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Dit boek is deel I von het Eco-design eindropport. Het bevot somenvottin-
gen von ocht bedrijfsprojecten milieugerichte produktontwikkeling, de werk-
wijze binnen Eco-design en enkele olgemene bevindingen. Het is bestemd
voor verspreiding onder ollen die professioneel met dit onderwerp te moken
hebben.
Deel 2 bevot.de belongriikste ochtergronddocumenten die in het progrommo
gebruikt ziin: werkplon, werkboek, voorschriften voor ropportoge, controc-
ten met bedriiven en milieudeskundigen, octies ter verspreiding von kennis,
en dergelijke. Deel 2 is niet bedoeld voor brede verspreiding, moor niettemin
opvroogboor.
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Voorwoord

In 1990 nom de toenmolige projectleider MiÌieutechnologie het initiotief om
een demon lieuge uktont_
bedrijven. oom " '. Hij
notionool, zrjn ti

Àchterof gezien - zoveel eenvoudiger don vooruitzien! - is het logisch dot no
de eerste fose milieutechnoÌogie woorin end of pipe-technieken cent¡ool ston-
den en de tweede fose milieutechnologie wqorin de oondocht verschoof noor
procesgeintegreerde technieken er een derde fose zou komen met de focus op
de kern von een bedrij! de produktontwikkeling.

De resultoten von Eco-design vindt u in dit eindropport. Von ocht demon-
strotieprojecten zijn het interventieproces, de milieuverdienste en de econo-
mische ospecten beschreven. Tevens is er geprobeerd olgemene bevindingen
weer te geven. Dit wos niet eenvoudig omdot elk bedrijf zijn unieke situotie
kent en het progrommo met verschillende milieudeskundigen en procesbe_
geleiders heeft somengewerkt. Het produktcentrum TNO, de TU Delft en de
overige porticiperende orgonisoties slogen erin ondonks die vo¡iëteit een
somenhongend beeld te verschoffen von het wel en wee von milieugerichte
produktontwikkeling bij ocht bedrijven.

In het demonstrotieprogrommo is oongetoond dot met milieugerichte pro-
duktontwikkeling een substontiële milieuwinst (minder moteriolen, energie
en emissies) te beholen is zonder dot deze milieuwinst leidt tot hogere kos-
ten. Integendeel: bii de meeste bedrijven blijkt het zelfs mogelijk de kostprijs
te verlogen. Hoewel de tiid het nog moet uitwijzen, lijkt er ook vook een
positief effect te ziin op de morktpositie. Het is echter geen eenvoudige
ponocee. Dit demonstrotieprogrommo heeft veel inzicht in de volkuilen en
bereklemmen gegeven en biedt doarmee de bedrilven een weg voor succes-
volle toepossing von milieugericht ontwerpen. Het is bijvoorbeeld essentieel
oan te sluiten bii het bestoonde innovotieproces en de bedrijfscultuur.
Doornoost is het een noodzook commitment te krijgen von het monoge-
ment. De methodiekontwikkeling heeft door Eco-design een belongrijke
impuls gekregen, wot heeft geresulteerd in een voor het bedrijfsleven hon-
teerbore onolysemethode.

Het is nu zook de ervoringen opgedoon in dit demonstrotieprogrommo,
moor ook onde¡e ervoringen bij ondere bedrijven, te verspreiden onder

(blii-

bedrijven. Dit is in het belong von het milieu en in het belong von de
currentiepositie von het Nederlondse bedrilfsleven. Vondoor ook dot
het Ministerie vanEZ, ols het ministerie von VROM zich o
ven) voelen door milieugerichte produktontwikkeling. Zii zulle
oon de gewenste followup von dit demonstrotieprogrommo.
boodschop hierbii is kort moor krochtig: ',milieugerichte pr
Iing loont."

MichelVerhagen,
Proj ectleider Milieutechnologie, Ministerie v an Economische Zaken
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1 Inleiding
Eigenlijk is er bitter weinig bekend over de combinotie von milieu en pro-
duktontwikkeling, ols een werkgroep Eco-design in het voorioor von 1990
stort. Drieënholf joor loter beschrijven we ocht uitgewerkte proktijkvoor-
beelden in dit boek. Voorbeelden von produktontwikkeling in bedrijven,
woorbii milieudeskundigen en ontwerpers hebben meegedrooid ols odvi-
seurs. Ze hebben doorbij de ontwerpbeslissingen beinvloed. Beslissingen
over produktopbouw, moteriolen en produktieprocessen, over energiever-
bruik en ofuol, en soms over een compleet gebruikerssysteem.

Milieu in produktontwikkeling moet uiteindeliik leiden tot minder moter!
ool- en energieverbruik, tot minder toxische stoffen in woter, lucht en
bodem, tot een ofnome von de bodemverzuring, tot minder broeikosgossen,
smog en ofuol. En met dit olles tot een beter leefbore omgeving. Kortom tot
een nieuwe stop richting duu¡zome somenleving. Doorbil mikt Eco-design
niet op de ultiem milieuvriendeliike produktoplossing. Innovotieve spron-
gen zijn imme¡s zeldzaam en ze stuiten op grote weerstonden. Eco-design
beproeft doorentegen een verbeferoonpok.
Moor ook de verbeteraanpok stuit op hobbels en volkuilen. Geregeld lukt het
écht niet om oon te tonen welk materiool beter is uit milieu-oogpunt. En

zoken in deze wijzigen snel. Bedrijven reduceren hun milieubelosting nove-
nont. Dit boek heeft don ook zeker niet de wijsheid in pocht. Het is een bii-
droge oon een gezomenlijke zoektocht.

