
De eerste Cradle to Cradle® Zilver 
gecertificeerde betonbestrating in Europa

Cradle to Cradle®
 

gaat veel verder dan recycling

Prim
eur 

voor 

bestrating 

in Europa



Excluton is trots op Europese primeur

“Al vele jaren zoeken wij naar de meest duurzame grondstoffen en streven ernaar om zo duurzaam mogelijk te 

produceren in de hoogste kwaliteit. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag vanuit de markt en aan de eisen 

die de overheid vanaf 2015 stelt aan duurzaam inkopen, hebben wij ons intensief ingezet om de technische kringloop 

verder te sluiten. Daarbij geïnspireerd door de Duitse chemicus Prof. Dr. Michael Braungart en de Amerikaanse 

architect  William McDonough, de bedenkers van het Cradle to Cradle®-concept. Dit concept benadrukt het werken 

met de juiste grondstoffen, met de juiste producten, diensten, systemen en mensen, in plaats van de verkeerde 

dingen minder slecht te maken. Cradle to Cradle® bevat verstandige elementen voor een goede bedrijfsvoering. 

“Afval is voedsel”, zo luidt één van de principes. Er is een toenemende druk op grondstoffen, met bijbehorende 

oplopende prijzen. Het belang voor hergebruik neemt alleen maar toe.

 

Eenvoudig gezegd gaat het erom “de juiste dingen op de juiste manier te doen”. Om daar aan te voldoen, hebben wij 

ons de afgelopen 12 maanden intensief laten doorlichten op strikte certificeringscriteria door het Duitse Environmental 

Protection Encouragement Agency (EPEA) en het C2C Products Innovation Institute uit Californië (VS). Met als 

resultaat dat wij met de ExcluNatura Basic-lijn als eerste producent van bestrating in Europa het Cradle to Cradle® 

Zilver certificaat hebben ontvangen. Een unicum waar wij enorm trots op zijn! Met dank aan de toeleveranciers, 

adviseurs en onze collega’s die zich daarvoor hebben ingezet.

 

Het behalen van dit certificaat is voor ons geen eindpunt: wij gaan 

door met het verbeteren van onze eco-effectiviteit. Immers het is 

onze missie om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor betere 

 betonnen bestrating met betere milieuprestaties”.

 

Directie en medewerkers Excluton B.V.





Natuurlijk verder
Beton in een oneindige kringloop

De Cradle to Cradle®-certificering bestaat uit vijf niveaus: Basis, Brons, Zilver, Goud en Platina. Daarmee wordt de 

continue verbetering aangegeven. De ExcluNatura Basic-lijn van Excluton beschikt over het Zilver certificaat, een 

unicum! Met recht kunnen wij zeggen dat onze betonbestrating de meest duurzame van Europa is. Maar hoe komt een 

Cradle to Cradle® certificering tot stand?

Het invoeren van Cradle to Cradle® is een omvangrijk proces en gaat veel verder dan alleen recyclen. Alle onderdelen 

van het bedrijf zijn intensief doorgelicht en getoetst aan vijf certificeringscriteria. De grafiek hieronder laat zien wat de 

belangrijkste vereisten zijn binnen het certificeringsprogramma en toont de huidige status van Excluton.

Een product met een Cradle to Cradle® Zilver certificaat is materiaalzuiver waarbij de toeleveranciers verklaringen 

hebben afgegeven, bevat geen giftige stoffen, is 100% recyclebaar, wordt energiezuinig geproduceerd en maakt 

gebruik van duurzame energie uit wind en zonnecellen. Bovendien worden hoge eisen gesteld aan het hergebruik van 

materialen en water alsmede aan de bedrijfsethiek en de rechtvaardige werkomstandigheden.

Het Cradle to Cradle®-certificeringsproces past binnen de eigentijdse bedrijfsvoering van Excluton met gelijkwaardige 

aandacht voor People, Planet en Profit.

