheidvraagstuk. De designer kan door een aangepaste materiaalselectie en een 

ontwerp dat eenvoudig te demonteren is, de transitie naar een duurzame samenleving mee 

mogelijk maken. Hierbij is het voldoende om volgende richtlijn in acht te nemen: “ontwerp 

een product zodanig dat het geen schade berokkent aan de omgeving en in een eeuwige 

kringloop kan circuleren‖. Hieronder volgt een bespreking van deze richtlijn.  

De structuur van het hoofdstuk is als volgt: vooreerst plaatsen we C2C design in een ruimere 

duurzaamheidcontext, wat ons toelaat de vraag te beantwoorden of een designstrategie al 

dan niet een antwoord kan bieden op de duurzaamheidcrisis. Vervolgens bestuderen we hoe 

C2C design in het bedrijf kan worden geïmplementeerd, waarna we de factoren ontleden die 

de haalbaarheid van materiaalsubstitutie bepalen. Het is bovendien aangewezen om reeds 

bij het ontwerp rekening te houden met de impact van design op de organisatorische context. 

We belichten daarom enkele designstrategieën die de slaagkansen van C2C implementatie 

zullen verhogen. Tot slot bespreken we de moeilijkheidsgraad van C2C design. 

 

1.2. Cradle to Cradle Design in een ruimere duurzaamheidcontext  

 

De rol van design als oplossing voor het duurzaamheidvraagstuk wordt ook erkend door 

andere auteurs (o.m. Birkeland, 2002; van Nes, Cramer, 2005; Stegall, 2006; Marchand, 
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Walker, 2007). Het „ontwerpveld‟6 is een cruciaal element in het streven naar een duurzame 

samenleving. Immers, slecht ontworpen industriële systemen, producten en gebouwen 

kunnen in grote mate bijdragen aan milieu- en sociale schade (Stegall, 2006). Als voorbeeld 

haalt Stegall (2006) de opkomst van de eerste wegwerpbare producten aan die een 

economisch succes waren maar faalden in duurzaamheid. De ontwerpers hadden vooral een 

vermindering van tijd en energie voor de consument voor ogen, maar stonden in mindere 

mate stil bij het verhoogde materiaalverbruik, vervuiling en afval. Bovengenoemde auteur 

oordeelt dat het niet erkennen van de sociale, culturele en ecologische impact die een 

ontwerp kan hebben op de samenleving, de oorzaak is van de huidige duurzaamheidcrisis.  

Net zoals McDonough en Braungart onderschrijft Stegall het ontwerpen met de natuur als 

voorbeeld. ―De natuur gebruiken als model [om te ontwerpen] betekent het creëren van 

producten die gebruik maken van zonne-, wind-, water- en geothermische energie, die de 

diversiteit van de lokale ecologie respecteren en die de gezondheid daarvan promoten‖ 

(Stegall, 2006, p. 62 – eigen vertaling). Deze elementen zien we terugkeren in de C2C visie, 

aangevuld met de nadruk op kringloopdenken. Stegall ziet dit laatste als een noodzakelijke 

maar geen voldoende voorwaarde en gaat daarom nog een stap verder: 

―Zelfs indien een bedrijf een product zou kunnen ontwerpen en produceren dat enkel 

gebruik maakt van zonne-energie, dat geen toxische stoffen afgeeft, en dat 100 % 

recycleerbaar is op het einde van de levenscyclus, dan nog zou het nog niet echt 

duurzaam zijn, tenzij elke gebruiker het op een verantwoorde manier zou aanwenden 

en het terugdraagt voor recyclage‖ (Stegall, 2006, p. 56 – eigen vertaling) 

Met andere woorden, een duurzaam ontwerp leidt niet automatisch tot een duurzame 

samenleving. Om dat te bereiken moet ook de consument zijn gedrag aanpassen (Stegall, 

2006).  

Hieronder beschouwen we hoe C2C design kan worden geïmplementeerd in het 

ontwerpproces en welke consequenties dit met zich meebrengt.  

 

1.3. Methodes om Cradle to Cradle design te implementeren 

 

De implementatie van Cradle to Cradle design vereist dat producten worden herontworpen. 

McDonough en Braungart (2002), Braungert et al. (2007) promoten het gebruik van een 

                                                
6 Zowel het „pure‟ ontwerp, als ook de afgeleide beroepen; waaronder architect, industrieel designer en ingenieur (Stegall, 

2006). 
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vijfstappenplan om tot een Cradle to Cradle product te komen. Hierin staat de passieve 

positieve stoffen-lijst (P-lijst) centraal. De P-lijst bevat de best identificeerbare materialen van 

een bepaalde product. In tegenstelling tot conventionele milieustandaarden, die gebaseerd 

zijn op het uitsluiten of verminderen van bepaalde chemicaliën (cf. eco-efficiëntie), bestaat 

het uiteindelijke doel er in om een product te ontwerpen met een P-lijst waarop enkel 

gezonde en milieuvriendelijke materialen voorkomen (EPEA, 9 maart 2010). Dit ligt in lijn met 

de visie „ontwerp iets dat niet minder slecht is, maar iets dat meteen goed is‟ (McDonough, 

Braungart, 2002; Braungart et al., 2007). De P-lijst kan daarnaast helpen om de progressie 

te identificeren en als communicatiemiddel tussen klanten en leveranciers (EPEA, 9 maart 

2010).  

Bij het opstellen van een P-lijst moet een keuze gemaakt worden betreffende de functie van 

een product: hetzij een consumptie- hetzij een serviceproduct. Eenmaal de materialen 

geïdentificeerd zijn, kan een ABC-X categorisatie opgesteld worden. Deze categorisatie lieert 

de materialen van de P-lijst aan de respectievelijke toxiciteit voor mens en milieu. Een 

materiaal kan ingedeeld worden in volgende categorieën met bijhorende kleurcodes (EPEA, 

9 maart 2010, Figuur 4):  

 not acceptable (rood, hoog risico; in het geval van bvb. een toxische stof die 

blootgesteld wordt tijdens het gebruik),  

 tolerable (oranje7, matig tot hoog risico; een materiaal dat op lange termijn mogelijks 

uit het ontwerp moet geweerd worden, maar waarvoor momenteel geen groen 

alternatief bestaat),  

 optimizing (geel, laag tot matig risico, een materiaal dat potentieel bevat om 

geoptimaliseerd te worden)  

 optimal (groen, weinig tot geen risico; en aldus een geprefereerd materiaal) 

De vijf stappen zijn dan: 

(1). Maak producten vrij van ‘bekende boosdoeners’. Dit zijn elementen zoals lood en 

cadmium waarvan de schadelijke impact bekend is.  

(2). Volg eigen preferenties en voorkeuren. Immers, de totale impact van bepaalde 

elementen is vaak niet gekend. Bovendien kunnen substanties een impact hebben in 

verschillende domeinen (bvb. opwarming van de aarde vs. aantasting van de lokale 

leefomgeving) waardoor het moeilijk is om een ontwerp meteen goed te maken. Het 

is aangewezen om een keuze te maken op basis van de beschikbare informatie en 

                                                
7
 Merk op dat oranje bij de partnerorganisatie MBDC het volgende betekent: ―There is no indication that this is a high risk 

chemical for the desired application, but a complete assessment is not possible due to lack of information” (www.mbdc.com, 9 

maart 2010). Dit is de grijze zone op de bovenstaande figuur.  
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volgens eigen voorkeuren. Het resultaat is mogelijks niet eco-effectief, maar zal 

waarschijnlijk minder slecht zijn dan de voorgangers.  

(3). Creëer een P-lijst. Productingrediënten moeten getest worden op hun toxiciteit. 

Biologische en technische nutriënten worden getoetst op hun potentieel en 

geschiktheid om te circuleren in de respectievelijke kringlopen.  

(4). Activeer de P-lijst. Deze stap bestaat in het optimaliseren van de P-lijst. Het komt er 

op aan zoveel mogelijk goede materialen te gebruiken. 

(5). Vind opnieuw uit. De richtlijn hier is om verder te denken dan het traditionele 

ontwerp en te denken in functie van de functionaliteiten die een product moet 

vervullen (Braungart et al., 2007).  

Een aanvulling op dit vijfstappenplan zijn de „12 principles of green engineering‟ (Anastas, 

Zimmerman, 2003). Deze kunnen een leidraad vormen bij het implementeren van de Cradle 

to Cradle visie op design. ―Although the C2C vision sets out a course for ‗what do I do‟, the 

12 principles of green engineering answer: ‗how do I do it?‖ (McDonough et al., 2003, p. 

437). De 12 principes worden hieronder voorgesteld in Figuur 5. Hoewel McDonough et al. 

stellen dat ―The combination [of C2C and the 12 principes of Green Engineering] provides a 

useful framework for doing the right things right‖ (McDonough et al., 2003, p.  441), zijn er 

toch enkele verschilpunten. Zo is er in de 12 principes een focus op efficiëntie (principe 2, 3, 

4, 9). McDonough en Braungart benadrukken nochtans dat een systeem eerst eco-effectief 

moet zijn voordat het efficiënter wordt gemaakt (McDonough, Braungart, 2007).  

 

Figuur 4: ABX-categorisatie (EPEA, 9 maart 2010). 
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1.4. Materiaalkeuze 

 

Binnen C2C-ontwerp ligt de focus op een materiaalkeuze die een positieve invloed heeft op 

de natuur. Dit houdt onder meer in dat bij het (her)ontwerp van producten groen gelabelde 

materialen worden geprefereerd. Toxische stoffen moeten worden uitgefaseerd maar 

kunnen, bij gebrek aan alternatief, worden overwogen bij dienstproducten waar de kringloop 

effectief gesloten wordt (Braungart et al., 2007, p. 1344).  

 

Figuur 5: The 12 principles of Green Engineering (Anastas, Zimmerman, 2003, p. 96). 

Eenvoudigweg stellen dat andere materiaalkeuzes tot een betere oplossing leiden, lijkt ons 

kortzichtig. Op die manier wordt er voorbijgegaan aan de historische evolutie van 

materiaalgebruik. Immers, tot op heden heeft de mens voortdurend getracht om 

producteigenschappen te optimaliseren. Hierbij ging men op zoek naar materialen die beter 

aan vooropgestelde prestatie-eisen beantwoordden, bvb. betreffende kost, bewerkbaarheid, 

stressbestendigheid. Indien natuurlijke grondstoffen niet geschikt waren, werd in laboratoria 

op zoek gegaan naar een kunstmatig alternatief. Ook toxische stoffen zijn vaak essentieel 
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om bepaalde eigenschappen te bekomen, bvb. weekmakers die kunststof de gewenste 

stijfheid bezorgen. Anders gesteld, de momenteel aangewende stoffen zitten met een 

bepaalde reden in een product. Deze materialen vanaf heden weren uit het productontwerp, 

staat haaks op de continue gedrevenheid om producten te verbeteren om op die manier 

beter aan diverse consumenteneisen te voldoen. Deze redenering wordt bevestigd en 

coherent samengevat door het Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD): ―Clearly novel product design and material use brings benefits – otherwise firms 

would not make such investments‖ (OECD, 14 april 2010).  

In een recent onderzoek van Tulp (2009) werd onderzocht in welke mate bouwmaterialen 

beantwoorden aan de C2C criteria (zie Tabel 4 voor een excerpt). Baksteen kwam hierbij 

naar boven als een bouwmateriaal dat slechts voor 45,1% aan C2C eisen voldoet (Tulp, 

2009). Baksteen, historisch eigen aan onze streken, wordt echter bij de bouw van bijna elke 

woning gebruikt. Een alternatief vinden met dezelfde materiaaleigenschappen dat beter 

beantwoordt aan de C2C criteria, is geen evidentie.  

Mineralen Glas 85,40% 

 Steenwol isolatie 63,50% 

 Gewapend beton 51,40% 

 Baksteen 45,10% 

 Gipsblokken 23,60% 

Metalen Lood 73,60% 

 Aluminium 68,10% 

 Staal 49,30% 

Kunststoffen Polystyreen 68,80% 

 PE 58,30% 

 PVC 43,10% 

Tabel 4: Mate waarin materialen voldoen aan C2C criteria 

(gebaseerd op Tulp, 2009). 
 

Noot bij tabel : Deze percentages zijn toegekend op basis van C2C- en duurzaamheidcriteria. De toegekende 

wegingsfactor is bepalend voor de uiteindelijke scores. Merk bijvoorbeeld op dat lood hoog scoort, ook al wordt 

het gebruik van Pb gelimiteerd in allerlei wetgeving. Dit komt omdat in het instrument een hoger gewicht is 

toegekend aan het sluiten van de kringlopen dan aan toxiciteit (correspondentie met de Heer Tulp, 16 februari 

2010). Ondanks deze graad van subjectiviteit, geven deze resultaten toch een indicatie van de haalbaarheid van 
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materialen als C2C materialen. Opvallend is dat PVC, het materiaal dat bij uitstek geviseerd wordt in het Cradle to 

Cradle paradigma, een score behaalt van 43,1%.  

Er zijn verschillende factoren, boven op de Cradle to Cradle criteria, die invloed hebben op 

de geschiktheid van een substituut. Vooreerst moet het vervangend materiaal dezelfde 

functies in het product kunnen vervullen. Voor materialen waarvan de chemische en 

fysische eigenschappen een unieke nood vervullen is dit problematisch. Volgens Gordon, 

Bertram en Graedel (2006) zijn er weliswaar weinig materialen die een unieke functie 

vervullen, al moeten we rekening houden met verminderde prestatie en een hogere kost. Het 

metaal platina is daar een uitzondering op, omdat het unieke katalyserende eigenschappen 

heeft, waardoor platina onder andere wordt aangewend in waterstofauto‟s. De implicaties 

van een grondstofuitputting worden duidelijk in volgend voorbeeld: ―If all of the remaining (…) 

stock of platinum were devoted to operating a fleet of 500 million vehicles with fuel cells, the 

platinum resource in the lithosphere would sustain this fleet for 15 years. There would be 

competition for this platinum for use in jewelry, stationary power fuel cells, industrial 

catalysts, and catalytic converters for motor vehicles still using petroleum fuel.‖ (Gordon et 

al., 2006, p. 1213). De auteurs raden dan ook aan om materialen met unieke eigenschappen 

enkel te gebruiken voor toepassingen waar substitutie het moeilijkst is (Gordon et al., 2006).  

Ten tweede speelt de prijscompetitiviteit van substituten een belangrijke rol. Ontwerpers 

willen substituten gebruiken met een min of meer gelijk prijsniveau, maar dit is niet steeds 

mogelijk. Naast de eisen betreffende kost, kwaliteit en prestatie waaraan een vervangend 

product moet voldoen, moet ook rekening gehouden worden met de respectievelijke 

grondstofvoorraad. Een materiaal vervangen door een ander materiaal zonder rekening te 

houden met de beschikbare voorraad of de mogelijks negatieve milieu-impact van dat 

materiaal, zal een bedrijf en de maatschappij op latere tijdstippen in problemen brengen. 

Weliswaar kunnen prijsstijgingen, die voortvloeien uit de toenemende grondstofschaarste, de 

markt dwingen om substituten te vinden of te ontwikkelen, maar dit kan veel tijd in beslag 

nemen (Graedel, 2002; Gordon et al., 2006). 

Substitutie van materialen moet met andere woorden grondig doordacht worden: ―Relying on 

substitution (…) thus involves three assumptions: (1) that suitable substitutes can be 

developed; (2) that the substitutes themselves do not come with their own untenable 

baggage of supply limitations, environmental harm, and high energy costs; and (3) that the 

substitutes can be developed and deployed on the time scale needed. All of these 

assumptions may be problematic.‖ (Graedel, 2002, p. 113). Wanneer materialen tegen deze 

limieten aanbotsen, is stap 5 van Cradle to Cradle aan de orde, met name reinvent. 
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1.5. Invloed van design op implementatie van Cradle to Cradle 

 

Hieronder zullen we enkele essentiële design strategieën bespreken die de 

bedrijfstechnische implementatie van Cradle to Cradle design afremmen of bevorderen. Het 

productontwerp heeft een invloed op (1) de mate waarin een materiaal makkelijk 

recycleerbaar is, (2) de mogelijkheden om een retour logistiek kostenefficiënt te laten 

verlopen en (3) het welslagen van een diensteneconomie.  

 

 

1.5.1. Design for Disassembly  

De ontwerper moet hergebruik en recyclage vergemakkelijken (Ferguson, Browne, 2001) 

omdat een productontwerp mede het potentieel om materialen te herwinnen bepaalt 

(Buellens, 2004). Met het oog op het sluiten van de technische kringloop, is het daarom van 

belang om reeds bij het ontwerp rekening te houden met het demontagegemak (Design for 

Disassembly, DfD). De mogelijkheden voor hergebruik en recyclage hangen immers af van 

de zuiverheidsgraad van de reststromen. Wanneer een product eenvoudig te demonteren is, 

en materiaal dus makkelijk scheidbaar, bevordert dit het aantal homogene stromen 

(Buellens, 2004). Een hogere zuiverheid leidt vervolgens tot een hoger upcyclepotentieel.  

DfD heeft ook een invloed op de kostenstructuur van de retour logistiek organisatie. Het is 

duidelijk dat wanneer materialen makkelijker van elkaar te scheiden zijn, dit de kost van het 

scheidingsproces verlaagt.  

1.5.2. Vermindering van complexiteit 

Een vermindering van complexiteit verhoogt het gebruiksgemak en verwerking in alle delen 

van de supply chain. Immers, de graad van complexiteit van het product bepaalt hoe 

gemakkelijk het kan uiteengehaald worden. Wanneer het doel is om alle materialen van een 

product zo goed mogelijk te hergebruiken of recycleren, bemoeilijkt een complex 

productontwerp de demontage (Reimer et al, 2000). Daarentegen wordt het testen en 

fabriceren van het product eenvoudiger naarmate de complexiteit vermindert (Guide Jr et al., 

2003). Verder stijgt ook de voorspelbaarheid van de toestand van het product na 

consumptie. Immers, hoe meer complexiteit, hoe meer verschillende elementen voor 

problemen kunnen zorgen (Guide Jr et al., 2003). 
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1.5.3. Standaardisatie 

Hoewel C2C stelt: ―Celebrate diversity: cultural, biological and conceptual‖ (EPEA, 9 maart 

2010), is het voor een bedrijf vaak van belang om materialen te standaardiseren. Dit komt 

omdat het gebruik van gestandaardiseerde componenten het ontwerpproces vereenvoudigt 

en schaalvoordelen oplevert en dus kosten drukt. De invloed van standaardisatie reikt echter 

verder dan de ontwerpfase. Ook tijdens het herwinningproces zou standaardisatie de 

realisatie van retour logistiek aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. Naarmate meer 

productontwerpen en productvariaties uit gestandaardiseerde componenten en materialen 

bestaan, kunnen deze producten gemakkelijker in grote hoeveelheden worden 

samengebracht. Vervolgens kunnen deze materialen ook gemakkelijker worden hergebruikt 

omdat de standaardvorm in verschillende applicaties zou passen (Tsoulfas et al., 2002). 

Daarenboven kunnen de materialen van verschillende onderdelen worden gerecycleerd met 

minder kwaliteitsverlies, omdat ze een homogenere stroom vormen (OVAM, 2008).  

Kortom, hoewel McDonough en Braungart (2002) pleiten voor een grotere diversiteit aan 

productspecificaties, aangepast aan lokale omstandigheden, verliest men best de voordelen 

van standaardisatie voor de hergebruikpraktijken niet uit het oog, want dit is een belangrijke 

economische drijfveer.  

1.5.4. Design for longetivity 

In Cradle to Cradle staat meer afval gelijk aan meer grondstoffen voor een nieuwe kringloop 

(McDonough, Braungart, 2002). Een hoge product turnover is positief want bedrijven halen 

hoge verkoopscijfers en kunnen tegelijkertijd materialen hergebruiken in een volgende 

cyclus. Een alternatieve redenering die niet expliciet in Cradle to Cradle naar boven komt, 

bestaat daarentegen in het verlengen van de productlevensduur. Een duurzamer product 

impliceert weliswaar gereduceerde consumptie en dus een lagere product turnover. Hoewel 

bedrijven vrezen dat een verlengde productlevensduur de verkoopscijfers en dus de winsten 

zal aantasten (van Nes, Cramer, 2005) is dit in een diensteneconomie niet langer een 

probleem. Dit komt omdat een duurzaam product minder snel nood zal hebben aan 

herstellingen of verwerking. Het bedrijf spaart hier zowel transportkosten als 

verwerkingskosten mee uit, terwijl het wel inkomsten kan winnen uit de verlening van de 

diensten. Deze argumentatie ligt aan de basis van ons standpunt dat design for longetivity 

een gepaste strategie kan vormen voor C2C dienstproducten.  

Design for longetivity kan bereikt worden door vijf designtactieken:  

 

(1) Design for reliability and robustness: het product is duurzaam ontworpen. Dit is een 

basisvereiste voor elk kwalitatief product  
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(2) Design for repair and maintenance: een eenvoudig productdesign kan hoge 

reparatiekosten vermijden en kan zelfs zo ver gaan dat consumenten het product zelf 

kunnen herstellen. Een modulair ontwerp kan dit stimuleren.  

(3) Design for upgradability: ook hier is modulariteit belangrijk. Bepaalde modules 

kunnen vervangen worden door nieuwe, geüpgrade componenten.  

(4) Design for product attachment: dit is met het oog op een diensteneconomie minder 

relevant. Een consument zou immers niet langer het product bezitten, maar enkel 

genieten van de dienst die het verleent.  

(5) Design for variability: dit is vooral interessant voor producten die beïnvloed worden 

door modetrends. Het uitzicht van het product veranderen kan ertoe leiden dat 

consumenten het langer willen gebruiken (van Nes, Cramer, 2005).  

 

 

1.6. Moeilijkheidsgraad van C2C design implementatie  

 

Cradle to Cradle Design vormt een aanvulling op een traditioneel productontwerp. De 

producten komen tegemoet aan de huidige design standaarden betreffende kost, prestatie 

en esthetiek, en gaan nog een stap verder door het integreren van ecologische intelligentie 

en gezondheidsaspecten in productie, transport en gebruik (EPEA, 9 maart 2010). Dit 

betekent dat het design team rekening moet houden met extra criteria. Design teams moeten 

weliswaar reeds veel aspecten in overweging nemen in de ontwerpfase, zoals veiligheid, 

materiaaleigenschappen en energie-efficiëntie (Fiksel, 2003). De eisen durven soms met 

elkaar botsen en men moet hierbij keuzes maken. De criteria waaraan C2C producten 

moeten voldoen, verhogen de complexiteit van dit beslissingsproces.  

Daarnaast moet, voor ieder materiaal8, de impact op mens en milieu onderzocht worden. 

Wanneer het gebruik van substituten aangewezen is, moet ook daarvan de schadelijkheid, 

de geschiktheid qua materiaaleigenschappen, kostprijs en beschikbaarheid gekend zijn. 

Deze analyses zijn vaak tijdsintensief en vormen een iteratief proces. Bedrijven kunnen 

evenwel hun design proces niet blijvend uitstellen om op de resultaten te wachten (Knight, 

Jenkins, 2008). 

Voorts is ook de bedrijfstechnische implementatie van belang. De P-lijst blinkt weliswaar uit 

in simpliciteit maar verhult tegelijkertijd de tijdsintensiviteit en de inherente complexiteit van 

een Cradle to Cradle design, wat bijvoorbeeld blijkt uit de moeilijkheidsgraad om geschikte 

substituten te vinden. Er is nood aan aanvullende designstrategieën, zoals bijvoorbeeld 

                                                
8
 met een nauwkeurigheid tot op 100 ppm.  
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Design for Disassembly. Deze aanpak vergt dat deze methodes geïntegreerd worden in, en 

eventueel aangepast worden aan, de huidige productontwikkeling procedure van een bedrijf. 

Het feit dat een eco-design techniek een bedrijfsspecifieke adaptatie vergt, bemoeilijkt de 

implementatie er van (Knight, Jenkins, 2008). 

Tot slot schrijft Cradle to Cradle voor om producten te ontwerpen die zowel economisch, 

ecologisch als ethisch (en esthetisch) goed zijn (McDonough, Braungart, 2002). Een design 

houdt echter veelal een compromis in: ―in any complex multiparameter system, engineers will 

need to contextually understand when to balance one principle, or a collection of principles, 

with another. Understanding may not be obvious or transparent, and often questions must be 

asked that are relevant locally and across a life cycle‖ (McDonough et al., 2003). McDonough 

en Braungart erkennen op deze manier de moeilijkheidsgraad van Cradle to Cradle design. 

De implementatie ervan is een continue proces. Dit wordt ook weerspiegeld in de opstelling 

van de certificatiegraden waarbij bedrijven met hun producten gradueel een hoger niveau 

kunnen bereiken.  

 

1.7. Conclusie  

 

Design raakt de essentie van de C2C visie, waarbij een goed ontwerp zal leiden tot een 

duurzame samenleving. Echter, ook het duurzaam gebruik van een product is hierbij 

bepalend. Men kan producten „goed‟ ontwerpen door non-toxische en recycleerbare 

materialen te gebruiken. Materiaalsubstitutie belooft moeilijk te worden, omwille van de vele 

functievereisten waaraan substituten moeten beantwoorden,  eindige grondstofvoorraden en 

een mogelijks hogere kostfactor.  

Het productontwerp heeft invloed op de implementatiekansen van C2C in andere 

bedrijfsfacetten. Men besteedt hier dus best voldoende aandacht aan en het is aangewezen 

om volgende designstrategieën in acht te nemen: Design for Longetivity, Design for 

Disassembly, een vermindering van complexiteit en standaardisatie. Modulair ontwerpen is 

ook aangeraden.  

De implementatie van Cradle to Cradle design is een veeleisend proces omdat de 

bijkomende ontwerpcriteria de complexiteit van het ontwerpproces verhogen. Zoals 

McDonough en Braungart aangeven, is de implementatie van Cradle to Cradle design een 

tijdsintensief proces waarbij stap voor stap inspanningen gebeuren die uiteindelijk moeten 

leiden tot een inherent goed design. Dit impliceert dat men de nodige tijd en resources moet 

vrijmaken die de implementatie van Cradle to Cradle design mogelijk maken.  
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 HOOFDSTUK 2: Afval is voedsel 

 

2.1. ‘Afval is voedsel’ in Cradle to Cradle  

 

In de natuur is alle afval voedsel voor een volgende cyclus. McDonough en Braungart (2002) 

illustreren dit met de kersenboom die talloze positieve processen voor de omgeving met zich 

meebrengt. Een boom put de omgeving niet uit maar voedt de organismen rondom. 

Bijvoorbeeld, de overvloed aan bloesems zal uiteindelijk bijdragen tot een vruchtbare bodem. 

Zelfs wanneer de boom afsterft zijn er nog organismen die nuttig gebruik kunnen maken van 

de restfracties. Kortom, de natuur kent geen afval. De menselijke productie en consumptie 

kan zich hieraan spiegelen. ―The aim is not just zero waste, but the maintenance or 

upgrading of the quality and productivity of materials through subsequent cycles of 

production and use‖ (McDonough, Braungart, 2007, p. 1347). Het doel is m.a.w. niet om 0% 

afval te produceren, maar wel om het afvalconcept te elimineren. Dit wordt in de Cradle to 

Cradle visie gerealiseerd via het gebruik van een biologische en technische cyclus.  

In de biologische cyclus kunnen niet-toxische, afbreekbare stoffen veilig naar de natuur 

terugkeren en op die manier voedsel vormen voor een nieuwe cyclus (McDonough, 

Braungart, 2002).  

In de technische kringloop kunnen materialen blijvend in het productie- en 

consumptiesysteem circuleren, door het hergebruik ervan in gelijk- of hoogwaardige 

toepassingen. Het huidige recyclageproces beantwoordt hier niet aan, vermits telkens een 

deel van de intrinsieke materiaalkwaliteit verloren gaat. Dit komt omdat producten niet 

ontworpen worden met het oog op recyclage (McDonough, Braungart, 2002). Een circulaire 

economie vergt dat materialen niet langer „gedowncycled‘ maar „geupcycled‘ worden, waarbij 

upcycling gedefinieerd wordt als “The practice of recycling material in such a way that it 

maintains and/or accrues value over time” (EPEA, 9 maart 2010).  

In dit onderdeel toetsen we deze visie aan de economische en technologische realiteit. We 

beginnen met de technische cyclus. De huidige recyclage-inspanningen geven een eerste 

indicatie van de haalbaarheid van een 100% recyclagemaatschappij. Deze inspanningen 

vloeien voort uit het overheidsbeleid dat we kort belichten. Vervolgens maken we de 

afweging of een 100% recyclageniveau economisch gewenst is. Daarna bespreken we 
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enkele technische hinderpalen die een doorgedreven recyclagegraad belemmeren. Tot slot 

beschouwen we ook de biologische kringloop.   

 

2.2. Huidige situatie  

 

Een analyse van de huidige situatie geeft ons een initieel inzicht in hoe ver we verwijderd zijn 

van een economie waarin 100% wordt gerecycleerd. We bestuderen dit aan de hand van 

enkele numerieke data die de recyclagegraad per land en per afvalstroom weergeven. Merk 

op dat deze data enigszins afwijken naargelang de gebruikte bron. Een verklaring hiervoor is 

dat verschillende instanties mogelijks beroep doen op andere informatie, assumpties en 

definities. Desondanks deze verschillen schetsen deze statistieken een beeld van het 

huidige recyclagegedrag in België en Europa.  

Figuur 6 geeft de gebruikte afvalverwerkingopties weer die in 2006 in Europa werden 

gebruikt. We stellen vast dat België, in vergelijking met andere Europese landen, veruit het 

hoogst scoort op vlak van materiaalherwinning. Dit is het gevolg van het gevoerde beleid. 

 

Figuur 6: Afvalverwerking in 2006, over alle afvalstromen heen.  
(Gebaseerd op EUROSTAT, 9 april 2010). 

Figuur 7 schetst de evolutie van de gerecycleerde, gecomposteerde, gestorte en verbrande 

hoeveelheden gemeentelijk afval in België. Het relatieve verbrandingspercentage wordt hier 

hoger ingeschat dan wat in Figuur 6 is weergegeven.  
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Figuur 7: Evolutie van de verwerking van GEMEENTELIJK AFVAL
9
 in kg/inwoner in België. De 

productie is niet weergegeven in deze figuur. In 2008 bedroeg die 493 kg. De andere 

respectievelijk hoeveelheden in 2008 waren respectievelijk: storting (25 kg), verbranding (165 

kg, waarvan met energiewinning: 164 kg), gerecycleerd (160 kg), gecompostee rd of 

gefermenteerd (114 kg) (ADSEI, 9 april 2010). 

We stellen vast dat een steeds groter aandeel van het gemeentelijk afval wordt gerecycleerd 

en gecomposteerd. Het aantal kg/inwoner dat werd gestort, is significant gedaald de voorbije 

jaren. Daarentegen wordt er nog steeds een aanzienlijke proportie verbrand, iets wat in een 

Cradle to Cradle wereld niet wenselijk is.  

Tabel 5 geeft de relatieve recyclagegraden weer van het verpakkingsafval. Glas wordt 

volledig gerecycleerd. Ook papier en karton, metalen en hout worden actief gerecycleerd. 

Kunststof en composieten daarentegen kennen een laag recyclagepercentage. 

TOTAAL 80,4 % 

Glas 100,0 % 
Kunststof 38,4 % 
Papier/karton 92,0 % 
Metalen 91,4 % 
Hout 71,5 % 
Composieten en andere  3,3 % 

Tabel 5: Recyclagepercentages van VERPAKKINGSAFVAL in België in 2007  

(ADSEI, 9 april 2010). 

                                                
9 ―Gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers, … 

uitgezonderd van de bouwmaterialen” (ADSEI, 9 april 2010).  
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Merk op dat deze gegevens niets verhullen over de toepassing waarin de gerecycleerde 

materialen worden gebruikt. Sommige materialen worden voornamelijk heringezet in 

minderwaardige toepassingen. Papier bijvoorbeeld kan niet eindeloos gerecycleerd worden 

omdat de vezels bij elke cyclus korter worden (MBDC, 2002). Daarom moet er steeds een 

fractie nieuwe vezels worden toegevoegd (www.fostplus.be, 30 april 2010). Een hoge 

recyclagegraad impliceert dus niet automatisch een hoge „upcyclegraad‟.  

Samengevat tonen de numerieke gegevens aan dat de recyclagegraad in sterke mate 

verschilt naargelang regio en afvalstroom en dat niet alle materialen worden ingezet in 

hoogwaardige producten. De data vormen weliswaar slechts een eerste indicatie van de 

haalbaarheid van het concept afval is voedsel in de praktijk. In wat volgt bespreken we 

politieke, economische en technische factoren die het slaagpotentieel determineren.  

 

2.3. Het afvalbeleid 

 

In dit onderdeel lichten we de beleidskoers van Europa en Vlaanderen toe, gevolgd door 

enkele kritische beschouwingen hieromtrent. We verduidelijken vooreerst de hiërarchische 

beslissingsniveaus.   