Doel en ploots von Eco-design

Eco-design is een demonstrotieprogrommo met als belangrijkste doelstellin-
gen:
o het op gong brengen von milieugerichte produktontwikkeling in onderne-
mingen;
o het verschoffen von duidelijkheid over de bereikbore resultoten wonneer
milieu bil produktontwikkeling wordt betrokken;
¡ het formuleren von een proktische methode voor milieugerichte produkt-
ontwikkeling voor ontwerpers.

Dit boek bevot doortoe ocht voorbeeldprojecten. De Eco-designprojecten
zijn:
1, Vereniging von Bloemenveilingen Nederlond: plantentray
2. Àhrend Zwonenburg: bureaustoel
3. Ollond: w arme -d¡onkenoutomaat
4. Focus Veilig: halfgelaotsmaske¡
5. Leolux: zítmcubel
6. Speelhout: duoschommel
7. Nedcor: autodoshboa¡d
8. Etno: goskookplaat

ttlJ
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Om het eerste doel te be¡eiken is echter meer nodig don het geven von voor-
beelden. Doorom droogt de Eco-designcoö¡dinotie bij oon porollelle publi-
coties:

o Ten behoeve von de beleidsmokers von de Nede¡londse overheid:
Met beleid noor milieugerichte produktontwikkeling (J. Cromer, TNO-STB
Àpeldoorn, uitgove NOTA, 1994);
o Ten behoeve von beleidsmokers en bedrijfsmonogers:
Milieugerichte produktontwikkeling in de praktijk, ervoringen belemme-
ringen en oplossingen. (M. Crul, Àriës Milieukundig Àdviesburo
Nijmegen, uitgove NOTÀ, 1994);
o Ten behoeve von produktontwikkeloors in bedrijven:
Hondleiding voor milieugerichte produktontwikkeling (J. Brezet red.,
TME/TU Delft foc. I.O., uitgove SDU/NOTA, 1994).

Somen vormen deze publikoties somenhongende informotie voor ove¡heid,
bedrij fsmonogement, milieukundigen en produktontwikkeloors.
Overheidsfocilitering, stimuleringsmootregelen, mootschappelijke ontwik-
kelingen en individuele motivotie binnen bedrijven, zullen het korwei ver-
der moeten kloren.

Voor het tweede doel (loot moor eens zien wot je kunt bereiken) Ís per pro-
jekt een uitvoerig eindverslag gemoakt. De somenvottingen doorvon vindt u
in hoofdstuk 3, de conclusies in hoofdstuk 4.

Om het derde doel (welke methode von milieugerichte produktontwikkeling)
te bereiken heeft het coördinotieteom von Eco-design een biidroge geleverd
oon de Hondleiding Milieugerichte Produktontwikkeiing (NOTÀ red., Den
Hoag, 1994).

Milieugerichte produktontwikkeling

Het begrip Milieugerichte Produktontwikkeling (MPO) houdt in dot milieu
mede richting geeft oon ontwerpbeslissingen: milieu fungerend ols copiloot.
Doormee krijgt het themo een ploots tussen troditionele bedrijfswoarden ols
economie, functionoliteit, esthetiek, ergonomie en bijvoorbeeld imogo. De
positie von milieu ten opzichte von de t¡oditionele bedrijfswoo¡den ve¡schilt
per bedrijf en evolueert met toenemende ervoring en externe pressie.

Het deelnemend bedrìjf Speelhout wed t¡¡dent het project geconfronteerd met een

frontole oonvol von de medìo op milìeugevolgen vøn het produkt. Vonof dot moment
hod Eco-design toppriorlteit binnen het manogement, In een tweede bedrijf werden de

verkopers geconfronteerd met een sterk groeiend milieubesei bij beløngríjke ofnemers.
De oonvønkelijke weígerìng om produktterugnome te orgoniseren, sloeg om ìn een

terugnomegarcntíe von nieuw geleverde produkten,

Milieu in een produktontwikkelteom blÍjft echter slechts een oonvullende
expertise. Ontwikkelen betekent compromissen sluiten. Ook voor milieu.
Niemond zit te wochten op produkten die zeer verontwoord ziin, moor die
gebrekkig werken of er wormstekig uitzien.
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De ofgelopen drie joor is Eco-design door derden von progrommonoom tot
verzomelnoom verheven. Zonder meer lovenswqordig. In dit boek bedoelen
we met Eco-design in ieder gevol slechts het demonstrotieprogrommo.

Opzet von Eco-design

Het Eco-designprogrommo omvot ocht proktiikprojecten. Per project
bemoeien adviseurs zich met een produktontwikkelproces in een bedriif.
Daortoe krijgt elk bedriif een externe milieudeskundige en een industrieel
ontwerper toegevoegd oon zijn interne ontwikkelteoin. Terwiil bedrijfsont-
werpers het produkt ontwikkelen, zoeken de odviseurs milieugegevens uit.
Hun doel: het beinvloeden von ontwerpbeslissingen. Het bedrijfsmonoge-
ment wordt met regelmoot op de hoogte gehouden von vorderingen, zodot
het kon meegroeien met de ¡esultoten en motivotie. Deze ossistentieperiode
duurt zes tot negen maonden, No deze periode bliikt een meerderheid úon
de bedrijven zelf veràer te kunnen.