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™  
PRODUCT SCORECARD

C2C KLASSE BASIS BRONS ZILVER GOUD PLATINA

VEILIGE & GEZONDE
MATERIALEN

HERGEBRUIK 
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Cradle to Cradle® to cradle …

De centrale gedachte van Cradle to Cradle® is dat wij producten zo ontwerpen en produceren, dat de materialen  

oneindig recyclebaar zijn, zonder verlies van kwaliteit en zonder verspilling van energie of water. Cradle to Cradle® gaat 

uit van drie principes: 

Afval is voedsel

Voedingsstoffen worden voedingsstoffen, telkens opnieuw.

Huidige zonne-inkomsten

Maak gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

die worden gevoed door de zon.

Respecteer diversiteit

Biodiversiteit en culturele diversiteit.

Zonne- 
inkomsten

Afval=voedsel

Respecteer diversiteit



Wat doen EPEA en het Cradle to Cradle
Products Innovation Institute?

EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) begeleidt de certificeringsaanvraag en doet diepgaand  

onderzoek. Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute toetst de audits van EPEA en verstrekt als  

onafhankelijk instituut het uiteindelijke Cradle to Cradle®-certificaat. EPEA is opgericht in1987 door Dr. Michael 

Braungart, één van de grondleggers van Cradle to Cradle®. 

Niet ‘minder slecht’, maar ‘goed’

Duurzaamheid komt vaak neer op het verminderen of compenseren van milieuschade. Een product is al ‘recyclebaar’ 

als het deels opnieuw gebruikt kan worden. Duurzame, recyclebare producten zijn daarom ‘minder slecht’ dan andere 

producten. Cradle to Cradle® gaat veel verder: in plaats van ‘minder slecht’ moeten producten ‘goed’ zijn, inclusief  

winning van grondstoffen, productieproces en de complete context van dit proces. Dat geldt ook voor de arbeids- 

omstandigheden en de continuïteit van het productiebedrijf. ‘Goed’ betekent bovendien dat alle materialen in het  

product - zonder kwaliteitsverlies - hergebruikt of gerecycled kunnen worden, steeds opnieuw.

Technische of biologische kringloop

In de biologische kringloop is het afval 100% voedsel voor de planten waaruit grondstof of brandstof voor productie 

wordt gewonnen. In de technische kringloop wordt het afval voor de volle 100% hergebruikt of door recycling terugge-

wonnen als gelijkwaardige grondstof voor productie.
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Cradle to Cradle®-toetsing

EPEA toetst product én organisatie op vijf punten voordat het Cradle to Cradle®-certificaat wordt toegekend:

Materiaalzuiverheid 

Het beton dat is verwerkt in onze gecertificeerde producten bevat 

uitsluitend stoffen die veilig zijn voor mens en milieu.

Herbruikbaarheid 

Iedere grondstof in onze betonproducten kan zonder kwaliteitsverlies worden 

hergebruikt in het productieproces. 

Energiegebruik 

De gebruikte energie is deels afkomstig uit hernieuwbare bronnen zoals 

zonne-energie en windenergie. 

Watermanagement

In het productieproces gebruiken wij uitsluitend gezuiverd grondwater - geen drinkwater.  

Dit proceswater zuiveren en hergebruiken wij steeds opnieuw.

Sociaal verantwoord ondernemen 

Wij hanteren goede arbeidsomstandigheden in onze fabriek en verwachten dat ook 

van onze toeleveranciers.



Excluton behaalt zilver!
Als eerste in Europa

Na een proces van ruim een jaar, waarbij alle onderdelen van het bedrijf 

betrokken waren, heeft de ExcluNatura Basic productlijn van Excluton het eerste 

Cradle to Cradle®-certificaat ontvangen. Hiervoor zijn de producten getoetst aan 

vijf hoofdcriteria: grondstoffen, recyclingpotentieel, energiegebruik, waterbeheer 

en arbeidsomstandigheden.

Excluton beschouwt het behalen van het Cradle to Cradle® Zilver certificaat als 

een belangrijke mijlpaal in haar duurzaam denken en handelen. Het is een tast-

baar bewijs van datgene dat wij tot op heden bereikt hebben en welke stappen wij 

naar eco-effectiviteit nog willen zetten. Het bevestigt opnieuw dat onze producten  

veilig zijn voor mens en omgeving, ontworpen zijn om te worden hergebruikt - zonder  

kwaliteitsverlies - en dat wij verantwoord omgaan met het gebruik van water. 