De Europese afvalbepalingen worden via de „kaderrichtlijn afvalstoffen‟ in de lidstaten 

overgenomen (Magnette, 2008). In België is dit een gewestelijke bevoegdheid sinds 1980 

(www.meta.fgov.be10, 9 mei 2010). De federale invloed beperkt zich tot het productbeleid, 

dat een vermindering van milieueffecten doorheen de productlevenscyclus beoogt 

(portal.health.fgov.be11, 9 mei 2010). Het raakvlak tussen de drie niveaus kan als volgt 

worden geïllustreerd: wanneer de Europese Unie bepaalt dat sommige afvalstromen het 

statuut van product12 kunnen krijgen, moeten lidstaten hun wetgeving hierop afstemmen. 

Normaalgezien zijn afvalbeslissingen een gewestelijke bevoegdheid, maar in dit geval dient 

dit te gebeuren in samenspraak met de federale overheid, want die is verantwoordelijk om te 

bepalen wanneer iets een product is (Magnette, 2008). De lokale overheden zijn gebonden 

aan de bepalingen van de respectievelijke gewestelijke uitvoeringsplannen13. 

 

                                                
10 Uit de historiek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. 
11 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van voedselketen en Leefmilieu. 
12 Momenteel wordt dit voor zeven stromen in overweging genomen: puingranulaten, glasscherven, papier, banden, compost, 
textiel en metaal (Magnette, 2008). 
13 Te vinden op: voor Vlaanderen: www.ovam.be; voor Wallionië: environment.wallonie.be; voor Brussel: 

www.leefmilieubrussel.be,  
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2.3.1. De beleidskoers uiteengezet 

In de Europese gemeenschap is het afvalbeleid gebaseerd op een hiërarchische lijst, die 

bepaalt hoe afval idealiter behandeld wordt:  

 ―Source reduction 

 Re-use 

 Recycling14 

 Composting 

 Incineration with energy recovery15 

 Landfill with energy recovery 

 Incineration without energy recovery 

 Landfill without energy recovery‖ (Rasmussen, Visgo, 2005, p. 17)  

 

Deze ordening schrijft voor welke afvalverwerking wordt geprefereerd boven een andere en 

wordt overgenomen in de 3 gewesten (www.belgium.be, 9 mei 2010). Cradle to Cradle houdt 

hier weliswaar een andere visie op na: afval is een gewenst verschijnsel omdat het voedsel 

vormt voor een nieuwe kringloop. De beoogde kringloopwerking steunt op hergebruik en 

100% recycleren (upcyclen), waarbij het verbranden en storten van afval niet langer als een 

oplossing wordt beschouwd omdat de materialen voorgoed verloren gaan (McDonough, 

Braungart, 2002). De hiërarchie van Cradle to Cradle zou dus in essentie bestaan uit slechts 

een trede: consumeer en recycleer zoveel mogelijk afval. 

Om hergebruik en recyclage te bevorderen, kan men enerzijds het sorteer- en 

recycleergedrag van de consument stimuleren of anderzijds de producent met financiële, 

juridische en/of technologische middelen bijstaan. Voornamelijk de eerste aanpak is populair 

in continentaal Europa, waar mensen aangespoord worden om afval aan de bron te sorteren. 

Dit resulteert in een vrij homogene afvalstroom, wat het potentieel van een kwalitatief 

recyclaat verhoogt (OVAM, 2008). 

Ook in Vlaanderen ligt de focus op een consumentgerichte benadering met het selectief 

inzamelen van afvalfracties. Daarnaast wordt milieuvriendelijk consumeren actief gepromoot. 

Het duurzaam aankoopbeleid (green public procurement) van de Vlaamse overheid 

daarentegen is, in vergelijking met buurlanden, betrekkelijk laag. Een overeenkomst tussen 

de Vlaamse gewesten, gemeenten en provincies moet dit bevorderen (OVAM, 2008). De 

producentgerichte ondersteuning is vrijwel gelimiteerd tot het Vlaams Reglement voor 

                                                
14

 Recycling: ―reuse of the collected material in making further packaging‖ (Pearce, 2005, p. 64). 
15

 Recovery: ―both recycling and the incineration of packaging waste with energy recovery‖ (Pearce, 2005, p. 64). 
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Afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA16) dat bepaalde normen oplegt voor een select aantal 

afvalstromen. Deze bepalingen hebben als voordeel dat de kwaliteit wordt gegarandeerd en 

dat, eens voldaan, dit materiaal niet langer als afvalstof wordt beschouwd maar vrij 

verhandelbaar is als secundaire grondstof (OVAM, 2008). Dit is een belangrijke beschouwing 

met het oog op Cradle to Cradle vermits ondernemingen nu, zonder tussenkomst van een 

afvalverwerkingpartner, hun materialen ter recyclage kunnen aanbieden en verkopen. De 

grootste beperking van dit reglement is echter dat enkel de afvalstoffen met het oog op 

gebruik als bouwstof, bodemverbeterend middel of meststof en bodem in aanmerking komen 

(VLAREA, 10 februari 2010). Tot slot bestaan er voor een aantal stromen17 ook verplicht te 

behalen recyclage doelstellingen en wordt een verbrandingsverbod voor recycleerbaar afval 

ingesteld (VLAREA, 10 februari 2010). Dit alles moet de recyclagemarkt bevorderen.  

2.3.2. Kritiek op de beleidskoers 

Het afvalbeleid, met enerzijds een vaste volgorde van afvalverwerkingmethodes, en 

anderzijds een uniform te behalen recyclagedoel, is niet onbetwist. Volgens Rasmussen en 

Visgo (2005) is het onduidelijk op welke basis de volgorde van verwerkingsmethodes is 

opgesteld. Immers, aan elk van de alternatieven zijn er ecologische, sociale en economische 

kosten verbonden. Verbranding van PVC heeft bijvoorbeeld een grotere schadelijke impact 

op het milieu dan storting (Ackerman, 2005). Sommige socio-economische studies wijzen 

bovendien uit dat de kosten niet altijd opwegen tegen de verkregen milieu-baten. Dijkgraaf 

en Vollebergh (2005) geven een overzicht van een aantal studies waaruit blijkt dat de 

afvalhiërarchie herdenking vergt. Immers, de kosten per afvalstroom en per land verschillen 

afhankelijk van de relatieve verwerkingskosten. Het is volgens de auteurs dan ook verkeerd 

om universele recyclagedoelen op te leggen aan alle lidstaten. Daarentegen is het 

aangewezen om een case-by-case aanpak toe te passen, waarbij de geprefereerde 

afvalverwerkingoptie per regio en per afvalstroom wordt bepaald (Rasmussen, Visgo, 2005) 

en dat op basis van zowel ecologische als economische overwegingen (Pearce, 2005). Een 

afvalbeleid dat geen rekening houdt met financiële kosten, is immers niet valabel (Pearce, 

2005, p. 77). In het volgende onderdeel worden enkele economische beschouwingen verder 

uitgediept.  

 

 

                                                
16

 ―VLAREA bundelt de uitvoeringsbesluiten bij het Afvalstoffendecreet. VLAREA moet Vlaanderen ondermeer op weg zetten 

naar een onderbouwd recyclagebeleid. Het geeft een nieuw kader aan voor de recyclage. Het reglement richt zich zowel op 
huishoudelijke als industriële afvalstoffen‖ (www.emis.vito.be/vlarea). 
17 Met name papier, wit- en bruingoed, rubberbanden, autowrakken, accu's en batterijen (VLAREA). 
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2.4. Economische beschouwingen  

 

In deze paragraaf bespreken we enkele economische motieven die de uiteindelijke 

recyclagegraad zullen bepalen. Hiertoe bespreken we eerst de recyclagekosten om 

vervolgens inzicht te verschaffen in de factoren die vraag en aanbod van gerecycleerde 

producten determineren. Tot slot bespreken we of een 100% recyclagegraad economisch 

haalbaar en gewenst is.  

2.4.1. Recyclagekosten  

Recyclagekosten bestaan uit verschillende deelkosten. Vooreerst zijn er aanzienlijke 

transportkosten. Die vloeien voort uit de afstand tussen afvalproductie enerzijds (vaak rond 

steden) en afvalverwerking anderzijds (vaak op een gecentraliseerde plaats, dicht bij de 

productiebron). In 2005 woonde 49% van de wereldbevolking in steden (United Nations 

(UN), 2007) en verwacht wordt dat de stedelijke bevolking zal aangroeien tot ongeveer 80% 

in 2030 (United Nations Population Fund (UNPFA), 2007). Gezien deze toename zou het 

voor bedrijven interessanter zijn om zich dichter te lokaliseren bij de afvalbron, maar men 

kan zich de vraag stellen of dat er daarvoor wel genoeg plaats is. Daarnaast is recyclage, en 

meer specifiek het verzamelen, sorteren en verwerken van afval, vaak een arbeidsintensief 

proces en bijgevolg zijn de loonlasten omvangrijk (Tietenberg, 2006). Zeker in landen met 

hoge loonkosten, zoals bijvoorbeeld België, is deze kostfactor significant. Bovendien zijn de 

processtappen die weinig arbeid vergen kapitaalintensief en dus ook duur (Porter, 2005). 

Hogere kosten leiden tot een minder competitief product.  

Indien de sociale kosten en de milieukosten (externaliteiten) van afvalverwerking en -storting 

mee worden opgenomen in de productprijs, zou recyclage economisch interessanter worden. 

Consumenten zouden meer producten aanbieden voor recyclage wat kan leiden tot 

schaalvoordelen bij de producent die de recyclagekosten kunnen drukken (Tietenberg, 

2006).  

2.4.2. Vraag en aanbod van gerecycleerde producten 

Aan de vraagzijde zullen vele consumenten een gerecycleerd product enkel kopen indien 

het goedkoper is en de kwaliteit behouden blijft (Tietenberg, 2006). Echter, zoals net bleek 

lopen recyclagekosten typisch hoog op.  Daarnaast wordt de kwaliteit vaak, al dan niet 

terecht, als minder gepercipieerd (OVAM, 2008). De vraag naar gerecycleerde producten is 

daarom onzeker.  

Dit gegeven maakt dat de aanbodzijde vaak weifelend tegenover recyclage staat. 

Producenten zullen immers enkel tot meer recyclage overgaan indien er een voldoende 
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grote en stabiele marktvraag bestaat (Tietenberg, 2006). Bovendien staan hoge 

recyclagekosten tegenover schommelende verkoopsprijzen. Samen met het gebrek aan 

afzetmarkten (OVAM, 2008) verhoogt dit de onzekerheid, wat recyclage minder aantrekkelijk 

maakt.  

De overgang naar een efficiënte markt waar vraag en aanbod elkaar vinden, hangt tevens 

af van het consumentengedrag, met name de mate waarin een consument actief afval 

sorteert en/of producten terug aanbiedt voor recyclage (Tietenberg, 2006). Een homogene 

afvalstroom leidt immers tot een betere kwaliteit van de gerecycleerde componenten. Ook 

een continue aanvoer van te recycleren materialen is van belang om recyclage economisch 

interessant te maken (OVAM, 2008). 

2.4.3. Optimale recyclagegraad   

Stijgende grondstofprijzen enerzijds en toenemende afvalverwerkingkosten anderzijds leiden 

ertoe dat recyclage economisch interessanter wordt (Tietenberg, 2006). Bovendien is ook 

het EU beleid op het verhogen van de recyclagegraad gericht. Er wordt daarom algemeen 

verwacht dat deze recyclagetrend zich verder zal doorzetten, wat een positief gegeven is 

voor de Cradle to Cradle visie. Verschillende auteurs vragen zich echter af of een 

recyclageniveau van 100% gewenst is.  

Tietenberg (2006) stelt dat een recyclageniveau van 100% niet per se economisch efficiënt 

is. In een efficiënte markt is het optimale recyclageniveau namelijk een balans tussen 

afvalstorten en recyclage. Het voornaamste argument houdt in dat recyclage weliswaar een 

goede strategie is, maar niet tegen elke kost (Porter, 2005, p.  55). Anders gesteld, is de 

vraag niet ―of‖ maar ―hoeveel‖ we moeten recycleren (Rasmussen, Visgo, 2005, p. 10). 

Immers, vanuit milieu-oogpunt is 100% recycleren gewenst, maar vanuit socio-economisch 

standpunt is dit betwistbaar: wanneer de marginale kosten de marginale baten overtreffen, is 

het economisch interessanter om andere oplossingen te zoeken. Immers, ―in environmental 

policy there is always a very real issue of scarcity of funds and a multitude of competing 

applications. Our resources are limited and we have to choose carefully how to spend them‖ 

(Rasmussen, Visgo, 2005, p. 13). Vermits er meer budget overblijft wanneer men voor de 

economisch voordeligste oplossing kiest, is dit vanuit maatschappelijk oogpunt voordeliger 

voor de samenleving (Rasmussen, Visgo, 2005).  

De optimale recyclagegraad kan men slechts kennen wanneer de kostfuncties gekend zijn 

en het minimum ervan kan worden bepaald (Pearce, 2005). Dit hangt uiteraard af van de 

relatieve kosten-baten analyse per afvalstroom. Het recyclageniveau van aluminium 

bijvoorbeeld is vrij hoog, omdat 95% minder energie nodig is in vergelijking met de ruwe 
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materiaalontginning (Tietenberg, 2006). Daarenboven is de intrinsieke waarde van 

aluminium een extra stimulerende factor. Met andere woorden, sommige materialen (bvb. 

metaal) kunnen tegen relatief lage kosten of hoge voordelen worden verwerkt, andere 

afvalstromen (bvb. plastiek) zijn daarentegen relatief duur om te verwerken.  

De recyclagehoeveelheid kan ook afwijken per gebied omdat de relatieve kosten variëren. 

Determinerende factoren zijn de samenstelling en grootteorde van de afvalstroom, het 

inkomensniveau van de bevolking, de dichtbijheid van afzetmarkten en de kost en 

geschiktheid van de verschillende afvalverwerkingtechnieken in een specifieke regio 

(Rasmussen, Visgo, 2005, p. 17). Een recyclagedoelstelling van 100% beogen op alle 

stromen en in alle regio‟s is daarom economisch niet wenselijk (Porter, 2005). 

Het is duidelijk dat deze kosten-baten afweging niet gemaakt wordt in de Cradle to Cradle 

visie, waar afval voedsel is en alle materialen eeuwig in een kringloop inzetbaar zijn 

(McDonough, Braungart, 2002). Echter, gezien budgettaire beperkingen, is het nodig om ook 

minder milieuvriendelijke keuzes te maken (Rasmussen, Visgo, 2005). Immers, ―too much 

recycling can be just as wasteful as little recycling‖ (Rasmussen, Visgo, 2005, p.  13).  

 

2.5. Technische uitdagingen 

 

Naast het feit dat er een afzetmarkt nodig is voor gerecycleerde producten en dat recycleren 

een economisch rendabele activiteit moet zijn, is een cruciale vraag of het technisch wel 

mogelijk is om materialen 100% te hergebruiken in hoogwaardige toepassingen. We 

bespreken eerst het recyclagepotentieel per materiaalstroom en lichten vervolgens enkele 

implicaties van de wetten van de thermodynamica toe. 

2.5.1. Recyclagepotentieel per materiaalstroom 

In een recent rapport van OVAM (2008)18 worden enkele materiaalstromen en hun 

respectievelijke recyclagepotentieel geanalyseerd. Het rapport en de hieronder 

gedestilleerde aanbevelingen schetsen duidelijk wat momenteel mogelijk is op de markt en 

wat verdere recyclage van de huidige afvalstromen in de weg staat. Dit zijn nuttige 

beschouwingen met het oog op Cradle to Cradle. Al zullen in een C2C economie mogelijks 

andere materialen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 100% recycleerbare 

kunststof als substituut voor papier, toch geeft deze analyse een indicatie van de 
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 „Afzetmarkt voor gerecycleerde materialen bevorderen. Initiatieven in de ons omringende landen. Aanbevelingen voor 

Vlaanderen‟ (2008) (www.ovam.be, 6 april 2010). 
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haalbaarheid van het vooropgestelde upcyclen. Immers, deze materialen zijn wijdverspreid in 

onze economie en ze van vandaag op morgen wegdenken is niet vanzelfsprekend.  

 

Een algemene vaststelling is dat niet alle materialen in dezelfde mate recycleerbaar zijn 

(OVAM, 2008). Bijvoorbeeld, de productie van een kwaliteitsproduct uit schrootmateriaal is 

relatief eenvoudiger voor aluminium dan voor kunststof. Dit komt deels omdat de 

vervuilingsgraad van kunststofproducten hoger ligt en, in tegenstelling tot aluminium, een 

hittebehandeling niet geschikt is om restfracties aan verontreinigde stoffen te verwijderen. 

Immers, de structuur van kunststof wordt vernietigd bij hoge temperaturen (Tietenberg, 2006, 

p. 388). Zelfs in het ideale scenario waarbij de vervuilingsgraad nagenoeg nihil is, zijn niet 

alle reststromen eeuwig bruikbaar. Papiervezels bijvoorbeeld hebben een inherente limiet 

van een aantal recyclagecycli (www.fostplus.be, 30 april 2010; MBDC, 2002). Hieronder 

bespreken we de mogelijkheden en beperkingen van een aantal materiaalstromen.  

 

Puingranulaat: 80% van het puingranulaat wordt gerecycleerd, weliswaar vaak in 

minderwaardige toepassingen. Er is nood aan nieuwe hoogwaardige toepassingen en er 

moet meer klemtoon liggen op Design for Environment (DfE) en het waarborgen van een 

constante kwaliteit.  Ook de strengere wetgeving vormt een hinderpaal (OVAM, 2008). 

Papier en karton: jaarlijks wordt ongeveer 1 miljoen ton oud papier gerecycleerd. 

Afhankelijk van de toepassing (bvb. hoogwaardig tekenpapier vs. laagwaardig kartonnen 

dozen) moet er steeds een variabele fractie nieuwe vezels toegevoegd worden 

(www.fostplus.be, 30 april 2010). Bovendien is er vaak een grote variatie in de kwaliteit. Om 

het recyclageniveau te verhogen wordt er daarom aanbevolen om de consument verder 

bewust te maken van juist sorteergedrag (OVAM, 2008). McDonough en Braungart stellen 

daartegenover dat papier niet ontworpen is om gerecycleerd te worden en het beter is om 

een substituut te gebruiken (McDonough, Braungart, 2002).  Een bijkomend probleem is dat 

cellulose weliswaar een biologische nutriënt is, maar door de aanwezigheid van inkten en 

chemicaliën behandeld moet worden als een technische nutriënt (MBDC, 2002).  

Glas: ook hier ligt de recyclagegraad in België zeer hoog (www.fostplus.be, 30 april 2010). 

De kwaliteit van het ingezamelde glasafval kan echter nog verbeteren, o.a. door de 

consument te sensibiliseren over de ongewenstheid van keramiek, steen en porselein in de 

glasfractie. De toename in kunststofgebruik vormt op termijn een bedreiging voor de 

afzetmarkt (OVAM, 2008).  
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Metaal: er zijn geen (afzet)problemen vastgesteld (OVAM, 2008). Dit ligt hoogstwaarschijnlijk 

aan de intrinsieke materiaalwaarde van metaal die een economische stimulans vormt om 

meer te recycleren.  

Kunststoffen: de enorme verscheidenheid aan kunststof(toepassingen) maakt de recyclage 

van deze afvalstroom complex. Een voldoende hoge kwantiteit van ieder kunststoftype is een 

noodzakelijke voorwaarde om te recycleren, maar de continuïteit van de aanvoer is niet 

gegarandeerd. Bovendien is gescheiden ophaling zeer moeilijk en kostelijk (gesprek met de 

heer Vandevijver, 10 december 2009, Brussel). Kunststofrecyclage kampt tevens met een 

imagoprobleem, voortkomend uit de onzekerheid over de kwaliteit. Daarenboven moeten in 

het kader van de regulering omtrent Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische 

stoffen (REACH19-regulering) extra gegevens worden verzameld die een recyclagebedrijf 

mogelijks niet kan voorleggen (OVAM, 2008). De REACH-regulering verbiedt vanaf heden 

ook het gebruik van bepaalde additieven. Die zijn in het verleden echter wel aan het product 

toegevoegd, wat deze producten momenteel niet geschikt maakt voor recyclage (gesprek 

met de heer Vandevijver, 10 december 2009, Brussel). Al deze belemmeringen staan 

tegenover een relatief lage kostprijs van nieuwe kunststof, wat de beperkte toepassing van 

recyclage kan verklaren.  

Rubber: hoewel er enkele evenwaardige toepassingen bestaan (bvb. loopvlakvernieuwde 

banden), stuit rubberrecyclage op enkele significante hinderpalen. Vooreerst twijfelt de 

consument aan de kwaliteit van gerecycleerd rubber. Daarnaast is er onzekerheid omtrent 

de continue aanvoer van rubber(banden). Een zeer belangrijke belemmering is dat 

gerecycleerde rubberproducten vaak duurder uitvallen dan de respectievelijke producten uit 

primaire grondstof (OVAM, 2008). 

Hout: houtrecyclage vergt dat verduurzaamd hout gescheiden wordt van het andere 

houtafval. Vermits dit niet steeds gebeurt is de kwaliteit van het houtafval, en dus ook het 

recyclaat, variabel. Bovendien leidt de verhoogde vraag naar houtafval met het oog op 

energetische valorisatie (t.g.v. het systeem van de groene stroomcertificaten) tot een tekort 

aan hout bestemd voor recyclage (OVAM, 2008). Dit is een interessant voorbeeld dat 

aantoont dat een systemische aanpak nodig is om tot een duurzame maatschappij te komen.  

Samengevat staan volgende elementen een toename in recyclagegraad in de weg: gebrek 

aan continue aanvoer, variabele kwaliteit van deze aanvoer en het ontbreken van 

hoogwaardige toepassingen. Naast deze technische moeilijkheden zijn ook 
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 Meer informatie op: ec.europa.eu. 
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imagoproblemen, te strenge wetgeving en schommelende prijzen oorzaken die de 

recyclagegraad beperken.  

2.5.2. Wetten van de thermodynamica  

De wetten van de thermodynamica worden algemeen aanvaard als universele natuurwetten. 

De eerste wet, tezamen met het principe van behoud van massa, stelt dat het niet mogelijk is 

om materie en energie te creëren of te vernietigen. Het enige dat kan verdwijnen is de 

kwaliteit van de materie en energie (Nattrass, Altomare, 1999).  

Wat materie betreft, hangt de kwaliteit af van de concentratie en structuur. Omdat materie 

niet kan verdwijnen, verbruiken we de kwaliteit van de materie en niet de materie zelf 

(Nattrass, Altomare, 1999). De kwaliteit neemt af tijdens verbruik omdat volgens de tweede 

wet van de thermodynamica de entropieproductie in een systeem enkel kan gelijk blijven of 

toenemen, met entropie als maat voor wanorde.  Een product met meer entropie is van 

lagere waarde. Bijvoorbeeld, een stalen constructie is gestructureerd en bezit minder 

entropie dan het roest dat vrijkomt na aftakeling. Het roest heeft een hogere entropie en dus 

een lagere waarde (Nattrass, Altomare, 1999). Immers,  

―Because nothing disappears and everything tends to disperse, a carpet turns to dust 

and a car turns to rust, and not the reverse. Dust does not reassemble into a carpet or 

rust into a car. As matter disperses, it loses its concentration, purity and structure – its 

order. Biological and economic value come from concentration and structure‖ 

(Nattrass, Altomare, 1999, p 34) 

Wanneer men opnieuw structuur wil aanbrengen in materialen met hoge entropie, kan dit 

enkel gebeuren via energie-invoer die bovendien van hoge kwaliteit moet zijn. Immers, net 

zoals materie kan ook de kwaliteit van energie verschillen en niet elk kwaliteitstype kan 

worden gebruikt voor om het even welk proces. Elektriciteit is bijvoorbeeld een vorm van 

hoge kwaliteitsenergie die onbeperkt omzetbaar is in arbeid. Warmte daarentegen kan 

slechts in beperkte mate omgezet worden in arbeid. Gedurende het structuuropbouwend 

proces neemt de entropie van de energie toe en neemt de kwaliteit van de energie af (Lucas, 

2005). Gezien de toepassingen van lage kwaliteitsenergie beperkt zijn, is het aangewezen 

om rationeel om te springen met hoge kwaliteitsenergie (Lucas, 2005).  

De vraag is of er wel voldoende energie beschikbaar is om alle materialen 100% te 

recycleren, want zowel de hernieuwbare als de niet-hernieuwbare energiehoeveelheid is 

momenteel beperkt. Tot wanneer er voldoende hernieuwbare energie is, zal men de 

uitputting van energieproducerende voorraden (zoals bvb. olie) moeten afwegen tegen de 

uitputting van productiematerialen (zoals bvb. zink).  
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Een andere formulering van de tweede wet van de thermodynamica stelt dat energie de 

neiging heeft om zich te verspreiden. Dit geldt echter ook voor materie. Er zit immers energie 

ingesloten in materie, bijvoorbeeld onder de vorm van chemische bindingen en met de 

verspreiding van energie zal de fysische materie zich ook verspreiden (Brady, 2005). Dit 

impliceert dat er, vroeg of laat, altijd een deel van het materiaal in de omgeving vrijkomt 

(Nattrass, Altomare, 1999). Deze implicatie zet een kanttekening bij de stelling dat toxische 

materialen in se kunnen worden gebruikt, zolang de stof effectief in een gesloten kringloop 

circuleert en terugkomt tot bij de fabrikant (McDonough, Braungart, 2007). Immers, volgens 

deze natuurwet zal er steeds een fractie toxische substantie vrijkomen in de omgeving 

(Cuginotti et al., 2008).  

Samengevat kent de implementatie van de technische kringloop zowel economische als 

technische hinderpalen. Recyclage is duur en er zijn veel onzekerheden aan zowel vraag- 

als aanbodzijde. Bovendien leggen de wetten van de thermodynamica limieten op aan de 

recycleerbaarheid van technische nutriënten. Deze wetten stellen dat de kwaliteit van 

materie en energie enkel gelijk kan blijven of afnemen gedurende gebruik. Wanneer je deze 

kwaliteit terug wil herstellen, i.e. structuur geven, is er zeer veel energie nodig. De 

beschikbare energievoorraden zijn echter beperkt. Deze economische en technische 

beperkingen staan een recyclagegraad van 100% in de weg: ―Many industrial wastes cannot 

be economically recycled. The reason, very briefly, is that wastes are the most degraded 

forms of matter. (…) Hence, the idea that some industry can always be found (or created) to 

consume another industry‘s wastes (…) is naïve.‖ (Ayres, 2004, p. 428)  

 

2.6. Biologische kringloop 

 

Tot hiertoe werd de technische kringloop behandeld, die volgens de Cradle to Cradle visie 

gesloten kan worden door middel van upcyclen. De bovenstaande analyse wees echter uit 

dat 100% recycleren geen evidentie is. Een alternatief bestaat er in om meer biologische 

nutriënten te gebruiken. Momenteel wordt er al actief gecomposteerd (Figuur 6) wat 

veelbelovend is voor de implementatie van de biologische kringloop.  Echter, ook deze 

kringloop kent zijn beperkingen. We zullen hieronder verduidelijken waarom dit zo is.  

2.6.1. Zijn biologische nutriënten gezond?  

Een essentieel element in de Cradle to Cradle visie is dat afval niet het probleem is, maar 

wel de kwaliteit er van. ―An eco-effective approach takes the position that the quantity of the 

emissions is not the problem, it is the quality of the outputs that must be addressed by 

making the emissions healthy‖ (McDonough, Braungart, 2007, p. 1342). Met andere woorden 
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―healthy waste is good‖ (McDonough, Braungart, 2007, p. 1342). Volgens Reijnders (2008, p. 

1138) worden ―biologische nutriënten20 als intrinsiek gezond beschouwd in de Cradle to 

Cradle visie‖. Na onderzoek van deze stelling concludeert hij dat biologische nutriënten niet 

in alle omstandigheden als „gezond‟ of „goed‟ te beschouwen vallen (Reijnders, 2008).  

Vooreerst bevatten sommige biologische materialen reeds toxische stoffen, waardoor er 

geen sprake kan zijn van „gezond afval‟ (Reijnders, 2008, p. 1140). Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer er schadelijke pesticides zijn gebruikt in het verleden (Ackerman, 2005). 

Echter, zelfs indien we dit aspect buiten beschouwing laten, kan biodegradatie negatieve 

effecten hebben op zowel water, bodem als lucht Reijnders (2008). Hij gebruikt de invloed 

van nitraten en fosfaten, twee elementen die in elk organisme aanwezig zijn, als voorbeeld 

om dit aan te tonen. Tijdens bio-degradatie komen deze elementen in „biogeochemische‟ 

cycli terecht. Een verhoogde input van nitraat en fosfaat in deze cycli kan leiden tot een 

verandering van het lokale ecosysteem, waarbij sommige soorten verdrongen worden en 

andere soorten floreren. Tot deze laatste categorie behoren bijvoorbeeld algen, waarvoor 

een verhoogde aanwezigheid op oppervlaktewater kan worden verwacht (Reijnders, 2008, 

p. 1139). Een verhoogd nitraatgehalte kan ook schadelijke gevolgen hebben voor de 

menselijke gezondheid via het grondwater, bijvoorbeeld een toename van de „blue baby‟21 

ziekte (Reijnders, 2008, p. 1139). Ook de bodem kan aangetast worden door de verhoogde 

concentraties met als gevolg dat de diversiteit zal afnemen (Reijnders, 2008, p. 1139). Dit is 

in scherp contrast met de Cradle to Cradle visie, waar diversiteit en herstel van het lokale 

ecosysteem naar voren wordt geschoven (McDonough, Braungart, 2002; Braungart et al., 

2007).  

Het is tevens niet gegarandeerd dat substitutie van technische nutriënten door biologische 

nutriënten een positieve impact heeft op de lucht. Als voorbeeld haalt Reijnders de 

substitutie van fossiele brandstof door biobrandstof aan. Stijgend verbruik van biologische 

nutriënten kan, net zoals technische nutriënten, leiden tot CO2 toenames. Het effect hiervan 

op het klimaat kan even groot of zelfs groter zijn in vergelijking met technische nutriënten 

(Reijnders, 2008).  

Reijnders (2008) nuanceert zijn analyse door toe te voegen dat sommige biologische 

nutriënten in bepaalde omstandigheden wel als „gezond‟ of „goed‟ kunnen beschouwd 

worden. Dit is het geval wanneer er een lokaal tekort is aan een bepaalde nutriënt en een 

                                                
20

 In Cradle to Cradle worden biologische nutriënten gedefinieerd als: “biodegradable materials (or the result of biodegradation  

processes) posing no immediate or eventual hazard to living systems that can be used for human purposes and be safely 

returned to the environment to feed biological processes” (McDonough, Braungart, 2007, p. 1342).  

21
 Medische term: cyanosis: “blauwachtige verkleuring van de huid ten gevolge van een abnormaal hoog percentage aan 

gereduceerd hemoglobine in het bloed” (www.mijnwoordenboek.nl, 30 april 2010).  
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toename ervan gewenst is. Dit verschilt echter voor alle organismen, afhankelijk van de 

omgevingscontext. Een biologische nutriënt kan dus niet automatisch als „gezond‟ of „goed‟ 

beschouwd worden.  

2.6.2. Gevolgen van een gebruikstoename van biologische nutriënten 

Een sterke toename in het gebruik van biologische nutriënten brengt verscheidene 

beschouwingen mee die men niet over het hoofd mag zien. Vooreerst kunnen er 

zogenaamde rebound-effecten optreden: hoewel de producten in se goed zijn, kunnen ze bij 

te hoog gebruik schadelijke effecten met zich meebrengen (Malcorps, 2008). Dit komt omdat 

elke stof bij voldoende hoge concentratie toxisch is (Martens, Amelung, 2007). De 

milieugezondheid hangt dus af van het totale volume en de concentratie van de biologische 

nutriënten die in de natuur worden achtergelaten. Echter, de effecten van verhoogde 

concentratie worden pas vertraagd waargenomen, wat de complexiteit verhoogt om in te 

schatten vanaf welke concentraties negatieve gevolgen optreden (Broman, Holmberg, 

Robèrt, 2000). Wanneer het gebruik en vervolgens dispositie van biologische stoffen verder 

stijgt, wordt ook het ruimtelijk aspect belangrijk. Er moet immers voldoende plaats zijn om 

deze stoffen te laten composteren, wat tot infrastructurele problemen kan leiden (Thorpe, 

2007). Bovendien is de regeneratietijd van sommige nutriënten betrekkelijk lang. Sommige 

boomsoorten bijvoorbeeld hernieuwen zichzelf pas na 100 jaar. De manier waarop men met 

deze grondstoffen omgaat, zou verschillend moeten zijn van materialen die reeds na een 

seizoen of een jaar hernieuwen. Deze aspecten worden volgens Thorpe (2007) onvoldoende 

belicht in Cradle to Cradle. Sterker nog, volgens Ayres (2004, p. 427) is niet al het biologisch 

afval voedsel voor een ander organisme: “This is true, essentially, only for carbon-based 

organic materials, and especially, the well-known carbon-oxygen cycle.” Als voorbeeld bij 

uitstek geldt petroleum, dat eigenlijk een geaccumuleerde voorraad van niet-recycleerbaar 

biologisch afval is.  