Struktuur Eco-design.

De Eco-designodviseurs komen uit de wereld von professionele ontwerpers
en milieudeskundigen. Hoewel een globool stoppenplon is opgelegd door de

coördinotoren, heeft elk qdviesteom de vrijheid gekregen een eigen milieu-
beoordelingsmethode toe te possen. Tildens de looptijd von de projecten

tla
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communiceren olle odviseurs geregeld onderling over hun werkwiize. Deze
zogenoomde Projectteomvergoderingen vormen een bescheiden oonzet tot
een netwerk von ontwerpers en milieudeskundigen in Nederlond.

Om de milieuresultoten von olle wijzigingsinsponningen enigzins meetboor
te moken is in elk projekt een referentieprodukt gekozen woorvon de milieu-
belosting is gekwontificeerd (soms kwam Eco-design niet verder don een
poging doortoe). Deze is vergeleken met het (voorlopig) ontwerpresultoot op
het moment dot de odviseurs hun begeleiding beëindigden. Voor detoils von
werkwiize en stoppenvolgorde verwijzen we noor hoofdstuk 2.

Milieudeskundigen, Proiectbegeleiders en Coördinototen

De Projectbegeleider is een externe industrieel ontwerper met goede odvies-
voordigheden. Hij (heloos immer een hii) is het Eco-design oonspreekpunt
voor het bedriif. Hij vefoolt de Eco-design werkwijze noor de proktijk von
het bedrijf (elk bedrijfwerkt ondels, elke ontwikkeÌing verìoopt onders).
Adviseerlbil od hoc vrogen von bedrijfsontwerpers/ doorin onderSteund
doo¡ de milieudeskundige. Speurt noor ontbrekende milieu-informotie.
Bewookt grofweg de produktontwikkelingsmethodiek. Signoleert knelpun-
ten in het proces en betrekt de coördinotoren doorbij. En tot slotbeschrijft
hij het doorlopen veronderingsproces.
Bii twee von de ocht bedrijven is de rol von de interne bedriifsontwerpers
grotendeels uitgevoerd door een extern onti,verpbureou dot ol reloties hod
met het bedril

De Milieudeskundige is verantwoordelijk voor milieuonolyses en -ofwegin-
gen. Hii (olwéé¡!) is het coöperotief (tot somenwerking bereid) ecologisch
geweten. Bij twee von de ocht Eco-designbedrijven is de rol von pB en MD
vertolkt door één persoon: een in milieuzoken gespecioliseerde industrieel .
ontwerper.

De coördinotoren trochten no de bedrijfsocquisitie vooroleerst te óoördine-
ren. Dqornoost drogen ze bij oon de interventieprocessen door drie tot vier
mool per project miilpoalbesprekingen bij te wonen. Ze fungeren veràer ols
managers by exception: zodro er problemen optreden komen ze in oktie.

Een begeleidingscommissie komt geregeld bijeen om problemen en voort_
gong von het progrommo te bespreken. De leden komen uit toonoongeven_
de bedrijven en instellingen.

De nomen von milieì¡deskundigen, projectbegeleiders en coördinotoren
vindt u in Biiloge 1. Die von de leden von de begeleidingscommissie in
Biiloge 3.

Proktiikverschillen

om werkwijze, versloggeving en rolverdeling tussen de odviseurs te kunnen
toetsen, fungeren drie projecten (Àhrend, Etno en VBN) ols proefproject. Dit
betekent niet dot doo¡no de blouwd¡uk voor qlle volgende proiäcten kloor

ot t t t'
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ligt. Immers, een ontwerpproces verloopt in elk bedriif onders. We! of geen

strikte plonning, beinvloeding door belongengroepen of omschreven pro-
grommo von eisen. Wel of geen drostische koerswijziging tijdens het project,

wel of geen bedrijfsovemomeperikelen, wel of geen morktomslâg woo¡door
het hele project dreigt te worden stopgezet.

Degene die een bepolende rol bliikt te vervullen is de ontwerper binnen het
bedrijf. Hij motiveert collego's, belt toeleveronciers, zoekt geruchten uit,'
geeft de richtingen voor toekonost qon zodro de projectbegeleider en milieu-
deskundige hun commentoqr hebben gegeven, en hii beinvloedt besluitvor-
ming door sommige produktideeën beter uit te werken don onderà.