Excluton is de eerste producent van betonnen bestrating in Europa met een 

Cradle to Cradle® Zilver certificaat. Een unicum waar wij trots op zijn!



ExcluNatura Basic
Beton met een oneindige levenscyclus

Herontwerp

Om het Cradle to Cradle®-certificaat te verdienen, wordt in de ontwerpfase van een product al rekening gehouden met 

alle aspecten van de levenscyclus:

Duurzame winning en toelevering van grondstoffen

Ontwerp, zuivere receptuur en energiezuinige productie van het bestratingsproduct

Duurzaam uitleveren en toepassen van bestratingsproducten

Afvoer en hergebruik of 100% verwerking tot nieuwe grondstof 

Lokale en hergebruikte grondstoffen

Ruim 70% van de grondstoffen voor onze betonproducten wordt op minder dan 15 km van de fabriek gewonnen in een 

duurzaam project. Naast deze grondstoffen vormt gerecycled beton een belangrijke grondstof, evenals restbeton uit de 

eigen productie.

Receptuur

Alle materialen die verwerkt worden in de ExcluNatura Basic productlijn zijn door EPEA gescreend op aanwezigheid van 

schadelijke materialen. Onze toeleveranciers zijn getoetst op milieuprestaties en hebben getekend voor de hoge mate-

riaalzuiverheid die het Cradle to Cradle®-certificaat eist. Het productieproces is energiezuinig en milieuvriendelijk. Ook is 

het eindproduct getoetst op uitlogen. Voor de ExcluNatura Basic is vastgesteld dat er geen verontreinigende materialen in 

voorkomen.

Gesloten waterkringloop

Het proceswater in de fabriek wordt na elke productiecyclus volledig gezuiverd in de eigen zuiveringsinstallatie, waarna 

het opnieuw in de productie opgenomen wordt. Er wordt geen kostbaar drinkwater gebruikt in het productieproces, maar 

uitsluitend gezuiverd grondwater.

 

Natuurlijke toekomst

Alle restmateriaal uit de ExcluNatura-productielijn wordt teruggenomen en gerecycled. ExcluNatura-bestratingsstenen 

die vervangen worden, kunnen hergebruikt of - dankzij de materiaalzuiverheid - door Excluton ingenomen en voor 100% 

gerecycled worden, waarbij geen grondstoffen verloren gaan. De technische kringloop is dan rond.





Passie voor duurzame bestrating

Excluton levert al ruim 35 jaar hoogwaardige betonnen straatstenen, tegels en banden voor de inrichting van (openbare) 

buitenruimten en tuinen alsmede speciale oplossingen voor parkeerdaken en het openbaar vervoer. Bij het familiebedrijf  

- met een rijke historie en traditie - werken ruim 160 mederwerkers vanuit de hoofdlocatie in Druten. Het machinepark 

met 19 productie-eenheden levert 35.000 m2 bestrating per dag gedurende 300 dagen per jaar. Excluton investeert 

continue in innovatie en duurzaamheid, gericht op zowel het productieproces als het productaanbod. 

Hoog niveau van duurzaamheid

Verduurzamen van het productieproces, hergebruik van materialen en besparing en verduurzamen van energie staat al 

jarenlang hoog in het vaandel. Het behalen van het Cradle to Cradle® Zilver certificaat is een belangrijke stap om binnen 

de branche koploper te worden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Gedurende het certifi-

ceringsproces zijn processen en materiaalkeuzes in het bedrijf nog verder aangescherpt, zodat de hele onderneming op 

een hoger niveau van duurzaamheid functioneert.

Missie en kernwaarden

De missie van Excluton: innovatieve oplossingen ontwikkelen voor betere betonnen bestrating met betere milieuprestaties. 

De kernwaarden van het merk Excluton zijn: creativiteit, ondernemerschap, ambitie, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.

Duurzame winning

Excluton werkt al jarenlang samen met projecten aan duurzame en energiezuinige winning van grondstoffen. Wij stellen 

hoge eisen aan de gewonnen grondstoffen; daarom zijn we zeer kritisch bij de keuze voor een winningslocatie. Het land-

schap blijft daarbij onaangetast en het transport is net zoals de winning energiezuinig.





