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POSITIEVE BUSINESSCASE
Bedrijven geven zelf steeds vaker het goede 
voorbeeld. “In onze eigen kantoorinrichting 
hebben we de principes van Cradle to Cradle 
zo maximaal mogelijk toegepast”, aldus van de 
Westerlo. “Zo zijn er een groot aantal gecertifi-
ceerde producten en C2C geïnspireerde oplos- 
singen toegepast. Doordat producenten eige-
naar blijven van hun producten en deze aan het 
einde van de gebruiksduur weer terugnemen, 
heeft dit aangezet tot innovatieve product-
ontwikkelingen en verbetering van business 
modellen. Dit concept biedt ook zakelijke voor-
delen, het pakt 30 procent voordeliger uit in 
vergelijking met het traditionele concept van 
‘aanschaffen van producten’.”
Een ander project waar C2C ExpoLAB bij betrok-
ken is, is het nieuwe Stadskantoor Venlo. In 

2007 heeft Venlo besloten een nieuw stadskan-
toor te bouwen als state-of-the-art voorbeeld 
van C2C ontwerp. “Stadskantoor Venlo is een 
goed voorbeeld van hoe een goed uitgevoerde 
Cradle to Cradle benadering ook een aanzienlijk 
positief verschil kan maken door een positieve 
business case. Over de gebruiksduur van 40 jaar 
zal de gemeente Venlo een positief resultaat 
realiseren van circa 17 miljoen euro,” aldus Van 
de Westerlo. “Tevens zien we dat een dergelijk 
project het bedrijfsleven aanzet tot innovatie, die 
weer van belang zijn voor andere projecten.”

MODEL VAN DE TOEKOMST
Om bovengenoemde redenen wordt de aan-
bodzijde steeds verder vergroot, en zullen er 
dus ook steeds meer goede praktijkvoorbeelden 
komen. “We zien dat steeds meer producenten 
de stap hebben gezet naar productcertificering. 
Daarmee zetten zij op hun beurt de rest van de 
keten aan tot innovatie. Neem producenten die 
beschikken over een Cradle to Cradle certificaat. 

Bij productcertificering wordt kritisch gekeken of 
alle grondstoffen, dus ook van toeleveranciers, 
voldoen aan de criteria. Daardoor moeten ook 
de bedrijven in de keten gaan innoveren.” Van 
de Westerlo vervolgt: “Ook worden we steeds 
meer benaderd door overheden die de C2C 
principes willen opnemen in hun aanbeste- 
dingen, inkoop en programma van eisen. 
Doordat de principes van Cradle to Cradle en cir-
culaire economie steeds vaker in aanbestedingen 
en de vraagzijde worden meegenomen, groeit 
de aanbodzijde en komen er steeds meer goede 
praktijkvoorbeelden”

DE VOLGENDE GENERATIE
Waar duurzaamheid snel een belangrijke 
prioriteit voor bedrijven en organisaties begint 
te worden, neemt ook de behoefte aan sollici-
tanten met een sterke kennis van duurzaamheid 
en verantwoord innoveren toe. “Door het grote 

aantal projecten waarbij we betrokken zijn, ver-
zamelen we veel kennis en ervaring die relevant 
kan zijn voor het onderwijs. We zien het als onze 
plicht om deze kennis en ervaring ook ten goede 
te laten komen van toekomstige professionals 
in ons vakgebied,” zegt Van de Westerlo. En hij 
wijst in dat verband op ‘s werelds eerste Cradle 
to Cradle Masterprogramma, een initiatief van 
de gemeente Venlo en C2C ExpoLAB. “Om zo de 
principes van C2C te integreren in universitaire 
curricula. De eerste student heeft inmiddels 
de tweejarige masteropleiding afgerond. Haar 
afstudeerproject richtte zich op het gebruik van 
continue materiaalkringlopen en het gebruik van 
hernieuwbare energie in gebouwen. We vinden 
het van belang dat dit soort onderzoek plaats-
vindt. Enerzijds om meer jong-professionals op 
te leiden en tevens om samen met het (lokale) 
bedrijfsleven samen te werken om te innoveren.” 

C2C EXPOLAB
“Cradle to Cradle is geen science-fiction, 
sterker nog: het is een zakelijke kans die steeds 
meer projectorganisaties en bedrijven inzien. 
Naarmate steeds meer projecten en organisaties  
deze ambitie vertalen naar de praktijk, zal de 
ontwikkeling in de keten steeds verder toe-
nemen. De overheid en het onderwijs spelen 
daarbij een steeds belangrijkere rol. Door te 
innoveren vanuit de visie van Cradle to Cradle en 
de circulaire economie kunnen we een positieve 
impact creëren, in plaats van het verminderen 
van onze negatieve voetafdruk. Door samen te 
werken met overheden, architecten, project-ont-
wikkelaars en onderwijsinstellingen helpt  
het C2C ExpoLAB deze organisaties projecten  
uit te voeren, die dus niet alleen aanzienlijke  
kostenbesparingen en winst opleveren, maar ook 
meerwaarde bieden op sociaal en milieukundig 
vlak. Dit is de toekomst waar we naar moeten 
streven, en genoemde praktijkvoorbeelden 
bewijzen dat het kan.”
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HET CIRCULAIRE MODEL 
VAN DE TOEKOMST  
IS WINSTGEVEND!
“STEL JE EEN GEBOUW VOOR ALS EEN BOOM, WAAR GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN 

ENERGIE VAN DE ZON EN WAAR GRONDSTOFFEN WEER VOEDINGSSTOFFEN ZIJN VOOR 

IETS ANDERS, WAAR VOGELS ZICH KUNNEN NESTELEN EN VOEDEN IN HET VOEDZAME 

ECOSYSTEEM VAN HET GEBOUW. DAT IS HET POTENTIEEL VAN CRADLE TO CRADLE. EEN 

GEZONDE, VEILIGE EN PLEZIERIGE PLEK VOOR IEDEREEN.” AAN HET WOORD IS BAS VAN 

DE WESTERLO, CRADLE TO CRADLE CONSULTANT BIJ C2C EXPOLAB IN VENLO.

BAS VAN DE WESTERLO is Cradle 
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tant bij het C2C ExpoLAB te Venlo, 

gespecialiseerd in de bebouwde 

omgeving.

STADSKANTOOR VENLO.

INRICHTING C2C CENTRE SHOWROOM. PRODUCTENBIBLIOTHEEK, BUILDING MATERIALS. CIRCULAIRE KRINGLOPEN IN DE CASE.

DOORDAT PRODUCEN-
TEN EIGENAAR BLIJVEN 
VAN HUN PRODUCTEN  
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