De begeleiders en miliçu{eskundigen hebben hun samenvotting volgens
een voorgeschreven structuur opgesteld. Toch vindt u in hoofdstuk 2 ocht
totool verschillende verholen. Volgens ons is dit eerde¡ een krocht don een

zwokte. Onze ervoring is nomeliik dot lezers uit de proktijk een somenvot-
ting oonSprekend vinden zodro ze hun eigen situotie erin herkennen. En die
kons is met de uiteenlopende onderwerpen von hoofdstuk 2 groot.

a t t t tî 
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2 Werkwii ze inEco-design

Inleiding

Een bedrijf beweegt zich op specifieke Morkten, mookt Produkten met func-
ties voor bepoalde klonten.en heeft beschikking over beperkte Technolo-
gieën. Die drie elementen kon een bedriif niet zomoor veronderen (ol is de

speelruimte doorin voor elk bedri jf onders). Op een specifieke PMT-combi-
notie bouwt de onde¡neming hoor bestoon. Bij elke verandering, ook bii
milieugerichte produktontwikkeling, moet doormee rekening worden
gehouden. Niet om veronderingen tegen te houden, moor om veronderin-
gen in een produkt of bedrijf iuist voor elkoor te kriigen.

En dóór zit een verschil tussen onfwerpen in enge zin en produkT.ontwikkeling.

"MÍlieuzorg oon de tekentofel", hoe beeldend ook, is te beperkt. Ontwikke-
ling bevot ook de octiviteiten die leiden von bedriifs- en morktstrotegie tot
produktenpokket, en voorts olle rondontwikkelingen die niet door de eigen-
lijke ontwerpers opgepokt worden. In een ontwikkelteom zitten dus
designers en engineers, moo¡ ook een directeur, morketeer, inkoper, kwoli-
teitsmonoger, onderhoudsmonoger, produktieleider en dergelijke.

Ploats van produktontwikkeling in het innovotieproces

reolisering

strikte ontwikkeling

innovotie

."t' PR0MISE ECO-DtSlCNr ACHT V00RBEELDËN VAN MItIEUCtRICHTE PR0DUKT0NTW KKEtINC 17
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WERKWI JZE IN ECO-DESIGN

Is er oon het begin von het ontwikkelproces slechts een plon, oon het eind
goot een gedetoilleerd produktontwerp de produktie in. Een heel produkt-
ontwikkelingstrojekt besloot tussen de één en vier ioor. De Ecò-designossis-
tentie duurt zes tot negen moonden en vindt dus tijdens een deel von het
proces ploots. De extro inbreng von milieuospecten heeft het korokter von
een korte, krochtige injectie. Deze iniectie von Eco-design geschiedt plonmo-
tig. De milieudeskundigen en projectbegeleiders hebben ols leidrood voor de

inte¡ventie het Werkboek Eco-design (geschreven door het coördinotieteom)
gebruikt. De stoppen in dit Werkboek sluiten oon bii de gongbore fosering
voor systemotische produktontwikkeling.

Stoppen binnen een Eco-designproiect

De Eco-designproiecten doorlopen vijf stoppen:
1. stqrt en projectdefinitie;
2. uitvoering produktonalyse, milieuonolyse en opstelling prioriteiten;
3. generering en uitwerking von verbeteropties;
4. voststelling ontwikkelresultaot;
5. evqluotie resultoot.
Deze oonpok heeft uitstekend gewerkt. Detoils von de stoppen ziln te vinden
in deel 2 von het eindverslog Eco-design. De conclusies in dit deel,
hoofdstuk 4.

produktonolyse, milieuonolyse
en prioriteiten

voststelling
ontwikkelresultoot

PROMISE ECO.DE5IGN: ACHT VOORBEEI-DEN VAN IV¡LIEUGERICIIIE PRODUKTONTWIKKELINC
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Voor diegenen die niet thuis zijn ín het ontwerpvokgebied bevot bíjløge 2 een summie-

re beschrÍjving von een produktontwikkelingsmodel. De meeste ontwetpers honteren ol
don niet geformolÍseerd een dergelijke oonpok. Aon bod komen de onolyse, de pro-
bleenstellíng, het progrommo von eisen, het ontwerpen, de evoluotie, de produktie-

ontwikkelì ng e n d e mo¡ktintroductie.

N.B: Ontwerpers werken sinds joor en dog met het begriplevensloop ols beschrijving
voo¡ olle leírcnsfasen von een produkt: ontstoon, verspreiden, gebruíken, verdwijnen,

Levenscyclus ln ontweryerste¡men is een morketingbegrip dot de opkomst, groeì, top
en neetgong von een produkt in de morkt oonduidt. Vondoor dot in dit boek hier en

doorlevensloopstootwoormilieudeskundigenlevenscyclus zoudengebruiken.

Uitgangspunten voor de hqntering von Milieu

Verbeteroonpok

Produktontwikkeloors denken voorol in oplossingen. Àl tijdens een globole
produkt- en milieuonolyse komen de ee¡ste ontwerpolternotieven in zicht.
Het is dus niet verwondertijk dat Eco-design voor een verbeteroonpok kièst.
We zien doorbij of virn miìieuvriendeÌijke produkten, die no een grondige en
theoretische studie als obsoluut groen kunnen worden bestempeld. Het besef
dot innovotie doorgoons een evolutionoir proces von kleine stoppen is en
dot er in de proktijk ollerìei geldige redenen zijn om een deel von de stoppen
voorlopig nog niet te zetten, brengt ons tot het streven om te werken oon
hooìbore verbeteringen von het bestoonde. Dit eerste uitgongspunt wordt
volledig bevestigd. In de projecten blijkt dot met deze bescheiden doelstel-
ling veel resultoot wordt gereoliseerd en dot richtingen voor verdere ontwik-
keling duideliik worden.