De technische kringloop.
 

Cradle to Cradle®-producten  
van Excluton als onderdeel van 

de circulaire economie.
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Productie

Product

Gebruikt 
product

Gebruik

Terugname 
product

Recycling-winning

Materiaal-grondstof

Toenemend hoog aandeel gerecycled materiaal in de productie van ExcluNatura Basic

Gesloten waterkringloop via eigen waterzuiveringsinstallatie

Energiezuinige productie dankzij moderne machines

Toenemend aandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen

 

>70% grondstoffen afkomstig van <15 km van de productielocatie

Duurzame grondstoffen, hulpstoffen en pigmenten

Grote CO2-besparing door uitsluitend gebruik van klinkerarm cement

Maximaal percentage gerecycled materiaal

 

ExcluNatura Basic is 100% vrij van verontreinigende stoffen (geen uitlogend materiaal)

Verkrijgbaar in vele formaten

 

ExcluNatura Basic wordt verwerkt in onderhoudsarme bestrating

Verkrijgbaar in machinaal te verleggen pakketten

Loogt niet uit volgens strenge testcriteria van EPEA

ExcluNatura-bestrating is zeer duurzaam en heeft een lange levenscyclus van  

tenminste 50 of 60 jaar

Bestrating kan hergebruikt of volledig gerecycled worden

 

Komt ExcluNatura-bestrating vrij vanwege o.a. herinrichting van de openbare ruimte, 

dan kan deze efficiënt worden hergebruikt

Excluton kan ExcluNatura-materiaal terugnemen en voor 100% recyclen 

100% recycling van teruggenomen bestrating tot materiaalzuivere grondstof

Toeleveranciers voldoen aan strenge normen van EPEA m.b.t. milieu en  

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzame winning van zand



Oneindig C2C-beton
Beton met een doorlopende 
levenscyclus

Regie over betonrecycling

Excluton heeft de regie over het brekerproces en de garantie dat 100% zuiver  

granulaat wordt terugontvangen uit de brekerinstallatie. Dit maakt het mogelijk 

 materiaal opnieuw te gebruiken bij de productie van alle betonproducten.

Watermanagement

De eigen waterzuiveringsinstallatie zuivert grondwater en restwater om steeds 

opnieuw in de productie ingezet te worden (geen gebruik van drinkwater).

Energiezuinig

Het vernieuwde machinepark staat garant voor een zeer energie-efficiënt productie-

proces. Het aandeel duurzame energie voldoet ruim aan het Cradle to Cradle® Zilver 

niveau en zal in de loop van de jaren vergroot worden met het oog op een Gouden 

certificering.

Toeleveranciers

Excluton toetst zelf haar toeleveranciers van o.a. cement, pigment, zand en grind.  

Toeleveranciers dienen te voldoen aan de strenge eisen van EPEA. En dienen te 

 beschikken over een ISO 14001 milieukeur, een CO2-Prestatieladder en een LCA 

(Life Cycle Analysis).



Excluton C2C-bestrating

ExcluNatura Basic

Een gemakkelijk te verwerken betonbestrating van hoge kwaliteit die verkrijgbaar is in 

alle mogelijke formaten en verbanden. Onderhoudsarm en 100% recyclebaar.

De gecertificeerde ExcluNatura Basic is een breed toe te passen basissteen - van hoge 

kwaliteit - die afgewerkt kan worden met diverse toplagen en nabehandelingen. Wij 

bieden op basis van de  ExcluNatura Basic onder meer de ExcluNatura Pigmento, 

ExcluNatura Pure Olivine en  ExcluNatura Luna Reflecto aan. Deze bestratingsstenen 

kunnen worden voorzien van hoogwaardige toplagen:

ExcluNatura Pigmento

met een toplaag waarin 100% natuurlijk gedolven ijzeroxide is verwerkt. Een zeer 

milieuvriendelijke, natuurlijk ogende steen die in veel 

verschillende tinten te verkrijgen is met hoge kleurvastheid.

