
to cradle? “Nee”, vindt Van Veldhui-
zen. “Je moet van begin af aan zo 
ontwerpen dat continuous loops 
ontstaan. De materialen moeten 
hoogwaardig zijn en een product 
moet gedisassembleerd kunnen 
worden.” Zwijgers voegt toe: “We 
willen de wereld niet in één keer 
omgooien, maar wel zo ver mogelijk 
komen.” 
Een hulpmiddel  voor woningbouw 
is inmiddels gratis beschikbaar op 
de website van C2Clabxx. “We geven 
een hiërarchie aan door middel van 
de kleuren rood, oranje, geel, groen 
en blauw”, aldus Van Veldhuizen. 
Dat doet denken aan het rood, geel, 
groen (en grijs voor ‘niet te beoorde-
len’) van MBDC (een van de organisa-
ties van Braungart en William 
McDonough).
Zo is blauwplaat (geëxtrudeerde 
polystyreen) meer cradle to cradle 
dan eps (geëxpandeerd polystyreen). 
Roodgekleurd  zijn de lichtgele 
buizen voor elektrische installaties 
van polyvinylchloride (pvc). “De 
industrie zegt dat die buizen goed 
recyclebaar zijn, dus duurzaam. 
Maar de verbindingen zijn kanker-
verwekkend, er zitten weekmakers 
in en bij de productie komen 
chloorgassen vrij”, verklaart Van 
Veldhuizen het rood. Groen scoren 
de grijze halogeenvrije buizen voor 
elektrische installaties. Deze buigen 
slechter bij lagere temperaturen, 
maar dat is te verhelpen door ze 
warm te wrijven. “Ze zijn low friction, 

Het cradle to cradle-concept van Braungart en McDonough neemt toe in po-
pulariteit. Afval wordt grondstof voor nieuwe producten. Diana van Veldhuizen en 
Christanie Zwijgers stimuleren de toepassing van het concept.

Ingenieurs wijzen organisaties  
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Eindhoven - Christanie 
Zwijgers en Diana van 
Veldhuizen, beiden twee jaar 
geleden afgestudeerd aan de 
TU Eindhoven, wijzen bedrij-
ven en overheden de weg 
naar cradle to cradle. Zij 
ontwikkelen hulpmiddelen 
voor het beoordelen van 
gebouwen en terreinen. 
 
In 2008 neemt Diana van Veldhui-
zen deel aan een prijsvraag van 
Techniplan, het ontwerpen van een 
cradle to cradle-school. Ze maakt 
deel uit van het Clarity-team, dat de 
eerste prijs wint. “Toen ik eenmaal 
kennis had genomen van het 
concept was ik verkocht. Cradle to 
cradle is besmettelijk, het is 
verslavend”, aldus Van Veldhuizen. 
Christanie Zwijgers krijgt het 
onderwerp van huis uit mee: “Mijn 
moeder gaf me altijd krantenartike-
len over het milieu. Ik denk dat 
iedereen een betere wereld wil voor 
toekomstige generaties. Elke 
branche gaat mee, iedereen moet 
wel. We zitten immers in een crisis, 
energie en grondstoffen zijn een 
probleem.” Dit is overigens niet de 
stelling van Michael Braungart, een 
van de twee grondleggers van de 
filosofie; hij stelt dat energie nooit 
een probleem zal worden.
Het cradle to cradle-landschap in 
Nederland is divers.  Braungart is 
inmiddels hoogleraar aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam, 
faculteit der Sociale Wetenschap-
pen, hoogleraar aan de Universiteit 
Twente (leerstoel gesponsord door 
de Regio Venlo) en hoogleraar aan 
de faculteit Bouwkunde van de TU 
Delft. Maar niet in Eindhoven, de 
universiteit waaraan Zwijgers en 
Van Veldhuizen afstuderen in het 
cradle to cradle-atelier van hoogle-
raar Jouke Post, architect van onder 
meer kantoorgebouw XX in Delft, 
waarvan de materialen na 20 jaar 
herbruikbaar zijn. “Ik heb in 
Eindhoven gestudeerd omdat 
bouwkunde daar technischer is”, 
verklaart Zwijgers haar keuze. “Delft 
is te conceptueel”, voegt Van 
Veldhuizen toe.  Samen met 
hoogleraar Post richten zij C2Clabxx 
op, een specifiek op de bouw gericht 
adviesbureau. 