Geldige uitsproken

Zeker drie joor geleden mocht belwiifeld worden of het mogelijk is om in
redelijke tijd voldoende betrouwbore gegevens te verzomelen voor olgemeen
geldende uitsproken over een produkt en zijn milieubelosting. Dit stond nog
Ios von de methodenstriid.
In ploots von dóórop te goon wochten kon er met de verbeteroonpok gestort
worden. Op onderdelen kunnen geldige redeneringen onderbouwd worden.
Woor dit onmogelijk blijkt geven ondere orgumenten zools kostpriis de
doorslog.

BìJ Ahrend geldt de moterioalkeuze voo¡ de kruisvoet ols voorbeeld. De milieudeskun-

dige komt nø onolyse nlet met een voorkeur voor stool, herverwerkt olumìníum of glos-

vezelversterkt kunststof, De kunststof legt het voorol in de ofvolfose of tegen ziin rivo-
len. Zod¡o de terugnome en hoogwøordìge herverwerkìng von glosvezelversterkte

kunsßtof (schrìftelíjk) wordt gegorondeerd, bepøolt kostprijs de vedere keuze.

,ttl
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Noost uitsproken over onderdelen kon op creotiviteit en intuitie gesteund
worden. Niet ofwochten, gewoon beginnen dus.

Milieuverdienste

Zeker de produkten woor Eco.design op mikt, zijn ol professioneel ontwik-
keld. Een goede kwoliteit dus. Het is de vroog of zo'n produkt zelf vonuit
milieu-oogpunt schodelijk is. Het gedrog von de ofnemer en gebruiker
bepoolt vook meer de milieuimpocf don het produkt zelf: te vook oonschof-
fen, onzorgvuldig gebruiken en te vroeg ofdonken.
Wonneer we spreken von de milieubelosting von een produkt, don zit hier
dus êen enigszins gekunstelde toerekening von milieuproblemen oon het
produkt ochter. Doorom hebben wij het begrip milíeuverdienste geïntrodu-
ceerd. De milieuwinsf die door de verbetering is gemookt, stoot'doorin cen-

trool. En niet de totole milieubelosting von een produkt. Het goot doorbij
nog slechts om vergeliiking tussen het uitgongspunt - het produkt vóór
behondeling -, en het resultoot no ofloop von de interventie.
De berekening von de verdiensten betreft de moterioolreductie, herverwerk-
boorheid, verloging von energie-inhoud, reductie von toxische stoffen en

dergelijke. In vrijwel olle Eco-designprojecten zijn doornoost globole LCA-
berekeningen gemookt om het beeld te completeren.

Het uitgongspunt vóór behondeling is het referentieprodukt. De functie die
het referentieprodukt vervult voor de berekening von de miìieuverdienste is
overigens ondergeschikt oon ziin rol bii de produktonolyse in het olgemeen.

Produktirnolyse

Referentieprodukt

De ontwerper moet oon het begin, ols er nog niets don een plon bestoot, glo-
bole richtingen voor verbetering oongereikt krijgen. Een ¡eferentieprodukt
en zijn tekortkomingen ìeveren meestol de uitgongspunten voor produktver-
betering. Het is dus logisch om ols stortpunt voor een miÌieugericht veronde-
ringsproces ook een referentieprodukt te definièren.

('

Vook blijkt het kiezen von het referentieprodukt geen eenvoudige zook. ldeoliter ís de

referentle een produkt dot ol door het bedrijf wordt geproduceerd en dot øon vernieu-

wíng toe is (Ollond, Speelhout), Aonvoordboor is ols referentie een produktconcept
dot op tafel ligt op het moment dot Eco-design stort (Focus Veilig, NedCor, VBN,

Ahrend; bij Ahrend kriJgt de níeuwe stoel echter enkele nieuwe functies, zodot beide ol
niet meer êên op één vergelilkboor zijn), ln de dîscussie rond het refe¡entieprodukt tre-

den er díreckt p¡oblemen op zodro het vernieuwde produkt unleke produktkenmerken

kríjgt. Eên referentieprodukt bestoot don eenvoudigweg niet. Het kiezen von het refe-

rentieprodukt blijkt ìn díe gevollen te bestoon uit het.bepølen von de stond von zoken

von het produkt, zîln nooste vorlonten, dlrecte concurrenten en ondere functievemul-
lers (Leolux).
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Het onolyseren von een referentieprodukt kent meerdere nivo's. Het bosisni-
veou is het gebied von moterioolsoorten, werkingsprincipes, verbindingsme-
thoden en dergelijke: hoe werkt olles, hoe zit het in elkaor, verricht het ziin
took efficiënt of ziin er kortere wegen denkboor?
Een hoger niveou betreft het produkt, functionerend in ziin produktsysteem.
Hoe wordt het gedistribueerd, onderhouden, bevoorrood, gereporeerd? En

welke olternotieve produktsystemen zijn denkboor?
Een nog hoger niveou betreft de mootschoppelijke functie van het produkt-
systeem. Welke betekenis kennen gebruikers eroon toe? Wot zijn trends
daorin? Hoe zijn belongen verstrengeld rond het produkt? Kon oon de moot-
schoppelijke behoeften op een meer doelmatige wijze worden voldoon?
Minder energie, minder moteriool, minder emissies? En wordt dot binnen de
woordenstelsels geoccepteerd?

