
Onze duurzame ambities zijn deels idealistisch: 
het is mooi om met iets bezig te zijn waar 
toekomstige generaties baat bij hebben. Los 
daarvan is het ook noodzakelijk: grondstoffen 
worden schaarser en daarmee duurder. Willen 
wij betaalbaar blijven zonder op kwaliteit in 
te leveren, dan moeten we wel op zoek naar 
alternatieven. Tot slot biedt duurzaamheid ook 
een kans om je te onderscheiden.

Waarom Cradle to Cradle Certified?
Bij Van Vuuren zijn we al langer bezig met 
duurzaamheid. Als je de duurzaamste 
utiliteitsdeuren van Europa wil produceren, 
moet je verder kijken dan je materiaalgebruik. 

Neem ook het energieverbruik mee, 
de CO₂-emissie van het transport en de 
maatschappelijke impact die je als bedrijf kan 
maken. Zo lever je écht een bijdrage aan de 
circulaire economie. 

Er zijn heel veel knopjes waar je aan kan 
(en moet) draaien om duurzamer te worden. 
Hoe weet je nu precies waar je staat en welke 
knopjes extra aandacht nodig hebben? Om die 
vraag te beantwoorden, zijn we bij Cradle to 
Cradle Certified uitgekomen.

Wat is Cradle to Cradle Certified?
Cradle to Cradle Certified is een methode, 
gebaseerd op een design-filosofie die bedacht 
is door een Duitse chemicus (Michael 
Braungart) en een Amerikaanse architect 
(William McDough). 

Centraal in hun filosofie staat het idee dat 
afval niet bestaat. Afval is een grondstof: om 
nieuwe producten mee te maken, om eindeloos 
te kunnen hergebruiken of om de aarde mee 
te voeden. Cradle betekent wieg. Cradle to 
Cradle betekent dus van wieg tot wieg: niks 
gaat verloren. Geen energie, geen materiaal. 
En als iets een nieuwe functie krijgt, stijgt het 
in waarde. Het gaat niet om de vraag hoe je 
minder schadelijk kan zijn, maar hoe je waarde 
kan toevoegen aan de circulaire economie. 

Als enige Europese producent van utiliteitsdeuren heeft Van 
Vuuren voor twee deurtypes het bronzen certificaat mogen 
ontvangen van het gezaghebbende instituut Cradle to Cradle 
Certified. Het gaat om de PicoSpec en de Pico30, allebei met 
geluidswerende eis. De afgelopen twee jaar zijn we hard bezig 
geweest om dit voor elkaar te krijgen. We zijn er erg trots op, 
maar het is nog maar het begin. 

Alles over Cradle 
to Cradle Certified®

\ Vooruitstrevend



Hoera, brons! En nu op naar goud.
Van Vuuren heeft twee deurtypes laten 
certificeren: de PicoSpec en de Pico30, beide 
in combinatie met geluidswerende eis. Zoals 
je in de tabel hierboven ziet, hebben beide 
types het bronzen certificaat gekregen. Wat 
voor deze twee deurtypes geldt, geldt voor 
een groot deel ook voor onze andere deuren. 
Als je wilt, kun je het certificaat downloaden 
via vanvuuren.nl/cradle-to-cradle.

Een bronzen certificaat is een mooie 
erkenning, maar het laat ook zien dat we er 
nog niet zijn. Daarom gaan wij ons uiterste 
best doen om in 2024 zilver te behalen en voor 
minstens één deurtype goud. Dat vraagt niet 
alleen een inspanning van onszelf, maar ook 
van onze partners. Duurzaam ben je immers 
niet in je eentje.

Duurzaam met behoud van functionaliteit. 
Dankzij deze certificering weten we precies 
waar we winst kunnen behalen. Maar het toont 
ook aan hoe moeilijk het is, want onze deuren 
moeten wel hun functionaliteit behouden. 
Een brandwerende, geluidswerende of 
inbraakwerende deur moet blijven voldoen 
aan de vereiste Europese normen. Om écht 
brandwerend te zijn, heb je materialen nodig 
waarvan de productie nog niet aan de hoogste 
eisen van Cradle to Cradle Certified voldoet. 

Daar zit dus de uitdaging: hoe kunnen we, 
samen met onze partners, materialen en 
processen ontwikkelen die wél bijdragen aan 
de circulaire economie? We zijn er nog niet, 
maar we gaan er komen. En daarin wil Van 
Vuuren voorop lopen.
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De PicoSpec en de Pico30, 
beide in combinatie met 
geluidswerende eis, hebben het 
bronzen certificaat gekregen. 
Bij Cradle to Cradle Certified 
beoordelen ze producten op vijf 
pijlers. De laagste score bepaalt 
het eindresultaat.

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED PRODUCT SCOREKAART 

PicoSpec, Pico30
De vijf pijlers van Cradle to Cradle Certified Score

 ZUIVERHEID VAN HET MATERIAAL BRONS

MOGELIJKHEID TOT HERGEBRUIK VAN DE MATERIALEN ZILVER

ENERGIEVERBRUIK EN CO₂-MANAGEMENT BRONS

 WATERMANAGEMENT PLATINA

SOCIALE BELEID ZILVER

TOTAALSCORE BRONS

Wil je meer weten?
Stephan kan je nog veel meer 

vertellen over duurzame 
deuren en de ideeën achter 

Cradle to Cradle Certified.

s.tjepkema@vanvuuren.nl 
06 45738340




