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C2C samengevat:

Cradle to Cradle
 in het kort

Als eerste regio ter wereld heeft Venlo 
de Cradle to Cradle-visie (C2C) volledig 
omarmd om innovatie te stimuleren. 
C2C is een innovatief economisch 
concept dat uitgaat van nieuwe ver-
dienmodellen en het continu opnieuw 
gebruiken van materialen waardoor 
waardevolle grondstoffen niet verloren 
gaan. De regio Venlo is een innovatieve 
C2C-proeftuin waarin bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid samenwerken 
om te excelleren en te innoveren.



De gemeente Venlo heeft de Cradle to 
Cradle-principes (C2C) omarmd en ziet 
C2C als motor voor economische ontwik-
keling en innovatie. Venlo is aanjager van 
C2C-ontwikkelingen in het bedrijfsleven, 
bouwprojecten, gebiedsontwikkeling en in 
het onderwijs. De regio is dan ook met recht 
een innovatieve proeftuin waarin bedrijfs-
leven, onderwijs en overheid willen excel-
leren en innoveren op het gebied van C2C. 
Venlo wordt niet voor niets gezien als C2C 
hoofdstad van Europa en heeft hiervoor een 
innovatie-award ontvangen.

C2C is een innovatief economisch concept 
dat uitgaat van het continu opnieuw 
gebruiken van materialen waardoor 
waardevolle grondstoffen niet verloren 
gaan. Toepassing van C2C leidt tot nieuwe 
verdienmodellen en nieuwe concepten voor 
productie en retoursystemen van materialen 
en grondstoffen. 

Venlo heeft de ambitie gesteld om in 2030 
wereldwijd een koploperspositie in te nemen 
in de ontwikkeling van C2C. De regio Venlo 
moet dan internationaal gezien worden als 

een C2C Valley. In de afgelopen drie jaar zijn hiertoe al 
flinke stappen gezet met: 

dat overheden, architecten, projectontwikkelaars en 
onderwijsinstellingen adviseert over de implementatie 
van C2C. Elkaar inspireren en komen tot gezamenlijke 
innovaties zijn belangrijke uitgangspunten. 

documentatieplatform, dat onderdeel van het 

Institute in Venlo.

inmiddels ongeveer 100 C2C-gecertificeerde producten 

-
besparend en winstgevend zijn en leiden tot een 
uitstekende markpositie. 

voorbeelden van.

concept en stoomt studenten klaar voor het bedrijfs-
leven.

-
beeld, maar ook in haar inkoop- en aanbestedings-

denken met het in praktijk brengen van de C2C-visie.

Venlo aan de top met Cradle to Cradle 



In de natuur bestaat er geen afval. 

Dit is de inspiratie voor Cradle to Cradle. 

is eigenlijk ook niet nodig dat mensen 

door mensen worden gemaakt, zijn vaak 
schadelijk voor mens en milieu, en leiden 
tot enorm veel afval. Volgens de C2C-visie 
kan dit beter: ook industriële producten 
moeten een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan het leven op aarde.
Cradle to Cradle biedt de samenleving een 

nieuwe innovatiestrategie waarin anders 
wordt gedacht over het ontwerpen en 
produceren van producten en productie-
ketens en relaties met klanten. En ook 
het anders ontwerpen van gebouwen en 

goed, in plaats van minder slecht doen en 
dat levert ook economische voordelen op. 
Ook wordt er bij C2C steeds gekeken naar 
mogelijkheden om meerwaarde te creëren: 
wat kan bijvoorbeeld een gebouw bijdragen 
aan zijn omgeving, of aan de flora en 
fauna?

-
waardige kwaliteit voorop. Dit is het uitgangspunt 
van het ontwerp van C2C-producten en gebouwen. 
Onderdelen van een product of van een gebouw worden 
zonder kwaliteitsverlies geheel opnieuw gebruikt. 
De materialen van een oude vaste telefoon kunnen zo 
bijvoorbeeld gebruikt worden voor een nieuwe smart-
phone. 

ontwerp. Door het zó te ontwerpen dat het geen 
schadelijke stoffen bevat en dat alle onderdelen van 
het product opgenomen kunnen worden in een continue 
kringloop. In het nieuwe product worden geen giftige 
stoffen gebruikt zodat er gezonde producten uit de 
fabriek komen. De kwaliteit van de materialen blijft 
even hoog of hoger en álle restproducten worden 
opnieuw gebruikt of biologisch afgebroken.

mínder afval, maar een samenleving zónder afval. 

het gebruik van hernieuwbare energie die oneindig 
is. Voorbeelden daarvan zijn de zon, wind, water en 
bodemwarmte.