Kortom, een toename van biologische nutriënten is niet zonder ecologische gevolgen. Het 

feit dat biologische nutriënten circuleren in een cyclus, is geen voldoende voorwaarde om 

negatieve effecten te voorkomen:  

―Both the occurrence of negative effects due to increased emissions of ‗biological 

nutrients‘ and the occurrence of hazardous substances in biological materials suggest 

that there is often a case for management of natural materials in a way that tries to 

minimize negative impacts‖ (Reijnders, 2008, p. 1140).  

Het minimaliseren van negatieve effecten is nochtans wat de Cradle to Cradle visie verwerpt. 

C2C staat immers voor „do good instead of less bad‟ (McDonough, Braungart, 2002, 

Braungart et al., 2007). Dit is, wat betreft biologisch nutriënten, enkel mogelijk wanneer het 
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gebruik ervan aangepast is aan lokale omstandigheden. De terugkeer naar een lokaal 

systeem (McDonough, Braungart, 2002) is vanuit dit opzicht essentieel.  

 

2.7. Conclusie 

 

Het concept dat afval terug voedsel vormt voor een nieuwe kringloop, is een fundamenteel 

element in C2C. In dit onderdeel hebben we het potentieel om deze visie te realiseren in 

zowel de technische als biologische kringloop getoetst aan politieke, economische en 

technische factoren. Vooreerst hebben we de huidige recyclagesituatie geschetst waaruit 

blijkt dat België hoog scoort in vergelijking met andere landen. Dit vloeit voort uit het 

gevolgde beleid, dat gebaseerd is op een hiërarchische lijst met afvalverwerkingsmethoden. 

Deze volgorde is echter niet onbetwist omdat de economische kosten en milieubaten niet 

steeds tegen elkaar opwegen. Dit leidde tot de vaststelling dat het behalen van een 100% 

recyclageniveau economisch niet wenselijk is. Immers, de manier waarop ons huidig 

systeem georganiseerd is zou leiden tot significant hoge recyclagekosten, wat maakt dat de 

optimale efficiënte recyclagegraad niet op 100% ligt. Het succes hangt ook af van de 

bereidheid van de consument om gerecycleerde producten werkelijk als evenwaardig te 

beschouwen.  

Daarnaast beperken technische hinderpalen het behalen van een 100% recyclageniveau. 

We identificeerden een aantal factoren die een verdere recyclage belemmeren, zoals de 

variabele kwaliteit en het gebrek aan continue aanvoer. Sommige afvalstromen hebben 

weliswaar meer potentieel tot recycleren dan andere. Zo is glas in hoge mate recycleerbaar, 

terwijl dit bij kunststof moeilijk is. Echter, vaak ontbreken er hoogwaardige toepassingen, wat 

nochtans een essentiële vereiste is om materialen eindeloos in technische kringlopen te 

doen circuleren. Bovendien moet er, in navolging van de wetten van de thermodynamica, 

voldoende energie beschikbaar zijn en zolang er niet voldoende groene stroom is, zal men 

een afweging moeten maken tussen welke grondstoffen men laat uitputten: de materialen 

gebruikt in producten of de grondstoffen gebruikt om energie te winnen.  

Ook het realiseren van de biologische kringloop in de huidige productiecontext brengt 

beperkingen met zich mee. Vooreerst kan het verhogen van het aantal biologische nutriënten 

een negatieve impact hebben op het milieu. Men moet in sterke mate rekening houden met 

lokale, contextspecifieke omstandigheden. Bovendien is de capaciteit van de aarde om deze 

biologische, hernieuwbare nutriënten te verwerken en te regenereren beperkt in tijd en 

ruimte. Met andere woorden, hoewel de hoge compostgraad aangeeft dat een biologische 
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Cradle to Cradle kringloop potentieel heeft tot slagen, moet ook met hernieuwbare 

biologische nutriënten duurzaam en bedachtzaam  worden omgesprongen.  
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 HOOFDSTUK 3: Implicaties van het sluiten van de kringloop op 

de logistieke en productieorganisatie 

 

3.1. ‘Logistieke en productieorganisatie’ in Cradle to Cradle 

 

Wanneer we het in een bedrijfeconomische context over de implementatie van Cradle to 

Cradle hebben, denken we in de eerste plaats aan het terugnemen van producten om die te 

herwerken tot nieuwe producten. Om materiaal te recupereren, is het nodig dat de 

(technische) kringloop wordt gesloten, wat aanpassingen in de productie en logistieke 

organisatie van een bedrijf vereist. C2C behandelt deze bedrijfsspecifieke aanpassingen 

niet. Dit aspect van C2C implementatie is echter zeer relevant, wat onze keuze verantwoordt 

om dit hoofdstuk op te nemen in ons onderzoek.  

Dit hoofdstuk bevat vier onderdelen. We beginnen met C2C te plaatsen naast bestaande 

recyclage en gesloten kringloop praktijken. Vervolgens maken we een kosten-batenanalyse 

van de productie- en de logistieke implicaties van productterugname. In het daaropvolgende 

onderdeel bespreken we welke onzekerheden meespelen bij het terugnemen van producten 

en welke gevolgen deze onzekerheden met zich meebrengen. Tenslotte belichten we welke 

rol de schaal van de onderneming speelt bij de implementatie van C2C.  

 

3.2. Plaatsing Cradle to Cradle naast bestaande praktijken 

 

Cradle to Cradle is niet de eerste visie die denkt aan een kringloopeconomie en het 

hergebruiken van materialen. In de praktijk zijn al enkele bedrijven te vinden die zich 

toeleggen op deze principes. We zullen kort deze domeinen definiëren en dan hun plaats in 

het C2C concept verduidelijken.  

Een eerste relevant domein is Reverse Logistics, wat we vanaf nu zullen vertalen als retour 

logistiek (Verweij, 2008). Deze discipline binnen supply chain management omvat dat deel 

van het logistieke netwerk dat instaat voor het ophalen, de inspectie, het sorteren en het 

verwerken van producten die terugstromen van de consument naar de producent, 
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afvalverwerker of grondstoffenleverancier (Srivastava, 2007). Fleischmann et al. merken op 

dat enkel het eerste deel van de retour logistiek, i.e. de productinzameling, tegengesteld is 

aan de traditionele productieketen. Daarna wordt, net zoals in de traditionele productieketen, 

in elke schakel van de keten waarde toegevoegd aan het afgedankte product op zijn weg 

van de consument terug naar de producent (Fleischmann et al., 2000).  

Een tweede belangrijke domein beslaat de Closed Loop Supply Chain.  Dit begrip omvat 

de aggregatie van de traditionele voorwaartse supply chain met de retour logistiek (Guide, 

Van Wassenhove, 2002, p. 26). Samen vormt dit een gesloten kringloopmodel waar niet 

enkel aandacht wordt besteed aan hoe de producten naar de consument stromen, maar ook 

aan wat er gebeurt met de producten aan hun levenseinde. Een bekend voorbeeld van een 

industrie die een gesloten kringloop tracht te hanteren is de auto-industrie, die al 

automotoren terugneemt sinds 1920 (Guide et al., 2003). 

Verder is ook een toelichting van Green Supply Chain Management interessant. Hier wordt 

milieubewust handelen in de supply chain geïntegreerd (Srivastava, 2007). De gelijkenissen 

met de C2C filosofie zijn aanzienlijk. In beide gevallen besteedt men aandacht aan het 

product ontwerp, het duurzaam gebruik van grondstoffen, het gebruik van groene stroom en 

de terugname van producten. Wel besteedt men hier aandacht aan het gebruik van groen 

transport, wat bij C2C niet concreet aan bod komt. 

We stellen vast dat de verschillende elementen uit deze 3 visies in C2C geïntegreerd zitten. 

Elementen zoals het terugbrengen van de producten, de nadruk op het productontwerp en 

het werken met groene stroom vinden we zowel terug in C2C als in deze domeinen.  

 

3.3. Alternatieve scenario’s bij productterugname  

  

In tegenstelling tot de voorwaartse supply chain waar producten met een uniforme kwaliteit 

het bedrijf verlaten, kunnen retourproducten in verschillende modi worden aangeboden, 

afhankelijk van het gebruik en levensduur van het product. Het is nuttig om de alternatieve 

scenario‟s die dit met zich meebrengt te beschouwen. Een overzicht van deze stromen is 

weergegeven in Figuur 8. 

(1). Sommige producten worden teruggenomen voor reparatie. Dit heeft bijvoorbeeld 

betrekking op producten met garantie, of algemener gesteld producten die te vroeg 

een defect vertonen (Srivastava, 2007).  



 
50 

 

(2). Een tweede klasse bevat alle stromen die enkel een oppervlakkige bewerking 

behoeven. Dit doelt op producten die aan het einde van hun gebruik zichtbaar niet 

meer nieuw zijn, maar niet volledig opnieuw moeten worden geproduceerd. Bij deze 

producten is een opknapbeurt of bijvoorbeeld een nieuwe stoffering voldoende om 

daarna weer als nieuw verkocht te worden (Srivastava, 2007).  

(3). Bij een ander soort praktijken wordt het product uiteengehaald en kunnen sommige 

componenten worden verhandeld op de markt voor aparte onderdelen (Srivastava, 

2007). Dit heeft zijn nut bijvoorbeeld al bewezen in de auto-industrie, waar de auto‟s 

aan het einde van hun gebruik nog duurzame onderdelen bezitten die in goede staat 

zijn om hergebruikt te worden (Seitz en Peattie, 2004).  

(4). Bij een vierde categorie worden de producten uiteengehaald en zullen de onderdelen 

worden gebruikt om nieuwe producten te maken (Srivastava, 2007).  

(5). Een laatste mogelijkheid die wordt geïllustreerd is recycleren, waar de onderdelen 

van het product na het uiteenhalen tot grondstof worden verwerkt. De grondstof komt 

vervolgens bij de fabrikant of bij de grondstoffenleverancier (Srivastava, 2007).  

 

 

Figuur 8: Schematisch overzicht productterugname (Srivastava, 2007, p. 539). 
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We merken op dat er onderaan de figuur een pijl staat die een afvalstroom representeert (6). 

Die vertegenwoordigt de grondstoffen die men op geen enkele manier kan hergebruiken en 

dus afval zijn. In theorie mag er bij C2C geen afval zijn want afval is steeds voedsel voor een 

volgende cyclus (McDonough, Braungart, 2002). In realiteit zullen er bij activiteiten zoals 

transport, ontmanteling en productie echter steeds grondstoffen verloren gaan en zal er altijd 

een afvalstroom aanwezig zijn (van der Moolen, 2008). 

Kortom, in een C2C economie komen voornamelijk de stromen 1 tot 5 voor. Onze conclusies 

betreffende de invloed van op de productie en de logistieke keten zijn dan ook gebaseerd op 

de bevindingen over deze 5 stromen.  

 

3.4. Kosten-batenanalyse  

 

C2C-peetvader McDonough (VPRO, 2006) stelt dat we uiteindelijk zullen evolueren naar een 

kringloop economie, omdat “afval eigenlijk dom is”. Hoewel dit intuïtief eerder logisch lijkt, is 

het aangewezen deze stelling te onderzoeken in een bedrijfstechnische context. Het lijkt ons 

waar dat het meeste afval nog een potentiële materiële waarde bezit. Echter, het meeste 

afval moet momenteel verschillende verwerkingsstappen ondergaan en worden verplaatst 

naar de juiste partij die iets met dit materiaal kan doen. Zo moet er een georganiseerd 

omgekeerd distributiesysteem worden opgebouwd en de kosten van ophalingen transport 

kunnen hoog oplopen. Deze twee elementen zijn immers de grootste obstakels voor de 

recyclage-industrie (Lancioni, 1994). De aanzienlijke kosten die dit met zich mee brengt 

kunnen tot gevolg hebben dat het economisch gezien aangewezen is om sommige 

materialen weg te werpen.  

Dat bedrijven zich in terugname activiteiten zouden engageren louter als een betoog van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onrealistische verwachting (Guide, Van 

Wassenhove, 2002). Zelfs het gegeven dat het terugnemen van producten vanuit een 

technisch oogpunt mogelijk is, impliceert nog niet dat het wenselijk is voor de onderneming 

om dit te doen (Beullens, 2005). Men moet in rekening brengen dat duurzame oplossingen in 

sommige gevallen nooit winstgevend zullen zijn, hoe intelligent of innovatief het business 

model ook moge zijn (Guide et al., 2003, p. 2). Waarom dit zo is, willen we in de volgende 

paragrafen verduidelijken. 

Het is dus interessant om een licht te werpen op de kosten- en batenposten die optreden op 

het gebied van logistiek en productie. Deze kosten verschillen per product en per situatie en 

zijn van vele factoren afhankelijk. Dit onderdeel geeft de lezer een algemeen inzicht met 
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welke kosten men rekening moet houden en welke baten optreden bij implementatie van een 

gesloten kringloop.  

3.4.1. Kosten 

3.4.1.1. Opbouw logistieke network 

De implementatie van productterugname vereist een gepaste logistieke infrastructuur voor 

de retourstroom van gebruikte producten. Bij deze implementatie kan het bedrijf twee 

richtingen uitgaan. Als eerste optie kan het bedrijf kiezen voor single-brand recycling, waar 

de producten terugkeren naar het bedrijf zelf. Als tweede optie kan men kiezen voor 

multibrand of multisector recycling, waar producten samen met andere producten worden 

teruggebracht naar recyclagecentra. De twee opties worden hieronder afzonderlijk 

behandeld. Figuur 9 biedt ter verduidelijking een schematische voorstelling. 

 

 

Figuur 9: Mogelijkheden bij het organiseren van een retour logistieke organisatie . 
 

Single-brand recycling 

Indien een onderneming beslist om zijn producten naar het bedrijf te laten terugkeren, komt 

het voor de keuze te staan de terugname activiteiten zelf te organiseren of ze uit te besteden 

aan een logistieke dienstverlener. Deze beslissing wordt voorafgegaan door een uitgebreide 

economische analyse van de kosten en baten van deze activiteiten voor het individuele 

bedrijf (Buellens, 2005). Gegeven dat de retour supply chain niet tot de kernactiviteit van de 

onderneming behoort, kan het aangewezen zijn om deze activiteit uit te besteden (Guide et 

al., 2003). In dat geval wordt een logistieke dienstverlener ingezet die instaat voor de ophaal 

van de producten. Zo worden grote investeringen vermeden die nodig zijn bij de opstelling 

van dit nieuwe distributienetwerk. Mogelijks is het aangewezen om de terugneemactiviteiten 
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in eerste instantie uit te besteden, om die daarna zelf stapsgewijs te organiseren (Buellens, 

2005). Dit kan de drempel verlagen om naar een retour logistiek over te stappen. 

Daarnaast kan het bedrijf kiezen om deze logistieke organisatie zelf op te bouwen. De 

onderneming is dan verantwoordelijk voor het in werking stellen van ophaaldiensten, 

verwerkingscentra, opslagruimtes en transportnetwerken. In vele gevallen wordt het retour 

logistieke netwerk niet van nul opgebouwd, maar vertrekt men bij het bestaande logistieke 

netwerk. Zo kan de aanwezige infrastructuur zoals opslagruimtes, distributiecentra en 

vrachtwagens worden ingezet om producten terug te nemen (Srivastava, 2007).  

Multibrand of multisector recycling 

Als tweede alternatief kunnen verschillende productstromen samen worden opgehaald en 

gerecycleerd. Men spreekt over multibrand recycling als verschillende merken samenwerken 

bij de terugname en recyclage en over multisector recycling indien wordt samengewerkt 

tussen verschillende sectoren (Jorritsma, 2008). Welke producten eerder in aanmerking 

komen voor multibrand of multisector recycling kan worden voorspeld aan de hand van de 

productwaarde: voor hoogwaardige producten kan een eigen merkspecifieke retourstroom 

rendabel worden ingericht, terwijl men voor laagwaardige producten meer naar een 

generieke retourstroom zal neigen (van der Moolen, 2008). Bij producten met een lage 

materiaalwaarde zal het teruggewonnen materiaal immers niet noodzakelijk worden gebruikt 

in hetzelfde product maar naar grondstoffenleveranciers worden overgebracht. Door de nood 

aan gevorderde technologische apparatuur voor de recyclage is de investeringskost bij deze 

producten hoger in relatie tot hun materiaalwaarde. Om de operaties rendabel te maken 

moeten er bijgevolg grote volumes worden verwerkt om schaalvoordelen uit te buiten 

(Srivastava, 2007). Indien men alle producten gescheiden zou terughalen, zou men te veel 

nieuwe dunne stromen creëren, met veel inefficiëntie en een erg complexe logistiek netwerk 

als gevolg (Jorritsma, 2008). 

Een passend voorbeeld van multibrand recycling is het ‗reuse a shoe‘ project van Nike: 

zowel Nike schoenen als andere sportschoenen worden verwerkt tot 3 eindcomponenten 

(www.nikereuseashoe.com, 3 september 2009). Op deze manier kan Nike schaalvoordelen 

realiseren, wat op lange termijn ook kan leiden tot een competitief voordeel. Deze strategie is 

geschikt voor Nike, omdat de gebruikte materialen relatief uniform zijn over de verschillende 

merken heen en omdat de scheidingstechnieken de verschillende fracties kunnen scheiden 

tot op vrij hoge nauwkeurigheid. Dit is echter niet voor elk type producten mogelijk. We 

kunnen ons indenken dat Herman Miller bijvoorbeeld weinig voordeel heeft bij het ophalen 

van Steelcase stoelen omdat de gebruikte componenten en materialen kunnen verschillen.  

http://www.logistiek.nl/gebruikers/id8779-Bas_van_der_Moolen.html
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Onder deze noemer valt het concept van Intelligent Materials Pooling (Braungart, 2002; 

Braungart et al., 2007). Hierbij houdt een centrale actor, de „material bank‘, de grondstoffen 

in bezit en kunnen geassocieerde bedrijven deze materialen gebruiken en na recyclage 

terugbrengen. Of dit potentieel ook effectief wordt gerealiseerd, hangt af van het „specific 

material metabolism‘, met name de relatie tussen de materiaalherwinning- en recyclagekost 

enerzijds en de kost voor afvaldumping en ontginningskosten anderzijds (Braungart, 

McDonough, 2007, p. 1347). 

Ook containerparken kunnen met multibrand recycling worden geassocieerd. Hier worden 

producten per type verzameld en werkt men met grote stromen gelijkaardige materialen. De 

producten kunnen vervolgens naar een recyclage-instelling worden gebracht, die op hun 

beurt de grondstofleveranciers worden van de verkregen materialen.  

3.4.1.2. Transportkosten 

Een belangrijke kost is de transportkost, die bij recyclagepraktijken dikwijls van dezelfde orde 

is of zelfs groter dan de verwerkingskost (Bettac et al, 1999). De locatie van de 

verwerkingscentra is belangrijk omdat het in sterke mate de hoeveelheid benodigd transport 

beïnvloedt. Het afval zal zich immers meestal dicht bij de consument concentreren, terwijl de 

verwerkingscentra vaak op een gecentraliseerde plaats gelegen zijn (Tietenberg, 2006). De 

logistieke opbouw zal met andere woorden de transportkosten bepalen. Dit onderlijnt het 

belang van een efficiënte supply chain en een weldoordachte manier om het product terug bij 

de producent te krijgen. Het is belangrijk om bij het terugbrengen van de goederen het aantal 

wegkilometers binnen de perken te houden.  

3.4.1.3. Productie-aanpassingen 

Wanneer men nieuwe producten wil vervaardigen uit terugkomende producten moet ook het 

productieproces aanpassingen ondergaan. Het klassieke productieproces begint doorgaans 

bij ruwe grondstoffen of onderdelen. In het geval van Cradle to Cradle begint men met 

gebruikte producten en deze moeten dus eerst worden uiteengehaald en/of bewerkt. Dit is 

echter niet zo als producten in generieke stromen tot bij een grondstoffenleverancier worden 

gebracht, zoals bij multibrand of multisector recycling. In dat geval koopt de producent de 

herwonnen grondstoffen van de grondstoffenleverancier en hoeft er niets te veranderen aan 

het originele productieproces (Seitz, Peattie, 2004).  

3.4.1.4. Arbeidskosten  

Het productieproces, dat gekoppeld gaat met het terugnemen en recycleren van producten, 

is arbeidsintensief. Sommige toepassingen van ontmanteling, inspectie en testen zijn niet 

vatbaar voor automatisering. Dit heeft tot gevolg dat er waarschijnlijk meer werkkrachten 
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nodig zijn en betekent dus een extra loonkost. Daarbovenop moeten de arbeiders soms veel 

kennis vergaren over de verschillende productgeneraties en over verscheidene 

vaardigheden bezitten om producten te ontmantelen (Seitz, Peattie, 2004). Dit is bijvoorbeeld 

relevant in de auto-industrie waar de arbeidskosten hoger zijn bij herfabricage dan bij de 

conventionele fabricage. Er is soms ook nood aan geschoolde arbeiders voor het 

uiteenhalen en de inspectie. Kortom, de arbeidskosten vormen een significante factor bij het 

bepalen van de winstgevendheid van de terugname (Seitz, Peattie, 2004).  

3.4.2. Baten 

3.4.2.1. Materiaalwaarde 

Tegenover de zonet besproken kosten, is de waarde van de gerecupereerde materialen 

een mogelijke opbrengstenpost. Afhankelijk van de waarde van de materialen, is het 

rendabel om de terugkerende grondstoffen te recycleren en vervolgens te hergebruiken. 

Samen met een verminderde nood aan nieuwe grondstoffen, leidt dit tot een kostenverlaging 

(Srivastava, 2007).  

De opportuniteit om kosten te besparen is dus afhankelijk van de intrinsieke materiaalwaarde 

die kan worden gerecupereerd in verhouding tot de relatieve recyclagekosten. Dit doet 

vermoeden dat het terugnemen enkel een haalbare kaart zal zijn bij producten waarvan de 

materiaalwaarde voldoende hoog is (Reimer et al, 2000). Dit is bijvoorbeeld zo bij de meeste 

elektronische producten, waar de omzet, gecreëerd door het terugwinnen van de metalen, 

dikwijls groot genoeg is om de terugname en recyclage te financieren (Reimer et al, 2000). 

Ook andere producten waarvan de materialen steeds zeldzamer en dus duurder worden, 

zoals bij enkele metalen, zouden volgens deze logica beloftevol moeten zijn wat betreft hun 

toekomst als C2C product. Dit laat echter een grote klasse producten die in omloop zijn 

minder beloftevol achter. Immers, in een Cradle to Cradle wereld circuleren alle producten in 

een kringloop, ook die producten gemaakt van materialen met een lage marktprijs. Deze 

producten zullen eerder in grote stromen worden teruggehaald. De kosten om de producten 

door elk individueel bedrijf terug te laten halen zullen in dit geval namelijk te groot zijn. 

 

3.5. Onzekerheid bij terugname 

 

Een grote moeilijkheid bij het terugnemen van producten is de onzekerheid rond de terug te 

nemen producten. In dit onderdeel lichten we de onzekerheden toe, alsook welke implicaties 

deze hebben. 
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We baseren ons hierbij op Buellens (2005), die de onzekerheid van productterugname in 4 

aspecten opsplitst: kwaliteit, variëteit, timing en hoeveelheid van  producten. 

3.5.1. Onzekerheid betreffende kwaliteit 

Variëteit in de kwaliteit is een belangrijk oorzaak voor complexiteit bij de test- en 

evaluatiefase alsook bij het uiteenhalen van producten (Guide Jr et al., 2003). Tussen 

verschillende producten kan de kwaliteit echter sterk verschillen en afhankelijk van product 

tot product kan ze het herwinnen van de materialen bemoeilijken. De kwaliteit van het 

teruggenomen product zal in sterke mate mee worden bepaald door de manier waarop de 

consument het product gebruikt heeft: sommige consumenten zullen het product met meer 

zorg aanwenden dan anderen (Guide Jr et al., 2003).  

3.5.2. Onzekerheid betreffende variëteit 

Ten tweede zorgt de variëteit onder de teruggenomen producten voor extra moeilijkheden bij 

de organisatie. Het productontwerp wordt immers veel aangepast omdat men zo een product 

permanent kan verbeteren. Daarnaast worden ook nieuwe producten ontwikkeld, wat een 

belangrijk aspect betekent voor het behouden van de competitieve sterkte (Seitz, Peattie, 

2004). Echter, hoe meer verschillende soorten producten een bedrijf produceert en wil 

terugnemen, hoe ingewikkelder de logistieke en productieorganisatie. In een normaal 

fabricageproces neemt men één generatie producten in beschouwing en alle 

productiefactoren zijn afgesteld op deze generatie producten. Bij productterugname kan men 

daarentegen worden geconfronteerd met verschillende productgeneraties tegelijkertijd. Deze 

productproliferatie vormt een extra dimensie waar men rekening mee moet houden (Seitz, 

Peattie, 2004). Beullens (2005) stelt dat vooral bij elektrische producten en elektronica de 

productproliferatie een hindernis is bij het herfabriceren en recycleren. Deze klasse 

producten evolueren namelijk aan een hoge snelheid en innovatie is hier erg belangrijk. 

We kunnen ons een idee vormen van hoe dit bijvoorbeeld ook bij de C2C stoel van Herman 

Miller voor moeilijkheden zou zorgen. Wanneer het bedrijf binnen een tiental jaren stoelen 

terugneemt, zal het over de jaren heen het design hebben aangepast en nieuwe variaties op 

het basismodel hebben ontworpen. Herman Miller zal met deze tijdsdimensie rekening 

moeten houden, door bijvoorbeeld componenten van elke generatie in voorraad te houden. 

3.5.3. Onzekerheid betreffende timing en hoeveelheid 

Ten derde is de timing van de terugkomende producten een cruciaal probleem. Seitz en 

Peattie (2004) stellen dat de gebruiksduur een niet te voorspellen gegeven is. Daardoor is 

het moeilijk om informatie te verzamelen over wanneer welke producten zullen terugkomen. 

Dit is nochtans van cruciaal belang bij het opstellen van het productieproces en de logistieke 
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organisatie. Productontwikkelaars moeten daarom een zo goed mogelijk beeld hebben van 

hoe lang het product gemiddeld zal meegaan (Seitz, Peattie, 2004). Door de moeilijkheid bij 

het voorspellen van de timing van de terugkerende producten, is men gedwongen een buffer 

te voorzien aan de hand van extra voorraden, die de fluctuaties van het aanbod en de vraag 

kunnen opvangen. Dit vertaalt zich in een hoge inventaris, wat een grote kost betekent 

(Beullens, 2005). Dit is van toepassing op producten bestaande uit hoogwaardige 

materialen, omdat de producten snel kunnen verouderen en zo hun marktwaarde verliezen. 

Daarnaast is het ook aangewezen om voor producten met laagwaardige materialen geen te 

hoge inventaris op te bouwen, omdat de voorraadkosten al snel de waarde van de 

materialen overtreffen (Das, Matthew, 1999).  

Er bestaat ook onzekerheid omtrent de hoeveelheid producten die worden teruggenomen 

(Buellens, 2005): men kan nooit met zekerheid weten hoeveel producten op een bepaald 

ogenblik worden teruggebracht of opgehaald. Deze fluctuaties kunnen voor 

organisatieproblemen zorgen (Fleischmann et al., 2000). 

Om deze vormen van onzekerheid te verhelpen focust Steelcase zich met de C2C stoel 

vooral op bedrijven. Hier worden de stoelen namelijk in grote hoeveelheid aangekocht en 

kan de afschrijvingsperiode worden afgesproken. Op deze manier weet Steelcase ongeveer 

wanneer en met hoeveel stuks de stoelen terug naar het bedrijf zullen komen (gesprek met 

de Heer Wauters, 8 november 2009, Turnhout). Hoewel dit een slimme oplossing is, kan dit 

niet worden toegepast op de individuele consument.  

3.5.4. Implicaties voor het voorspellen van vraag en aanbod 

De hierboven besproken onzekerheden brengen moeilijkheden met zich mee op gebied van 

het forecasten van vraag en aanbod. In de voorwaartse supply chain wordt de projectie van 

de verkoopcijfers gebaseerd op de gegevens van voorbije periodes. Bij terugkerende 

producten daarentegen dient men naast de voorbije verkoopcijfers ook rekening te houden 

met het aantal terugkerende producten (Guide et al., 2003). Het is uit de praktijk bovendien 

gebleken dat schattingen hieromtrent dikwijls verkeerd zijn (Srivastava, 2007). Dit alles is 

samen te vatten in een toegenomen moeilijkheid om verkoopcijfers en productiecapaciteit te 

voorspellen. 
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3.6. Schaal van de onderneming 

 

We haalden reeds kort het belang van schaaleffecten aan. In deze laatste paragraaf lichten 

we uitgebreider toe welk belang de schaal van de onderneming heeft.  

Voor elke terugname activiteit moet een minimale hoeveelheid producten worden 

gerecupereerd om schaaleffecten te creëren en zo de herfabricage economisch mogelijk te 

maken. Immers, hoe hoger de kost van de productophaal, hoe groter het volume opgehaalde 

producten moet zijn om deze kost te kunnen compenseren (Beullens, 2005). De hoge 

kapitaalinvesteringen die nodig zijn om de ophaal- en recyclage faciliteiten te bekostigen 

worden omwille van deze reden beschouwd als de bottleneck om van terugneemactiviteiten 

een economisch haalbaar alternatief te maken (Srivastava, 2007). Dit is in de praktijk 

bijvoorbeeld reeds vastgesteld bij de recyclage van elektronica en auto‟s (Fleischmann et al., 

2000).  

Toegepast op C2C kunnen we stellen dat niet voor elke onderneming de productterugname 

even eenvoudig te implementeren is, omdat de omvang van de retourstromen wellicht te 

klein is (van der Moolen, 2008). We illustreren dit met het engagement van Baby Matters om 

de Dot Baby lijn zo Cradle to Cradle mogelijk te maken. Het eerste product, de Dot Pot22, 

heeft een verlengde levensduur en wordt daarnaast gefabriceerd uit 100% recycleerbare 

materialen (www.babymatters.com, 4 mei 2010). Het lijkt ons echter moeilijk om het volledige 

recuperatiepotentieel te realiseren. Het is immers niet mogelijk om het product mee op te 

halen in een algemene recyclagestroom (bvb. PMD of restafval) en bijgevolg is een 

specifieke productinzameling nodig, hetzij door het bedrijf zelf, hetzij uitbesteed aan derden. 

Gezien de beperkte schaal van de onderneming en gegeven dat kunststof een goedkope 

grondstof is, weegt de potentiële baat, i.e. materiaalrecuperatie, waarschijnlijk niet op tegen 

de ophaal- en recyclagekosten. Dit is wel mogelijk wanneer het bedrijf kiest voor multibrand 

recycling, waarbij een noodzakelijke voorwaarde is dat de gebruikte materialen compatibel 

zijn.  

Kortom, het is alsnog niet duidelijk of het voor kleinere ondernemingen mogelijk zal zijn om 

de kosten te dragen die het opstellen van een retournetwerk met zich meedragen. We 

merken hierbij op dat onderzoek vertekend is naar grote organisaties en dat er nood is aan 

onderzoek naar gesloten kringloop activiteiten bij kleine bedrijven (Walker et al., 2008). 

 

                                                
22

 De Dot Pot is een kindertoilet waarop peuters hun eerste zindelijkheidstraining krijgen (www.babymatters.com, 4 mei 2010).  

http://www.logistiek.nl/gebruikers/id8779-Bas_van_der_Moolen.html
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3.7. Conclusie 

 

In dit onderdeel hebben we de belangrijkste implicaties besproken die Cradle to Cradle heeft 

op de logistieke organisatie en de productieorganisatie van een bedrijf.  

Vooreerst hebben we de retourstromen gedefinieerd die mogelijk zijn bij productterugname. 

De realisatie ervan brengt significante kosten mee, zoals de opbouw van het logistieke 

netwerk, productieaanpassingen en transport- en arbeidskosten. We onthouden dat een 

bedrijf voor single-brand of multibrand/multisector recyclage kan kiezen, waarbij vooral de 

productwaarde een beslissende factor is. De logistieke opbouw, waaronder de locatie van 

verwerkingsafdelingen en distributiecentra, zal op zijn beurt de transportkosten bepalen. Het 

is dus van belang hierover weldoordachte keuzes te maken. De winstgevendheid van de 

terugnameactiviteiten zal in sterke mate afhankelijk zijn van de intrinsieke materiaalwaarde 

van de terugkerende producten. Bedrijven zullen daarom eerder geneigd zijn om producten 

met hoge materiaalwaarde te recupereren. 

We hebben daarnaast getracht de lezer inzicht te geven in de verschillende onzekerheden 

die gepaard gaan met terugkerende producten en de bijhorende implicaties op de 

bedrijfsorganisatie. Vooral de onzekerheid qua timing en hoeveelheid bemoeilijkt het 

afstemmen van vraag en aanbod. Om voorzien te zijn op deze onzekerheid moet men extra 

voorraden opbouwen en dit leidt tot extra kosten.  