ExcluNatura Pure Olivine

met een toplaag van natuurlijke pure olivijn, een gesteente 

dat in kleine fracties CO2 afbreekt. In combinatie met de 

 ExcluPassage de ideale waterpasserende steen die tevens 

het hemelwater filtert en afkoppelt.

ExcluNatura Luna Reflecto

met een toplaag waarin anorthosiet is verwerkt. Dit reflecteert omgevingslicht en 

voertuigverlichting voor een beter zicht in het donker. Gebruik van deze steen draagt bij 

aan  hogere verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Anorthosiet is te combineren met 

andere materialen in de toplaag zoals pure olivijn. 



Hein van Tuijl
Operational Manager 

EPEA Nederland

 

“Een inspirerend voorbeeld 

voor de industrie.”

 

Excluton en EPEA 

werken samen aan 

innovatieve en duurzame 

oplossingen voor 

bestratingsproducten. 

Hierbij stelt Excluton zich 

actief op als een partij 

met een tomeloze ambitie het steeds béter te willen 

doen. Of het nu gaat om meerwaarde creëren voor 

de gebruiker, het vinden en toepassen van de beste 

materialen, optimale recycling of de milieuvriende-

lijke verbetering van processen, Excluton probeert 

op alle vlakken steeds door te innoveren.

 

Als onderdeel van de werkzaamheden aan Cradle to  

Cradle®, heeft EPEA de productlijn ExcluNatura Basic in 

zwart, grijs en rood onderworpen aan het rigoureuze  

Cradle to Cradle® programma voor productcertificering. 

Daarbij hebben wij de volledige samenstelling van  

ExcluNatura Basic in kaart gebracht, van de winning van 

de grondstoffen tot de pigmenten en hulpstoffen aan toe. 

Al deze bestanddelen zijn onderworpen aan een streng 

toxicologisch onderzoek om zeker te zijn dat zij in hun 

toepassing geen schade toebrengen aan mens of milieu. 

Daarnaast is het volledige productieproces doorgelicht op 

watergebruik, energiegebruik en sociale verantwoordelijkheid. 

Het resultaat is een Cradle to Cradle®-productcertificering 

voor betonnen bestratingsproducten op het Zilver niveau, 

een unicum in Europa!

 

We verheugen ons erover dat Excluton zich hiermee als 

koploper en inspirerend voorbeeld voor de industrie toont. 

Wie volgt?

Mirjam de Rijk
Ex-wethouder gemeente Utrecht 

voor financiën, economie, openbare 

ruimte en duur-

zaamheid

“Geweldig indien al 

dat materiaal opnieuw 

gebruikt wordt!”

 
Een tijdje geleden 

kwam ik langs een 

hele rij containers. 

Wel tien containers, gevuld met alle ‘afgedankte’ 

materialen van de renovatie van een flat. Keurig per 

container gesorteerd: hout bij hout, beton bij beton. 

Zodat het daarna gerecycled kon worden.

 
Want reken maar dat er in de bouw en infra veel ‘afval’ 

vrijkomt.

Datzelfde geldt voor de renovatie van straten, stoepen, 

pleinen, fietspaden: honderden kubieke meters oud 

beton, oud asfalt, grind. Geweldig dus indien dat materiaal 

opnieuw gebruikt wordt. En vooral: als dat materiaal weer 

volledig kan worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel 

en niet wordt ge‘downcycled’ zoals dat in het jargon heet 

- oftewel hergebruikt voor een toepassing die veel minder 

waard is dan de vorige. Dat scheelt een hoop grondstof-

fen. En energie. En misschien zelfs geld!



Coert Zachariasse
CEO Delta 

Development Group

 
“Een innovatie die transitie 

naar circulaire economie 

mogelijk maakt.”

 
In ons streven naar 

continue verbetering 

zijn wij steeds op zoek 

naar betere en gezon-

dere producten voor 

onze gebouwen en buitenruimten. Wij zijn dan ook 

bijzonder blij met de toekenning van het Cradle to 

Cradle® Zilver certificaat voor de ExcluNatura Basic 

producten. Een prachtig voorbeeld van ondernemer-

schap en innovatie door Excluton die ons in staat 

stelt onze buitenruimten beter, gezonder en circulair 

te maken.