Wat is Cradle to Cradle?



‘Cradle to Cradle nodigt uit tot creativiteit 
en tot nadenken over hoe je dingen anders 
kunt doen dan je altijd gedaan hebt’, zegt 

eerste C2C- gecertificeerde bureaustoel ter 

gassen. De meeste bureaustoelen scheiden 
giftige stoffen uit, omdat ze in contact 

‘Vanuit het gezondheidsperspectief had voor 

enkele stoel binnen gebruikt mogen worden.’

‘Vanuit de Cradle to Cradle gedachte is de stoel ook na 
de introductie in de loop der jaren verder verbeterd’, 

-
stofniveau, afgebroken worden en er zijn veel minder 
materialen nodig. De stoel is 30 procent lichter 
geworden. 

het gebruikelijk om drie tot vier miljoen keer hetzelfde 

keren zeven kilo minder getransporteerd te worden. ‘Dat 
doet heel veel voor de CO2-uitstoot. Daar zitten dus 
enorme sprongen in vanuit duurzaamheidsperspectief.’

van ons bedrijf opgesloten.’ 
‘De creativiteit die Cradle to Cradle als gevolg heeft, 

-
schap in plaats van volgerschap en daarom hoort Cradle 
to Cradle een integraal onderdeel van je businessmodel 

voor mens, milieu én voor zijn zaken: ‘De restwaarde 
van onze gecertificeerde producten ligt vele malen 
hoger dan die van ieder ander concurrerend product wat 
niet aan die ontwerpcriteria voldoet.’

-
misch en commercieel gedreven. ‘We trekken nu 
namelijk ook klanten aan die bij ons passen: klanten 
die een toegevoegde waarde omtrent de producten 
wensen.’

-
kantoor.

Eric Logtens
De bureaustoel met de grootste restwaarde 
en het best voor mens en milieu



In normaal toiletpapier worden veel 
chemicaliën en dus ook giftige stoffen 

Bas Gehlen
Van Houtum: succesvol in de markt dankzij 
innovatie en duurzaamheid

die geheel biologisch afbreekbaar zijn. 
Ook de zeep van het bedrijf voldoet aan 
dezelfde standaarden. De producten zijn dan 
ook geschikt om een biologische kringloop 
op gang te brengen. 

‘In ons bedrijf bepaalt een diepgeworteld 
respect voor mens en milieu de bedrijfs-

C2C-manier gemaakt en daardoor draagt het bedrijf 
ook bij aan de duurzaamheid van andere organi-

benaderd voor toiletoplossingen, maar ook om andere 
bedrijven te helpen met het implementeren van hun 
eigen duurzaamheidsbeleid.

je in staat bent bij al je stakeholders een positieve 
bijdrage te leveren in plaats van een minder slechte 
bijdrage, dan is je bedrijf helemaal verankerd.’ 

een segment te pakken, waardoor we continu kunnen 

de prijs, maar vanwege ons concept.’

De directeur noemt een voorbeeld van een 
technoloog die jarenlang vragen beantwoorde over 
het verminderen van kosten: ‘Die krijgt ineens een 
heel andere vraag. Namelijk of het product gezond en 
afbreekbaar is. Daarvoor moet hij een hele speurtocht 
beginnen in de wereld van C2C en dat creëert weer 
heel nieuwe allianties.’

Bas  Gehlen



-
tenbureau Kraaijvanger om volgens de 
C2C-principes een nieuw stadskantoor te 

opdracht ooit voor een C2C geïnspireerd 

in Venlo hebben we een plan gemaakt dat 

nog geen ontwerp voor een gebouw, maar 
een roadmap met partijen die betrokken 
moesten worden waarbij innovatie een 
belangrijk uitgangspunt vormde.’ Vlakbij 
het stadskantoor liggen een drukke weg 

buffer tussen het spoor en de achtergelegen 
woonwijk én wordt een gezonde werkplek. 