Tot slot benadrukken we dat een voldoende grote schaal essentieel is om de hele retour 

operatie rendabel te maken. Kleine ondernemingen doen er goed aan om samen te werken 

op zoek naar schaalvoordelen. Een noodzakelijke voorwaarde is dan dat de stromen 

aggregeerbaar moeten zijn, hetzij qua locatie, hetzij qua materialen.  
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 HOOFDSTUK 4: Evolutie naar een diensteneconomie 

 

4.1. ‘Diensteneconomie’ in Cradle to Cradle 

 

In het basiswerk van Cradle to Cradle brengen de auteurs de evolutie naar een 

diensteneconomie naar voren als een manier om de technische kringloop te implementeren. 

In een dergelijk systeem evolueren producten naar „dienstproducten‘ (McDounough, 

Braungart, 2007, p. 137) waar de consument via leasing-, huur- of andere contracten betaalt 

voor een bepaalde dienst die het product levert (Tom Jones, De Meyere, 2009). De 

producent behoudt de verantwoordelijkheid en blijft de eigenaar van het product zodat hij na 

het gebruik alle materialen kan recupereren en als grondstof kan aanwenden voor een nieuw 

product (McDounough, Braungart, 2002). Braungart (2002, p. 1) vat de sterkte van het 

dienstensysteem samen: ―Why sell televisions and lose their value forever when you can 

provide the service of television viewing and recover your valuable technical materials when 

your customer wants a new model?‖ 

 

Bij een dienstproduct wordt de gebruiksduur van het product vooraf vastgelegd. Een klant 

koopt bijvoorbeeld 3 jaar koeldiensten die een koelkast levert. Gedurende deze periode 

garandeert de producent de beschikbaarheid van de aangekochte dienst, wat inhoudt dat de 

producent in geval van defect verantwoordelijk is om het product te repareren. Voorbeelden 

van mogelijke dienstproducten zijn computers, auto‟s, koelkasten, vloerbedekking en 

wasmachines (McDonough, Braungart, 2002). Het inrichten van producten als diensten zou 

een milieuwinst opleveren omdat de materialen veel efficiënter worden ingezet. Elk product 

kan men namelijk meerdere malen gebruiken en aan het levenseinde van het product kan 

men de materialen recupereren (Enocson, 2000). Deze vermindering van materiaalgebruik 

kan resulteren in een vermindering van de milieudruk in de orde van 50 tot zelf 70 procent 

(Mont, Emtairah, 2008). 

 

We merken op dat diensteneconomie niet verward mag worden met de klassieke diensten 

die we vandaag kennen in de maatschappij zoals financiën, transport, gezondheidszorg en 

onderwijs. Als we in dit hoofdstuk de evolutie naar een diensteneconomie noemen, duidt dit 

op evolutie van producten naar diensten, zoals omschreven in de C2C visie. Dit concept 
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kwam voor het eerst voor in de literatuur  in 1989  onder de noemer ‗product-service system‘ 

(PSS) (Stahel, 1989). We zullen daarom deze noemer overnemen als we het over de 

dienstproducten hebben die in C2C worden voorgesteld. 

 

In dit hoofdstuk willen we de belangrijkste voordelen van een PSS voor de consument en de 

producent bespreken alsook de uitdagingen toelichten, om uiteindelijk tot een conclusie te 

komen over de slaagkansen van de implementatie van dit concept. We zullen eerst enkele 

economische tendensen beschrijven die aangeven of er al dan niet een gunstig klimaat 

heerst voor het implementeren van een PSS. 

 

4.2. Huidige situatie 

4.2.1. Economische tendensen 

Om de kans op welslagen van dit dienstenconcept in onze maatschappij in kaart te brengen, 

bespreken we enkele economische tendensen die hierop invloed hebben. Hoewel deze 

vaststellingen betrekking hebben op de klassieke diensten die vandaag in de economie te 

vinden zijn, toch duiden ze op de groeiende rol van diensten in de maatschappij wat een 

gunstige invloed kan hebben op de toekomstige rol van de dienstproducten die wij  

bespreken. 

 

Ongeveer 70% van de werknemers in de hooggeïndustrialiseerde landen is tewerkgesteld in 

dienstensectoren (Mont, 2004) Terwijl oorspronkelijk werd geconcurreerd op product kwaliteit 

en productie-efficiëntie, proberen bedrijven aan de hand van bijkomende diensten meer te 

concurreren op toegevoegde waarde en betere relaties met de klanten. De producent 

probeert zo een meer gedifferentieerd product aan te bieden en beter te voldoen aan de 

wensen van de klant. Dit heeft tot gevolg dat de nadruk komt te liggen op continue innovatie 

en dat producten meer aangepast zijn aan de eisen van de klant (Sundin et al., 2009). Door 

deze positieve eigenschappen dringen diensten door in steeds meer domeinen van onze 

economie en wordt de traditionele grens tussen producten en diensten steeds vager (Mont, 

2001). Kortom, dit wijst op een gunstig klimaat voor een PSS (Mont, 2004). 

 

Een negatief gegeven is dat in de geïndustrialiseerde landen de kost van arbeid hoog is in 

vergelijking met de kost van materialen en energie. Deze verhouding maakt producten 

economisch voordeliger dan diensten. Ook in de context van C2C dienstproducten kan dit 

als een remmende factor worden gezien (Mont, 2004).  
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4.2.2. Praktijkvoorbeelden 

In de praktijk zijn vandaag weinig voorbeelden beschikbaar van een PSS. Bovendien zijn de 

grote meerderheid van de PSS voorbeelden op Business-to-Business (B2B) niveau en zijn er 

nauwelijks voorbeelden voorhanden van consumptiegoederen als PSS (Yang, 2008). Een 

mogelijke verklaring is dat het een relatief nieuw concept is dat op academisch en op 

praktisch niveau nog uitvoerig moet worden bestudeerd (Mont, 2004). Het is daarom moeilijk 

om de bedenkingen uit dit hoofdstuk te staven met relevante gegevens uit de praktijk. Wel 

kunnen we ons een beeld vormen van welke voordelen voortvloeien uit de overstap naar een 

PSS en aan welke uitdagingen men zich kan verwachten.  

 

4.3. Implicaties voor de consument 

 

Volgens Braungart et al. (2007) heeft een PSS als voordeel voor de consument dat hij het 

product kan gebruiken zonder dat hij de verantwoordelijkheid van het product op zich hoeft te 

nemen. Zoals eerder besproken, wordt het product opgehaald door de producent aan het 

einde van het gebruik en wordt het product hersteld in geval van een defect. De klant geniet 

met andere woorden een groter vertrouwen in de functionaliteit, omdat de werking van de 

dienst gedurende de contractperiode wordt verzekerd door de producent (Mont, 2004). De 

producent heeft er daarom alle belang bij om een duurzaam en goed functionerend product 

te leveren wat uiteraard voordelig is voor de klant (Tom Jones, De Meyere, 2009). Bovendien 

kan de klant het oude product vervangen door een nieuw product zonder zich schuldig te 

voelen over de milieubelasting die zijn consumptie veroorzaakt (McDonough, Braungart, 

2002).  

De kostprijs is een doorslaggevende factor die de consument al dan niet zal overtuigen. Het 

is echter onzeker of een PPS al dan niet duurder is dan het aankopen van producten (Mont, 

2001). Indien het leasen duurder uitkomt dan het kopen van deze producten, spreekt het 

voor zich dat dit vele consumenten zal weerhouden om voor een PSS te kiezen (Roy, 2000). 

Er is echter nog te weinig onderzoek verricht om de competitiviteit tussen het leasen en het 

aankopen te evalueren (Mont, 2001). Daarentegen houdt het leasen van een product het 

financiële voordeel in dat een aankoopprijs wordt omgezet in een belastingaftrekbare uitgave 

(Lovins et al., 1999). Het kan daarnaast voordelig zijn voor de klant dat men de kosten van 

het dienstproduct verspreidt over de gebruiksperiode: de klant betaalt bijvoorbeeld per 

maand voor de geleverde dienst, in plaats van de volledige prijs bij aankoop van het product 

(Mont, 2004). 
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Een basisvoorwaarde voor het slagen van een PSS is dat de consument bereid is om deze 

overgang van producten naar diensten te omarmen (Mont, 2001). Of deze bereidheid bij de 

meerderheid van de consumenten aanwezig is, is echter onzeker. Het is mogelijk dat de 

consument niet te vinden is voor het idee een product te gebruiken zonder dat hij het 

effectief bezit (Baines et al., 2007). Wel mag men aannemen dat de consument over een 

grotere bereidheid zal beschikken naarmate hij een grotere bezorgdheid voor het milieu 

ontwikkelt. Als de producent erin slaagt de consument voldoende te informeren over de 

verminderde milieu-impact van het dienstproduct, zal dit dus een positief effect hebben op de 

ingesteldheid van de klant (Stahel, 1997). 

 

4.4. Implicaties voor de producent 

 

De keuze om een PSS te ontwerpen is een belangrijke strategische beslissing die 

verregaande gevolgen kan hebben voor elk aspect van de organisatie. Het houdt ten eerste 

in dat het bedrijf de verantwoordelijkheid opneemt van het product na zijn levenseinde en 

een ophaalsysteem opricht. Ook moet het personeel de nodige bekwaamheden aanleren of 

er moet eventueel nieuw personeel worden aangeworven (Leech, 2003). Daarnaast dringt 

het veranderingen op met betrekking tot de marketingstrategie, waar het bedrijf zal moeten 

herdenken hoe het dit concept op een gepaste manier aan de man brengt (Mont, 2001). 

Bovendien moeten de relaties met de handelspartners mee evolueren, omdat het ontwerpen 

van een PSS een uitgebreidere samenwerking vereist tussen alle partijen die een rol spelen 

in de levenscyclus van het product. Vele bedrijven tonen hiertoe onwilligheid: ze ervaren dit 

als een obstructie omdat het een lang en moeilijk leerproces vereist (Swedish EPA, 2001).  

Een bedrijf zal dus moeten afwegen of de voordelen opwegen tegen de organisatorische 

inspanningen die vereist zijn om een PSS te implementeren. 

 

Volgens Braungart et al. (2007) is het voornaamste voordeel van een PSS business model 

dat de waardevolle materialen terugkomen en men deze continu kan hergebruiken omdat het 

product eigendom blijft van het bedrijf. Dit laat de ontwerpers toe om meer gebruik te maken 

van hoge kwaliteitsmaterialen, omdat de onderneming alle materialen terughaalt en deze 

investering dus niet verliest (Braungart, 2002). We kunnen aannemen dat dit gebruik van 

kwaliteitvolle materialen een voordeel zal betekenen voor de klant. Een ander voordeel is dat 

er een hechtere relatie met de klant ontstaat. Dit is reeds zo bij de huidige diensten, maar bij 

een PSS gaat de gebondenheid met de klant nog een stap verder. De klant blijft immers 

gedurende de vastgelegde periode gebonden aan de producten. Er is meer communicatie en 

feedback over de producten, waardoor de onderneming beter op de hoogte komt van de 
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preferenties van de klanten (Östlin et al., 2008). Indien de klant na gebruik tevreden is over 

de geleverde dienst, is het bovendien waarschijnlijk dat hij in de toekomst bij dezelfde 

producent zal blijven (Mont, 2004). 

Analoog aan een normale diensteneconomie biedt de implementatie van een PSS de 

onderneming een strategische opportuniteit om een nieuwe markt te betreden of een nieuwe 

trend te ontwikkelen. Omdat in het dienstproduct de functionaliteit wordt verzekerd, stijgt het 

gebruikscomfort en wordt de waarde voor de klant verhoogd (Mont, 2001). Een PSS kan 

bijgevolg een aantrekkelijker aanbod bieden dan de competitie (Beijer, 2000) en tot 

aanvullende manieren van winstgeneratie leiden (Andersson, 2000).  

 

De belangrijkste reden die een bedrijf kan aanzetten tot de adaptatie van een PSS systeem, 

is volgens ons dat het belangrijke onzekerheden kan wegnemen die optreden bij het 

terugnemen van producten. In het vorige hoofdstuk constateerden we immers dat de 

onzekerheid over de timing en de hoeveelheid van de terugkerende producten de logistieke 

organisatie bemoeilijkt. Wanneer een product als dienst wordt aangeboden, zal vooraf 

worden bepaald voor hoe lang de klant de dienst wenst te gebruiken en weet de producent 

bijgevolg op welk moment en hoeveel producten zullen terugkomen (Mont, 2004).  

 

Echter, ook aan de producentenzijde bestaat er onzekerheid over het financiële aspect. Ten 

eerste is er onzekerheid over het verloop van de cashflows. Terwijl bedrijven bij het verkopen 

van de producten op korte termijn inkomsten realiseren, dient men de producten bij een PSS 

op lange termijn af te schrijven. Zo komt het inkomen periodiek in kleine geldstromen binnen 

en worden winsten bijgevolg op een fundamenteel andere manier gegenereerd (Mont, 2001). 

Ten tweede is er ook onzekerheid over de winstgevendheid van een PSS. Er is tot hier toe te 

weinig literatuur beschikbaar die de winstgevendheid bevestigt en men dient hierrond in de 

toekomst meer onderzoek te verrichten (Mont, 2004).  

 

4.5. Conclusie 

 

In dit hoofdstuk hebben we getracht een onderbouwde inschatting te maken van de 

slaagkansen van de implementatie van een PSS. Het blijkt moeilijk te voorspellen of het 

dienstenmodel dat Braungart en McDonough naar voren schuiven potentieel heeft om te 

slagen. Hoewel diensten in de huidige economische context blijvend aan belang winnen, zijn 

er toch hinderpalen die de implementatie van een dienstproduct bemoeilijken.  

Vooreerst is het onduidelijk of de consument voldoende bereid is om dit concept te 

omarmen. Nochtans kan een dienstproduct de consument meerdere voordelen opleveren, 
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zoals een betere functionaliteit, meer dienstverlening en verminderde verantwoordelijkheid. 

De producent moet op zijn beurt beslissen of de voordelen van materiaalherwinning, 

potentieel competitief voordeel, klantenbinding en bovenal verminderde onzekerheid over de 

timing en hoeveelheid van de terugname opwegen tegen de organisatorische inspanningen 

die vereist zijn, zoals het implementeren van een geschikt ophaalsysteem. Ook moet hij 

bereid zijn om een grotere verantwoordelijkheid op zich te nemen over de hele 

gebruiksperiode van het product. Daarenboven zullen inkomsten op een andere manier 

worden gegenereerd, wat een significante impact heeft op de financiële structuur. Er is tot 

hier toe te weinig onderzoek verricht om de winstgevendheid hiervan te determineren. 
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 HOOFDSTUK 5: Hernieuwbare energie en groen transport 

 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel van analyseren we in welke 

mate onze economie zich van hernieuwbare energie kan voorzien. In het tweede deel 

bespreken we welke groene transportmodi beschikbaar zijn en welke moeilijkheden zich bij 

deze technologieën opdringen. 

 

5.1. Hernieuwbare energie 

5.1.1. ‘Hernieuwbare energie’ in Cradle to Cradle 

Het benutten van hernieuwbare energie is een essentiële factor in de C2C visie. McDonough 

en Braungart (2002) stellen dat de zon een onuitputtelijke bron van energie vormt waarop de 

mens zich kan beroepen om tot een C2C systeem te komen. Indien we toekomstige 

generaties willen voorzien van de mogelijkheid om evenveel energie te verbruiken als wij 

vandaag, moeten we de transitie maken naar een energiesysteem dat wordt ondersteund 

door hernieuwbare bronnen. Dit volgt uit de vaststelling dat ons huidig energie systeem 

grotendeels gebaseerd is op niet-hernieuwbare bronnen zoals fossiele brandstoffen en 

uranium (Heinberg, 2009). Er wordt dikwijls gesteld dat wij vandaag reeds de middelen 

hebben om al onze energie te putten uit hernieuwbare bronnen en ook McDonough en 

Braungart (2002) uiten deze veronderstelling. Een voorbeeld van dergelijk optimistisch 

vooruitzicht is het rapport „RE-thinking‟ van het European Renewable Energy Council 

(EREC, 2010), waar men stelt dat het mogelijk is om 100% van de Europese 

energieproductie tegen 2050 uit hernieuwbare bronnen te putten. Echter, anderen stellen dat 

het potentieel van hernieuwbare energiebronnen vaak wordt overdreven en dit leidt ertoe dat 

de mogelijkheden van deze energiebronnen door de publieke opinie worden overschat 

(Trainer, 2007). In wat volgt willen we een onderbouwde stelling naar voren brengen over het 

potentieel van hernieuwbare energie. We doen dit aan de hand van enkele onderzoeken 

waarin het potentieel van hernieuwbare energie wordt onderzocht. Daarna belichten we de 

belangrijkste criteria die men in rekening moet brengen bij het analyseren van de 

verschillende energiealternatieven. Tenslotte behandelen we kort de situatie in België. 
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5.1.2. Beschikbare hoeveelheid hernieuwbare energie 

In de literatuur zijn verscheidene bronnen te vinden die het potentieel onderzoeken van de 

verschillende hernieuwbare energiebronnen. Elke hernieuwbare energiebron op afzonderlijk 

niveau analyseren zou onze focus afzwakken en zou de reikwijdte van deze masterproef 

overtreffen. Slechts enkele onderzoekers trachten de vraag te beantwoorden of onze 

maatschappij kan leven op hernieuwbare energie met de huidige technologie, rekening 

houdend met politieke, sociale en economische restricties. We baseren ons bij deze analyse 

op die bronnen.  

Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is uitgewerkt in het boek „Renewable energy cannot 

sustain a consumer society‘ van Trainer (2007), waar de titel van het boek de conclusie van 

het onderzoek reeds verraadt. Trainer (2007) analyseert in detail alle bestaande opties voor 

duurzame energie en concludeert dat deze enkel onze energie vraag kunnen bevredigen 

indien we een uiterst lage per capita energie consumptie nastreven. Daarbovenop zal het 

volgens hem een radicale verandering vereisen in onze politieke, economische, geografische 

en culturele systemen. Hoewel hernieuwbare technologieën een significante bijdrage kunnen 

leveren aan ons huidig energiesysteem, kunnen ze aldus niet genoeg stroom leveren om 

onze maatschappij volledig van energie te voorzien (Trainer, 2007).  

 

Een gelijkaardig en uitgebreider onderzoek toegepast op Groot Brittannië werd uitgevoerd 

door MacKay (2009), die de totale energievraag vergeleek met het energiepotentieel. De 

totale energievraag wordt bepaald door alle factoren die energie verbruiken zoals transport, 

verwarming en industrie. Het totale aanbod van de hernieuwbare energiebronnen wordt 

gekwantificeerd door per hernieuwbare energiebron het potentieel te schatten. 

Uit zijn analyse blijkt dat het berekende aanbod van duurzame energie niet voldoende is om 

aan de energievraag te voldoen en dit is bovendien in het gunstigste scenario waarin elke 

energiebron tot zijn grootste potentieel is benut. Hier is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 

elke ruimte die gunstig en beschikbaar is voor windmolens. Wanneer men rekening houdt 

met sociale, economische en milieu-obstakels, wordt het potentiële aanbod sterk 

gereduceerd. Onder sociale hindernissen wordt onder andere verstaan dat mensen geen 

windmolens in hun buurt willen omwille van belemmering van het landschap en 

geluidsoverlast. Met economische belemmeringen wordt bedoeld dat sommige 

alternatieven te duur zijn om economisch aantrekkelijk te zijn. Zo kunnen sommige 

hernieuwbare energie mogelijkheden te duur blijken om te kunnen concurreren met de 

bestaande energie infrastructuur. Er kan ook milieuhinder ontstaan: de infrastructuur voor 

waterkrachtenergie kan bijvoorbeeld de ecosystemen in rivieren en meren grondig verstoren 

(MacKay, 2009).  
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Figuur 10 biedt een visuele verduidelijking. Links zien we de kolom van de energievraag en 

rechts de kolom van het potentiële energieaanbod van hernieuwbare bronnen (MacKay, 

2009).  

 

Een tweede belangrijke opmerking bij dit onderzoek is dat men ook de energievorm moet 

incalculeren. Energie kan voorkomen in elektrische, chemische, thermische en kinetische 

vorm. Ze zal in vele gevallen worden geconverteerd om bruikbaar te zijn in een bepaalde 

energievragende toepassing. Elektrische energie kan bijvoorbeeld dienen als verwarming, 

maar bij de conversie naar thermische energie zal er energieverlies optreden. Voor sommige 

toepassingen zal elektrische energie zonder meer niet bruikbaar zijn, zoals het aandrijven 

van vliegtuigen of het produceren van kunstmest. Met andere woorden, niet elke bron van 

hernieuwbare energie kan worden ingeschakeld voor elke soort energietoepassing. Als met 

deze restrictie rekening wordt gehouden, verkleint het potentiële energie aanbod opnieuw 

(MacKay, 2009). 

 

Al wekken bovenvermelde onderzoeken de indruk dat de auteurs kritisch staan tegenover 

hernieuwbare energie, het tegengestelde is waar. Ze proberen een realistische analyse naar 

voren te brengen die met alle mogelijke factoren rekening houdt. De auteurs zijn 

voorvechters van hernieuwbare energie, maar willen voorkomen dat het geloof heerst dat de 

overstap naar hernieuwbare energie kan gebeuren zonder significante inspanningen aan 

zowel de aanbod- als de vraagzijde. Trainer concludeert dat het belangrijk is dat mensen niet 

alleen naar oplossingen zoeken bij de aanbodzijde, maar ook hun energievraag moeten 

verminderen (Trainer, 2007). MacKay voegt daar aan toe dat mensen moeten leren om 

toegevingen te doen en zich aldus minder verzettend op te stellen tegenover veranderingen 

die zich blijken op te dringen (MacKay, 2009). 

5.1.3. Criteria bij de evaluatie van hernieuwbare energiebronnen 

Deze onderzoeken leren ons dat het belangrijk is om energiebronnen aan verschillende 

criteria te beoordelen om hun ware potentieel te kunnen inschatten. Heinberg (2009) 

definieert negen belangrijke criteria die in rekening moeten worden gebracht wanneer 

energiebronnen worden geëvalueerd.  

 

Kostprijs  

Dit is het criterium waar men doorgaans het meeste aandacht aan schenkt. Hernieuwbare 

energie moet immers betaalbaar zijn om te kunnen concurreren met alternatieven op de 

energiemarkt. De monetaire kost kan evenwel een vertekend beeld geven, omdat sommige 
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Figuur 10: Energie vraag en aanbod uitgedrukt in kWh/dag per persoon in Groot -Brittannië  

(MacKay, 2009). 
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energiebronnen intensief worden gesubsidieerd. Dit is vandaag het geval bij windmolens en 

zonnepanelen, die zonder subsidies niet prijscompetitief zijn met bijvoorbeeld 

steenkoolcentrales (Heinberg, 2009). De vraag stelt zich in welke mate deze voortzetting van 

subsidies in de toekomst kan worden volgehouden.  

 

Energy return on investment  

Volgens Heinberg (2009) is het belangrijkste criterium de ‗energy return on investment‘ 

(EROI). De EROI is de verhouding van de geproduceerde energie op de energie die nodig 

was voor de productie ervan. Er moet met andere woorden altijd energie worden 

geïnvesteerd om energie te produceren. Deze ratio drukt het energierendement uit van een 

energiebron en is een essentiële parameter bij het evalueren van verschillende alternatieven. 

Bij de eerste generatie biodiesel was de EROI veelbeduidend: er was meer energie nodig bij 

productie dan dat er uiteindelijk in de biodiesel vervat zat. Aan de basis hiervan liggen 

energie-intensieve processen zoals het omploegen, zaaien en oogsten van de akker, de 

productie van kunstmest en pesticiden en de verwerking van oogst tot biodiesel. Als die 

EROI, zoals in dit geval, kleiner dan één uitkomt, spreekt men van een netto verlies en is het 

zinloos om verder te investeren in deze energietoepassingen (Heinberg, 2009).  

In Figuur 11 is de EROI ratio van enkele belangrijke energiebronnen terug te vinden. Een 

windmolen heeft een EROI van ongeveer 20:1, veel lager dan bijvoorbeeld een 

kolencentrale, waar de EROI varieert tussen 85:1 en 40:1.  

 

Betrouwbaarheid  

Bij dit criterium wordt gekeken of de energiestroom continu is, of aan fluctuaties onderdanig 

is. Dit is een belangrijk criterium bij zonne-energie en windenergie. Deze installaties moeten 

worden gecombineerd met constante energiebronnen, zoals kernenergie, om ook energie te 

kunnen voorzien op momenten dat er te weinig zon en te weinig of te veel wind is. Dit aspect 

vormt aldus een grote hinderpaal voor een 100% hernieuwbare energie economie (Heinberg, 

2009). 

 

Afhankelijkheid van additionele grondstoffen  

Bij de productie van hernieuwbare energie installaties zijn dikwijls zeldzame grondstoffen 

nodig. Deze middelen kunnen een belangrijke limiterende factor betekenen voor de 

toekomstige ontwikkeling van de energiebron. Zo zijn er voor de productie van fotovoltaïsche 

zonnecellen zeldzame metalen nodig zoals gallium en indium, die bij een 

consumptietoename mogelijk snel kunnen uitgeput geraken (Heinberg, 2009). Uit onderzoek 
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van Graedel (2004) blijkt bijvoorbeeld dat indium binnen 13 jaar uitgeput zou zijn, indien men 

het huidig consumptieniveau verder zet.   

 

 

Figuur 11: De EROI van enkele belangrijke energiebronnen (Heinberg, 2009, p. 28). Op de 

verticale as is de EROI af te lezen. 

Milieu-impact  

Zoals eerder aangehaald moet men denken aan de milieu-impact die voortkomt uit het 

gebruiken van de energiebron. Elke manier van energieproductie vormt een last op het 

milieu, al varieert dit sterk onder de verschillende alternatieven. Ook zonne-energie heeft een 

behoorlijke ecologische voetafdruk, omdat de productie van zonnecellen een intensief 

industrieel proces is waar veel zware metalen aan te pas komen (Heinberg, 2009). 

 

Hernieuwbaarheid  

Hoewel energiebronnen als wind en zon hernieuwbaar zijn, zijn de installaties die deze 

energie opvangen niet hernieuwbaar en slechts bruikbaar over een beperkte periode. Het 

moet dus ook in beschouwing worden genomen dat de productie van deze installaties veel 

energie en soms niet-hernieuwbare grondstoffen vereist (Heinberg, 2009). 
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Potentiële schaalgrootte  

De berekende potentiële contributie van een energie grondstof is een belangrijk gegeven. Dit 

verschilt uiteraard sterk per streek en wordt per land geanalyseerd (Heinberg, 2009). Voor 

België bijvoorbeeld kan men onderzoeken hoeveel windmolens voor de kust kunnen worden 

gebouwd en hoeveel plaatsen op het vasteland nog beschikbaar zijn, wederom rekening 

houdend met politieke, sociale en milieufactoren. 

 

De locatie van de grondstof  

Bij het evalueren van een energie alternatief wordt de locatie van de grondstof in rekening 

gebracht. Mogelijks is er een grote afstand tussen energieproductie en energieconsumptie. 

De infrastructuur om de energie te transporteren betekent hierbij een belangrijke kost 

(Heinberg, 2009). Daarenboven treedt er altijd energieverlies op bij het transporteren van 

energie (MacKay, 2009).   

Transporteerbaarheid en opslag  

Dit criterium omvat de mate waarin energie kan worden getransporteerd. Ook dit criterium 

heeft belangrijke implicaties voor de haalbaarheid. Bijvoorbeeld, gesteld dat in de Sahara 

voldoende energie-inval is om als stroomgenerator voor Europa te dienen (Jha, 2008), zou 

de praktische implementatie worden bemoeilijkt door enerzijds de afstand en benodigde 

transportinfrastructuur. Immers, men zou enorme kabelinstallaties moeten opgericht die 

continu onderhoud en beveiliging zouden behoeven. Anderzijds zou de afhankelijkheid van 

Europa verhogen wat Europa politiek gezien zeer kwetsbaar maakt.  

 

Daarnaast zijn er ook complicaties rond energieopslag. Energiebronnen als wind en zon zijn 

niet altijd in voldoende mate aanwezig om genoeg stroom te genereren. Omdat er op 

windstille of bewolkte momenten niet voldoende stroom voorhanden zou zijn, zou men 

centrales voor energieopslag moeten bouwen, wat opnieuw een grote investering zou vergen 

(MacKay, 2009). Ook wat betreft duurzame vervoersmogelijkheden is dit criterium relevant. 

Biodiesel bezit in dit opzicht een groot voordeel ten opzichte van de batterij van de 

elektrische auto omdat het een vloeibare brandstof is. Het kan gemakkelijk in het voertuig 

worden gebracht, terwijl bij de elektrische auto een deel van de energie verloren gaat bij het 

opslaan van de elektrische energie in de batterij.  

5.1.4. Hernieuwbare energie in België 

In België werd in 2007 5% van de energie opgewerkt door hernieuwbare grondstoffen en 

95% door niet-hernieuwbare, zoals kolen, gas en kernenergie. (ADSEI, 2009). Daarnaast is 

ook onze energieafhankelijkheid enorm: in 2007 was 81,1% van de gebruikte energie 
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geïmporteerd (www.statbel.fgov.be23, 14 mei 2010). Het lijkt ons echter dat er in België 

onvoldoende potentieel is om een aanzienlijk deel van onze energieproductie te baseren op 

hernieuwbare energiebronnen. Vooreerst is er gezien de hoge bevolkingsdichtheid weinig 

interessante oppervlakte beschikbaar voor de inplanting van een groot aantal windmolens 

(www.emis.vito.be, 14 mei 2010). Daarnaast is ook de hoeveelheid zonne-energie beperkt: 

in Noord-Europa kan men slechts de helft zoveel elektriciteit opwekken uit de zon als in Zuid-

Europa (www.lowtechmagazine.be, 14 mei 2010). Gezien het beperkte potentieel binnen de 

eigen landsgrenzen lijkt ons een deelname in grootschalige projecten op Europees niveau 

noodzakelijk. Een voorbeeld van dergelijk plan is Masterplan Zeekracht, waar men voorstelt 

om in de Noordzee windmolenparken te bouwen op een oppervlakte van 193.000 vierkante 

kilometer (www.lowtechmagazine.be, 14 mei 2010). In dergelijk project zouden 

schaalvoordelen ontstaan die groot genoeg zijn om op te wegen tegen de grote 

transportkosten. 

 

5.1.5. Conclusie 

Wanneer we terugkoppelen naar C2C, is er geen sprake van consuminderen, of algemeen, 

van een gedragsaanpassing. Immers, we mogen zoveel energie gebruiken als we willen, 

zolang deze maar van hernieuwbare bronnen afkomstig is. Uit bovengaande analyse blijkt 

echter dat het onbeperkt consumeren van energie nog niet van toepassing is en dat dit ook 

in de toekomst geen evidentie zal zijn. Sociale, economische en milieu-gerelateerde 

hindernissen hebben immers tot gevolg dat men het volle potentieel van verschillende 

hernieuwbare energiebronnen niet altijd kan benutten. We brachten daarnaast enkele criteria 

naar voren die de slaagkansen van elk alternatief beter helpen voorspellen. Toegepast op 

België stellen we vast dat hernieuwbare energiebronnen in de toekomst moeilijk voor de 

totale energievoorziening kunnen instaan. We concentreren ons daarom best op 

grootschalige projecten, met voorkeur op internationaal niveau. Omdat er onvoldoende 

aanbod van hernieuwbare energie zal zijn, besluiten we dat ook veranderingen aan de 

vraagzijde noodzakelijk zijn. De consument moet zich bewust worden van de energie-

uitdaging en inspanningen leveren om minder energie te gebruiken. 

 

 

 

                                                
23

 De Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI) is een instantie van de Belgische Federale Overheid  

die instaat voor het verzamelen, verwerken en verspreiden van betrouwbare en geduide cijfergegevens over de Belgische 

samenleveing. De gegevens zijn beschikbaar op www.statbel.fgov.be.  
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5.2. Groen transport 

 

We merkten reeds op dat bij de C2C certificatie geen vereisten worden gesteld betreffende 

groen transport. Ondanks deze vaststelling is transport niet los te koppelen van een 

duurzame maatschappij die de principes van Cradle to Cradle nastreeft. Cradle to Cradle 

impliceert immers dat we de dingen goed in plaats van minder slecht doen (McDonough, 

Braungart, 2002). Dit moet idealiter ook van toepassing zijn op ons transport.  

Wereldwijd staat transport in voor 20% van het energieverbruik (Energy Information 

Administration, 2009). Bij de transitie naar een duurzame economie is het dus cruciaal dat 

ook ons transport gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast is de negatieve 

milieu-impact die transportmodi veroorzaken een tweede stimulans om te zoeken naar 

alternatieve transportmogelijkheden. We zullen ons in wat volgt enkel toespitsen op 

wegtransport, omdat deze de meest dominante transportvorm is onze economie. Hiervoor 

zijn momenteel drie alternatieven beschikbaar om voertuigen aan te drijven met 

hernieuwbare bronnen: biobrandstof, batterijen of waterstofmotoren. We bespreken de 

uitdagingen die zich opdringen bij elk van deze alternatieven. 