 
Het is dit soort innovatie die ons in staat stelt een transitie 

naar de circulaire economie vorm te geven. Delta Develop-

ment houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en 

realisatie van Park 20/20, een full service Cradle to Cradle® 

kantorenpark in Hoofddorp. Dit park kenmerkt zich door 

hoogwaardige uitgangspunten op het gebied van duur-

zaamheid, kwaliteit en hergebruik. Bij onze ontwikkelingen 

betrekken wij graag producenten die C2C-gecertificeerde 

bouwmaterialen kunnen leveren.

 

Coert Zachariasse stond in 2013 nummer 1 op de lijst 

‘Duurzame 50 Vastgoed NL’, een initiatief van Dutch Green 

Building Council en Duurzaam Gebouwd.

Henk Mirck
Bestuurslid Gemeenten voor  

Duurzame ontwikkeling (GDO)

Voorzitter raad 

van advies IVN 

Zuid-Holland

 
“Steeds meer gemeen-

ten ontwikkelen visie, 

beleid en strategie voor 

een circulaire economie. 

Dit wordt gevoed door 

een groeiend bewustzijn 

in de samenleving en een veranderende wetgeving.”

Oorspronkelijk lag de focus daarbij vooral aan het 

eind van de keten: van afval naar grondstoffen. Con-

crete acties als o.a. repair cafés, kringloopwinkels 

en het recyclen van materialen moeten er toe leiden 

dat producten een zo lang mogelijke levensduur 

kennen en uiteindelijk weer als grondstoffen in de 

productieketen terugkomen.

Meer recent zijn gemeenten zich bewust geworden van 

hun eigen verantwoordelijkheid in de gehele keten. In toe-

nemende mate wordt duurzaam inkopen toegepast. Door 

aan de voorkant van de levenscyclus van producten na te 

denken over de hele levenscyclus wordt voorkomen dat 

aan het eind een probleem ontstaat: hoe gaan wij om met 

afval? Producten en materialen die ontworpen zijn vanuit 

de Cradle to Cradle®-principes, helpen dit te voorkomen.

Gemeenten doen er dan ook goed aan om in hun inkoop- 

en aanbestedingsbeleid te streven naar optimale toepas-

sing van Cradle to Cradle®. En gecertificeerde producten 

in het systeem van afwegen beter te waarderen. Zo laten 

wij de innovatie naar een circulaire economie over aan 

de markt en behalen wij maximaal rendement uit onze 

klimaatdoelstellingen.



Certificering: kenmerk 
van kwaliteit
Excluton voldoet aantoonbaar aan de hoogste normen 

voor kwaliteits- en milieuzorg en overtreft in veel geval-

len de eisen van de overheid. 

Keurmerken:
® Zilver

®

2-Prestatieladder

 stenen, betontegels en betonbanden

Kennis en netwerk
Excluton is aangesloten bij:

 buitenruimte

 organisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed

 duurzaam bouwen

Inspiratie
Wij willen de volgende bedrijven bedanken voor de inspiratie en de 

wijze waarop zij ons de weg hebben gewezen naar het implementeren 

van de Cradle to Cradle®-certificering bij ons bedrijf:

Desso 

www.desso.com

www.vanhoutum.nl

Mosa

www.mosa.nl

EPEA Nederland

www.epea.nl

Wij spreken de wens uit dat meer bedrijven Cradle to Cradle®-

certificering zullen nastreven en producten gaan produceren die goed 

zijn voor de mens en voor het milieu.

Colofon
Het onderzoek voor de Cradle to Cradle®-certificering wordt in  

Nederland uitgevoerd door EPEA Nederland, www.epea.nl

Het Cradle to Cradle®-certificaat wordt toegekend door het  
Cradle to Cradle Products Innovation Institute, www.c2ccertified.org

Deze brochure is mede tot stand gekomen i.s.m. 
Product Plus Marketing & Reclame, www.productplus.nl

Excluton B.V.
Waalbandijk 155, 6651 KD Druten
Postbus 74, 6650 AB Druten
T +31 (0)487-58 03 91

E gww@excluton.nl
www.excluton.nl

Cradle to Cradle® and C2C® are registered trademarks held by McDonough Braungart 
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