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'Mel1sen vinden je aardiger als je
milieuvriendelijk renoveert'
,Willem van Reijendam
Groningen
Verf is een lastig product, vanuit
milieuoogpunt in ieder gevál: het
'zit vol complexe koolwaterstoffen,
'zw,are metalen en andere giftige
stoffen; het is nauwelijks te scheiden van zijn ondergrond; het zitje
in ~e weg bij recycling; en alterna,tieven die aan dezelfde gebruil<erseisen voldoen, zijn nog niet voor-handen.
Een eigenaar van een schildersbedrijfis dus wel de laatste die je in
het kamp van de cradle-to-cradle,adepten zou verwachten, de mensen die geloven in een bouw die in.
'het geheel geen wissel trekt op het
'milieu.
Toch is Roelof. de Vries (52) uit
Groningen jaren geleden, na het
zien van een documentaire over
cradle-to-cradle, geheel tot het
concept bekeerd. Zozeer zelfs dat
-hij hetaccentvanzijn bedrijfSchil:
ders de Vries - omzet € 5 mln, 55
man personeel-verlegtvan schilderwerk naar renovatie en onderhoud: 'Ik beschouw de traditionele manier van bouwen als een
doodlopende weg. Cradle-to-cradIe is echt een noodzakelijke voorwaarde geworden in mijn bedrijfsvoering. Ik overweeg zelfs om de
naam van mijn bedrijf te veranderen, want juist bij renovatie kunje
cradle-to-cradle toepassen, ook al
wordt de term eerdergeassocieerd
met nieuwbouw.'
Niet dat hij stopt met schilderen, want dat blijft bij renovatie en
,onderhoud een onmisbaar ingrediënt, maar ook daar valt een hoop
te winnen voor het klimaat, zegt
,De Vries: 'J e kunt bijvoorbeeld een
slim onderhoudsplan maken voor
het schilderwerk. De grootste milieubelastingvan,ons werk bestaat
uit de kilometers die onze auto's
maken. Als je het aantal schilderbeurten terugbrengt, ontlast je het
milieu navenant.'
Maarverfveroorzaaktzeker niet
alleen maar ellende,je kunt er ook
bijzondere en goede dingen mee
doen. Zo gebruikt De Vries voor interieurs een innovatieve mUUlverf
die de _binnenluchtkwaliteit sterk
verbetert.
De Vries is geen 'revolutionair
van wie morgen alles anders moet.

Duurzaam
Cradle-to-cradle
• CradJe-to'-cradle werd bekend
door een gelijknami,g boek uit
2002 van WilJiam
McDonQugh en Michael
Braungart
Stre'iten is dat gebruikte
materialen na hun leven in
het ene product in een a,nder
worden fngez.e t
• Het is al toegepast 'op onder
meer auto's, toiletpapier 'en
b.ureaustoeJen

Roelof de
Vries: 'Ik beschouw
de traditionele manier van bouwen als een doodlopende weg.'
,
'

Hij maakte een stappenplan: over
vijfjaarwilhij 10% schoon schilderen en over tienjaar 90%.
Ook doet hij actief mee aan de
lobby bij verffabril<anten. En die
slaat aan in de sector. Zo spreekt
de bedenker van het cradle-tocradle-concept, scheikundige Michael Braungirt,' op een congres
van verffabrikanten.
Daarnaast investeert Al<zoNobel inn.liddels twee çlerde van zijn
budget voor onderzoek en ontwikkeling, totaal zo'n €-400 mln, in
duurzaamheid. Een resultaat van
die in,s panningen is onder meer
Interslee.k:>aoo, een coating voor
zeesch'epetF die ,de weerstand en
daannee het brands tofverbnllk re-

duceert. Ook financieel is dat inte-"
ressant, wantvoor een dergelijk innovatief product kan Akzo hogere
prijzen vragen.
Ook De Vries ziet de zake,lijke
voordelen van duurzaam veIVen.
Hij is geen ondernemer geworden
om verlies te lijd~n in het belapg
van het milieu'. Maar dat hoeft ook
niet, legt hij uit, want het invoerel1
van het cradle-to-cradle-concept
kost verrassend weinig: 'Je moet
wat slimmer en misscp.ien langer
nadenken en soms moet je een
langetermijninvestering
doen,
vergelijkbaar met dubbel glas inje
huis, maar die haalje er altijd uit.
Bovendien levert het cradle-tocradlewerken veel op, stelt de Gro-