Hierorchienivequs bii produktonolyse

mootschoppeliike functie.
(functie, betekenis, stotus, e.d.)

produktsysteem
tlonsport, onderhoud, e.d.)

produkt
z (moteriool, verbindingen, e,d.)

Àlle Eco-designproiecten nemen het produktconcept ols een gegeven.
Door een produkt ols voertuig voor milieugerichte produktontwikke-
ling te gebruiken, kunnen constructeúrs én mcnogers enthousiqst
worden gemcokt, Dit creëert een voedingsbodem voor veronderingen
op een hoger niveou, zo is de gedcchte.

Produktkwoliteit

Produktkwoliteit in deze context houdt in dot een produkt zo goed mogelijk,
dot wil zeggen niet minder èn niet meer, oon de verlongens von de belong-
hebbenden voldoet. Kwoliteit in relotie tot milieu betekent dus dot een pro-
dukt
o effectief is: het voldoet oon de gestelde eisen en wensen;
o efficiënt is: het voldoet met een minimum oon moteriool, energie en ver-
vuiling.

. a ' 
t t I 
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In de trodítionele produktontwikkelcultuur wordt in de regel effectiviteit hoger oonge-

slogen don effic¡ency. Het gevotg is dot bínnen de Eco-designprojecten olleen øl door

moterioolpreventie en optimoliserlng tientollen procenten winst te holen is, Construc-

teurs zijn niet gewend te denken in goten om zo moteñool te sporen, Het gebruik van

geovonceerde simulotiesoftwore helpt doorbíj om sterkte-eigenschoppen te optimolí-

seren en doomee moterloøl te besporen, Het olternotief ís immers òverdímensione-

ring.

Systeemgrenzen

De grenzen von de produktonolyse zijn de systeemgrenzen. Woor systeem-
grenzen gekozen worden hongt of von de situotie en voorol von de invloed
von het ontwikkelteom (wot is belnvloedboor?).

&ij de kookploot behoort de verpokking ongetwijfeld tot het produktsysteem. Toch

blíjft deze buiten de Eco-desig.ninterventie, uìt noodzook het projekt in budgettoir
opzicht beperkt te houden.

Het Ollondteom kiest e¡voor om de grootste koffie-outomoot ols referentie te nemen.

Die bevot olle functíes, De leerervoringen uit het milieubewust herontwerp kunnen no
ofloop ook in de ondere modellen gebruíkt worden. De outomoøt heeft een levensduur

vrin negen joor, servee¡t ln die tijd 31 5,000 kopjes koffie en wordt mìnstens êén mool
per twee weken schoongemookt en bevoorrood, Tot de referentie behoren dus ook de

bekers, de koffle, melk, suiker en de kilometers von de operoteur. De koffie-outomoot
wordt n¡et veryeleken met een gewone koffiezetter, Dot Ís een prcdukt met totøol
ondere functies.

Leolux ontwíkkelt zeer geregeld nìeuwe modellen moor is niet met een specifiek.níeuw

produkt bezíg .oon het begin von het Eco-designproiect. ln pløots von een refe¡entie-

produkt op te stellen op bøsis von een beschrijving (zoveel kilo hout, zoveel kilo

schuím, lijm, leer, enzovoort) selecteert het teom twee bestoande modellen, Eén hier-

von kenmerkt zich door een op het oog optimool moterioølgebruik,

De odvìseur bij Focus Veilig beschouwt zíjn Eco-desìgnresultoten op verschillende

niveous von referent¡e: de moskeryroduktie, de moskerlevensloop, het moskergebruik

door gebruikers, het potentiële moskergebruik voor niet-gebruikers, de ideøle duurzo-
me sømenleving, Tijdgebrek en gebrek oon invloed nopen hem eftoe de hoogste

nìveous te loten líggen,

Milieuonolyse

Oriëntotie en globole onrrlyse

Een ontwikkelteom heeft een opdrocht en moet ols eerste stop milieuknel-
punten identificeren. Het eerste probleem woor produktontwikkeloors tegen-

PROMISE tC0-DESIGN: ÀCHT VOORBEETDEN VAN MILIEUCERICHTE PRODIKTONTWIKKET NC



HOOFDSTUI( 2

.ttt'

WERKWIJZE IN ECO-DESIGN

oon lopen is het onduideliike begrip milieu.HeT is zoiets ols vrogen om een
spoinkvriendeliik ontwerp. Wot is een spoink?

Voor de êén ls het milieu voorol een grote ofvolherg en ofvolscheiding. Voor de onder
ßijnmond-emlssies, Eotlek-stonk en smog. Numme¡ d¡íe zlet olle heil in hergebruÍk en

kringloopwlnkels. Wee¡ een onder gelooft ln ofvolverb¡ondlng met wotmte-terugwin-
nlng. Onbespoten voedsel en ecologlsch verontwoo.rde hotoen of gtootscholige shred-

ders en her!1ebr.u1k. Milleu ls groot, complex en vao¡tdu¡end ln ontwikkelíng.

Ontwerpers en milieudeskundigen die ol een tijd in milieu meedrooien,
begrijpen moor nouwelilks dot het voor opdrochtgevers, collego's en publiek
teleurstellend weinig onders is don spoink: een omorf begrip dot nouwelilks
belnvloedboor lijkt.