5.2.1. Biobrandstof 

Biobrandstof is de verzamelnaam van alle vloeibare brandstoffen die worden geproduceerd 

van natuurlijke gewassen. Het voordeligste aan biobrandstof is dat ze kan worden gebruikt in 

huidige voertuigen met een dieselmotor. Er is bijgevolg geen nood om de bestaande vloot te 

vervangen door voertuigen met een nieuwe technologie. Een eerste belangrijk nadeel wordt 

echter duidelijk als we kijken naar de EROI, die bij biobrandstoffen zoals biodiesel kleiner is 

dan 1 (Heinberg, 2009). Een tweede nadeel toont zich in verband met de potentiële schaal 

van de contributie. Alle biobrandstoffen samen consumeren vandaag reeds 17% van de 

wereldwijde graanoogst. Indien het gebruik van biobrandstof als transportbrandstof 

significant zou stijgen, zou dit een te hoog aandeel vruchtbare landbouwgrond gebruiken, die 

nu reeds broodnodig is om de stijgende bevolking van voedsel te voorzien. Dit betekent een 

cruciale restrictie voor biobrandstof om in de toekomt een grote rol te spelen in het 

transportvraagstuk (Heinberg, 2009).  

5.2.2. Elektrische voertuigen 

Als tweede alternatief kunnen voertuigen worden aangedreven door elektriciteit opgeslagen 

in een batterij. MacKay (2009) nam 22 elektrische wagens onder de loep en concludeerde 

dat ze gemiddeld 15 KWh per 100 km verbruiken, grofweg 5 keer minder energie dan de 

gemiddelde dieselwagen. Er zijn echter enkele belangrijke beperkingen op te merken. Omdat 

batterijen in relatie met hun energie output erg zwaar zijn, kan er maar een beperkte 



 
75 

 

voorraad worden opgeslagen in de wagen. Daarom is de maximale afstand die een 

elektrische wagen kan rijden gelimiteerd wat belangrijke wijzigingen heeft in het autogedrag. 

Het moet nog blijken of de consument hiertoe bereid is.  Daarnaast zijn de meeste batterijen 

voor auto‟s een te kort leven beschoren. "The batteries in a Prius are expected to last just 10 

years, and a new set would cost £3500. Will anyone want to own a 10-year old Prius and pay 

that cost? It could be predicted that most Priuses will be junked at age 10 years. This is 

certainly a concern for all electric vehicles that have batteries." (MacKay, 2009, p. 131). Als 

laatste hindernis merken we op dat een nieuwe infrastructuur van oplaadpunten moet 

worden geïnstalleerd (MacKay, 2009).  

5.2.3. Waterstofmotoren 

Net zoals de batterij, is waterstof een energiedrager die voor voertuigen kan worden 

gebruikt. Door waterstofatomen te splitsen met behulp van elektrische energie, bekomt men 

waterstof die energie bevat en in gemakkelijke vormen kan worden opgeslagen (MacKay, 

2009). Aldus is de waterstofmotor een alternatief om voertuigen aan te drijven met 

hernieuwbare bronnen. Er zijn echter grote nadelen verbonden aan dit alternatief. Om te 

beginnen is geschat dat auto‟s aangedreven met waterstof 80 tot 200% meer energie 

verbruiken dan de gemiddelde auto met een dieselmotor (Clean Urban Transport for Europe, 

2008). Daarnaast is waterstof een onpraktisch medium om energie op te slaan in vergelijking 

met vloeibare brandstoffen. In auto‟s wordt waterstof opgeslagen als een gas onder hoge 

druk en zelfs onder een druk van 700 bar is de energiedensiteit slechts 22% van die van 

benzine. De waterstoftank van een BMW Hydrogen 7 weegt bijvoorbeeld 120 kg en deze 

bevat slechts 8 kg waterstof. Tenslotte is er het enorme nadeel dat waterstof niet in een 

opslagtank blijft maar er geleidelijk uitlekt. Dit heeft tot gevolg dat een autowatertank na een 

week tijd bijna volledig leeggelopen zal zijn, zelfs zonder deze te hebben gebruikt. Daarom 

kan men zich de vraag stellen of waterstoftanks wel een valabel alternatief vormen. Tenslotte 

is er, net zoals voor de wagen met de batterij, de nood om een volledig nieuwe infrastructuur 

te installeren om waterstoftanks op te vullen (MacKay, 2009). 

5.2.4. Overige bedenkingen 

Er ontbreekt voor de elektrische auto en de auto op waterstof nog een belangrijke 

bedenking. Waterstof en de elektrische batterij zijn namelijk geen hernieuwbare 

energiebronnen op zich, maar louter energiedragers. Deze transportmiddelen kunnen dus 

pas als groen worden beschouwd als de gebruikte elektriciteit om de batterijen op te laden of 

de waterstof te produceren, afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen (MacKay, 2009). 

Zo berekende Greenpeace bijvoorbeeld dat een stijging van de verkoop van elektrische 

auto‟s met 10% zal zorgen voor een stijging van het energiegebruik en CO2 uitstoot van 20% 
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indien het energiegebruik steunt op niet-fossiele brandstoffen. De milieuorganisatie pleit 

daarom voor auto‟s die alleen kunnen opladen aan oplaadpunten die hernieuwbare energie 

leveren (www.demorgen.be, 8 februari 2010).  

Zolang onze elektriciteit grotendeels op niet-hernieuwbare bronnen steunt, vertaalt dit zich 

dus in een extra elektriciteitsvraag en wordt de afhankelijkheid en de milieuzorg simpelweg 

verschoven van petroleum naar gas, steenkool of kernenergie (MacKay, 2009). We hebben 

reeds besproken hoe groot de uitdaging is om onze bestaande elektriciteitsproductie 

hernieuwbaar te maken. Deze uitdaging wordt aanzienlijk groter als de enorme 

elektriciteitsvraag erbij komt om alle voertuigen op onze wegen van stroom te voorzien 

(MacKay, 2009). Zo berekent MacKay (2009, p.194) dat er een extra capaciteit van 40 tot 50 

Gigawatt aan energie nodig zou zijn indien alle wagens in Groot-Brittannië elektrisch zouden 

zijn. Om die hoeveelheid energie te produceren met windenergie dient men een oppervlakte 

van 25.000 km2 vol te bouwen met windmolens24, wat bijna zo groot is als België.   

Als laatste opmerking vestigen we de aandacht op implicaties rond de productie van auto‟s. 

Er is gemiddeld 76000 kWh25 energie nodig om een auto te produceren. Veel van deze 

energie is vandaag afkomstig van fossiele brandstoffen (MacKay, 2009). Daarnaast zijn vele 

componenten van de auto producten uit de petrochemie. De verf, rubberen bedrading, 

kunststofcomponenten en banden zijn producten die petroleum als grondstof hebben. Ook 

de productie van een auto blijft met andere woorden afhankelijk van deze niet-hernieuwbare 

grondstof (Ruppert, 2006). 

5.2.5. Conclusie 

Samenvattend kunnen we stellen dat de transitie naar groene transportmodi vele uitdagingen 

kent. De elektrische wagen en de wagen met waterstofmotor kennen momenteel te veel 

tekortkomingen van technische aard om als volwaardig alternatief te dienen. Daarnaast is er 

ook niet genoeg groene stroom voorhanden om de wagens aan te drijven en kunnen we 

bijgevolg nog niet van groen transport spreken. Ook biodiesel kan geen grootschalige 

oplossing bieden omdat er niet genoeg vruchtbare grond beschikbaar is om een significante 

hoeveelheid gewassen te telen.  

  

                                                
24 Een windmolenpark produceert 2 watt per m

2
 bij een gemiddelde windsnelheid van 6m/s (MacKay, 2009, p. 265). Om de 

nodige 50 Gigawatt te produceren moet men bijgevolg 25.000 km
2 

windmolenparken hebben.  
25

 Ter referentie, om deze hoeveelheid energie op één dag te produceren, is er nood aan 150.000 m
2
 zonnepanelen. Dit volgt 

uit het gegeven dat 10 m
2
 zonnepanelen gemiddeld 5kWh per dag opleveren (MacKay, 2009). 
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 HOOFDSTUK 6: Lokalisatie versus globalisatie 

 

6.1. ‘Lokalisatie’ in Cradle to Cradle 

 

Respect voor diversiteit en de ermee geassocieerde terugkeer naar een lokaal systeem 

behoren tot de kerngedachten van Cradle to Cradle. Diversiteit is eigen aan de natuur, maar 

in een productiecontext wordt het als een bedreiging ervaren. Standaardisatie moet toelaten 

om alles gemakkelijk en goedkoop te produceren is, met als gevolg dat het ontwerp los staat 

van de lokale cultuur en natuur (McDonough, Braungart, 2002).  Ons huidig economisch 

paradigma met een focus op monocultuur is een onevenwichtige oplossing (EPEA) die 

daarenboven schadelijk is voor het leefklimaat (McDonough, Braungart, 2002). Diversiteit 

maakt een (ecologisch) systeem bovendien veerkrachtiger en beter bestand tegen externe 

schokken (McDonough, Braungart, 2002; Fiksel, 2003).  Het is dan ook raadzaam om af te 

stappen van „één maat voor alles‟ en aandacht te schenken aan lokale smaken en tradities. 

Hiertoe moet men de lokale overvloed aan alternatieve materialen gebruiken, want ―lokale 

duurzaamheid is niet beperkt tot materialen maar begint er mee‖ (McDonough, Braungart, 

2002, p. 125). 

Deze oproep tot een meer lokaal georiënteerd systeem staat haaks op de tegenwoordige 

globalisatietrend. Hieronder bespreken we de economische motieven die aan de basis liggen 

van globalisatie. Vervolgens vatten we de argumenten samen die pleiten voor een terugkeer 

naar een lokaal georiënteerd systeem. Daarna belichten we hoe dit gerealiseerd kan worden. 

We sluiten af met enkele vraagstellingen die kanttekeningen plaatsen bij de implementatie 

van lokalisatie.  

 

6.2. Globaliserende krachten  

 

De huidige, globaal georganiseerde economie is een logisch resultaat van de 

expansiesequentie van een onderneming: van lokaal naar regionaal naar nationaal tot 

internationaal (Dicken, 1999; Sanchez, Heene, 2004). Groei is immers een drijvende factor 

bij het streven naar winst (Mander, 2001) en gaat gepaard met een constante druk om 
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kosten te verlagen, investeringen te optimaliseren, schaalvoordelen te realiseren en 

factorkosten goedkoper te maken (Prahalad, Doz, 1987). De economische belangen zijn 

hoog: Goldsmith hanteert zelfs de term bedrijfskolonialisme wanneer bedrijven zich 

verzekeren van goedkope input van zowel grondstoffen als arbeid (Goldsmith, 2001).  

Verschillende auteurs refereren tevens naar het gedachtegoed van Adam Smith, die in 1776 

stelde dat arbeidsverdeling aan de basis ligt voor economische vooruitgang, en David 

Ricardo, die dit standpunt in 1817 aanvulde met de theorie dat landen zich zullen toeleggen 

op activiteiten waar ze een comparatief voordeel in hebben, waarna handel toelaat om de 

toegenomen productiviteit om te zetten in verhoogde welvaart (o.m. Dicken 1999; Sobhani, 

Retallack, 2001; Morris 2001).  

Een alternatieve gedachte is dat bedrijven zich internationaal oriënteren omdat ze over een 

specifiek competitief voordeel beschikken, bijvoorbeeld een patent. Het bedrijf heeft er baat 

bij om dit op grote schaal te benutten (Held et al., 1999) en synergiën te creëren (Sanchez, 

Heene, 2004). Daarnaast zet intensieve lokale competitie bedrijven onder druk om zich ook 

internationaal op een markt te positioneren op zoek naar global profits (Dicken, 1999). Op 

die manier verwerven bedrijven immers een grotere afzetmarkt. De mate waarin een bedrijf 

hierin slaagt hangt af van de bedrijfscapaciteiten om zich efficiënt te organiseren in de 

globale context (Held et al.,1999). 

In ieder geval is de globalisatietrend mogelijk gemaakt door de internationale akkoorden 

omtrent vrije handel (Sobhani, Retallack, 2001; Held et al., 1999), de progressie op vlak van 

communicatietechnologie, de ontwikkeling van innovatieve managementstrategieën, de 

verbeterde transportinfrastructuur (Held et al., 1999, Dicken, 1999) en de goedkope fossiele 

brandstoffen die wereldwijd transport faciliteren (Heinberg, 2010).  

 

6.3. Een pleidooi voor een lokaal system 

 

Een globaal georganiseerde economie, die groeigerichte ondernemingen wereldwijd toegang 

verleent tot zowel grondstoffen als consumenten, leidt ertoe dat de onhoudbare levensstijl 

van overconsumptie zich ook verspreidt naar de rest van de wereld (Retallack, 2001). Een 

wereld met eindige grondstoffen enerzijds en onbeantwoorde sociale noden anderzijds kan 

dit economisch systeem evenwel niet in stand houden (Lucas, 2003). De schaal waarop 

grote bedrijven opereren vraagt om gestandaardiseerde productie en consumptie maar op 

lange termijn is dit echter desastreus. Het leidt tot een afbraak van zowel biologische als 

culturele diversiteit en leidt tot sociale problemen (Norberg-Hodge, 2003). De lagere prijs die 
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de consument betaalt, staat dus in schril contrast met de kost die de samenleving moet 

betalen in de vorm van ecologische en sociale lasten (Morris, 2001; Retallack, 2001). 

Bovendien resulteert globalisatie in een toenemend aantal economische actoren die 

produceren voor de export en berusten op import voor de producten die aan de eigen noden 

voldoen (Sobhani, Retallack, 2001). Dit maakt een systeem afhankelijk en dus kwetsbaar. 

Daarenboven noopt standaardisatie tot het wereldwijd gebruiken van dezelfde grondstoffen. 

Dit impliceert weliswaar efficiëntie voor bedrijven, maar creëert tegelijkertijd artificiële 

grondstofschaarste terwijl vele lokale materialen daarentegen vaak onbenut blijven (Helena 

Norberg-Hodge, 2003). 

Ook verschillende anti- of anders-globalisatie actiegroepen zoals Global Justice Movement 

en Friends of the Earth International wijzen op de negatieve gevolgen van globalisatie. Hun 

voornaamste argumenten houden in dat de liberalisering van de markten leidt tot een 

ongelijke concentratie van de welvaart en de uitbuiting van mens en milieu in 

ontwikkelingslanden. Daarnaast worden economieën steeds afhankelijker van verafgelegen 

markten waardoor ze over minder veerkracht tegen externe schokken beschikken 

(www.globaljusticemovement.org, 13 mei 2010; www.foei.org, 13 mei 2010). Bovenstaande 

auteurs en organisaties zoals the Transition Network willen daarom toewerken naar een 

gelokaliseerde economie, waar wordt gesteund op grondstoffen en materialen uit de lokale 

omgeving (www.transitionnetwork.org, 14 mei 2010). Lokalisatie kan dan gedefinieerd 

worden als:  

 

―Localization is about shortening the distance between producers and consumers. It is 

not about eliminating all trade, but rather about reducing to an absolute minimum the 

exorbitant waste now caused by having everything from butter to raw logs 

crisscrossing the globe‖ (Norberg-Hodge, 2002, p. 47)  

Lokalisatie betekent dus niet dat er geen handel kan zijn, maar wel dat wereldwijd transport 

wordt beperkt tot goederen die een aanvulling vormen op wat lokaal niet verkrijgbaar is 

(Hines, Lang, 2001; Lucas, 2003), waarbij de lokale omgeving wordt gedefinieerd als een 

natie of groep van naties (Lucas, 2003). Merk op dat in tegenstelling tot de goederenstroom, 

een voortzetting van technologie-, idee- en informatie-uitwisselingen wel gewenst is (Hines, 

Lang, 2001; Lucas, 2003). Norberg-Hodge (1996) motiveert waarom lokalisatie een logische 

keuze is:  

 

―How can it be efficient to transport these foods thousands of miles around the planet, 

using up fossil fuels, polluting the air and creating food scarcity and global warming? 

In fact, if efficiency is the yardstick, the goal should be to promote economies that are 
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diversified enough to meet people‘s needs within the shortest distance possible, 

depending on long-distance transport only for goods that cannot be produced locally.‖ 

(Norberg-Hodge, 1996, p. 20) 

 

Deze terugkeer naar een lokaal systeem zal zowel milieu- als sociale voordelen met zich 

mee brengen. Immers,  

 

―Operaties op kleine schaal, hoe talrijk ook, zijn waarschijnlijk steeds minder 

schadelijk voor de natuur dan operaties op grote schaal, eenvoudigweg omdat hun 

afzonderlijke kracht klein is in verhouding tot de herstelkrachten van de natuur. Het 

grootste gevaar komt altijd voort uit de meedogenloze toepassing op grote schaal van 

gedeeltelijke kennis.‖ (Schumacher, 1973, p. 34) 

Lokaal aangepaste productie zal daarom minder stressvol zijn voor de omgeving (Norberg-

Hodge, 2001). Bovendien verhoogt een lokaal georganiseerde economie de zichtbaarheid 

van bijvoorbeeld milieuvervuiling. De gemeenschap kan in dat geval versneld tegen de 

vervuiler ageren (Retallack, 2001). Daarnaast zal de verbondenheid binnen de 

gemeenschap toenemen (Lucas, 2003).  

Analoog met de ‗ontwerp meteen goed i.p.v. minder slecht‘ Cradle to Cradle visie, is er 

volgens bovenstaande auteurs dus een systeemverandering aan de orde: 

―Rather than trying to make globalization just a little bit kinder, a little bit gentler, and 

talking, as some do, about globalization with a human face or globalization with a 

soul, which, to my mind, is about as useful as talking about Dracula with a first aid kit, 

we should have the boldness to say that it is possible and desirable to replace 

economic, corporate-led globalization.‖ (Lucas, 2003, p 262)  

 

6.4. Een terugkeer naar een lokaal systeem realiseren 

 

 

Hoewel verschillende auteurs en antiglobalisatie actiegroepen het eens zijn met McDonough 

en Braungart betreffende de terugkeer naar een lokaal systeem, is de vraag of de 

stimulansen hiertoe voldoende groot zijn. In de argumentatie pro lokaal, worden er 

verschillende milieu- en sociale argumenten onderbouwd. De economische, vaak 

doorslaggevende aspecten blijven echter meestal onbesproken. Enkel Morris (2001) heeft 

het over de „efficiëntie van een kleine schaal‟ waarbij: 
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- Moderne technologie productie ook op kleine schaal mogelijk maakt  

- Het gros van de schaalvoordelen al op een aanvaardbaar niveau bereikt wordt 

- Het afschaffen van verborgen subsidies (bvb. voor transport) dat productie op kleine 

schaal mogelijks goedkoper maakt 

Om deze overgang mogelijk te maken zijn er nieuwe beleidsmaatregelen omtrent handel, 

importtaksen en indirecte subsidies nodig. Daarnaast moeten men, wereldwijd, kleinschalige 

initiatieven nemen. (Norberg-Hodge, 2003). Lokale productie kan ook gerealiseerd worden 

door „site here sell here‘ in te voeren; met name bedrijven te verplichten zich te lokaliseren 

waar ze willen verkopen (Hines, Lang, 2001; Sanchez, Heene, 2004). 

 

Ondanks de voorgaande argumentatie, kan men zich volgende vragen stellen bij de 

terugkeer naar een lokaal systeem:  

- Hoe en met welke argumenten zal men de overheidsinstanties overtuigen? 

Verschillende beleidsmensen scharen zich immers achter de gedachte dat 

globalisatie onvermijdelijk is (Lucas, 2003). Een land heeft ook belang bij het 

aantrekken van bedrijven die werkgelegenheid scheppen. Bovendien worden grote 

industrietakken vertegenwoordigd door lobbygroepen die door druk uit te oefenen 

mee richting geven aan de beleidsvoering.  

- Hoe en met welke argumenten zal men de bedrijven overtuigen? Het is geen 

evidentie om bedrijven te overhalen om de economische voordelen van globalisatie, 

zoals schaalvoordelen en goedkopere factorkosten, op te geven. Deze ommekeer 

zou ook impliceren dat bedrijven afstappen van gestandaardiseerde materiaalkeuzes. 

Zijn de lokaal beschikbare materialen echter wel conform met de technische 

producteisen en het verwachte kwaliteitsniveau van de consument?  

- Hoe en met welke argumenten zal men de consument overtuigen? Cradle to Cradle 

beoogt de productie van hoogwaardige producten aan competitieve prijzen 

(McDonough, Braungart, 2002). Indien niet alle lokale materialen beantwoorden aan 

de hoge consumenteneisen en als bovendien de schaalvoordelen verdwijnen, 

resulteert dit in een verlaagde kwaliteit en verhoogde kosten. In welke mate is de 

consument bereid om aan prijs-kwaliteit verhouding in te boeten? Daarnaast stellen 

McDonough en Braungart dat mensen diversiteit willen ―omdat dit vreugde en plezier 

geeft‖ (McDounough, Braungart, 2002, p. 144). Het is daarentegen evenzeer mogelijk 

dat consumenten de voorkeur geven aan gestandaardiseerde producten, zodat ze 

hun vertrouwde tandpasta ook in een verre uithoek van de wereld kunnen vinden.   

- Tot slot, hoe definieert men wat lokaal geproduceerd kan worden en wat niet? Bij 

wijze van voorbeeld is het mogelijk dat een lokaal geteelde tomaat anders smaakt 

dan een tomaat die genoot van de Zuiderse zon. Wordt dit aanzien als een ander 
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product? Is het daarenboven wel ecologischer, laat staan economischer om lokaal te 

produceren? Het is technisch misschien mogelijk om bananen hier te kweken, maar 

dit impliceert niet dat de netto baten positief zijn. Is er bovendien plaats voor lokale 

productie in dichtbebouwde gebieden zoals België?  

 

Het moet nog duidelijk worden in welke mate de drijfveren voor een lokaal georganiseerde 

economie zullen opwegen tegen de economische krachten die globalisatie drijven. In ieder 

geval zal de ommekeer een langzame transitie inhouden (Lucas, 2003; Norberg-Hodge, 

2003) waarbij het initiatief zowel van de consument, de bedrijven als de overheden kan 

komen. Er telt alleszins dat hoe langer men wacht, hoe moeilijker het wordt (Morris, 2001; 

Norberg-Hodge, 2003).  

 

6.5. Conclusie  

 

In dit hoofdstuk hebben we globaliserende krachten afgewogen tegen lokaliserende 

krachten, waaruit blijkt dat globalisatie voornamelijk economisch gedreven is terwijl de 

oproep tot lokalisatie eerder wordt gedragen door ongenoegen over de negatieve impact van 

globalisatie. Lokalisatie houdt in dat men zoveel mogelijk gebruik maakt van lokale 

materialen en men enkel die grondstoffen en producten invoert die op eigen bodem niet 

beschikbaar zijn. Technologie en informatie kan wel nog vrij worden uitgewisseld. Gegeven 

de negatieve impact van globalisatie op zowel milieu als op sociale verhoudingen, is het 

raadzaam om zo snel mogelijk een omschakeling te maken. Het is echter onzeker hoe men 

kan terugkeren naar een gelokaliseerde economie en wie hiertoe de eerste stappen zal 

zetten. In tegenstelling tot wat de Cradle to Cradle visie voorschrijft, is het aannemelijk dat 

standaardisatie en monocultuur voorlopig de ontwerpstandaard zullen domineren.  
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 HOOFDSTUK 7: Consumeren versus Consuminderen 

 

7.1. ‘Consumeren’ in Cradle to Cradle 

 

Een essentieel verschilpunt tussen Cradle to Cradle en andere duurzaamheidvisies is dat 

consuminderen niet langer aan de orde is. Immers, in een kringloopeconomie waar alle afval 

voedsel vormt voor de volgende cycli, is ongebreidelde consumptie mogelijk (McDonough, 

Braungart, 2002). Dit vereist natuurlijk dat de respectievelijke kringlopen ook effectief worden 

gesloten. De moeilijkheidsgraad en de haalbaarheid daarvan kwamen reeds in vorige 

hoofdstukken aan bod. Dit onderdeel geeft een overzicht van andere factoren die deze 

stelling omtrent consumptie bepalen. We trachten de vraag te beantwoorden of blijvend 

consumeren mogelijk is of dat deze visie overoptimistisch is. Hiertoe koppelen we vooreerst 

ons huidig consumptiepatroon aan de eindige grondstofvoorraden. Vervolgens plaatsten we 

dit tegenover de macro-economische nood aan groei, waarbij consumptie een drijvende 

kracht is. Tot slot bekijken we of en hoe we deze twee standpunten kunnen verzoenen.  

 

7.2. Grenzen aan consumptie  

7.2.1. Huidig consumptiepatroon 

Het fabriceren en verkopen van zowel broodnodige als overbodige producten is eigen aan 

onze economie. Consumptie zit met andere woorden ingebakken in onze samenleving 

(Kates, 2000). Wanneer we echter tot een duurzame samenleving willen komen, moet het 

huidige, Westerse consumptiepatroon aangepast worden: 

―The developed World will be forced to lower its irrationally high consumption levels. If 

this is done, the level of industrial technology will be scaled down, and there will be 

less need for the tremendous waste of energy, raw materials and resources that now 

go toward the production of superfluous goods, simply to maintain effective demand 

and to keep the monstrous economic machine going.‖ (Khor, 2001, p. 154)  

Anders gesteld, ons huidig consumptiepatroon belemmert een overstap naar een duurzame 

samenleving. Reeds in 1973 wees Schumacher op het materialisme dat niet zou thuishoren 

in deze wereld. Immers, het continue streven naar welvaart kent geen beperkend principe, 
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terwijl de omgeving wel strikt beperkt is (Schumacher, 1973, p. 27). Bovendien: “this growth 

in consumption has been unevenly distributed, with 20% of the consumers living in the 

highest income nations accounting for 86% of all private consumption, while the bottom 20% 

consume slightly more than 1%‖ (UNDP, 1998, p. 2). Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd met 

het aantal planeten dat nodig is wanneer de hele wereld zich het Westerse 

consumptiepatroon zou aanmeten: er is nood aan meer dan 5 planeten om het 

consumptieniveau van de Amerikanen over de hele wereld te evenaren (Tom Jones, De 

Meyere, 2009). Dit zet aan tot hoognodige reflectie over onze levensstijl. Zo stelt van den 

Berg dat we, zowel uit sociaal oogpunt als uit duurzaamheidperspectief, heel bewust moeten 

kopen, minder verbruiken en meer verdelen (van der Werf, 2009). 

7.2.2. Eindige grondstofvoorraden 

Het is algemeen geweten dat de grondstofvoorraden eindig zijn. Ook McDonough en 

Braungart (2002) erkennen dit en stellen dat de basiselementen net daarom zo kostbaar zijn. 

Wanneer de mens de biosfeer blijft vervuilen en afval blijft weggooien, dan leven we volgens 

hen inderdaad in een wereld van begrenzingen aan productie en consumptie. Wanneer we 

daarentegen de natuur imiteren en materialen 100% hergebruiken, dan is er geen reden tot 

matiging (McDonough, Braungart, 2002). Echter, zelfs indien een recyclagegraad van 100% 

mogelijk zou zijn en ook zou worden bereikt, wordt de samenleving toch nog geconfronteerd 

met eindige grondstofvoorraden (Graedel, 2002). Dit wordt weergegeven in Figuur 12: 

 

Figuur 12 Resource use under different recycling scenarios. Series 1: 5% annual use growth 

rate (normalized to year zero), no recycling. Series 2: 5% annual use growth rate, 50% 

recycling after 10-year service life. Series 3: 5% annual use growth rate, 100% recycling after 

10-year service life (Graedel, 2002, p. 112).  
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We stellen vast dat het grondstofverbruik blijft toenemen ondanks de hoge recyclagegraad. 

Dit patroon vloeit voort uit de stijgende consumptie en de time lag tussen de aankoop van 

het product en het moment waarop het materiaal weer beschikbaar is voor recyclage 

(Graedel, 2002). Met andere woorden, ―in a growing world economy using increasing 

amounts of resources, recycling can moderate the need for primary resources but cannot 

eliminate it‖ (Graedel, 2002, p. 112).  

Een antwoord hierop zou er in bestaan om gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen 

of materialen die gemakkelijk en snel weer in omloop zijn te brengen. Echter, onze huidige 

consumptiegraad staat ook de effectiviteit van deze oplossing in de weg:  

- De maatschappij ontgint materialen sneller dan ze worden teruggeleverd aan de 

aardkorst (bvb. olie, steenkool en metalen). 

- De maatschappij produceert sneller producten dan dat ze kunnen worden afgebroken 

door natuurlijke processen, als ze überhaupt kunnen afgebroken worden. Dit laatste 

is niet het geval wanneer de stoffen niet in de natuur voorkomen, zoals bijvoorbeeld 

PCB‟s. 

- De maatschappij verzwakt de regeneratieve eigenschappen van de natuur door 

bijvoorbeeld overbevissing (Broman, Holmberg, Robèrt, 2000). 

 

Dit impliceert dat Cradle to Cradle de uitputting van grondstoffen zal vertragen, maar dat we 

nog steeds tegen de grenzen van onze groei aankijken. 

Kortom, rekening gehouden met de eindige voorraden van zowel materialen als energie en 

met het huidig consumptiepatroon dat de capaciteit van de aarde overstijgt, lijkt onbegrensde 

groei een utopie: ―It is clearly a preposterous idea that an economic system based on 

limitless growth can be supported on a finite Earth. A system that feeds on itself cannot keep 

eating forever‖ (Mander, 2001, p. 9). Nochtans is groei vanuit macro-economisch standpunt 

noodzakelijk. In volgende paragraaf gaan we hierop dieper in.  

 

7.3. Macro-economische nood aan consumptie 

 

Consumptie is een wezenlijke drijfkracht achter groei: ―All economic activity, and hence the 

related environmental impacts, are driven by consumption‖ (Tukker et al., 2008, p. 1219). In 

onze huidige economische context is groei essentieel: het is ―de architectuur van de 

moderne economie‖ (Jackson, 2009, p. 5). We kunnen deze nood om te groeien verklaren 

aan de hand van de mechanismen die volgen uit toenemende productiviteit: een continue 
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verbetering van de technologische efficiëntie leidt er toe dat met een gegeven hoeveelheid 

input, i.e. arbeid en kapitaal, meer output wordt geproduceerd. Daardoor zijn er minder 

werkkrachten vereist om eenzelfde hoeveelheid output te produceren, m.a.w. de 

werkloosheid neemt toe. Dit kan enkel worden gecompenseerd in een groeiende economie 

door de bijhorende toename in werkgelegenheid. Wanneer de economie echter in een 

recessie komt, is het netto resultaat stijgende werkloosheid. Bijgevolg kunnen mensen 

minder uitgeven, waardoor consumptie verder daalt en de inkomsten van bedrijven afnemen. 

Dit veroorzaakt op zijn beurt meer werkloosheid en minder investeringen, die de economie 

verder in een neerwaartse spiraal trekken (Tom Jones, De Meyere, 2009). Kortom, bij een 

daling van de consumptie zorgen negatieve feedback mechanismes voor een afname van 

economische activiteit en bijgevolg een daling van de welvaart.  

Daarnaast is de groeivereiste onlosmakelijk verbonden met de manier waarop rente in het 

monetaire systeem is ingebouwd (Tom Jones, De Meyere, 2009). Lietaer (2001) verklaart 

hoe interest de noodzaak aan eindeloze economische groei voedt: wanneer nieuw geld 

onder de vorm van een lening in de economie stroomt, moet bovenop de leensom ook 

interest worden betaald. Men heeft bijgevolg meer geld nodig dan oorspronkelijk in de 

economie aanwezig was en dit nieuwe kapitaal kan enkel worden gevonden in een steeds 

groeiende economie. 

Deze vaststellingen leiden tot een tweestelling: enerzijds zijn er ecologische limieten 

waardoor blijvende consumptie niet mogelijk is, anderzijds is diezelfde consumptie nodig om 

de economie en welvaart in stand te houden. De volgende paragraaf gaat daarom in op het 

vraagstuk hoe men een consumptiedaling kan realiseren en hoe men dit kan rijmen in een 

macro-economisch model.  

 

7.4. Consuminderen  

 

7.4.1. Consumptiedaling realiseren  

Zolang we niet kunnen consumeren zonder een grote voetafdruk na te laten, is het 

aangewezen dat onze consumptie wereldwijd afneemt. Dit kan gerealiseerd worden op 

verschillende manieren: 

(1). Bevolkingstoename afremmen: McDonough en Braungart stellen dat we niet met 

teveel mensen op de wereld zijn. Als argument halen de auteurs hierbij aan dat 

mierenkolonies, hoewel ze wereldwijd een biomassa hebben die veel groter is dan de 
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totale mensheid, er in slagen om in harmonie te leven met de natuur. Ook de mens 

moet er in slagen om een positieve impact te hebben en goed design vormt hiertoe 

de sleutel (McDonough, Braungart, 2002). Hoewel McDonough en Braungart (2002) 

een bevolkingsafname onnodig achten, is het verminderen van het aantal 

consumenten een mogelijke manier om consumptie af te remmen. Mont (2002) acht 

dit echter niet haalbaar op korte termijn. Mogelijke verklarende factoren die de 

haalbaarheid van deze optie beperken, zijn:  

a. Het in stand houden van de welvaartstaat in de Westerse landen: De nieuwe 

generaties moeten voldoende groot zijn om de pensioenen te verzekeren.  

b. Traditioneel grote families in ontwikkelingslanden: Hoge kindersterfte en het 

niet bestaan van een pensioensysteem leiden er toe dat er typisch grote 

families zijn in ontwikkelingslanden. Er is ook nood aan voldoende 

werkkrachten om de akkers te bewerken vermits efficiëntieverhogende 

technieken daar vaak ontbreken. 

c. De kinderwens: Vele koppels hebben de wens om meerdere kinderen te 

hebben wat het moeilijk maakt om de bevolking te stabiliseren (Kates, 2000). 