‘We wilden een gebouw maken dat de lucht schoner naar 

groene muur voor het opvangen van fijnstof. 

zuivert.’ In samenwerking met experts ontstond een 

wordt veertig procent van de giftige stoffen uit de lucht 

komen dan ook speciale zonnepanelen die tegelijkertijd 
energie opwekken én de zon buitenhouden. En door een 
aantal innovatieve systemen in het gebouw wordt er 
meer energie geproduceerd dan het zelf nodig heeft. 

van gezonde materialen, zodat in het gebouw een 
gezonde werk- en leefomgeving is, zonder chemicaliën, 
giftige stoffen en dampen. En het gaat om materialen 
die in de toekomst weer opnieuw gebruikt kunnen 

-
kantoor is goed voor mens, milieu en voor de porte-
monnee. De drie miljoen euro die geïnvesteerd wordt 
in extra duurzaamheid, wordt binnen 17 jaar terug-
verdiend. Daarna levert het gebouw in feite geld op 
doordat het heel erg goed geïsoleerd is en er energie in 
de bodem wordt opgeslagen voor verwarming, koeling 

deze investeringen vooraf aan durfde te gaan’, zegt 

het gebouw bekijken, is de enige manier om werkelijk 
vooruit te komen en duurzaamheid en een gezonde 
leefomgeving te bereiken.’

Nieuw stadskantoor: een gezond gebouw dat 
geld oplevert

Hans Goverde



‘Energiebronnen raken uitgeput en dus is het 
belangrijk dat een nieuwe generatie inziet dat 
bijvoorbeeld duurzame energie een functie 
heeft’, zegt Koen Kemps, directeur van De 

Koen Kemps
Jong geleerd, oud gedaan! 

wil Kemps de scholieren leren dat afval 
eigenlijk niet bestaat: ‘Door projecten 
gaan ze nadenken over het maken van 
nieuwe, gezonde producten met gebruikte 
producten.’

-

leermiddel waarbij leerlingen zien wat een 
gezond en duurzaam gebouw is.

school laten zien dat ook een schoolgebouw 
energiezuinig geëxploiteerd kan worden. 

een energiezuinig, goed binnenklimaat en C2C-materialen. 

tot 40 procent in de exploitatiekosten.’
‘We gaan nog een stapje verder met het implementeren van de 

-

de omgeving van de school vanuit de C2C-visie in te richten.’

voor mens en milieu, maar is ook bedoeld om de leerlingen 
te inspireren. Er komen zonnecollectoren op de school met 
metertjes. Daarmee gaan de kinderen rekenen. Dan wordt 
er op een slimme manier energie binnengehaald, krijgen de 
kinderen een praktische rekenles én raken ze geïnspireerd. 

ziet bestuurder Van Eijk dit als een goede reden om het 
C2C-principe ook bij andere scholen binnen zijn stichting 

Er zijn veel meer goede mogelijkheden in het kader van 

van kinderen is veel te bereiken.’

Peter van Eijk



Rob van Vught
Ontwerpkeuzes sportgebouw maken Cradle 
to Cradle beleefbaar

renovatie en vervangende nieuwbouw toe. 

uitstraling, stak scherp af tegen de omlig-
gende woonwijk en nodigde door lange 
blinde muren en donkere hoeken graffiti 
en hangjeugd uit. De gemeente wilde dat 
er een vernieuwd sportcomplex kwam dat 
voldoet aan de eisen van nu en waarbij de 
C2C-principes werden toegepast. 
Om dit te realiseren, kwam er een samen-
werking tot stand tussen het architecten-

legt uit volgens welke uitgangspunten ze te werk 

het belangrijkste dat je uitgaat van het goede doen 
in plaats van minder slecht. Voor Egerbos hebben 
wij ons toegespitst op drie C2C-thema’s: energie, 
materialen en groen. We hebben niet alleen naar 
de C2C-kansen gekeken van het gebouw zelf, maar 
nadrukkelijk ook in de relatie met haar omgeving.” 

rol heeft in de woonwijk. “De overlast in de wijk 
door graffiti en hangjeugd hebben we aangepakt 
door in de gevels glas en groen toe te passen en het 
gebouw meer overzichtelijk en open te maken. Vanaf 
de entree slingert zich een sjaal van groen rondom 
het sportcomplex. Door de verdiepte ligging van de 
nieuwe hal, ontstaat er een natuurlijke koeling wat 
energiebesparend werkt. En door het dak groen te 
maken met beplanting (isolatie) kijken de bewoners 
van de omliggende appartementen uit op een groene 
vlakte.”

een nieuwe hal en een gerenoveerde bestaande 
hal. Voor de realisatie hiervan, is een deel van de 
bestaande hal gesloopt. Enkele bouwmaterialen 
hieruit zijn gebruikt voor het nieuwe sportcomplex. 
Door het verdiepen van de nieuwe sporthal werd het 
mogelijk om beide sporthallen van natuurlijk daglicht 
(noorderlicht) te voorzien waardoor er minder kunst-
licht (energie) nodig is. Daarnaast vindt verwarming 
en koeling plaats via warmte en koude-opslag in de 
bodem. “Door veel glas toe te passen, verhoog je de 
sociale veiligheid rondom het gebouw, maar ook de 
gezonde bijwerking bij sporters. Op veel plekken in de 
sporthal kijken zij op groen uit.” 