Ook bl meer lngewllden komtsprøøkverworring voor. Bìnnen het Eco-design project-

teom ls het gelukt om de verschìllènde benoderingen met rctpect u¡t te wisselen.

Voor de globole onolyse Worden eerst de milieueffecten von het produkt over
de hele levensloop (of kvensketen, zo u wilt) in koort gebrocht, meestol met
eenvoudige middelen. Per levensfose worden toevoer von moteriool en ener-
gie en het vrijkomend ofuol en de emissies opgesomd. Kwontitotief voorzo-
ver beschikboor, moor onders kwolitotief. Met gezond verstond ols compos
leidt dit ol meteen tot oondochtspunten. Binnen Eco-design hebben bedrij-
ven en odviseurs dit noor eigen inzicht gedoon.

Een ieß ondere benoder¡ng wordt bl Leolux, Ahrend en Speelhout gevolgd. Door

wordt pet motetloolsoort over alle levensfosen zotn, opsomming genoøkt, Dot is een

begrlþeltJkestop, or¡rdot noor verwochtlng de nøterioolheuze de milleubelosting von

die produkten bepoolt en nlet het gebrulk. De produktconst¡uctie moet doorbij oport
oondocht krìjgen.

Fqsen in de levensloop von een produkt

onderhouden,
reporeren en
hergebruiken
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In dit stodium wordt voorol gebruik gemookt von direct beschikbore gege-
vens. Het bedrijf kon zelf veel doto verzomelen. De inbreng von de milieu-
deskundige is in deze fose het oonreiken von eerivoudige moterioolgegevens
(energie-inhoud, soms wot procesemissies en ofvolgetatlen), het becommen-
toriëren von de bedrijfsgegevens en voorol hetwaarderen von de gegevens.
De eerste onolyse verloopt in de ocht projekten ols volgt.

BijVBN zijn twee vrogen oon de orde, Veryrctilg von het oondeel meermølig ten

opzichte von eeimallg, en een keuze tussen bestainde meermolíge trcys et¡ twee u¡t-
gewerkte nieuwe concepten (woorvon er êén gedeeltelíjk eenmolig is). Hiervoor zet de
milieudeskundíge een levenscyclusonolyse op. Een hulp vormen reeds bestoonde onoly-
ses von verschillende eenmolige troys, De niet geheel verrossende conclusie is dot een

nièuwe, geheel meermolige troy onder v'oorwoto¡den øls beste uit de bus komL Dit
betekent geen wijzíging von het uitgoitgspunt dot de odviseurs bij de stort formuleer-
den.

Bij Ahrend gebruikt het teom no de produktonolyse twee crlterio'voor het stellen von
milieuprioriteiten: hèt gewichtsoondeel von onderdelen en dë milîeuschodelijkheid von
moteriolen. De looßte omvot in ee¡ste instontie voor olle levensfssen von een møter¡-
øol een ìndìcotie von grondstofknelpunten, emissieknelpunten en vost-ofv.olknelpun-

ten, De globole milieuonolyse mondt uit in dríe p¡íoriteiten: krpisvoetmoteriool,
opbouw zitting en rugleuning, en demontoge-ospecten van hoofdonderdelen. No deze

Pilorite¡ten stelt het teom een oondochßpuntenlijst op. Bij lotere verdieping en con-
trote blijft de øøndochtspuntenlijst grotendeels overeind. De liist wordt omgezet ín een

liist met verbeteropties. Het oàndochtspuntplgrnent3amenitelllng verschuift wot
no detailonderzoek. De mílieudeskundige rekent tenslotte met d¡ie LCA-methoden
diverse motetiolen door op nilieuschodelijkheid.

Ieídervon tmoethetbil oonvong enigetijd zonder
von een m stellen, Híj begint olvøst met het verzomelen

von ínfo¡motie over geëmoîlleerd stool, No de produktonolyse en de dooruit voo¡tko-
mende liist von mogelijke olternotieven stelt hij somen met de mllieudeskundig¡e, øon-
dochtspunten voor verbeteilng op. Dit krijgt de vorm von een schemotisch overz.lcht.'
Het schema onderscheídt grondstof, proces en produkt en het fungeert lervolgens ols
turflÍist voor het ofwerken vøn olle verbeteropties. Híerbij onderscheídt het teom
dlrect ultvoerbaar en ontwlkkellng op termljn. Met stíp komt het bronderren-
dement no de eerste fose bovenoøn te stoon,

Het Leoluxteom onderzoekt de voó¡ een fouteuil gebruíkelijke moteriolen.
Dotoveaomeling rond leer, køtoen, wol, hout, etceterc verloopt echter longzoom;
oonvonkeliik liikt het of er nieß bekend is. De milîeudeskundlge kon metmoeíte enige
energie-, emissíe- en ofvolgegevens boven water holen, Mede donkzij de vasthoudend-

