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Ecologische efficiëntie doo  r toepassing 
van het ‘cradle-to-cradle’  -principe. 
facility management is 
sterk geëvolueerd – van de 
klusjesman in blauwe overall 
die elk euvel handig wist te 
verhelpen, tot de manager 
voor energie, ecologie, 
MVo,… en dat alles zonder 
ook maar één ogenblik het 
aspect kostenmanagement 
uit het oog te verliezen. 
Vandaag zijn facility 
management en real estate 
zeer nauw met elkaar 
verweven. Niet toevallig is de 
luchtkwaliteit in een gebouw 
het stokpaardje van Michael 
Braungart, de grondlegger 
van het cradle 2 cradle 
principe.
     
n	 Interview door Eduard Coddé,  
 Hoofdredacteur Profacility Magazine -   
 Nederlandstalige uitgave, naar aanleiding  
 van een ontmoeting georganiseerd door  
 IFMA en Steelcase. 

H oe ziet u c2c in facility manage-
ment?
Michael Braungart: Laat me om 

te beginnen duidelijk stellen dat C2C 
heel wat anders is dan CO2-neutraal 
werken en het verminderen van de mil-
ieubelasting. Het gaat erom de milieube-
lasting uit te sluiten. C2C is ook veeleer 
een economisch gegeven dan een tot 
milieu beperkt gegeven. C2C ziet het ta-
pijt op een kantoorvloer als een ‘service’ 
die we gebruiken, maar niet als een ver-
bruik van grondstoffen. Bij C2C wordt 
het tapijt op het einde niet als afval weg-
gegooid, maar teruggewonnen en liefst 
ook teruggeven aan de natuur waaraan 
we de grondstoffen hebben ontleend. 
C2C streeft naar een gesloten kring. Fa-
cility management kan de kring sluiten 
door het maken van de juiste keuzen 
voor alles wat met het gebouw en de 
werking ervan te maken heeft. FM ligt 
aan de basis voor het toelaten van inno-
vatie. 

Zijn de economische principes waaraan 
een bedrijf zich te houden heeft niet te-
genstrijdig met de bezorgdheid voor het 
milieu? 
Michael Braungart: Absoluut niet! We 
moeten ons niet verontschuldigen voor 
het feit dat we op aarde leven, maar we 
moeten ervoor zorgen dat de aarde ook 
in de toekomst verder leefbaar blijft. Het 

is niet economie of milieu, maar econo-
mie én milieu. 
Bouw- en ook andere materialen wor-
den aan de natuur ‘ontleend’ om een 
‘service’ te verlenen aan de gebruikers 
binnen een werk- of woonomgeving. 
Onze planeet verleent ons als bewoners 
een ‘service’ en die moeten we na het ge-
not ervan bij voorkeur in identieke vorm 
teruggeven, zodat wie na ons leeft de-
zelfde ‘service’ kan blijven genieten van 
moeder aarde. We bezitten onze planeet 
niet; we mogen er slechts even op leven.

Hoe doet België het in het C2C-verhaal?
Michael Braungart: Dankzij het Belgi-
sche EU-voorzitterschap is C2C een pri-
oriteit geworden en plots vijf jaar vooruit 
geholpen. Nederland is onbetwistbaar 
lijsttrekker voor C2C, maar België en het 
sterk geïndustrialiseerde Vlaanderen in 
het bijzonder, kan door de juiste beslis-
singen op korte tijd het voortouw ne-
men. C2C begint bij de mens. Het is een 
uitdaging om er alle dagen voor te gaan, 
een uitdaging ook voor innovatie. 

Vandaag staat CO2-uitstoot sterk in de 
belangstelling. Komt dit overeen met het 
C2C-principe?
Michael Braungart: C2C gaat veel ver-
der dan het terugdringen van de CO2-
uitstoot. Wanneer we naar de natuur 
kijken, dan hebben bomen een positieve 
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footprint, omdat ze bijdragen tot een be-
tere luchtkwaliteit ondanks de vervuil-
de lucht die ze opnemen. Het streven 
naar CO2-neutrale gebouwen is dan ook 
lang niet voldoende. Gebouwen moeten 
net als bomen een positieve footprint 
neerzetten. CO2-management is zeker 
belangrijk om die doelstelling te verwe-
zenlijken. 
Een eerste en belangrijkste stap moet 
leiden tot het verbeteren van de kwali-
teit van de binnenlucht. Vandaag is de 
luchtkwaliteit in gebouwen 3 tot 8 maal 
slechter dan buiten! Door het overisole-
ren om tot een energie- en CO2-neutraal 
gebouw te komen, wordt een aanslag 
gepleegd op de luchtkwaliteit. Een pas-
sief huis is dus lang geen oplossing. Er 
wordt efficiënt gehandeld, zonder de 
effectiviteit van de gemaakte keuzes in 
vraag te stellen. De aandacht voor CO2-
uitstoot heeft slechts tot doel om min-
der schadelijk te zijn voor de natuur. De 
doelstelling van C2C is onschadelijk te 
zijn voor onze leefomgeving. Gebouwen 
moeten actief worden en meer terugge-
ven dan ze aan het milieu ontnemen. 

is er behoefte aan een c2c-label?
Michael Braungart: De vraag naar cer-
tificaten of labels komt steeds vanuit 
de angst om dingen verkeerd te doen. 
Labels vormen veeleer een bedreiging, 
omdat men zowat alles kan laten labe-
len. Labels of certificaten kijken terug in 
het verleden en bevestigen gewoon een 
stand van zaken die uit het verleden da-
teert. Wie echt voor C2C gaat, heeft daar 
geen labeling bij nodig. Een positieve 
attitude t.o.v. C2C is doorslaggevend om 
ook echt resultaat te boeken. De gereali-
seerde vooruitgang is perfect meetbaar, 
zonder dat dit gecertificeerd moet wor-
den. Gelukkig pakt facility management 
in Europa veel innovatiever uit dan bv. 
in de Verenigde Staten. Enkel de Franse 
taalgroep loopt wat achter – het was 
ook de laatste taal waarin het visionaire 
boek over C2C werd vertaald. 