C2C ExpoLAB: een circulaire aanpak kan 
miljarden opleveren

-
kelingen, waaronder in de regio Venlo het nieuwe 

goede materialen, laten deze gebouwen zien dat ze 
-

kantoor Venlo, daar zal de groene gevel de lucht-
kwaliteit van binnen en buiten gaan verbeteren. Ook 
zal er energie worden opgewekt en water worden 
gezuiverd. En dat ook nog eens allemaal met een 
positieve business case. 
Niet alleen de gebouwen worden zo naar een geheel 
nieuw niveau gebracht. ‘We gaan nog een stapje 

gebouwen, maar ook in het proces daarnaartoe 
houden we continu rekening met de Cradle to Cradle 

bedrijfsleven maken we stappen op dit gebied.’ 

zoals inkoop, welstandsnota en ruimtelijke structuur-

een plek in het onderwijs en zijn bedrijven bezig om 
hun producten en diensten te verbeteren.
‘Om niet telkens het wiel opnieuw uit te hoeven 
vinden, geloven wij in open-innovatie’, aldus van de 
Westerlo. Voor het delen van kennis en ervaringen 
op het gebied van Cradle to Cradle, heeft het C2C 

(www.c2c-centre.com) ontwikkeld. 
Ook ons kantoor en vergaderruimten zijn maximaal 
ingericht vanuit de C2C gedachte. Neem gerust 
contact met ons op om een kijkje te komen nemen 
en ervaar welke kansen Cradle to Cradle u te bieden 
heeft.

duurzaamheidsbenaderingen, is dat het 
circulaire model zich richt op het vinden 
of ontwikkelen van positieve uitkomsten 
(meer goed doen) in plaats van slechts het 
minimaliseren van negatieve uitkomsten 
(minder slecht doen). Cradle to Cradle gaat 

Cradle to Cradle consultant aan het C2C 

omgeving. 

Bas van de Westerlo



Laat je onderdompelen in een wereld van 
Cradle to Cradle

telingen die zijn betrokken bij Cradle to Cradle 
geïnspireerde projecten, werken bij bedrijven 
met Cradle to Cradle gecertificeerde producten of 
anderszins geïnteresseerd zijn;

- Een ‘workflow’ om Cradle to Cradle geïnspireerde 
projecten effectief te managen;

- Een overzicht van onderwijsactiviteiten en colleges 
in relatie tot Cradle to Cradle;

- Een virtuele marktplaats waar koppelingen kunnen 
worden gemaakt tussen studenten en stages, vraag 
en aanbod;

- Een evenementenkalender waar iedereen Cradle to 
Cradle® gerelateerde events kan plaatsen en delen.

Europese partners, wordt ondersteund door de 
Europese Unie en mede gefinancierd door het 

via www.c2c-centre.com.

C2C-Centre is het internationale kennis-
platform op het gebied van Cradle to Cradle, 
ontwikkeld en beheerd door het C2C Expo  
in Venlo. We verzamelen actief informatie 
over Cradle to Cradle gerelateerde projecten 
en innovaties. We delen deze kennis en 
ervaringen met als doel de verdere ontwik-
keling op grote schaal aan te jagen en 
ondersteunen. In onze fysieke showroom in 
Venlo en onze website www.c2c-centre.com 
bieden we het volgende:

- Een overzicht van alle Cradle to Cradle 
gecertificeerde producten en een kaart 
met C2C ontwikkelingen in jou omgeving;

-
saties die werken vanuit de visie van 
Cradle to Cradle, inclusief het laatste 
nieuws;

- Een overzicht van Cradle to Cradle 
geïnspireerde projecten;

experts, consultants en enthousias-



Waarom is C2C zo belangrijk voor Venlo?

C2C is een innovatief principe en trekt 
bedrijven en hoger opgeleiden aan en 
stimuleert innovatie. Dit is belangrijk voor 

en producten zijn goed voor onze inwoners. 