De bevolkingspolitiek in China, waarbij slechts 1 kind per koppel was 

toegestaan, illustreert de negatieve consequenties die restrictie kan 

meebrengen. Koppels hadden bij voorkeur jongens, omwille van sociale en 

economische motieven. Op korte termijn werden zeer veel meisjes door de 

ouders afgestoten, te vondeling gelegd of zelfs vermoord en, van zodra de 

technologie het toeliet om het geslacht op voorhand te bepalen, geaborteerd. 

Op middellange termijn stelde men een tekort aan vrouwelijke 

huwelijkspartners vast (Das Gupta, 2005).  

d. Grote generatie vruchtbare personen: er zijn momenteel zeer veel personen in 

hun vruchtbare periode als gevolg van de bevolkingsgroei in de voorbije 

decennia. Zelfs met geboortebeperkingen zal de bevolking de komende 

generatie nog steeds toenemen (Kates, 2000; Todaro, Smith, 2008)  

(2). Consuminderen: McDonough en Braungart (2002) redeneren dat wanneer je „enkel 

de goede dingen doet groeien‟, er geen probleem is met overvloedige consumptie. 

Echter, ook dan stuit men op de limieten van de aarde. Consuminderen lijkt dus aan 

de orde. Mont (2002) ziet dit pessimistisch in, gegeven dat de geïndustrialiseerde 

wereld geen aanstalten maakt tot consuminderen en er bovendien nood is aan 

stijgende consumptie in ontwikkelingslanden om basisnoden te vervullen. 

(3). Overschakeling naar een diensteneconomie: Een diensteneconomie zou de 

eindeloze circulatie van grondstoffen mogelijk maken (McDonough, Braungart, 2002). 
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Hierboven werd echter duidelijk dat er steeds nood zal zijn aan bijkomende 

ontginning van grondstoffen (Graedel, 2002).  

Deze omschakelingen zijn vrij drastisch. Optie a, met name de bevolkingstoename 

afremmen, blijkt moeilijk realiseerbaar. Bovendien wijst de geschiedenis uit dat de 

consumptietoename de bevolkingstoename steeds overstijgt (Kates, 2000). Optie a is met 

andere woorden niet voldoende. Opties b en c, met name consuminderen en de 

overschakeling naar een diensteneconomie, kunnen worden vergemakkelijkt door het 

product zodanig te ontwerpen dat het duurzaam gedrag aanmoedigt. Immers, enkel wanneer 

een product duurzaam wordt gebruikt is het ook effectief duurzaam (Stegall, 2006). Dit is tot 

op heden vaak niet het geval, want hoewel veel consumenten zich bewust zijn van de nood 

aan een duurzame samenleving en sommigen hun consumptiepatroon reeds aanpassen 

(Marchand, Walker, 2008) heeft dit nog niet tot de noodzakelijke verandering geleid. 

Tietenberg (2006, p. 478) gebruikt in deze context de term ―inertia‖, om aan te geven dat 

mensen wel weten dat verandering nodig is, maar het niet meenemen in hun gedrag. 

Ontwerpers zijn echter in staat om individuen en de gemeenschap te beïnvloeden over hoe 

ze met het product moeten omgaan en dienen te leven (Buchanan, 1989). Dus de designer 

kan, via het design, de consument aansporen om het product op een verantwoorde manier 

aan te wenden en het terug te dragen voor recyclage (Stegall, 2006). Design for 

Sustainability vergt daarom dat ontwerpers over een ruime kennisbasis beschikken zodat ze 

technische kennis kunnen combineren met zowel ecologische, biologische, psychologische 

en esthetische principes (Stegall, 2006). Op die manier kan op een relatief eenvoudige 

manier worden toegewerkt naar een meer duurzaam consumptieniveau. 

7.4.2. De nood aan een nieuw macro-economisch model 

Omdat eindeloze economische groei stuit op ecologische limieten, is er nood aan een 

macro-economisch model dat economische stabiliteit kan garanderen in afwezigheid van 

eindeloze consumptiegroei (Jackson, 2009; Tom Jones, De Meyere, 2009). Echter: ―We 

beschikken niet over een model dat kan aangeven hoe de klassieke, samengestelde macro-

economische indicatoren (productie, consumptie, investeringen, handel, kapitaalstock, 

openbare uitgaven, arbeid, geldaanbod, enz.) reageren wanneer kapitaal niet accumuleert. 

Evenmin slagen onze modellen erin om afdoende rekening te houden met de afhankelijkheid 

van macro-economische variabelen ten aanzien van grondstofverbruik, reserves, uitstoot en 

ecologische integriteit.‖ (Jackson, 2009, p. 77 – eigen vertaling) 

In dergelijk, nog op te zetten, duurzaam economisch model zal men tot een stabilisatie 

moeten komen van de economische output. Dit zal in de eerste plaats inhouden dat de 

macro-economische variabelen zoals consumptie en investeringen een andere invulling 
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krijgen. Zo zal er een verschuiving moeten plaatsvinden naar meer immateriële consumptie 

en moet de overheid een proactieve rol op zich nemen, bijvoorbeeld bij het investeren in 

groene productie- en consumptie sectoren zoals grondstofefficiëntie, hernieuwbare energie, 

schone technologie, klimaatadaptatie en ecosysteembescherming en -restauratie (Tom 

Jones, De Meyere, 2009, p. 91). Daarnaast zal men nieuwe macro-economische variabelen 

moeten inbrengen die rekening houden met het ecologische kapitaal en de afhankelijkheid 

van energie en grondstoffen. Het probleem van de afnemende werkgelegenheid bij 

gelijkblijvende groei zou men kunnen compenseren door een verkorting van de werkweek te 

introduceren: meer mensen realiseren eenzelfde hoeveelheid werk (Jackson, 2009).  

Gegeven voorgaande analyse, is het duidelijk dat men moet werken aan de ontwikkeling van 

dergelijke macro-economische modellen (Jackson, 2009). 

 

7.5. Conclusie 

 

In Cradle to Cradle is onbeperkte groei mogelijk. Groei is immers niet slecht wanneer het de 

goede dingen zijn die toenemen (McDonough, Braungart, 2002). Dit hoofdstuk maakte 

duidelijk dat het twijfelachtig is dat er voldoende grondstoffen zijn om de groei, en zelfs ons 

huidig consumptieniveau, in stand te houden. Het Westerse consumptiepatroon zal vroeg of 

laat botsen met de eindige grondstofvoorraden want zelfs bij 100% recycleren is er een 

toename in grondstofverbruik. Dit leidt tot de conclusie dat een consumptieverandering aan 

de orde is. Consuminderen strookt echter niet met ons huidig macro-economisch systeem, 

waar groei absoluut noodzakelijk is en dit omwille van twee redenen: enerzijds om de 

toegenomen productiviteit en stijgende werkloosheid te compenseren, anderzijds om de 

interesten op leningen te kunnen betalen. We stuiten bijgevolg op volgend dilemma: 

eindeloos groeien is ecologisch onduurzaam terwijl negatieve of nulgroei belangrijke 

economische consequenties heeft. 

Om de consumptie toch te doen dalen zijn er volgende mogelijkheden: bevolkingsafname, 

consuminderen en een overschakeling naar een diensteneconomie waarbij elke optie 

implementatiemoeilijkheden kent. Waarschijnlijk is een combinatie van deze drie nodig. De 

designer kan de transitie mee mogelijk maken door de consument, via het ontwerp, aan te 

zetten tot duurzaam gedrag. C2C gaat daarom net niet ver genoeg: een product kan wel 

duurzaam en „goed‟ worden ontworpen, maar het hangt van het gebruik af of het product ook 

effectief duurzaam is. Wanneer men hier rekening mee zou houden bij het ontwerp, kan 

design bijdragen aan een omschakeling tot een meer duurzaam consumptiepatroon.  



 
90 

 

Deze omschakeling zal echter enkel kunnen plaatsvinden in een ander macro-economisch 

stelsel want in de huidige context is groei, en dus stijgende consumptie, een absolute 

vereiste. Er is met andere woorden nood aan een macro-economisch model van stationaire 

economie die zich binnen de ecologische grenzen kan ontwikkelen.  
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DEEL 3: INTEGRATIE  

 

 

 HOOFDSTUK 1: Toegepaste voorbeelden  

 

In dit hoofdstuk bespreken we twee toegepaste voorbeelden die de mogelijkheden en 

beperkingen van C2C, die in vorige hoofdstukken aan bod kwamen, illustreren. Het eerste 

voorbeeld belicht het proces dat een bedrijf moet doorlopen wanneer het C2C design wil 

toepassen. Tevens wordt de impact op de bedrijfsvoering besproken. Het tweede voorbeeld 

is iets technischer en behandelt het ontwikkelen van een C2C materiaal.  

 

1.1. Cradle to Cradle design bij Herman Miller  

 

Herman Miller (HM) is een bedrijf waar het opnemen van een koploperspositie is ingebakken 

in de cultuur (Lee, Bony, 2008). In 2001 besloot HM om de Mirra stoel volgens de Cradle to 

Cradle visie te ontwerpen (Lee, Bony, 2008). In dit onderdeel bespreken we de implicaties 

die C2C design had op het designproces en op andere bedrijfsaspecten. De informatie is 

gebaseerd op een case-studie van Lee, Bony, 2008: ‗Cradle to Cradle design at Herman 

Miller: moving toward environmental sustainability‘. 

Zoals aangegeven in het design hoofdstuk moet C2C design worden geïntegreerd met de 

huidige productontwikkelingsprocessen van het bedrijf. In Herman Miller werd daarom een 

aangepast Design For Environment (DfE) protocol opgesteld dat de ontwerpers zou leiden bij 

bepaalde beslissingen. De determinerende factoren waren toxiciteit, demontagegemak en 

recycleerbaarheid en werden gelieerd aan het gewicht van de component. Daarnaast  

werden er doorheen heel het bedrijf trainingen georganiseerd om de C2C visie bekend te 

maken, o.a. bij de aankoopafdeling (Lee, Bony, 2008). Dit lijkt ons een relevante strategie 

omdat C2C implementatie verder strekt dan C2C design en ook impact heeft op andere 

bedrijfsorganisatorische aspecten.  

De eerste stap bij C2C design is de identificatie van de chemische samenstelling van de 

gebruikte materialen (tot op 100ppm). Hiertoe werd er binnen Herman Miller een 

materialendatabase opgesteld. Het screenen van deze materialen was tijdsintensief omdat 
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de leveranciers initieel niet steeds wouden meewerken. De argumenten die HM aanbracht 

om hen toch te overtuigen waren: ontwikkeling van nieuwe markten, anticipatie op de 

regelgeving, verhoogde PR aandacht en kortere productontwikkelingcycli. Eenmaal de 

database was ontwikkeld, leidde dit inderdaad tot een korter ontwikkelingsproces in latere 

stadia (Lee, Bony, 2008).  

In een tweede stap was het noodzakelijk om een beslissing te nemen over PVC. Dit 

materiaal wordt, niet alleen binnen C2C, geviseerd als zeer schadelijk voor het milieu. PVC 

is echter een standaard materiaal binnen de bureaumeubilair industrie: de inherente 

materiaaleigenschappen van PVC (i.e. makkelijk bewerkbaar, wijd toepasbaar, duurzaam en 

relatief goedkoop) leiden er toe dat meer dan 50% van de producten een PVC onderdeel 

bevat. Voor de Mirra stoel betekende dit concreet dat men een PVC-vrije armleuning diende 

te ontwerpen (Lee, Bony, 2008).  

Het zoeken naar alternatieve materialen is moeilijk omdat men met verschillende eisen 

rekening moet houden. Zo is de kwaliteit van een armleuning essentieel voor de 

gebruikerservaring. Het bleek moeilijk om een vervangend materiaal te vinden dat aan de 

armleuningeisen voldeed (duurzaam, krasbestendig, makkelijk vormbaar en goedkoop). 

Thermoplastisch polyuretaan (TPU) was een potentieel alternatief maar de kwaliteit was 

onzeker, de kostprijs aanzienlijk hoger en men zou enkele procesaanpassingen moeten 

doorvoeren. Bovendien was er externe druk om het product op tijd klaar te hebben. Dit alles 

leidde tot conflicterende belangen. De discussie werd verder aangescherpt omdat zowel 

ontwerpers als leveranciers gewoon waren om met het goedkope en goedpresterende 

materiaal te werken (Lee, Bony, 2008).  

De implicaties van een PVC vrij product strekken daarenboven verder dan het eigenlijke 

product zelf, zowel binnen Herman Miller als in de supply chain. Indien men principieel kiest 

om PVC te weren, dient dit ook in andere productontwerpen te gebeuren (Lee, Bony, 2008). 

Immers, hoe zou een bedrijf kunnen verantwoorden dat het enerzijds een fundamentele 

keuze tegen PVC maakt en anderzijds het materiaal in andere producten blijft gebruiken. 

Gezien de mogelijks hogere kostprijs en de onzekere kwaliteit van alternatieven, heeft dit 

significante gevolgen voor de toekomstige, en mogelijkerwijs ook de huidige productlijnen. 

Dit beïnvloedt op zijn beurt de hele keten: leveranciers zouden een belangrijke klant 

verliezen en Herman Miller zou nieuwe leveranciers moeten zoeken (Lee, Bony, 2008). 

Uiteindelijk werd gekozen om PVC uit de producten te weren (www.hermanmiller.com, 13 

mei 2010).  

C2C implementatie heeft ook impact op het business model. Zo stelde Herman Miller zich 

de vraag hoe ze de ophaalactiviteiten zouden organiseren:  
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 ofwel past HM het principe van dienstproduct toe, wat betekent dat het prijsbeleid 

moet wijzigen en dat ze zelf een logistiek systeem moeten opzetten 

 ofwel kan HM zich beroepen op het netwerk van de tweedehands markt  

 ofwel kan HM rekenen op toekomstige verhoogde inspanningen van overheid om 

te recycleren in bijvoorbeeld een containerpark (Lee, Bony, 2008). 

Beslissingen hieromtrent zijn verregaand, zoals ook wordt aangegeven binnen Herman 

Miller: ―There is a question of how much we want to invest in the front-end of the process by 

implementing DfE, when it‘s unclear how it will work in the back-end with getting material 

back into the loop.  It‘s a classic chicken-and-egg problem. We have to start somewhere, but 

closing the loop remains an open issue‖ (DfE steering committee member Herman Miller, 

Lee, Bony, 2008, p. 11)  

 

1.2. Het ontwerpen van C2C beton  

 

De vakgroep Bouwkundige Constructies aan de Universiteit Gent heeft de ambitie om C2C 

beton te ontwerpen. Deze paragraaf is gebaseerd op een gesprek met Mevrouw De 

Schepper, doctoraatstudente aan de Universiteit Gent.  

Beton is een materiaal dat wordt gevormd door het mengen van cement, water, grove en 

fijne granulaten. De opzet is om beton te ontwerpen dat op het einde van zijn levenscyclus, 

na de sloop, zonder meer kan worden ingezet binnen de cementproductie zoals in Figuur 13 

weergegeven. Na de verwerking tot cement kan het dan opnieuw worden gebruikt voor de 

productie van beton (gesprek met Mevrouw De Schepper, 5 mei 2010, Zwijnaarde). We 

verwijzen naar bijlage B waar de lezer meer technische achtergrond over beton en cement 

kan vinden. Hier geven we een korte introductie over de gehanteerde aanpak en lichten we 

vervolgens de mogelijkheden en uitdagingen ervan toe.  

Cement is een materiaal waarvan de chemische samenstelling van het grondstoffenmengsel 

exact is bepaald. Vermits cementproductie een energie-intensief proces is, wordt in 

veelvoorkomend geval energetische valorisatie toegepast. Hierdoor worden er echter stoffen 

toegevoegd aan het grondstoffenmengsel, waardoor de ideale samenstelling wijzigt. In de 

praktijk lost men dit op door eerst de samenstelling van de afvalstroom te bepalen en op 

basis daarvan de samenstelling van het grondstoffenmengsel te wijzigen zodat de output 

toch nog de gewenste samenstelling heeft (gesprek met Mevrouw De Schepper, 5 mei 2010, 

Zwijnaarde).  
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Figuur 13: Functie van C2C beton: 
bij recyclage wordt het opnieuw ingezet als grondstof voor cementproductie 

 

Omdat de samenstelling van beton reeds op voorhand vastligt, kan men deze methode niet 

meer toepassen wanneer men beton als input voor het grondstoffenmengsel neemt. Een 

mogelijke oplossing bestaat er in om verschillende types recycleerbaar beton te ontwerpen 

waardoor een combinatie van die types de gewenste samenstelling kan leveren. Dus i.p. v. 

traditionele grondstoffen te combineren, kan men de verschillende types volledig 

recycleerbaar beton combineren (gesprek met Mevrouw De Schepper, 5 mei 2010, 

Zwijnaarde). Voorheen was de chemische samenstelling van het beton onbelangrijk, maar bij 

deze aanpak moet men hier wel rekening mee houden. Dit leidt tot een extra 

ontwerpparameter. Daarenboven is er nood aan een database die bijhoudt welk type beton 

in welk gebouw is gebruikt en moet men bij herstellingen hetzelfde type beton gebruiken. 

Men moet ook selectief slopen zodat de betonstroom voldoende zuiver is, i.e. vrij van o.a. 

glas, hout, metaal en gips (gesprek met Mevrouw De Schepper, 5 mei 2010, Zwijnaarde).  

Naast deze uitdagingen met betrekking tot het ontwerp en de praktische uitvoering, zijn er 

enkele factoren die volledige realisatie van C2C beton bemoeilijken. Vooreerst is upcyclen 

momenteel nog niet mogelijk. Daarnaast is er nog steeds nieuwe instroom nodig van andere 

materialen, waardoor de kringloop niet volledig gesloten is. Ook het gebruik van lokale 

materialen is moeilijk: kalksteen(granulaat) bijvoorbeeld is wel aanwezig in België, maar niet 

in Nederland. Bovendien gebeurt dit onderzoek in een laboratorium en dus in ideale 
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omstandigheden. Wanneer men uiteindelijk C2C beton kan ontwerpen, moet nog blijken of 

het bruikbaar is in de industrie (gesprek met Mevrouw De Schepper, 5 mei 2010, 

Zwijnaarde).  

 

1.3. Conclusie 

 

In dit onderdeel hebben we enkele aspecten uit de vorige hoofdstukken kunnen toepassen 

op twee praktijkvoorbeelden. In het eerste voorbeeld over Herman Miller kwam duidelijk 

naar boven dat de implicaties van C2C design verregaand zijn. Dit heeft zowel betrekking op:  

(1). het designproces zelf, waarbij C2C geïntegreerd moet worden met de huidige 

ontwerpprocessen,  

(2). materiaalsubstitutie, waarbij men een trade-off moet maken tussen verschillende 

prestatiecriteria zoals kwaliteit en kost,  

(3). het betrekken van de ketenpartners, waarbij niet alle leden van de supply chain 

onmiddellijk te vinden zijn voor meer openheid  

(4). het wijzigen van het business model, waarbij men bepaalt hoe men de kringloop zal 

sluiten.  

Bovendien bleek dat de implicaties van een PVC vrij product verder strekken dan enkel het 

product zelf en ook impact hebben op de andere productlijnen en de toeleveranciers.  

Het ontwikkelen van een C2C materiaal zoals beton brengt ook specifieke uitdagingen mee.    

(1). Men moet rekening houden met een extra ontwerpparameter  

(2). Er is nood aan een database om bij te houden welk type beton waar is gebruikt.  

(3). Recyclage is enkel mogelijk bij selectief slopen 

(4). Bij herstellingen moet men hetzelfde type beton aanwenden.  

(5). Het gebruik van lokale materialen is moeilijk te implementeren  

(6). Ook het sluiten van de kringloop is moeilijk te implementeren: er is steeds nood aan 

nieuwe materialen en het upcyclepotentieel is voorlopig beperkt.   
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 HOOFDSTUK 2: Discussie en aanbevelingen voor implementatie 

 

Deze masterproef had als doel om de verschillende aspecten die gepaard gaan met Cradle 

to Cradle implementatie te analyseren. We hebben hierbij voornamelijk verschillende 

beperkingen en uitdagingen vastgesteld, die een kritische kanttekening zetten bij het 

optimisme van Cradle to Cradle. De lezer kreeg hierbij mogelijks de indruk dat Cradle to 

Cradle implementatie daarom niet haalbaar is en bijgevolg geen verdere aandacht behoeft 

van noch de academische noch de bedrijfswereld. Het is, in onze opinie, weliswaar 

noodzakelijk om een realistisch beeld te scheppen van de consequenties van C2C 

implementatie zodat men deze uitdagingen op een bewuste manier kan aangaan. Wij 

geloven dat C2C een krachtige visie is die de samenleving kan inspireren om ook effectief te 

veranderen. Daarom benaderen we in dit hoofdstuk expliciet de sterke punten van de C2C 

visie en formuleren we aanbevelingen die de implementatie ervan kunnen bevorderen.  

De sterkte van C2C ligt volgens ons in de combinatie van zowel ecologische, sociale en 

economische aanknopingspunten, de zogenaamde Triple Top Line (Braungart et al, 2007). 

Deze combinatie, waarvan de economische factor zeker niet mag worden onderschat, leidt 

er toe dat bedrijven worden geënthousiasmeerd door deze visie. Bovendien zet de positieve 

ondertoon, i.e. groei kan positief zijn en duurzaamheid is een opportuniteit, bedrijven aan om 

C2C implementatie te overwegen. Dit merken we bijvoorbeeld aan de opkomst voor de 

conferentie „Grenzeloos Gebruik‟: 37 voorstellen voor de designwedstrijd (speech Suzan 

Langenberg, 30 maart 2009, Brussel) en meer dan 200 aanwezigen (Grenzeloos gebruik, 30 

maart 2009). Deze conferentie werd georganiseerd door de Vlaamse Overheid en vormde 

een eerste stimulans om met C2C aan de slag te gaan. Vooral in Nederland zijn er al 

meerdere ondernemingen en instanties die de C2C visie ook effectief proberen 

implementeren, denken we bijvoorbeeld aan de Floriade 2012 die door de regio Venlo 

volgens de C2C principes zal worden ingericht (www.floriade.nl, 16 mei 2010).  

Smith (2007) stelt dat de introductie van nieuwe technologieën het meest kans op slagen 

heeft wanneer ze compatibel zijn met het huidige regime. Zo hebben zonnepanelen relatief 

veel kans op slagen omdat ze beperkte veranderingen in onze huidige economie vereisen. 

Deze redenering is analoog voor duurzaamheid in het algemeen: hoe minder aanpassingen 

nodig zijn, hoe groter de kans op adaptatie van de nieuwe visie. Het is echter zo dat Cradle 
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to Cradle een systeemverandering impliceert, wat automatisch leidt tot eerder radicale 

veranderingen, zoals bijvoorbeeld het overstappen naar een dienstproduct wat verregaande 

implicaties heeft voor de economische organisatie. Ook een terugkeer naar een lokale 

economie zal een transitie teweegbrengen, weg van het huidige systeem.  

Hieronder volgen onze suggesties die deze transitie in gang kunnen zetten. We zullen hierbij 

aandacht schenken aan de thema‟s zoals besproken in Deel 2, maar kiezen er bewust voor 

om de daar gehanteerde structuur niet toe te passen in dit hoofdstuk. We verweven onze 

aanbevelingen om de lezer attent te maken op de onderlinge verbanden tussen de 

verschillende thema‟s.  

 

2.1. Sensibilisatie en bewustwording  

 

Het is cruciaal voor een transitie dat mensen zich bewust worden van de noodzaak aan 

verandering en dat men hiertoe ook de bereidheid toont, m.a.w. dat het draagvlak wordt 

vergroot in de hele samenleving.  

Enkele belangengroepen brengen de nood aan verduurzaming reeds onder de aandacht en 

het is belangrijk dat het onderwijs deze tendens versterkt. De komende generaties zullen 

deze transitie immers moeten waarmaken en voldoende kennis is hierbij een noodzakelijke 

voorwaarde. Daarnaast zijn nog andere projecten denkbaar die het bewustzijn kunnen doen 

groeien en aanzetten tot verandering.  

Een noemenswaardig initiatief is Grenzeloos Gebruik waardoor bedrijven vertrouwd raakten 

met de C2C visie aan de hand van een designcompetitie, workshops en beurs met 

voortrekkersbedrijven. Dit had vooral een sensibiliserend doel. Het MIP2 platform, de 

opvolger van het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP), heeft daarentegen 

de intentie om ook effectief C2C te implementeren. MIP2 verleent subsidies aan beloftevolle 

projecten, bijvoorbeeld bij het opzetten van duurzame product- en procescycli 

(www.mipvlaanderen.be, 6 mei 2010). Dergelijke initiatieven zijn nodig omdat C2C 

implementatie tijdsintensief en daarom ook financieel intensief is. Bedrijven kunnen hier niet 

steeds voldoende budgetten voor vrijmaken. Succesvolle testprojecten kunnen de financiële 

en technische haalbaarheid aantonen en op die manier een snow ball effect initiëren.  

Niet alleen bij de bedrijven maar tevens bij de consument is het belangrijk dat men het 

bewustzijn aanwakkert, vooral met het oog op een duurzaam consumptiepatroon. Men kan 

sensibilisatiecampagnes opzetten die de consumenten onderwijzen over 
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duurzaamheidthema‟s. Het is immers cruciaal dat de consument zich bewust wordt over de 

limieten verbonden aan economische groei, want hoewel C2C de positieve boodschap van 

„goede groei is positief‟ uitdraagt, bleek in deze masterproef dat consuminderen een 

essentiële schakel is in de evolutie naar een duurzame maatschappij. Naast campagnes kan 

men het product ook zodanig ontwerpen dat het de consument aanzet tot duurzaam 

productgebruik (Stegall, 2006). Op die manier zal de consument zijn gedrag onbewust 

aanpassen wat tot een geleidelijke, eerder dan een bruuske overgang leidt. We aanzien dit 

daarom als een zeer krachtige manier om te evolueren tot een duurzame samenleving. We 

benadrukken het belang van onderwijs dat ontwerpers in staat stelt deze elementen mee te 

nemen in het ontwerp.   

 

2.2. Lokalisatie 

 

In deze masterproef kwam de noodzaak naar boven om te herlokaliseren naar een 

gedecentraliseerd systeem. Dit standpunt wordt zowel door McDonough en Braungart als 

andere auteurs en belangengroepen als een belangrijk aspect aanzien om te evolueren tot 

een duurzame maatschappij. Gezien de huidige globale oriëntatie lijkt teruggaan naar een 

lokale economie geen evidentie. Onze visie is dat lokalisering een onvermijdelijke trend zal 

zijn in de eenentwintigste eeuw. Het beschikbaar zijn van een goedkope transportbrandstof 

heeft het haalbaar gemaakt om goederen wereldwijd te laten circuleren (Heinberg, 2010). 

Naarmate olie schaarser en bijgevolg duurder zal worden, moet er onder meer voor 

transportdoeleinden een alternatief worden ontwikkeld. Uit onze analyse is gebleken dat een 

goedkoop alternatief voor zowel olie als transportbrandstof niet gemakkelijk vindbaar zal zijn. 

Omdat het economisch gezien steeds minder plausibel zal zijn om goederen en mensen 

over grote afstanden te transporteren, zal men volgens ons worden gedwongen om de 

economische activiteit lokaal te heroriënteren.  

Het lijkt ons daarom belangrijk dat de maatschappij zich proactief opstelt tegenover deze 

transitie. Het creëren van bewustzijn is voor dit onderdeel van de transitie cruciaal, waarbij 

men ook moet focussen op de voordelen van lokalisatie. Zo kan bijvoorbeeld een 

designcompetitie worden georganiseerd die mensen uitdaagt een product te ontwerpen dat 

gemaakt is in een lokale context. Op die manier leren mensen creatief omgaan met 

materialen uit de plaatselijke omgeving. Het is daarnaast ook van belang de band tussen 

mensen en hun leefomgeving te benadrukken, waarbij men moet werken aan een gevoel 

van trots en waardering voor de eigen omgeving en cultuur. Als daarbovenop de nadruk 

wordt gelegd op de bevorderlijke gevolgen die een lokalisatie met zich meebrengt, zoals 
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milieuvoordelen, een sterkere gemeenschap en een afnemende economische 

afhankelijkheid, wordt bij de mensen een positieve motivatie aangewakkerd om de 

veranderingen te omarmen. Enkel wanneer men het positieve beklemtoont, zullen mensen 

accepteren dat men bepaalde voordelen van globalisatie moet opofferen, zoals de 

wereldwijde beschikbaarheid aan goederen en de goedkope mobiliteit. 

Dit groeiende bewustzijn moet uiteraard ook worden omgezet in daden: 

middenveldorganisaties kunnen druk uitoefenen op overheid en bedrijven om veranderingen 

in gang te zetten. Wanneer consumenten eisen dat producten lokaal geproduceerd zijn, 

zullen bedrijven sneller tot verandering geneigd zijn. Ook een voorbeeldfunctie van de 

overheid kan een krachtig instrument zijn om bedrijven te overtuigen. Zo kan in het 

aankoopbeleid het gebruik van lokale grondstoffen worden vooropgesteld om de vraag 

ernaar te stimuleren. Tevens geeft dit bedrijven de zekerheid dat er ook effectief een 

afzetmarkt is. De Nederlandse overheid past deze strategie van green public procurement 

toe bij C2C producten. Ook kan de overheid de taak op zich nemen om een database op te 

richten waar gegevens worden verzameld over de toepasbaarheid en beschikbaarheid van 

lokale materialen. 

 

2.3. Hernieuwbare energie en groen transport 

 

Het is ook van belang dat we investeren in hernieuwbare energie. In België lijkt 

windenergie de hernieuwbare bron met het hoogste potentieel te zijn en het is daarom 

aangewezen dat we hierop inzetten. Het is echter niet evident om een geschikte locatie te 

vinden voor de windmolens, vaak omwille van protest van buurtbewoners. Een belangrijke 

vereiste is dus dat men burgers sensibiliseert over de omvang van de energie-uitdaging, 

waarbij men aanzet tot toegevingen. Wegens het beperkte hernieuwbare energiepotentieel in 

België, is het aangewezen om samen te werken en actief oplossingen te zoeken op 

Europees niveau. Sommige landen, zoals Noorwegen (hydro-energie) en Spanje (zonne-

energie) staan immers verder op vlak van hernieuwbare energie en kunnen eventueel een 

deel van deze energie exporteren. Daarnaast is het raadzaam om blijvend in te zetten op 

energie-efficiëntie en hierbij gepaard gaande zelfs energiematiging aan de vraagzijde.  

De overgang naar groene transportmodi blijkt significante impact te hebben op hetzij 

voedselproductie, hetzij infrastructuur, hetzij gebruikscomfort. Het lijkt ons aangewezen om 

hier verder onderzoek over te voeren en bovenal in te zetten op publiek transport omdat 

hierbij grote efficiëntiewinsten worden bereikt.  
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2.4. Materialen 

 

Centraal in de duurzaamheidproblematiek is dat grondstoffen schaarser worden en de nood 

aan een grondig onderzoek over de resterende grondstofvoorraden dringt zich op.  

Daarnaast is het van belang om te bepalen welke grondstoffen een essentiële rol spelen in 

onze huidige economie, zowel qua kwantiteit (i.e. welke grondstoffen gebruiken we het 

meest) als qua kwaliteit (i.e. welke grondstoffen bezitten een unieke en onmisbare 

eigenschap). Dergelijk onderzoek kan duidelijkheid verschaffen over welke grondstoffen 

prioriteit hebben om te hergebruiken en recycleren. Men moet dus in eerste instantie de 

inspanningen richten op de meest prioritaire grondstoffen. Gegeven dat 

grondstofvoorraden eindig zijn, moet men ook nadenken over de meest nuttige toepassingen 

die een grondstof vervult: kan olie bijvoorbeeld het best worden gebruikt om medicijnen of 

kunststoffen te vervaardigen of om energie uit te winnen. Daarenboven moeten we ons 

vragen stellen bij ons consumptiepatroon, in eerste instantie met ons af te vragen welke 

producten we effectief nodig hebben. Zo zou indium, gebruikt voor o.a. LCD schermen 

binnen 13 jaar uitputten volgens de huidige consumptiegraad (Reller, Graedel, 2007). 

Mogelijks blijkt later dat er nuttigere toepassingen voor dit metaal zijn en daarom is het 

raadzaam om het gebruik ervan grondig te overdenken.  