Advies
Daarnaast is Van Veldhuizen 
mede-initiatiefnemer en partner 
van 2S&P! (to serve and project), een 
samenwerkingsverband van 
Tebodin, Grontmij, DHV, C2Clabxx 
en 2Evoke. Op 10 februari 2012 
ondertekenen de vijf partners een 
samenwerkingscontract. 
Projecten waarbij 2S&P! adviseert 
zijn onder meer het C2C Bizz-project 
(ontwikkeling bedrijventerreinen), 
dierenpark Emmen (de verhuizing 
naar de nieuwbouw) en dorpshuis 
‘it Tiksel’ in Rottevalle. Daarnaast 
geeft 2S&P! adviezen aan woning-

bouwverenigingen, gemeenten en 
ontwikkelaars van bedrijfsterrei-
nen. Het begint met de ‘startservice’, 
een intakegesprek waarin de vragen 
en doelen aan de orde komen.
“Er zit een stijgende lijn in het 
aantal opdrachten. De markt pakt 
het op”, aldus Van Veldhuizen. “We 
geven vanuit C2Clabxx ook work-
shops op hogescholen. Onze ambitie 

is hoog, we willen mensen op weg 
helpen en hanteren daarbij een 
stimuleringsmodel.” Die ambitie 
gaat verder dan duurzaamheid. 
“Duurzaamheid is eco-efficiënt, 
cradle to cradle is eco-effectief.” Ter 
verduidelijking: duurzaam is dat 
wat aan de huidige behoeften 
tegemoetkomt zonder de toekom-
stige behoeften te schaden. Cradle 
to cradle voegt daar iets aan toe: het 
scheppen van nieuwe mogelijkhe-
den door zo te ontwerpen en te 
produceren, dat afval voorgoed 
verdwijnt en grondstof wordt voor 
de toekomst.
Is het verbranden van afval zoals in 
een vulkaan (de nuloptietechniek 
van chemicus Leo Nevels) dus cradle 

je kunt de bedrading er makkelijk 
doorheen trekken.”
De criteria achter de kleurcodes zijn 
“berekeningen aan de hand van 
gegevens van producenten”, zegt 
Zwijgers, die zich gelukkig prijst 
met de “grote bereidheid om data te 
verschaffen.” 
Van Veldhuizen: “We nodigen de 
producenten uit, ze nemen het 

product mee en we gaan in gesprek. 
Sommige gegevens houden ze 
niettemin geheim.” 
Kennen zij Michiel Haas, die in 1997 
in Eindhoven promoveerde op het 
Twin-model voor de bepaling van 
milieumaten? Van Veldhuizen en 
Zwijgers hebben inderdaad met 
hem gesproken. Jouke Post onder-
houdt contact met Haas, hoogleraar 
aan de TU Delft. Haas is ook  
directeur van het NIBE (Nederlands 
Instituut voor Bouwbiologie), dat 
opdracht gaf tot verbouwing van de  
watertoren in Bussum, volgens een 
prijsvraag van De Ingenieur en 
Vroege Vogels het meest duurzame 
bedrijfsgebouw in Nederland. “Wij 
zouden andere adviezen geven, een 

andere aanpak aanbevelen”, stelt 
Van Veldhuizen. “De uitgangspun-
ten van cradle to cradle zijn anders 
dan die van duurzaamheid.” 
Maar doen de berekeningen en 
beoordelingslijsten niet sterk 
denken aan de dubo-lijsten en de life 
cycle analyses (lca’s) van vroeger? 
Gaat het niet om oude wijn in 
nieuwe zakken? “Nee”, vindt Van 
Veldhuizen. “Door cradle to cradle 
gaat het welzijn vooruit. We streven 
niet naar minder slecht, maar naar 
meer goed doen.”
De wereld van cradle to cradle draait 
om de Duitse chemicus Michael 
Braungart en de Amerikaanse 
architect William McDonough die  
met hun organisaties MBDC en EPEA 
aan de wieg stonden van de cradle 
tot cradle-filosofie. “Iedereen heeft 
zijn eigen geloof. Wij hebben onze 
uitgangspunten. Certificeren doen 
we niet, dat doet EPEA. We adviseren 
en beoordelen hoe ver een project 
op weg is naar cradle to cradle”, zegt 
Van Veldhuizen. “Als ik mensen 
ontmoet, geef ik eerst een heel 
college. De mensen raken geïnteres-
seerd en gaan nadenken. Ze gaan 
dan Fairtrade artikelen kopen, dat 
maakt ook deel uit van cradle to 
cradle: het sociaal-economische. Het 
is raar om afval als eindstadium te 
hebben. En iedereen wil producten 
die niet giftig zijn.” Geen minder 
slechte wereld, maar een betere 
wereld, dat is het doel van de cradle 
to cradle-filosofie. ■
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