
Cradle to cradle en duurzame productie biomassa; “The Wageningen principles” 
 
Duurzame productie van biomassa in een biobased economy is een productie die voor haar 

energiebehoefte geheel vertrouwt op de zon1, en waarin alle nutriënten in (korte) gesloten cycli2 
rondstromen. Op deze manier zijn alle toepassingen (Feed en food en fuel (en forest en farma… 
etc) met elkaar verbonden3. Bioraffinage en technologie in het algemeen kunnen helpen de 
diversiteit4 in tussenproducten, toepassingen en oplossingsrichtingen te vergroten.  
Tot zover gaat het om fysiek technische invulling, en is er een grote overlap tussen de 

kabinetsvisie op biobased economy (8 oktober 2007) en C2C. 
 
C2C is een ontwerpconcept dat verder gaat. Het daagt constant uit om meer waarde te creëren. 
Zoals McDonough zegt: “Als je een gebouw ontwerpt, kijk dan eens naar een boom. Die 

produceert niet alleen biomassa, die zuivert de lucht, zuivert het water, biedt leven aan meer dan 
500 soorten insecten en dieren (als het een inheemse boom is tenminste), legt zonne7energie vast, 
verandert van kleur met de seizoenen…. waarom zouden we dat met een gebouw (of de 
landbouw?) ook niet willen?” C2C wil dus meer dan èn Feed èn Fuel èn Food… het wil ook meer 
(bio)diversiteit, diversiteit in oplossingen die passen bij de lokale context5, bij de natuur en de 

cultuur van de mensen6, het is op zoek naar vreugde en plezier (de 4 P’s: people, planet, profit & 
pleasure). Het is een integrale benadering die uit is op (eco7) effectiviteit in plaats van (eco7) 
efficiëntie7. 
 
C2C inspireert en verbindt partijen om een ambitieuze, uitdagende maar ook vreugdevolle 

doelstelling neer te zetten, waarbij we constant waarde toevoegen met onze handelingen, vanuit 
de notie dat de mens onderdeel uitmaakt van de natuur8. Het wil ontwerpen vanuit het vieren van 
het menselijk vernuft, niet vanuit schuldmanagement7. C2C betekent dat we ten aanzien van onze 
doelstelling geen compromissen willen stellen. Het zal niet eenvoudig zijn dat doel te bereiken en 

er kunnen fouten en onvolkomenheden optreden tijdens de implementatie9. We willen veilige 
producten maken met waarde op de lange termijn10 en we nemen de verantwoordelijkheid voor de 
gevolgen van ons ontwerp11. Om ons doel te bereiken zoeken we constant naar verbetering door 
het delen van kennis12. 
 

De Hannover Principles zijn geen ultieme permanente voorschriften, maar een systeem van 
waarden dat op basis van voortschrijdend inzicht wordt aangepast. Ze zijn opgenomen in C2C, 
maar worden door verschillende partijen die met C2C aan de slag gaan vertaald naar hun 
specifieke context en toepassingsgebied. Zo zijn er de “Venlo principles” en de “Almere principles” 
(beide 2007/2008; google maar even), waarin het gebiedende, morele, karakter (Gij zult dit en gij 

zult dat) is omgebogen in ambities (Wij willen dit, wij willen dat… etc). Dit heeft de volledige steun 
van Braungart (in interview met Meijer en Boekhoff, EPEA, Hamburg, 10 april 2008), en vormt een 
prachtige opmaat voor een Wagenings programma “duurzame productie biomassa”. 
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1 Hannover principles (HP) (McDonough & Braungart 1999): Rely on natural energy flows 
2 Idem & C2C: Eliminate the concept of waste (afval = voedsel) 
3 Idem: Recognize interdepence 
4 C2C (McDonough & Braungart, 2002): Celebrate diversity, celebrate human intelligence 
5 HP & C2C: Become native to the place 
6 HP: Respect relationships between spirit & matter 
7 C2C: We want to do good, not less bad. If you do less bad (eg. mitigation policy) you start from the 

perception that you do bad (acteren vanuit schuld). Hieruit volgen de concepten als: “duurzame 
overvloed”en “consumeerderen i.p.v. consuminderen”  

8 HP: Insist on rights of humanity and nature to co7exist 
9 HP: Understand the limitations of design 
10 HP: Create safe objects of long7term value 
11 HP: accept responsibility for the consequences of design 
12 HP: Seek constant improvement by the sharing of knowledge 