ningse ondernemer. 'Het biedt
nieuwe kansen, in de vonn van
klanten die ook met duurzaamheid bezitzijn. Je belandt in nieuwe netwerken, en 'je krijgt meer
omzet bij oude relaties, die duurzaamheid belangrijkzijngaan vinden. Je wordt aardiger gevonden."
.' Zo aardig zelfs datDe Vrie's afge~
lopenjaarde prijs kreeg voor duurzaamste ondernemer van Groningen. Ook dat vindt hij uit bedrijfsmatig oogpunt prettig: 'Hierdoor
weet,iedereen dat je met dit con- ,
cept beiig bent en dat het werkt. Je , '
krijgt er een zeker gezag d,oor en
he~ levertje nieuwe connecties op.'
Het onderstreept volgens De
Vries ook een ander aspect, naast

"Een niet te veroorloven luxe'
Concurrenten van De Vries in Gro- zegt Frits weterings, die een eenningen hebben niet zo veel met de manszaakrunt. 'Ikgebruikwel miWat lieuvriendelijke verf als dat l<an.
cradle-to-cradle-filosofie.
weer nietwil zeggen datze I?-iet ook Maar ik ben er niet mee bezig. We
milieuvriendelijk willen zijn. (Het moeten vechten om ons hoofd bohele begrip cradle-to-cradle zegt ven water te houden en dan is
me niets. Wij doen wat we kun- cradle-to-cradle een luxe die ik me
nen', zegt hoofd' bedrijfsbureau niet kan veroorloven. ledereen
Freddy Schipper van Sips Schil- hier probeert te overleven.'
dersbedrijf, dat 40 man personeel , Erzijnmaarenkeleschildersbe~
heeft. 'Misschien doen we wel pre- drijven die de cradle-to-cradle-gecies hetzelfde als De Vries. We dachte expliciet in hun vaandel
gaan bijvoorbeeld ge.en dingen voeren. Een vijftal daarvan is verevervangen als dat niet nodig is.;
nigd in Fareno, een belangenc1ub
'Ik heb geen auto op aardgas', die de buitenwereld, zoals verffa-

brikanten, aannemers en overheden, probeert te overtuigen van het
belang van cra:dle-to-cradle. Toch
bestaat de grootste inspanning uit
het verbeteren van hun eigen process~n, zoals energiewinning met
zonnepanelen en milieuvriendelijk transport. Devijfbetrokken bedrijven zijn Schilders de Vries in
Groningen, van Wijk in De Meern,
SW in Almelo, Wessels in Sittard
en Van der Snoek in Alphen aan
den Rijn. Samen hebben ze een
omzet van meer dan € 100 mln en
750 man personeel.
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winst maken en het milieu sparen.
'Ikwil ookplezier hebben in wat ik
doe, en dat geldt ook voor het personeel. Dat is heel erg betrokken
bij duurzaamheid en het cradle-tocradleconcept. We zijn er intern
ook helemaal op overgeschakeld)
het is een s99.fi, sport geworden.'
'Wel merkt hij 'dat 'eén kennisvoorsprong niet altijd een voor
deel is. Hij dreigt zelfs een klant te
verliezen - een overheid -, vol~
gens De Vries omdat hij óp-enaanmerkingerihad over hetonderdeel
d!lurzaamheid bij een aanbes,tedirlgvan e~n eerder project.
Toch leidt de duurzamewegvan
De Vries naar zijn verwachting tot
een eveneens duurzaam rendement Belangrijke ontvvikkeling
daarbij is dàt overheden vanaf dit
jaar verplicht duurzaam moeten
inkopen. Omdat het bedrijfvanDe
nes al Z,O langme! duurzaamheid
bezig is, de leveranciers kent en de
praktijkervaring heeft, heeft hij in
, dat 'Opzicht een flinke voorsprong
op de concurrentie: 'Die beweegt
wel steeds meer mijn kant op. Hier
in de regio, bij mijn directe concurrenten, merk ik het n.og niet echt,
die zijn hooguit bezig met aardgasauto's, maar landelijk maken
grote bedrijven dezelfde beweging:
Bang is hij daar naar eigen zeggen niet voor. 'Integendeel, als dit
de nonn wordt, vind ik het alleen
maar prima. Ik wil wel winst blijven maken; dat staat zeker niet op
,gespannen voet met cradle-tocradle.'
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