Zoals in C2C duidelijk naar voren komt, vormt een goed ontwerp het fundament van de 

effectiviteit van recyclage. De principes die Cradle to Cradle omarmt, waaronder afval is 

voedsel, zijn essentieel in een duurzaam grondstofgebruik. Het lijkt ons aangewezen om, 

binnen de technische kringloop, ontwerpinspanningen te beginnen met de producten die het 

meest worden gebruikt (bvb. kunststof), waar recyclagepotentieel het grootst is (bvb. glas) en 

waar de grondstofschaarste zich opdringt (bvb. koper en kobalt). Op die manier kan men de 

grootste baten creëren met het grootste onmiddellijk effect. Om de biologische kringloop te 

stimuleren moeten er vooreerst meer bio-degradeerbare producten worden ontwikkeld zoals 

nu reeds enkele plastieken zakken bestaan. Zoals uit onze analyse bleek, is het echter 

mogelijk dat een toename van biologische nutriënten de natuur en de diversiteit beïnvloedt. 

Het is daarom cruciaal om de impact ervan op het milieu verder te onderzoeken.  

 

2.5. Implementatie bij bedrijven 

 

In deze masterproef is aangetoond dat C2C implementatie bedrijfsspecifieke aanpassingen 

vergt. Vooral de uitdagingen en onzekerheden om de kringloop logistiek te sluiten zijn 
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aanzienlijk. Op basis van onze analyse formuleren we hieronder enkele aanbevelingen 

omtrent de eerste stappen die bedrijven moeten nemen om C2C in praktijk te brengen.  

Wij zien voornamelijk een rol weggelegd voor grote bedrijven omdat de omvang van 

retourstromen bepalend is voor de kostfactor. Grote ondernemingen kunnen immers 

schaalvoordelen realiseren, zowel in de logistieke organisatie van de retourstromen als in de 

productie- en verwerkingsfase. Bovendien hebben zij het kapitaal en ondervinden ze de 

sociale druk om zich milieuvriendelijk te positioneren. Anderzijds hebben kleine bedrijven 

minder logge structuren, waardoor het beslissingsproces wordt verkort. Geïnspireerde 

individuen hebben op die manier meer kans om hun creatieve ideeën uit te werken en zijn 

daarom een motor voor innovatie. Kleine bedrijven hebben weliswaar minder middelen om 

intensief onderzoek te voeren (naar bvb. specifieke materiaaleigenschappen) en weinig 

marktimpact om effectief veranderingen door te voeren (bvb. implementatie van een 

dienstensysteem). Het is daarom aangewezen dat grote bedrijven een voortrekkersrol op 

zich nemen. De eindproducent kan de bal aan het rol brengen: door de positie in de keten is 

deze schakel in staat een krachtig signaal te zenden naar de ketenpartners. Zo kan men 

toeleveranciers engageren tot het toepassen van de C2C principes. Voor sommige 

ketenpartners vereist dit een strategische heroriëntatie, zoals bijvoorbeeld Van Gansewinkel 

die zich ook als grondstofleverancier en niet enkel als afvalverwerker profileert 

(www.vangansewinkel.eu, 6 mei 2010).  

Het lijkt ons raadzaam om eerst de kringloop te sluiten in de meest belovende productklasse, 

i.e. producten met hoge materiaalwaarde, omdat hier het hergebruiken van de 

grondstoffen het snelst zal renderen. Bedrijven kunnen in dit stadium de nodige ervaring en 

kennis opbouwen die ze later ook kunnen overdragen in andere productklassen. De grootste 

investeringen zullen dan al gefinancierd zijn, wat de kosten drukt en op die manier toelaat 

dat het ook voor andere stromen rendabel wordt. Daarnaast zullen bedrijven de expertise 

ontwikkeld hebben over hoe om te gaan met de onzekerheden over de terugkerende 

producten. We hebben daarnaast gezien dat het inrichten van dienstproducten een 

doeltreffende manier is met deze onzekerheden om te gaan. Omdat dit concept nog in de 

kinderschoenen staat en er nog veel onzekerheden zijn over de winstgevendheid en de 

risico‟s, verwachten we dat dit concept pas voet aan wal zal krijgen eens de 

kringloopeconomie in een verder stadium van ontwikkeling komt. Het lijkt ons aangewezen 

dat bedrijven zich eerst toeleggen op het aanpassen van het productontwerp en het 

ontwikkelen van de terugname organisatie om dan in een later stadium de economie effectief 

in te richten volgens het systeem van een dienstproduct. Op die manier heeft de consument 

de tijd om te wennen aan dit nieuw businessconcept en kan de producent zich 

organisatorisch en financieel voorbereiden op de omschakeling.  
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Een ander essentieel aspect dat wij noodzakelijk achten bij C2C implementatie is 

standaardisatie. Hoewel in C2C creativiteit en diversiteit centraal staat, is dit bedrijfsaspect 

niet te verwaarlozen. Immers, als men productcomponenten in gestandaardiseerde modules 

ontwerpt, vergemakkelijkt dit de (de)montage en maakt het productgeneraties meer 

consistent. Ook impliceert standaardisatie schaalvoordelen, die op hun beurt terugname- en 

recyclageactiviteiten economisch rendabel maken. Kunststofrecyclage is bijvoorbeeld pas 

mogelijk bij grote schaal en de huidige versnippering van verschillende productvarianten 

maakt recyclage economisch en technisch onhaalbaar. Een mogelijke stap is dat de 

kunststofproducenten afspraken maken over welk type kunststof dominant zal zijn in de 

sector. Dit zien wij weliswaar niet gebeuren op korte termijn omdat verschillende types 

kunststof verschillende materiaaleigenschappen hebben en omdat de verliezen voor 

bedrijven die moeten omschakelen zeer groot zijn. We zijn er daarentegen wel van overtuigd 

dat men zoveel mogelijk met lokale materialen moet werken, in navolging van het C2C 

betoog voor diversiteit en de mogelijke artificiële grondstofschaarste die gepaard gaat met 

eenzijdige materialenkeuze (Norberg-Hodge, 2003). Echter, eens dat lokale materialen 

gekozen zijn, betekent standaardisatie een wezenlijk element voor C2C implementatie. Er 

moet m.a.w. een balans worden gezocht tussen standaardisatie (economische voordelen) en 

diversiteit (ecologische voordelen).  

Daarnaast is samenwerking tussen verschillende bedrijven een absolute noodzaak. C2C 

implementatie vergt immers betrokkenheid van vele partijen, zoals de toeleveranciers, de 

logistieke partners en de eindproducent. Wat de designfase betreft, is het samenwerking en 

transparantie vooral bij toeleveranciers van belang met het oog op de chemische 

samenstelling van de producten. Wanneer een stof bijvoorbeeld toxisch blijkt te zijn, moet 

een alternatief worden gezocht en samenwerking is hier essentieel: de eindproducent heeft 

niet steeds voldoende kennis om dit zelf te doen en de toeleverancier heeft baat om te 

zoeken naar een oplossing indien hij zijn klant niet wil verliezen. Eventueel kan een 

onafhankelijke partij bemiddelen tussen de verschillende actoren zodat bedrijfsgeheimen 

gewaarborgd blijven. EPEA neemt deze rol op zich bij het onderzoeken van de chemische 

samenstelling van producten. Meer openheid en kennisdeling zal tevens bevorderlijk zijn 

voor C2C certificatie. Ook in de logistieke fase is samenwerking nodig, bijvoorbeeld bij het 

opzetten van een intelligent material pool of, ruimer gezien, een multibrand recycling 

structuur.  

Het is naar onze mening ook cruciaal om relevante kennis te bundelen om zo sneller tot een 

duurzame samenleving te komen. Wanneer men bijvoorbeeld een materiaal ontdekt dat 

100% recycleerbaar en zelfs upcyclebaar is, is het aangewezen dit bekend te maken zodat 

ook andere bedrijven hiermee aan de slag kunnen en er geen inspanningen en middelen 
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verloren gaan. Dit is in strijd met de gangbare bedrijfsvoering, waarbij bedrijfsspecifieke 

informatie en innovaties een competitief voordeel betekenen. Echter, bedrijfsoverschrijdende 

kennis is een conditio sine qua non om C2C te realiseren: gezien de fragmentatie van deze 

kennis is coöperatie onontbeerlijk, bijvoorbeeld onder de vorm van een kennisplatform. 

GreenXchange is een interactief forum waarop bedrijven verwezenlijkingen kunnen 

communiceren en op zoek gaan naar mogelijke partnerships. Dergelijke initiatieven zijn 

volgens ons fundamenteel omdat: ―Transformational change happens when individuals are 

willing to share ideas, work together, and seek solutions that create more efficient, more 

profitable, and more meaningful business opportunities/models.‖ (greenxchange.force.com, 6 

mei 2010) 

Ook al vergt het engagement in kringloopactiviteiten uitdagende inspanningen, toch zijn we 

ervan overtuigd dat, eens gerealiseerd, dit een competitief voordeel zal betekenen. In onze 

masterproef is gebleken dat verandering nodig is en dat verandering moeilijker is naarmate 

men langer wacht. Bovendien kunnen we vermoeden dat bedrijven die zich niet aanpassen 

aan de ecologische context op langere termijn toch zullen verdwijnen. Het is dus raadzaam 

om nu te veranderen, waarbij de transitie best eerst plaatsvindt in een B2B omgeving omdat 

dit de onzekerheden van hoeveelheid, timing en kwaliteit kan reduceren. De schaal is ook 

iets groter zodat terugneem- en recyclageactiviteiten efficiënter en daarom voordeliger 

kunnen gebeuren. Succesverhalen in B2B context kunnen dan inspirerend werken om deze 

ook te implementeren in de B2C context.  

 

2.6. Conclusie 

 

Om Cradle to Cradle te implementeren is een systemische aanpak nodig. Immers, wanneer 

men slechts inzoomt op een deelaspect, dreigt men het overzicht en het uiteindelijke doel uit 

het oog te verliezen. Bijvoorbeeld, de introductie van biodiesel kan de brandstofschaarste 

verminderen, maar brengt de voedselproductie in gevaar. Substitutie van een toxisch 

materiaal door een ander materiaal kan andere negatieve bijwerkingen met zich 

meebrengen. Duurzaamheid is met andere woorden inherent complex en vereist een 

holistische visie, zoals Cradle to Cradle. Echter, net omdat met zoveel aspecten rekening 

moet worden gehouden (economisch, ecologisch en sociaal) is C2C moeilijk te 

implementeren. Desalniettemin is het waardevol om eerste stappen te zetten. Hiertoe 

hebben we enkele aanbevelingen geformuleerd: 
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 Verdere sensibilisatie en bewustwording bij alle actoren in de samenleving, 

waarbij men ook stimulansen moet geven om gedragsveranderingen teweeg te 

brengen 

 Onderwijs over duurzaamheid, zodat mensen een inzicht krijgen in hoe 

elementen van de samenleving met elkaar interageren  

 Onderzoek naar materiaalvoorraden, gebruikstoepassingen en 

recyclagepotentieel 

 Verhoogde inzet op hernieuwbare energie 

 Samenwerking tussen bedrijven want kennisdeling is cruciaal om snel 

vooruitgang te boeken 

We hopen dat de verdere bewustwording over de urgentie van een duurzame samenleving 

aan zal zetten tot effectieve veranderingen. C2C kan een krachtige visie tot engagement zijn.  
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 HOOFDSTUK 3: Conclusie 

 

3.1. Conclusie 

 

Deze masterproef had tot doel inzicht te verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van 

Cradle to Cradle (C2C) implementatie. Hiertoe hebben we vooreerst de C2C visie 

gedefinieerd en vervolgens de implementering ervan systematisch geanalyseerd in zeven 

thema‟s. Die analyse hebben we geconcretiseerd aan de hand van twee praktijkvoorbeelden, 

waarna we onze aanbevelingen formuleerden over welke eerste stappen mogelijk en 

aangewezen zijn bij C2C implementatie. Hieronder integreren we de verworven inzichten.  

De C2C visie op duurzaamheid bouwt op de principes uit de natuur waarin alle afval 

voedsel vormt voor een ander organisme, waarin diversiteit troef is en waarbij zonne-energie 

de drijvende kracht is achter de regeneratieve eigenschappen van de natuur. Deze principes 

kan men volgens McDonough en Braungart, grondleggers van de C2C visie, nabootsen in de 

industriële wereld. Wanneer men producten zodanig concipieert dat men ofwel biologische 

nutriënten (i.e. biologisch afbreekbare, non-toxische materialen), ofwel technische nutriënten 

aanwendt (i.e. materialen die eindeloos recycleerbaar zijn zonder kwaliteitsverlies: 

upcyclebaar), kan men dit cyclisch metabolisme imiteren. Daarnaast moet men zoveel 

mogelijk ontwerpen met lokale materialen en de zonne-energie, die in overvloed aanwezig is, 

benutten om aan al onze energienoden te voldoen.  

C2C kent veel gelijkenissen met andere duurzaamheidvisies, maar onderscheidt zich door 

het holistisch karakter ervan en de nadruk op een optimistische wereldvisie: indien men goed 

ontwerpt, kan men groei een positieve ondertoon geven. „Minderen‟ is dan niet langer 

noodzakelijk, wat in grote mate bijdraagt aan de populariteit van C2C.  C2C vergt echter vele 

bedrijf- en maatschappelijke aanpassingen wat de implementatie ervan bemoeilijkt.  

De eerste uitdaging omvat de toepassing van C2C design, waarbij men moet ontwerpen 

met materialen die zowel milieuvriendelijk als upcyclebaar zijn. Materiaalsubstitutie is een 

tijdsintensief en moeilijk proces omdat de huidig gebruikte materialen voldoen aan specifieke 

prestatie- en kosteisen waarop alternatieve materialen vaak onderpresteren. Bovendien 

moet men ook rekening houden met de lokale beschikbaarheid van materialen en de 

respectievelijke beschikbare voorraden. Eens geschikte materialen zijn bepaald, komt het er 
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op aan om het product duurzaam, eenvoudig en makkelijk monteerbaar te ontwerpen omdat 

dit de mogelijkheden van de bedrijfsorganisatorische implementatie positief beïnvloedt. Ook 

standaardisatie is hiertoe een aangewezen designstrategie, hoewel dit botst met de C2C 

visie op creativiteit. Gezien C2C implementatie extra ontwerpcriteria meebrengt, verhoogt dit 

de moeilijkheidsgraad van het designbeslissingsproces, in een discipline die van nature uit 

wordt gekenmerkt door trade-off‘s.  

Het cyclisch metabolisme van afval is voedsel doortrekken naar onze geïndustrialiseerde 

wereld, kent limieten bij zowel de technische als de biologische cyclus. Een positieve trend is 

dat de maatschappij achter doorgedreven recyclage staat en dit wordt ook zo vertaald in het 

gevoerde beleid, maar toch staan er verscheidene grote uitdagingen voor de boeg. 

Momenteel is het economisch niet efficiënt om 100% te recycleren omwille van de hoge 

recyclagekosten. In de toekomst zal recyclage wel economisch interessanter worden omwille 

van de toenemende grondstofschaarste en bijhorende prijsstijgingen. Daarnaast zijn er 

enkele afvalstroomspecifieke belemmeringen, zoals onzekerheid omtrent de uiteindelijke 

kwaliteit en het gebrek aan hoogwaardige toepassingen. Zolang aan laatstgenoemd aspect 

niet voldaan is, is het onmogelijk om materialen eindeloos in een kringloop te laten 

circuleren. Weliswaar is het C2C doel om producten enkel met upcycleerbare materialen te 

ontwerpen, maar men moet deze materialen eerst ontdekken en vervolgens moeten die ook 

beantwoorden aan alle eisen betreffende materiaalsubstitutie. Recyclage vergt ook zeer veel 

energie en de vraag is of die in voldoende mate aanwezig is.  

Biologische nutriënten zijn afbreekbaar in de natuur, maar de absorptiecapaciteiten en 

regeneratietijden van de natuur voldoen mogelijks niet aan het consumptiepatroon van de 

mens. Wanneer men echter deze lokale omgevingsfactoren in aanmerking neemt, zodat 

men het lokale ecosysteem niet negatief verstoort, biedt deze kringloop wel veel potentieel. 

Vooraleer biologische nutriënten werkelijk gezond zijn, moet men in een overgangsfase 

tevens rekening houden met de geaccumuleerde vervuiling van voorbije en de huidige 

generaties.  

Naast de materiaaltechnische capaciteiten om in een kringloop te circuleren, moet men ook 

een logistieke structuur opbouwen om de kringloop te sluiten. Het opzetten van een 

retourlogistiek is echter een gecompliceerde en kostelijke organisatie. Een voldoende grote 

schaal is daarom determinerend. Kleinere bedrijven kunnen samenwerken door 

retourstromen te aggregeren om op die manier de nodige schaalvoordelen te creëren. 

Daarbovenop moeten er ook productieaanpassingen gebeuren, omdat de kwaliteit van de 

retourproducten variërend is: sommige producten zullen enkel reparatie of oppervlakkige 

bewerkingen behoeven, andere producten zal men moeten demonteren om op die manier 



 
107 

 

componenten te hergebruiken of materialen te recycleren. Ook de timing en hoeveelheid van 

retourstromen zullen variëren wat, net zoals de verscheidenheid aan productgeneraties, de 

complexiteit verhoogt. Het is aangewezen om een buffer te voorzien die fluctuaties in vraag 

en aanbod kan opvangen, wat tot extra voorraadkosten leidt. 

Een mogelijke manier om de bovengaande onzekerheden te reduceren, is het heroriënteren 

van het businessmodel: in plaats van producten te verkopen, verkoop je de functies en 

diensten die het product verleent. Bij dit dienstensysteem kunnen de timing en de 

hoeveelheid van de retourstromen exact worden bepaald. Een bijkomend voordeel voor de 

producent is dat de aangewende materialen terugkeren naar het bedrijf. Dit laat het gebruik 

van hoogkwalitatieve materialen toe, wat de waarde voor de consument verhoogt en 

klantentevredenheid bevordert. De producent moet weliswaar capabel zijn om, op continue 

basis, een goed functionerend product te garanderen. Immers, een dienstverlening die niet 

voldoet aan de consumenteneisen is negatief voor de bedrijfsreputatie. Het is onzeker of de 

producent die rol en bijhorende verantwoordelijkheid op zich wil nemen. De consument heeft 

baat bij een overschakeling naar een diensteneocnomie wegens de verhoogde 

productgarantie, maar moet wel bereid zijn om een product te gebruiken dat hij niet langer in 

de feite bezit. De kostprijs zal voor beide partijen determinerend zijn. Hierover bestaat 

momenteel echter nog veel onduidelijkheid.  

Analoog aan het natuurlijk metabolisme, zouden zonne-energie en daaruit afgeleide 

hernieuwbare energiebronnen onze energienoden kunnen vervullen. Hoewel zonne-

energie inderdaad in overvloed aanwezig is, is deze C2C stelling dubieus omdat men 

rekening moet houden met sociale, economische en ecologische belemmeringen. Zo wil 

men geen windmolen in de achtertuin, zijn vele alternatieven pas prijscompetitief na 

subsidies en verstoort de bouw van een waterdam het eco-systeem. Bovendien zijn de 

verschillende hernieuwbare energiebronnen niet overal overvloedig aanwezig en zijn er 

sterke fluctuaties:  de zon schijnt immers niet steeds en soms is er te veel wind, dan weer te 

weinig. Doorgedreven Europese samenwerking en verbeterde opslagmethodes zijn 

aangewezen.  

Er is daarenboven nood aan groene transportmodi, een aspect dat in onvoldoende mate 

wordt belicht in de C2C visie. Wereldwijd staat transport echter in voor een aanzienlijk deel 

van het energieverbruik en het is dus cruciaal dat ook ons transport gebaseerd is op 

hernieuwbare energiebronnen. De mogelijkheden van biobrandstof zijn beperkt omdat dit tot 

conflicterende belangen leidt met de voedselproductie. Elektrische voertuigen en 

waterstofmotoren impliceren verregaande infrastructuur- en gedragswijzigingen wat ook de 

toepassing daarvan limiteert.  
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C2C pleit dat diversiteit niet alleen zichtbaar is in de natuur, maar ook in het design. Dit 

impliceert dat men creatief ontwerpt met lokale materialen. Momenteel is onze economie 

echter geglobaliseerd en worden materialen wereldwijd getransporteerd. Economische 

drijfveren liggen aan de basis van deze globalisatietrend, die ook ecologische schade en 

sociale ongelijkheid met zich meebrengt. Het pleidooi voor lokalisatie is op deze 

vaststellingen gebouwd, maar vindt momenteel nog niet voldoende aanhang om een transitie 

in gang te zetten. Zowel bedrijven, overheden als consumenten zijn hier momenteel niet toe 

geneigd. Weliswaar is een terugkeer naar een lokaal systeem op lange termijn 

onvermijdelijk, omdat stijgende grondstofprijzen transport te duur zullen maken.  

In een C2C wereld kan men blijvend consumeren omdat alle afval voedsel zou zijn voor een 

volgende kringloop.  Dit is uiteraard pas mogelijk indien de kringloop effectief wordt gesloten. 

Zelfs dan wordt het moeilijk om het Westerse consumptiepatroon in stand te houden, omdat 

zowel de beschikbare hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstofvoorraden beperkt zijn. 

Groei, met consumptie aan de basis daarvan, is echter noodzakelijk, zowel om de economie 

in stand te houden als om ontwikkelingslanden vooruit te helpen. Dit leidt tot twee 

conflicterende vaststellingen: eindeloos groeien is ecologisch onduurzaam en negatieve of 

nulgroei heeft negatieve gevolgen voor de economie. Om deze met elkaar te verenigen zal 

men enerzijds de consumptie moeten minderen, wat in eerste instantie het meest haalbaar is 

door de consument, via het ontwerp, aan te sporen tot duurzaam gebruik van producten. 

Anderzijds zal men een nieuw macro-economisch model moeten definiëren waarbij er 

economische welvaart mogelijk is binnen de ecologische grenzen van de aarde.  

De uitdagingen om Cradle to Cradle te implementeren zijn met andere woorden aanzienlijk. 

Desondanks is deze visie op duurzaamheid waardevol omwille van het holistisch karakter en 

de positieve ondertoon die bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen aanzet tot 

handelen. De bouwstenen, zoals goed en gezond ontwerp, de kringloopvisie en het gebruik 

van hernieuwbare energie en lokale materialen, zijn ontwerpcriteria waar we naar moeten 

streven. Volgens ons zijn de volgende stappen aangewezen om C2C te implementeren:  

Vooreerst pleiten we voor een toenemende inzet van de overheid om de samenleving in een 

duurzame richting te sturen. Naast het feit dat de overheid best zelf het goede voorbeeld 

geeft, kunnen ook subsidies worden verleend aan onderzoeksinstellingen om de 

beschikbaarheid en mogelijkheden van lokale materialen te bestuderen. De overheid moet 

tevens inzetten op verbetering van recyclagetechnieken, alsook op hernieuwbare energie en 

duurzame transportmodi, waaronder ook publiek transport valt. Daarnaast moet de 

consument worden aangespoord om duurzamer te consumeren. Ten tweede kunnen ook 

bedrijven een katalysator zijn voor verandering, waarbij grote bedrijven een voortrekkersrol 
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kunnen nemen en samen met kleine ondernemingen een bakermat van innovatie kunnen 

vormen. Wanneer bedrijven het engagement opnemen om C2C te implementeren, zullen ze 

zelf met creatieve oplossingen komen die van C2C een rendabele businesspraktijk zullen 

maken. Bij alle initiatieven die men neemt, is het alleszins nodig om dit in een ruimere 

context te zien: een systemische aanpak is aangewezen.  

 

3.2. Aanbevelingen tot verder onderzoek 

 

Deze masterproef werd gekenmerkt door een zeer brede focus. Deze aanpak was 

aangewezen omdat de literatuur momenteel een algemeen overzicht van de mogelijkheden 

en beperkingen van C2C implementatie mist en we hebben geprobeerd hier invulling aan te 

geven. Een brede focus laat echter niet toe om op alle onderwerpen even grondig in te gaan 

en de conclusies moeten daarom met de nodige voorbarigheid worden geïnterpreteerd. Om 

die reden is het aangewezen dat men de verschillende thema‟s verder uitdiept. Onze 

aanbevelingen tot verder onderzoek volgen uit onze analyse en liggen in lijn met onze 

aanbevolen implementatiestappen. Verder onderzoek is aanbevelenswaardig bij: 

 Hernieuwbare energiebronnen: meer specifiek de verbetering van 

opslagmethodes 

 Gesloten kringlooporganisatie: de literatuur is vertekend naar grote bedrijven. 

Aangewezen is om de mogelijkheden en beperkingen ook bij kleine 

ondernemingen te onderzoeken 

 Diensteneconomie: er is onduidelijkheid omtrent de kostprijs voor zowel 

producent als consument. Gezien economische overwegingen vaak een 

doorslaggevende beslissingsfactor zijn, is het wenselijk om hier duidelijkheid over 

te creëren 

 Concrete mogelijkheden voor België betreffende lokaal materiaalgebruik. Vragen 

die men zich hierbij kan stellen zijn: welke materialen zijn er lokaal beschikbaar, 

hoe lang kunnen deze voorraden meegaan, welke materialen zullen we moeten 

invoeren en welke strategieën kunnen we uitdenken om met al deze factoren om 

te gaan 
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Bijlage A - Certificatiecriteria per certificatieniveau 

 

De Cradle to Cradle certificatie matrix, uitgegeven door MBDC (2008) lijst de criteria waaraan 

voldaan moet zijn bij het behalen van een Cradle to Cradle certificaat. Hieronder volgt een 

overzicht van deze criteria waarbij gekozen is om deze te herschikken volgens de vier 

certificatieniveaus (achtereenvolgens basis, zilveren, gouden en platina). Dit laat toe om de 

verschillende vereisten per niveau te visualiseren. De niveaus zijn hiërarchisch gedefinieerd, 

wat betekent dat de moeilijkheidsgraad gradueel toeneemt. Tevens bouwen de verschillende 

graden op elkaar voort. Dit impliceert dat voor het behalen van een zilveren certificaat, ook 

de basis criteria beantwoord moeten zijn. Dit is analoog voor de gouden en de platina 

certificatiestandaard.  

 

1. Basis certificaat 

 

Tabel 6 geeft een overzicht van de criteria die gelden voor een basis certificaat.   

BASIC 

1.1 All material ingredients identified (down to the 100 ppm level)  

1.2 Defined as biological or technical nutrient  

1.3 All materials assessed based on their intended use and impact on 

Human/Environmental Health according to the following criteria: (a.o. carcinogenity, 

bioaccumulation, heavy metals) 

1.4 Strategy developed to optimize all remaining problematic ingredients/materials  

2.1 Defined the appropriate cycle (i.e., Technical or Biological) for the product and 

developing a plan for product recovery and reutilization  

3.1 Characterized energy use and source(s) for product manufacture/assembly  

Tabel 6: Certificatiegraad Basis (gebaseerd op MBDC, 2008). 

 

Alle materiaalcomponenten moeten worden geïdentificeerd tot op 100 ppm nauwkeurigheid 

(1.1). Merk op dat PVC, ongeacht het aantal ppm, altijd gerapporteerd moet worden. Dit 

geldt ook voor toxische materialen zoals lood en cadmium, en voor pigmenten, kleurstoffen 

en enkele andere stoffen. Voor (deels) gerecycleerde producten is het moeilijk om de 
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chemische samenstelling te achterhalen. Verschillende testen kunnen helpen om de 

aanwezigheid van schadelijke stoffen te detecteren. Daarnaast moeten het product en de 

componenten geklasseerd worden binnen een technische of biologische kringloop (1.2). 

Indien er nutriënten van beide kringlopen worden gebruikt, moet het product gemakkelijk 

scheidbaar zijn. Beide taken zijn weggelegd voor de aanvrager van het certificaat (MBDC, 

2008). 

Vervolgens worden de materialen onderworpen aan de respectievelijke impact op de 

menselijke en milieugezondheid (1.3) door het MBDC Cradle to CradleSM Design Protocol. 

Hierbij wordt rekening gehouden met het risicogehalte van de chemische stof. Dit hangt af 

van het inherent gevaar van de stof, de mate van blootstelling en de aanwending in het 

uiteindelijke product. Er wordt een score toegekend op basis van volgende indeling (zie ook 

de P-lijst): 

 Groen (A-B): Weinig tot geen risico. Geprefereerd materiaal. 

 Geel (C): Laag tot matig risico. Materiaal wordt aanvaard voor continue gebruik 

behalve indien een groen alternatief voorhanden is. 

 Rood (X): Hoog risico. Materiaal moet uitgefaseerd worden.  

 Grijs: Onvolledige data (MBDC, 2008).  

Bij het basis en bij het zilveren certificaat is een marge van 5% „grijze‟ materialen toegelaten, 

die weliswaar binnen de zes maanden moeten geïdentificeerd worden. Daarna worden ze 

als rood beschouwd. De gehanteerde criteria zijn:  

 Menselijke gezondheidscriteria: hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds prioritaire criteria (belangrijkst vanuit een toxicologisch en publieke 

opinie perspectief) zoals de aanwezigheid van carcinogeen (kankerverwekkend) 

en mutageen (schadelijk voor DNA). Bij het overschrijden van de grenswaarden, 

wordt de substantie automatisch als rood gekwalificeerd. Anderzijds zijn er 

zogenaamde „additionele‟ criteria zoals materialen die mogelijks voor irritaties 

zorgen en die van secundair belang zijn.  

 Milieu gezondheidscriteria: omvat criteria zoals toxiciteit voor vissen en algen, bio-

degradatie, bio-accumulatie en impact op het klimaat.  

 Materiaalklasse: sommige materialen krijgen het label rood gezien de negatieve 

invloed van de respectievelijke materialen op mens en milieu. Organische 

halogenen bijvoorbeeld (waaronder chlorine; een essentieel bestanddeel van 

PVC) alsook zware metalen (waaronder lood, nikkel, …) vallen onder deze 

materiaalklasse (MBDC, 2008).  
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Een volgende stap is het ontwikkelen van een strategie om alle substanties met het rode 

label uit het product te weren (1.4). Dit is een voorwaarde om een basis en zilveren 

certificaat te bekomen. Producten met een gouden en platina certificaat worden geacht deze 

strategie te hebben geïmplementeerd (1.5) (MBDC, 2008). 

Naast de materiaalkeuze in se, moeten de materialen ook op een gepaste manier gebruikt 

worden in het productontwerp. Voor het basisniveau is het voldoende om de intentie te tonen 

om een product te ontwerpen binnen een hetzij technische, hetzij biologisch kringloop (2.1a) 

Voor de andere certificaten moeten er bewuste materiaalkeuzes gemaakt worden en moet 

het design aldus effectief aangepast zijn. Bovendien wordt verwacht dat de fabrikant een 

plan aan het ontwikkelen is om het product en/of materialen op het einde van de 

levenscyclus te recupereren (2.1b). Tot slot wordt ook vereist dat de aanvrager de benodigde 

energiebehoeften voor fabricage en montage zowel kwantitatief als kwalitatief bepaalt (3.1) 

(MBDC, 2008). 

 

2. Zilveren certificaat 

 

Het behalen van een zilveren certificaat vereist dat men aan de voorwaarden van het basis 

certificaat voldoet, met uitzondering van criterium 2.1a. Er wordt in dit stadium verwacht dat 

materialen bewust gekozen zijn om hetzij te functioneren als een biologische, hetzij als een 

technische grondstof (2.1.b). Tabel 7 geeft een overzicht.  

SILVER 

2.4 Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has 

a nutrient (re)utilization score >= 50  

3.2 Developed strategy for using current solar income for product manufacture/assembly  

4.1 Created or adopted water stewardship principles/guidelines  

5.1 Publicly available corporate ethics and fair labor statement(s), adopted across entire 

company  

Tabel 7: Certificatiegraad Zilver (gebaseerd op MBDC, 2008).  

 

Het materiaalhergebruik moet minstens 50 bedragen. De score wordt bepaald aan de hand 

van volgende formule (MBDC, 2008):  
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Nutrient reutilization score: 

 

Merk op dat beide elementen in de teller kunnen wijzigen. Enerzijds kan betere technologie 

een hogere potentiële recyclagegraad mogelijk maken. Anderzijds kan een bedrijf ook 

investeren in het verhogen van de effectief gerealiseerde recyclagegraad. Een alternatief 

scenario is dat er gebruik wordt gemaakt van andere materialen die een intrinsiek hogere 

potentiële recyclagegraad bezitten en/of waarbij het bereiken van een hogere 

recyclagegraad makkelijker te implementeren is (MBDC, 2008).  

Met betrekking tot de categorie energie (3) wordt verwacht dat een strategie ontwikkeld 

wordt om de benodigde energie (3.1) te voorzien uit „huidig zoninkomen‟. Daaronder worden 

energievormen zoals geothermische, wind, biomassa, water- en zonne-energie verstaan. 

Een tijdslijn met meetbare doelen en mijlpalen is een voorwaarde (MBDC, 2008).  