Wat is het Cradle to Cradle®-principe?

uit van een concept uit de natuur: “afval is 
-

kertijd afval zijn van een boom én voedsel 
voor de aarde, zo kunnen ook onderdelen 
van een industrieel product weer een nieuw 
leven krijgen. Dit kan door de gebruikte 
materialen uit het oude product te halen 
en hiervan een nieuw, nog beter, product 
te maken. Net als bij de boom wordt alleen 
maar gebruik gemaakt van hernieuwbare 
energie (zon, wind, water, bodemenergie) 
en wordt meerwaarde gecreëerd zoals het 
zuiveren van de bodem, water en lucht.
Uitgangspunt is dat een product zó 
ontworpen wordt dat er geen afval ontstaat 
en dat alle onderdelen van het product 
opnieuw gebruikt of biologisch afgebroken 
worden. Dit is economisch interessant, 
omdat er bespaard wordt op energie, grond-
stoffen en afval en omdat er geen of weinig 
hinder ondervonden wordt van stijgende 
grondstoffenprijzen. 

Waar is de Cradle to Cradle-gedachte 
ontstaan?

boek uit dat de kijk op de wereld voorgoed 
veranderde. In het boek ‘Cradle-to-Cradle: 

2002, beschreven zij voor het eerst de 
C2C-visie. Door producten op een andere 
manier te maken, kunnen zowel mensen als 
het milieu er met sprongen op vooruitgaan.

Waarom is het economisch interessant?
De economische component is belangrijk. 

meerwaarde. Door andere productie worden 
kosten bespaard en bepaalde investeringen 
in een gebouw leveren uiteindelijk geld op. 
Daarbij worden vaak ook andere concepten 
toegepast, zoals leasing in plaats van 

lampen koopt. Voor de producent is dit 
aantrekkelijk, omdat hij eigenaar blijft van 
zijn grondstoffen.

Door de dreigende uitputting van veel 
grondstoffen, is het onverstandig om 
producten die voor de ontworpen functie 
ongeschikt zijn, weg te gooien. Er zitten 
heel vaak nog materialen en onderdelen in 
die geschikt zijn voor andere producten. 
Daar komt bij dat door schaarste aan 
grondstoffen de grondstoffenprijzen zullen 
stijgen. In plaats van een product weg te 
gooien, is het dus veel beter om er een 

nieuw product van te maken. Daarbij is de restwaarde 
van een gebruikt product veel hoger. Dit maakt C2C 
tot een interessant economisch concept dat kostenbe-
sparend werkt. 

van producten levert grondstoffen en onderdelen op die 
telkens opnieuw weer gebruikt worden voor een nieuw 
product. Doordat een fabrikant z’n materialen terug-
krijgt, heeft hij minder grondstoffen nodig.

veel meer rekening gehouden wordt met het terug-
winnen van materialen en onderdelen. En bedrijven die 
volgens het C2C-principe werken, mogen vaak nieuwe 
klanten of markten verwelkomen.

Welke bedrijven werken volgens de C2C principes?
Cradle to Cradle wordt al door een groot aantal  

worden al ruim honderd C2C gecertificeerde producten 

De gemeente Venlo is de eerste gemeente die C2C 
toepast in haar beleid, gebouwen, gebieden en 

en sportcomplex gebouwd volgens de C2C-principes. 
Een overzicht van bedrijven die werken met C2C-prin-
cipes is te vinden in het wereldwijd kenniscentrum 
C2C-Centre (www.c2c-centre.com) dat onderdeel is van 

Waar moet ik zijn voor advies en ondersteuning om 
C2C te implementeren?

informatie kijkt u op: www.c2cexpolab.eu.

Vraag en antwoord



C2C contactpersonen in Venlo

Eva Starmans

T 077- 3968007
E eva@c2cexpolab.eu

Gemeente Venlo

Fred Jonker

afdeling Ruimte en Economie
T 077-3596860
E f.jonker@venlo.nl

Michel Weijers

afdeling Ruimte en Economie
T 077-3596335
E m.weijers@venlo.nl

C2C ExpoLAB
Milène Bekkers

afdeling Ruimte en Economie
T 077-3596789
E m.bekkers@venlo.nl

Bas van de Westerlo

T 077- 3968007
E bas@c2cexpolab.eu

websites
www.c2cExpoLAB.eu  
www.c2c-centre.com