Hoe beoordeelt u de toepassing en voor-
uitgang van c2c? 
Michael Braungart: Het duurt gemid-
deld tien jaar om iets door te drukken. 

Met C2C zijn de eerste tien jaar enigs-
zins verloren gegaan en kunnen we nu 
pas spreken van een doorbraak. 
Vandaag is er ruimschoots technologie 
en wetenschappelijke kennis voorhan-
den om C2C nog minstens tien jaar ver-
der te implementeren en door te ont-
wikkelen. Maar wetenschap zal altijd 
een essentiële rol spelen in de vooruit-
gang van C2C. 
Eigenlijk is C2C zelf een wetenschappe-
lijk project. Het komt er vooral op aan 
om de juiste dingen te verbeteren door 
ze anders aan te pakken, terwijl er van-
daag voornamelijk vooruitgang wordt 
geboekt door ‘minder slecht’ te doen. 
Er wordt bv. een drukpers ontwikkeld 
die minder energie verbruikt, maar nog 
wel met het verkeerde papier of mi-
lieubelastende inkt drukt. Of ook nog 
autobanden die een veel langere levens-
duur hebben en daardoor weliswaar de 
afvalberg verkleinen, maar anderzijds 
uit meer dan zeshonderd scheikundige 
stoffen zijn samengesteld, wat de recy-
clage bemoeilijkt. Bovendien slijten de 
banden af in zeer fijne deeltjes die niet 
worden afgebroken, maar opgenomen 
in de lucht die we inademen! 

Het lijkt ons eenvoudiger en evident om 
c2c te implementeren bij nieuwbouw, 
maar wat met de vele bestaande kan-
toorgebouwen?
Michael Braungart: Regel nummer 1 is 
zorg dragen voor een gezond binnen-
klimaat. Slechts wanneer een gezond 
binnenklimaat verzekerd is, mogen de 
isolatiewerken worden aangevat. 
Men moet zich van elk toegepast mate-
riaal afvragen waaruit het bestaat, of en 
hoe het afbreekbaar en herbruikbaar is. 
Alle materialen moeten teruggebracht 
worden naar biologische elementen. 
Een eenvoudige, maar effectieve rede-
nering kan zijn: kan ik het opeten zon-
der schadelijke gevolgen voor mezelf, 
dan is het goed! 
Facility management moet oog hebben 
voor materiaalmanagement. C2C is geen 
exacte wetenschap en bijgevolg ook niet 
foutloos toe te passen. Belangrijk is te 
leren van de fouten die we maken en 
vervolgens bij te sturen. n

Michael Braungart, de grond-
legger van het cradle 2 cradle 
principe

Michael Braungart werd in 1958 in het 
duitse Schwäbisch Gmünd geboren. Hij is 
een wetenschapper, met specialisatie in 
scheikunde. Hij stond in zijn jonge jaren op 
de barricaden voor Greenpeace. Samen 
met William Andrews Mcdonough, een 
Amerikaans architect en oprichter van het 
architectenbureau William Mcdonough + 
Partners, publiceerde hij in 2002 het visio-
naire boek ‘Cradle to Cradle: Remaking 
the Way We Make Things’. Cradle to Cradle 
ziet afval als grondstof, voeding voor de 
toekomst van onze planeet die we als 
bewoner slechts even mogen lenen, maar 
niet bezitten. dat geeft ons de verantwoor-
delijkheid naar volgende generaties om 
een aarde achter te laten die niet beroofd 
is van grondstoffen en wie na ons komt 
minstens dezelfde middelen aanreikt als 
die ons ter beschikking stonden.
  om meer te weten :
• Environmental Protection and 
 Encouragement Agency (EPEA) 
 http://epea-hamburg.org
• www.cradletocradle.nl 

internationale waardering

Prof. dr. Michael Braungart is weten-
schappelijk directeur van het ‘Environ-
mental Protection and Encouragement 
Agency’ (EPEA) - International Umwelt-
forschung GmbH’ (Hamburg, duitsland), 
dat hij in 1987 oprichtte. Tevens is hij 
medeopricher van ‘Mcdonough Braungart 
design Chemistry’ (MBdC) in Charlot-
tesville, Virginia, USA. ook voor het 
Hamburger Umwelt Insitute (HUI) staat 
hij sinds 1989 als medeoprichter vermeld. 
Al deze organisaties delen een aantal 
waarden m.b.t. intelligent, esthetisch en 
eco-effectief design. Ze verrichten allen 
ook onderzoek naar het verbeteren van 
producten in het kader van C2C. Michael 
Braungart was vanaf 1994 professor 
Process Engineering aan de universiteit 
van Lüneburg (duitsland) en werd in de 
herfst van 2008 benoemd om in samen-
werking met de TU delft (NL) een nieuwe 
leerstoel op te richten aan het ‘dutch 
Research Institute for Transitions’ (dRIFT) 
van de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
(NL). daar staat nu een Cradle to Cradle® 
Masterclass op het programma. 
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