Ook voor watergebruik dient een strategie uitgewerkt te worden in de vorm van principes of 

richtlijnen die doelen op het beschermen van de kwaliteit van de aanwezige waterbronnen 

(4.1.). Daarnaast moeten eerste stappen op sociale verantwoordelijkheid (5) aangetoond 

worden. Sociale en ethische doelstellingen moeten publiek gemaakt worden (5.1). Deze 

beslaan domeinen zoals werkomstandigheden, lokale gemeenschap, relatie met de 

leveranciers, en klantendienst. De principes moeten leven in de hele onderneming en 

ondersteund worden door de CEO (MBDC, 2008).  

 

3. Gouden certificaat 

 

Het gouden certificaat bouwt verder op de zilveren standaard. Uitzondering hierop vormt 

criterium 1.5 dat criterium 1.4 vervangt. In dit stadium van certificatie is het vereist dat alle 

problematische stoffen (i.e. rood label) niet meer in het product voorkomen. Daarenboven 

dienen volgende criteria in acht genomen te worden (Tabel 8): 
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GOLD 

1.5 Product formulation optimized (i.e., all problematic inputs replaced/phased out)  

1.6 No wood sourced from endangered forests  

1.7 Meets Cradle to Cradle emission standards  

2.2 Well defined plan (including scope and budget) for developing the logistics and 

recovery systems for this class of product  

2.5 Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has 

a 

nutrient (re)utilization score >= 65  

3.3 Using 50% current solar income for product final manufacture/assembly  

4.2 Characterized water flows associated with product manufacture  

5.2 Identified third party assessment system and begun to collect data for that system  

Tabel 8: Certificatiegraad Goud (gebaseerd op MBDC, 2008).  

Hout mag niet meer afkomstig zijn uit een bedreigd bos (1.6). Een volgende stap (niveau 

platina) bestaat er in te garanderen dat al het hout FSC gecertificeerd is(1.8). Daarnaast 

moeten de Cradle to CradleSM Emissie Standaarden moeten gehaald worden (1.7). Die 

standaarden bevatten extra grenswaarden waaraan materialen moeten voldoen (MBDC, 

2008).   

Nadat het product gedefinieerd is binnen een technische of biologische kringloop en er 

nagedacht is over het hergebruik van producten en/of componenten op het einde van de 

levenscyclus, is het in dit stadium aangewezen om een recuperatieplan op te stellen (2.2). 

Dit houdt in dat er een logistiek en recyclage systeem bepaald wordt aan de hand van: 

 Bereik: hoe breed het recuperatieproces gezien wordt 

 Tijd: wanneer begonnen zal worden met het recuperatieproces 

 Budget: toewijzing van geld, materiaal, werknemers (MBDC, 2008).  

Dit plan houdt niet noodzakelijk een product take-back programma in. McDonough en 

Braungart wijzen er op dat er verschillende manieren bestaan om de kringloop te sluiten. De 

implementatie van Design for Disassembly gecombineerd met regionale recyclage partners 

kan effectiever zijn dan een take-back strategie. Immers, deze laatste vereist dat geografisch 

verspreide producten terug naar de fabrikant worden gestuurd. Men kan dus opteren om 

samen te werken met lokale partijen die de nodige expertise bezitten om materiaal te 

herwinnen en te hergebruiken (MBDC, 2008) . 
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De nutrient reutilization score bedraagt minimum 65 (2.5). Daarnaast moet aangetoond 

worden dat minstens 50% van het energiegebruik uit groene stroom bestaat (hetzij door 

actief gebruik, hetzij door aankoop van groene-energie certificaten). De energiebehoefte 

heeft enkel betrekking op de fabricage en assemblage fasen. Het behalen van een gouden 

product certificaat vereist tevens een water audit (4.2) waarbij de waterstromen, 

geassocieerd met de productie, worden getypeerd aan de hand van: 

 Waterbron (welk type bron, waterlopen in de omgeving) 

 Watergebruik (per productie eenheid, alsook welke maatregelen genomen 

worden om dit te verminderen) 

 Waterlozing (kwaliteit en navolging van lokale normen) 

Tot slot dient de aanvrager ook te beginnen met een externe certificatie (5.2) van de sociale 

verantwoordelijkheid die het bedrijf wou opnemen (cf. 5.1). De analyse moet gebeuren door 

een internationaal geaccepteerde partij, en moet minimum volgende componenten bevatten: 

kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, discriminatie, werkuren, loon, 

vakbondsvrijheid en intimidatie. Dit geldt voor alle afdelingen en vestigingen waar het 

afgewerkt product gefabriceerd of geassembleerd wordt (MBDC, 2008).  

 

4. Platina certificaat 

  

De hoogst mogelijke certificatiegraad die een aanvrager kan bekomen is het niveau platina.  

 
PLATINUM 

1.8 All wood is FSC certified 

1.9 Contains at least 25% GREEN assessed components 

2.3 Recovering, remanufacturing or recycling the product into new product of equal or 

higher value  

2.6 Product has been designed/manufactured for the technical or biological cycle and has 

a 

nutrient (re)utilization score >= 80  

3.4 Using 50% current solar income for entire product  

4.3 Implemented water conservation measures  

4.4 Implemented innovative measures to improve quality of water discharges  

5.3 Acceptable third party social responsibility assessment, accreditation, or certification  

Tabel 9: Certificatiegraad Platina (gebaseerd op MBDC, 2008). 
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Hiervoor is vereist dat alle voorgaande niveaus bereikt werden en aangevuld worden met de 

volgende criteria uit Tabel 9. 

Wat betreft materiaalkeuze zal een platina gecertificeerd product minstens 25% als “groen” 

beschouwde componenten bevatten (1.9). In dit stadium wordt ook verwacht dat het 

recuperatieplan (5.2) is geïmplementeerd. Dit houdt in dat de kringloop effectief gesloten 

wordt en dat het product teruggewonnen, hersteld of gerecycleerd wordt in een nieuw 

product met een gelijke of hogere waarde (5.3). Hieraan gerelateerd dient de nutrient 

reutilization score meer dan 80 te bedragen (2.6). Bovendien wordt 50% van de benodigde 

energie voor heel het product uit groene stroom voorzien (3.4). Dit is in tegenstelling tot het 

gouden niveau, waar dit enkel dient te gebeuren voor fabricage en assemblage (3.3.). Om 

platina te bekomen, moet 100% van de benodigde energie voor fabricage en assemblage uit 

groene stroom bestaan. Voor de fabricage van componenten bedraagt dit minimum 50%. 

Aldus moet rekening gehouden worden met de totale energie voetafdruk van het product 

over de supply chain heen, met transport uitgezonderd. (MBDC, 2008).  

Ook voor de categorie water worden de eisen verstrengd. In dit stadium moet worden 

aangetoond dat er, voor fabricage en assemblage, inspanningen geleverd zijn om het 

watergebruik te verminderen (4.3). Daarnaast moet worden aangetoond dat er, voor 

fabricage en assemblage, projecten zijn gestart om het water te hergebruiken en de kwaliteit 

te vrijwaren (4.4). Groene daken zijn hier een voorbeeld van. Tot slot zal het bedrijf in dit 

stadium aantonen dat het een certificaat behaalde (5.3) in de sociale domeinen waar het 

verantwoordelijkheid in opnam (cf. 5.1 en 5.2.). Dit geldt in de faciliteiten waar het product 

gemaakt of geassembleerd wordt. Bovendien moeten ook de leveranciers van de aanvrager 

initiatief nemen betreffende sociaal en ethisch engagement. Alle leden in de betreffende 

supply chain moeten aldus een minimum aan sociale verantwoordelijkheid opnemen (MBDC, 

2008).  
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Bijlage B - Verslag van gesprek met Mieke De Schepper 

 

Verslag gesprek Mieke De Schepper, 5 mei 2010, 10u, Laboratorium Magnel voor 

Betononderzoek, Technologiepark 904, Zwijnaarde 

Achtergrond:  

De vakgroep Bouwkundige Constructies aan de Universiteit Gent heeft de ambitie om C2C 

beton te ontwerpen. Met het oog hierop is de thesis en het daaropvolgende 

doctoraatsonderzoek ―Volledig recycleerbaar beton voor een meer milieuvriendelijke 

bouwsector‖ ingericht. Mieke De Schepper, onder begeleiding van Prof. Dr. Ir. Nele De Belie, 

zal zich hier de komende 4 jaar mee bezig houden. 

Verslag van het gesprek: 

Beton wordt gemaakt uit 

1. Granulaten 

2. Cement 

3. Water 

4. Eventueel hulpstoffen en toevoegsels 

Beton is een materiaal dat wordt gevormd door het mengen van cement, water, grove en 

fijne granulaten en dat overgaat naar vaste toestand door het verharden van de cementpasta 

(cement en water). De granulaten worden aan elkaar gebonden door de cementpasta en 

vormen zo een geheel. In de Angelsaksische landen wordt „beton‟ dan ook aangeduid met 

concrete. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord ‗Concretum‘, wat betekent: „dat wat 

aan elkander gegroeid is‟. Naast de genoemde basiscomponenten kan het beton ook 

hulpstoffen en/of toevoegsels bevatten.  

De opzet van dit doctoraatsonderzoek is om beton te ontwerpen dat op het einde van zijn 

levenscyclus, na de sloop, zonder meer kan worden ingezet binnen de cementproductie. Na 

de verwerking tot cement kan het dan opnieuw worden gebruikt voor de productie van beton. 

Deze recyclage wordt mogelijk gemaakt door tijdens de ontwerpfase de chemische 

samenstelling van het beton gelijk te maken aan de chemische samenstelling van een 

grondstoffenmengsel:   
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Bij de productie van cement wordt een grondstoffenmengsel verhit tot 1450°C. De 

chemische samenstelling van dit grondstoffenmengsel is zeer precies bepaald: 67% CaO, 

22% SiO2, 5% Al2O3, 3% Fe2O3. Om de temperatuur van 1450 °C te bereiken in het 

productieproces heb je zeer veel warmte en dus zeer veel energie nodig. De industrie maakt 

daarom gebruik van energetische valorisatie en een groot deel van de brandstoffen zijn dan 

ook fossiele vervangingsbrandstoffen. Dit heeft echter gevolgen voor de samenstelling van 

het cement: via die afvalverbranding worden er stoffen (hoofdzakelijk SiO2) toegevoegd aan 

het grondstoffenmengsel, waardoor de ideale samenstelling voor het grondstoffenmengsel 

wordt gewijzigd. In de praktijk lost men dit op door eerst de samenstelling van de afvalstroom 

te bepalen en op basis daarvan de samenstelling van het grondstoffenmengsel te wijzigen 

zodat de output de gewenste samenstelling heeft.  

Met andere woorden: de gevraagde samenstelling is exact geweten, maar de samenstelling 

van het uiteindelijke grondstofmengsel is enkel eenduidig bepaald indien geen stoffen 

worden toegevoegd bij het brandproces. Dit heeft uiteraard consequenties voor het ontwerp 

van volledig recycleerbaar beton. Binnen het onderzoek wordt met dit laatste voorlopig geen 

rekening gehouden: bij de productie van cement in een laboratorium (waarvoor een 

elektrische oven wordt gebruikt) kan enkel met de ideale samenstelling van het 

grondstoffenmengsel worden gewerkt. Er wordt echter wel nagedacht aan oplossingen voor 

latere praktijktoepassingen. Zo kunnen bijvoorbeeld vier types recycleerbaar beton worden 

geproduceerd, elk rijk aan CaO, SiO2, Al2O3 of Fe2O3. Een combinatie van die vier types kan 

bij recyclage de gewenste samenstelling leveren. Dus i.p.v. traditionele grondstoffen te 

combineren, combineer je de verschillende types volledig recycleerbaar beton.  

Deze aanpak leidt tot specifieke uitdagingen:  

(1). Ontwerp van 100% recycleerbaar beton: voorheen was de chemische 

samenstelling van het beton onbelangrijk, maar dit is met deze aanpak (i.e. 

verwerking van beton tot cement) niet langer het geval. Dit genereert een extra 

ontwerpparameter, i.e. de chemische samenstelling, waarmee men rekening 

moet houden: immers, aangezien er een zeker spreiding zit op de chemische 

samenstelling van betonbestanddelen (bvb. kalksteen van verschillende groeves), 

zal men bij iedere vervaardigde mengeling de chemische samenstelling van alle 

aangewende betonbestanddelen moeten bepalen. Bij berekening van de 

chemische samenstelling van het totaal, i.e. de combinatie van 

betonbestanddelen, zal dan de betonsamenstelling licht moeten worden gewijzigd 

indien de chemische samenstelling te sterkt afwijkt van de ideale. 
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(2). Database met betonsamenstelling nodig: welk type beton is gebruikt in welk 

gebouw? Bovendien moeten er aanduidingen op elk gebouw zijn om het type 

beton aan te duiden zodat de juiste recyclagemix kan samengesteld worden. 

(3). Nood aan selectief slopen: componenten zoals glas, hout, metaal, gips,… 

beïnvloeden de chemische samenstelling. Om 100% te recycleren, moet de 

reststroom dus voldoende zuiver zijn 

(4). Bij herstellingen (bvb. als gevolg van corrosie van de wapening in het beton) 

moet de nieuwe beton dezelfde chemische samenstelling hebben als het 

oorspronkelijke beton. Indien dit niet gebeurt, wijzigt dit opnieuw de haalbaarheid 

van 100% recycleren. 

(5). Upcyclen voorlopig moeilijk:  

a. Het hoge % vliegas maakt dat de milieuklasse momenteel aan de lage kant is, 

wat het potentieel van een toepassing aanzienlijk beperkt. Er is recent echter 

een nieuwe norm gepubliceerd die het mogelijk maakt om wel 

kwaliteitsgarantie te geven indien je kan aantonen dan de prestaties 

gelijkaardig zijn aan deze van een referentiebeton. 

b. Aantal cycli zonder kwaliteitsverlies moet nog worden getest   

(6). Bij dit concept (beton wordt cement wordt beton) is er nog steeds nieuwe 

input/instroom van granulaat nodig, wat de kringloop dus niet volledig sluit. 

Granulaat is ook een eindige grondstof, maar hoe lang we er nog mee door 

kunnen is nog niet bekend.  

(7). Lokaliteit is een probleem: kalksteen is wel aanwezig in België, maar niet in 

Nederland. 

Dit onderzoek gebeurt in een laboratorium en dus in ideale omstandigheden. Wanneer men 

uiteindelijk slaagt in het ontwerpen van recycleerbaar beton dat voldoet aan alle 

kwaliteitseisen, wil dit daarom nog niet zeggen dat het bruikbaar is in de industrie.  

Toch is het nuttig om dit onderzoek te voeren in onderzoeksinstellingen. Onderzoek vergt 

immers zeer veel tijd, het product moet vercradlebaar zijn met behoud van kwaliteit en 

bovendien tegen redelijke kosten. Een bedrijf heeft niet steeds de middelen om dit te 

realiseren. Het nut van financiering van externe partijen, zoals overheidsinstanties, is zeer 

belangrijk. Als voorbeeld werd MIP2 aangehaald. Contact met de industrie is ook nodig om 

te toetsen of de labo-oplossingen al dan niet realistisch zijn.  
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Bijlage C – Verslag van bedrijfsbezoek Solvay 

 

Gesprek met Eric Vandevijver, Jean-Christophe Lepers, Xavier van Kesteren, SolVin SA, 10 

december 2009, 14u, Rue de Ransbeek 310, Brussel  

De volgende hinderpalen belemmeren een 100% recyclagegraad (gesprek met de Heer 

Vandevijver, 10 december 2009): 

 Wetgeving: vroeger werd PVC met o.a. Cadmium (Cd) geproduceerd. Gezien de 

lange levensduur (50jaar), worden deze materialen nu pas teruggebracht na gebruik. 

De recente REACH wetgeving verbiedt echter het gebruik van bepaalde additieven 

en deze materialen komen daarom niet langer in aanmerking voor recyclage. 

Amendementen aan deze wetgeving moeten dit opnieuw mogelijk maken.  

 Reverse logistics: problemen die zich hierbij stellen: 

o niet alles komt terug naar de onderneming 

o gescheiden ophaling is moeilijk en zeer kostelijk  

 Energie: entropie kan enkel toenemen, er is dus energie nodig om PVC te recycleren. 

De benodigde energie varieert van product tot product. Ook hier liet de impact van de 

crisis zich voelen: gegeven een gedaalde PVC-prijs en een constante energieprijs, 

zakte de vraag naar gerecycleerde PVC  

 Kwaliteit PVC: vaak laat de samenstelling van producten volledige recyclage niet toe. 

Een mix van polyester en PVC is thermodynamisch gezien niet scheidbaar (op 280° 

wordt PVC vernietigd). Vinyloop26 ® laat dit wel toe. Het potentieel voor een hoog 

eindproduct hangt dus af van de input. Bovendien is er high-tech apparatuur nodig 

om low-value producten volledig te kunnen recycleren, echter ook voor nieuwe PVC 

hars is er high-tech apparatuur nodig. Dit is dus niet noodzakelijk tegenstrijdig.  

 Consumentenvoorkeur: gerecycleerde producten worden vaak als minderwaardig 

beschouwd waardoor de vraag niet hoog is. Bovendien beantwoordt gerecycleerde 

PVC niet altijd aan de consumentenpreferenties bvb. betreffende kleur. Daarbij komt 

nog dat, hoewel sommige gerecycleerde producten technisch gezien dezelfde 

materiaaleigenschappen bevatten (= geen downcycling), er vaak een downcycling in 

prijs nodig is om een afzetmarkt te vinden.   

                                                
26

 www.texyloop.com. 
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Bijlage D - Verslag van gesprek met Johan Wauters 

 

Gesprek met Johan Wauters, Steelcase, 8 november 2009, 17u, MIP2 Roadshow, Het 

Paterspand, Patersstraat 100, Turnhout 

Achtergrond:  

Onder de naam MIP2 stelt de Vlaamse regering in 2010 vijf miljoen euro ter beschikking aan 

onderzoeksinstellingen en bedrijven om duurzame technologieën en producten te 

ontwikkelen. Daarmee wil ze twee programmapunten uitwerken: ten eerste het opzetten en 

uitvoeren van onderzoek- en ontwikkelingsprojecten en ten tweede het opzetten van 

duurzame product- en procescycly. Op dinsdag 8 december 2009 werd in Turnhout een 

voorstellingsnamiddag georganiseerd waar de geïnteresseerden uitvoerig werden ingelicht 

over MIP2. Geert De Meyer (Directeur MIP) begon de namiddag met een verwelkoming en 

ging verder met het uiteenzetten van tijdspad van MIP2. Daarna kwamen ook Dietrich Van 

der Weken (Programmamanager MIP), Marc Van den Bosch (Milieuadviseur Kenniscentrum 

VOKA), Michel Van Gorp (Energiecoach UNIZO) en Effi Vandevoorde (International 

Communications Manager Ecover) aan het woord. Na de presentaties was een receptie 

voorzien waar de aanwezigen de kans kregen om te netwerken.  

Verslag van het gesprek: 

Op de receptie grepen we de kans om Johan Wauters van Steelcase aan te spreken. Het 

bedrijf ontving in 2007 een gouden C2C certificatie voor de Amia Chair (www.steelcase.com, 

16 mei 2010). We hadden de kans om onze visie op C2C uit te wisselen en konden een 

beter zicht krijgen op waar Steelcase precies staat met zijn C2C product. Het was 

interessant te weten te komen hoe Steelcase van plan is om de stoelen na gebruik te 

recupereren. Steelcase tracht de Amia Chair in grote batchen aan bedrijven te verkopen. 

Omdat de stoelen eventueel over een vaste periode worden afgeschreven kan vooraf 

worden afgesproken wanneer men de stoelen terug kan ophalen. Zo weet Steelcase 

wanneer een zekere hoeveelheid stoelen terug zal komen.  
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Bijlage E – Correspondentie met Daniel Tulp 

 

Mail van Daniel Tulp (tulp@w-e.nl) 

Naar Rein Robberecht (Rein.Robberecht@UGent.be) 

Datum: Dinsdag 16 februari 2010 

 

 

Beste Rein Robberecht, 

 

Ik zal dwars door uw e-mail mijn antwoorden schrijven. 

 

Is het mogelijk om mij inzicht te geven in de opstelling van het instrument zodat ik kan 

afleiden hoe u sommige percentages bekomen hebt? 

Dit is tot op zekere hoogte mogelijk (we zijn bezig met het opstarten van een doorontwikkel 

traject, dus volledige openheid kan ik nog niet geven). Bijgevoegd is een artikel dat ik heb 

geschreven in het magazine van de Bouwfysica vereniging, dat hier wat meer over verteld. 

Dat lood zo goed scoort komt door de zeer goede mogelijkheden voor recycling. Het klopt 

dat het een toxisch materiaal is, maar in mijn instrument is meer gewicht gegeven aan het 

sluiten van de kringlopen, dan aan de toxiciteit. 

Aluminium daarentegen scoort niet heel erg goed, omdat recycling redelijk is, maar voor 

constructieve functies, is niet exact de juiste kwaliteit te behalen bij recycling. De toxische 

uitstoot bij de productie door de elektrolyse (CO2) zorgen er daarna voor dat het nier boven 

de 70% uit komt. 

Tevens stelt u op p 51 dat een objectievere methode zou bestaan uit het gebruik van een 

expert panel. Het zou interessant zijn om zelf te kunnen oordelen in welke mate de 

resultaten worden beïnvloed door de subjectiviteit, dit met het oogpunt op het citeren van 

enkele materiaalwaardes. 
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Dit is een lastige vraag. Er zijn aannames gemaakt en op een aantal punten is een beperkte 

hoeveelheid bronnen geraadpleegd wat waardes van de materialen onzeker maken. Ik zou 

daarom niet zonder meer uit mijn verslag citeren, zonder bijkomende bronnen en/of 

redenering. 

Weet u ook of er in die berekening rekening is gehouden met de energiebehoefte die zal 

ontstaan indien alle producten gerecycled worden? Dit vergt immers vaak meer energie dan 

pure ontginning. 

Nee, maar ik ga er net als u vanuit, dat dit niet het geval is. Maar aangezien er nog veel 

meer ruimte is om de energiebehoefte op te vangen, zal ook dat geen technisch probleem 

zijn. 

Het is inderdaad zo, dat de decentrale opwekking deel is van het C2C gedachtegoed. Mijn 

insteek was echter alleen om aan te tonen of er daadwerkelijk genoeg "Solar income" 

beschikbaar was om in onze behoefte te voldoen. Ik heb dus inderdaad niet onderzocht wat 

de mogelijkheid is voor decentrale opwekking van al onze energie behoefte. 

Op p. 19 stelt u dat er additionele criteria werden meegenomen in het ontwerp van het 

instrument (gelijst op p 21). Mag ik dat ervaren als een soort kritiek die u geeft op de C2C 

visie omdat deze aspecten onderbelicht worden door Braungart & Mc Donough?  

Ja dat mag u zo ervaren. Ik miste een aantal elementen en kreeg de opdracht van mijn 

begeleiders om er kritisch tegenaan te kijken en mijn eigen draai aan te geven. Dit raad ik u 

ook aan. Klakkeloos overnemen wat twee mensen zeggen, is nooit een goed idee. 

Op p. 23 vermeldt u dat de bouwdelen van 6 tot 8 niet zijn geanalyseerd omwille van het 

gebruik van andere eenheden + hoeveelheid aan data. Weet u waar er gemakkelijk 

informatie te vinden is over het totale transporttraject van bepaalde grondstoffen/materialen? 

Mogelijks bent u hierop gestuit in uw onderzoek.  

Uw vraag is mij onduidelijk, maar dat is wellicht zo omdat ik dit soort informatie niet heb 

achterhaald. 

Tot slot ben ik ook nog geïnteresseerd in hoe u de verwezenlijking ziet van het concept. Op 

p. 55 geeft u aan dat u de slaagkansen van de implementatie rooskleurig inziet. Ziet u dit 

echt gebeuren in de hele samenleving (gaande van tandenborstels tot speelgoed tot 

bouwmaterialen)? Wat is daarvoor dan nodig? Momenteel is onze economie zeer globaal 

georganiseerd, worden consumenten gebombardeerd met short-life consumptiegoederen, ... 

Een transitie lijkt me zowel technisch, economisch als sociaal niet voor de hand liggend. 
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Ik denk dat het C2C concept één van de onderdelen is voor de transitie, niet dé oplossing. 

Het is inderdaad waar dat er veel korte termijn gedachte in onze economie ingebakken zit 

(bekijk eens http://www.storyofstuff.com). Maar als ik geluiden hoor dat Wallmart, één van de 

grootste warenhuisketens in de VS zich nu op het C2C gedachtegoed stort, dan biedt dat mij 

hoop. Wellicht is dat één van de belangrijkste punten van het C2C concept: De positieve 

boodschap in plaats van het doomdenken. 

Met vriendelijke groet, 

Daniël Tulp 

W/E adviseurs 

  

Mariaplaats 21E 

3511 LK Utrecht 

U: www.w-e.nl 

E: tulp@w-e.nl 

T: +31 (0)30-6778763 

M: +31 (0)6-22697136 

F: +31 (0)30-6778778 

  

https://webmail.ugent.be/horde3/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_566jhiypk48w8gc0kgoo8&index=4452&thismailbox=INBOX
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Bijlage F – Correspondentie met Jenny Pfau (EPEA) 

 

Mail van Jenny Pfau (pfau@epea.com) 

Naar Rein Robberecht (Rein.Robberecht@UGent.be) 

Datum: zaterdag 20 maart 2010 

Dear Rein, 

 

Mattias just handed your questions over to me directly.... In any 

kind of questions reg. "Cradle to Cradle" please do not hesitate to 

contact us at EPEA also directly.... 

 

platinum certification: 

yes, indeed it's quite hard to reach this level of certification. As 

you may know, because you already mentioned all the different 

documents, the certification is also a process. For the platinum 

level you have to fulfill the criteria as mentioned in the matrix, 

you attached in your mail to Mattias. Means also to know "everything" 

reg. these criteria from your supply chain. Not only materials, also 

water, energy and social. But for sure, it's not such easy to get 

these answers from your whole supply chain, esp. if your product is 

quite complex and for example you have not only suppliers, maybe you 

have also sub-sub-sub-....-suppliers (all over the world). And not 

every supplier wants to give you as their client secret information 

and data, means it would be possible to work directly with EPEA (or 

MBDC) in that case - as a third party, as a "Know-How-Trustee". But 

that can also take time - to get into a good trust relationship. 

 

why certain products: 

it depends, who wants to go in the process of certification. 

means, you are right, it depends on the ambition of a company and 

also how complex a product could be to go for certification. 
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we as EPEA are also looking for longer relationships with our 

clients, to work with them together in 

development-/optimization-projects. to develop with them together 

strategies and long-term goals, roadmaps,.... 

 

hope, these answers help you? 

one question from my side: why are you asking? 

 

Ha det bra, 

Jenny 

 

Jenny Pfau 

Dipl. - Geoökologin & Baubiologin IBN 

 

EPEA Internationale Umweltforschung GmbH 

Trostbrücke 4 

20457 Hamburg 

Germany 

Tel  +49-(0)40-431349-19 

Fax +49-(0)40-431349-49 

www.epea.com 

Geschäftsführung: Michael Braungart, Jörn Könke 

Amtsgericht Hamburg 

HRB Nr. 50661 

 

Mail van Rein Robberecht (Rein.Robberecht@UGent.be) 

Naar Jenny Pfau (pfau@epea.com) 

Datum: zaterdag 20 maart 2010 

 

Dear Jenny, 

 

Thank you very much for your response. I didn‟t send my questions directly to EPEA, since 

organizations/companies tend to not be so eager to reply to emails from students. Apparently 
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I misjudged that for EPEA, my apologies and sincere thanks. 

 

First things first: I‟m writing my master thesis about the possibilities & limitations of Cradle to 

Cradle implementation. Last year, I got in contact with Mattias in Sweden. Since he‟s 

involved with Cradle to Cradle, I considered it a good party to address my questions to. 

 

Thank you very much for your answers so far. Allow me to ask some additional questions: 

 

1.        Platinum level: 

a.        In your previous answer, it appeared that especially the criteria concerning the whole 

supply chain of a product is difficult to implement. Do you have to be Cradle to Cradle across 

the whole supply chain to reach Platinum? I had the impression it only needed to be 

regarding social aspects. 

b.        How difficult would you rate the item ?Recovering, remanufacturing or recycling the 

product into new product of equal or higher value?, since that‟s, in my opinion, the very 

essence of Cradle to Cradle: to upcycle. 

c.        Related to this is the criteria ?Product has been designed/manufactured for the 

technical or biological cycle and has a nutrient (re)utilization score >= 80? This is also related 

to upcycling: you only employ a benchmark of 80 ? why isn‟t that 100? Isn‟t that the true 

meaning of upcycling? 

d.        As well, why did EPEA choose to give a double weighting to the recycling potential as 

compared to the effective recycling degree? 

e.        In the table it says: ?Contains at least 25% GREEN assessed components? ? 

whereas in the documentation 50% is required ? what is the correct percentage? And why 

only 25 or 50% and not 100%? 

f.        How many parties are currently actively seeking platinum certification? 

 

2.        EPEA: 

a.        How well is it going for EPEA & MBDC to work as a "Know-How-Trustee"? For 

example, with how many companies are you currently collaborating? Are these the primary 

customers (i.e. Steelcase seeking certification for a product) or also the subsuppliers? 

b.        You have a steady growth in number of certifications. Do you feel anything of the 

crisis? 

 

3.        Products: 

a.        Where do you see most potential for Cradle to Cradle products. Currently, the top 3 

certified products is office material (e.g. furniture), shampoos & coatings. These products are 
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quite unrelated. Why do these products seem to have more potential? 

 

4.        PVC 

a.        I‟m currently reading quite a lot about PVC. I find a lot of arguments on websites like 

e.g. Greenpeace, why PVC should be avoided in any case. On the other hand, the industry is 

trying to improve their efforts regarding recycling, claiming that technically, a 100% recycling 

is possible (given an appropriate design of products, closing the loop = what‟s needed for 

other materials as well). What is the exact motivation to rule out PVC? 

 

5.        This book is not a tree 

a.        The original edition of the Cradle to Cradle book (2002) was printed on Durabooks 

material from Melcher. It was the perfect illustration of a Cradle to Cradle product. Still, 

Durabooks is not on the list of Cradle to Cradle certified products. What‟s the reason behind 

this? 

 

I thank you very much in advance to answer my above questions. You are very welcome to 

answer me by email, or by phone if preferred. Besides, do you have a preferred abbreviation 

for Cradle to Cradle? 

 

Hoping to hearing from you soon, 

 

Rein Robberecht 

0032 494 28 48 52 

 

2nd master Commercial Engineer 

UGent, Belgium 

 

 

 

Mail van Jenny Pfau (pfau@epea.com) 

Naar Rein Robberecht (Rein.Robberecht@UGent.be) 

Datum: vrijdag 26 maart 2010 

 

Dear Rein, 
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maybe you are right, that some companies not answering to students requests from outside. 

But makes it not more sense to ask really the people, who are working in these topics for 

years directly? 

  

to your questions: 

  

Platinum level: 

a.        to achieve this level within the certification you have to know as applicant/company a 

lot directly about your suppliers and the whole supply chain. in materials as also within the 

other criteria‟s. not only social and you have to fulfill the different criteria‟s. 

b.        first you have to know, what is your current status with product. what is this consisting 

of. which components and which ingredients. what are the problematic points. how is it 

assembled and how is a easy disassembly possible, esp. within technical cycles. with 

definition of your product you can look further in development + optimization of the product 

itself (and within this also the process). how difficult or how many time this will effort depends 

on the product itself, the company, suppliers, possible replacements/alternatives of 

ingredients... 

c.        you need also achievable goals. for sure 100% would be perfect, but how to 

calculate? the different scores were developed together with our partner institute MBDC in 

Virginia, USA 

d.        this is also a decision + development through discussions together with our partner 

institute MBDC in Virginia, USA 

e.        thx for this advice.... we will have a look on these different figures. 

f.        the aim of different companies, which achieved right now Gold with their products are 

really looking forward to achieve Platinum. but that‟s a way of development. it isn't possible 

for me right now, to give more detailed information on that right now. 

 

EPEA: 

a.        "Know-How-Trustee" - that's a very important role of EPEA & MBDC... and this is for 

both, our direct clients and also for suppliers and sub-suppliers. 
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b.        this kind of project work is about quality and to give also an standing to the outside 

about product quality. our clients are looking directly in these days for good and positive 

messages, what they are proud of and can present/communicate to their customers. 

 

Products: 

a.        companies are coming to us reg. esp. the certification. but if you have a look on the 

variety of different products and materials, which are already certified, it's more than you 

mentioned 

 

This book is not a tree 

a.        a "Cradle to Cradle" certification is not the only project type we are looking for and 

dealing with. the companies themselves are deciding to go this certain way, if they want to 

do. product development and looking for a strategy at all with "Cradle to Cradle" is a quite 

broader scale of focus companies are interested in. what are their potentials and possibilities 

on a long term, not only one certified product. the needs of companies are quite different 

from each other, esp. because we are working in a huge variety of branches. 

  

Please if possible no abbreviation for "Cradle to Cradle". all of these possible abbreviation 

have already different meanings. 

  

Kind regards, 

Jenny 

  

 