. tteid von de proiectbegeleider komt lote¡ de informotiestroom betet op gong. lntussen
ziin de uîtgongspunten voot hetontwerpprcces ol opgesteld oon de hond von de crite-
rio voor duurzome ontwlkkelíng (reductie moterioolverbruik, energìeverbruîk, emis-
sies, en dergelíjke)t De mìlieudetoilleríng wìjzigt deze uitgongspunten n¡et meeL
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Ook Ín het Speelhoutprolekt zet de mllieudeskundige reeds vroeg du.urzoomheldscrite-

rlo in omproces- en moterioolalternølleven te kunnen woo¡de¡en. De:ze øltenotíeven
' wo¡den vervolgens in detoil onderzocht en gewoordeerd, woorbll ook ondere críteriø

, een rol spelen: logistíek, technîschè, voldrogenheid en leveringscontinulítelt. Opvallend

is dot de directeu¡ níèt teveel oondocht w¡l besteden oon in mllieuopzicht holve oploss-

'ingen'

' 
Bíj.Ollond stort het teom op bosls vi een input¡outputmodel met een mossobolons

' 
voor de hele keten. Dlt mondt ult ln kilogrommen, Gígojoules en Eenheden vervuÍlde

lucht. Deze globole ketenonolyse kost veel tljd. Mílieu-effecten op ulteenlopende ploot-

sen in de keten bliiken von belong te z¡jn. Het teom gcbruikt NMP-criterío ols rkhting-
. gever voor het zoeken noor wijziglngen. Wanneer vervolgens prloriteíten oon de hond

von vijf criterío worden gekozen uít 70 ideeën voor verbetering, is de volgorde von

knelpunten zo goed ols definitief. Detoilmilieustudies bîjvoorbeeld ter ondenteunlng

von 
"materíoolkeuzen 

leveren g.een prlorìteitswiizigíngen op,

NedCor heeft biJ binnenkomst de milieuoondocht voorol gerlcht op gewlchtsbesporing

en recycllng, De Eco-designodvlseu¡ noemt no de produktonolyse de volgende oon-

dochtspunten: eliminering von stolen onderdelen, reductíe wonddikte von onderdelen

en wijziging vøn een comportîmentontwery. Hlerno .wordt de globole mllieuqnølyse

uîtgevoerd, Deze omvot ptoduktie-emissies vøn moteriølen, gebruiksemìssles ten

gevolge vøn doshboordgewicht, gebrulkemlssies ten gevolge von elektriciteítsver-

bruík, ofdonking en recycling. De uitkomstlevêû ontwerysuggesties voo¡ de

. NedCortechnicí op. De vewolgens uìtgevoerde milíeudetollonolyse doet het ele.ktrici-

, teltsverbrulk ste¡k stljgen op de prìoríteltenlilst. NedCor besluitvonofdotmomentom
dit ospect noost de trodltionele oondochtspunten voortvorend op te pokken.

Bl Focus Vdlìg voert de begeleider een uitgebreide produktonolyse en concunentono-

-lyse uit Vervolgens formuleert hij vijf ontwerprichtlijnen voor vermindering von de

milieubelosting, Deze ziJn geboseerd op zijn eígen know-how. Hlerno volgen moteri
oolkeuzestudies, koolstofregeneroøßtudies, emissle- en energíeverbruikstudÍes voor

spuítgieten bij tocus VeÍlíg en behandeling von het probleemveld optìmole versprel-

dlng/gebruik.
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Globole proktiik vqn de Eco-designproiecten

Conclusie

In drie von de ocht proiecten is begonnen met de opstelling von een globole
levenscyclusonolyse: Ollond, VBN en NedCor. In de overige is gestart met
duurzoomheidscriterio of een kwolitotieve benodering op bosis von eigen
kennis. In olle gevollen vormt produktonolyse de bosis, en is de hele levens-
loop in de beschouwing betrokken. De gezomenlijke projectbegeleiders en
milieudeskunigen ziin tot de conclusie gekomen dot de eerste globole
milieuonolyse vrii snel gemookt kon worden, ook ol ontbreken er nog veel
gegevens. Door eworing gesterkte intuïtie helpt hierbii. Deze onolyse blilkt
een goed richtsnoer voor het verdere troject op te leveren.

Voorlopige prioriteiten

No de globole inventorisotie vqn milieuknelpunten ontstoqt ql direct een
ee¡ste oondochtspuntenlijst. Niet olleen stoon doqr de vermoedeliik belong-
rilkste milieuknelpunten op. Het is ook de eerste groslijst von grote en kleine
verbeteringen in produkt, proces ofwoor don ook. Het bliikt nodig te ziin om
prioriteiten te stellen. Immers:

produktonolyse en
globale milieuonolyse

n referentieproduk
detoilmilieu-onolyses

vergeliiking
met ref.-produkt

(of ref.-keten)
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o àlle verbeteringen doorvoer.n i, doorgoons niet bereikboor;
. prioriteiten fungeren oìs wegwiizervoor ontwikkeloors: een dreigende

terugnomeplicht kon design for disassembly en desígn for recycling to|
hoofdoondochtspunt verheffen;

o het teom moet de grootste milieuknelpunten het eerst oonpokken (of ten-
minste ols prioriteit definiëren ols signool voo¡ het monogement).

Bìl Speelhout ls het eerste overzicht von mllíeuoondochtspunten ol ingedeeld per
moteiaolsoott. Er zol direct oondøcht besteed wo¡den oon de houtverduurzomìng,
wont door wordt een hoofdknelpunt verwocht.

Doornoost moeten díe kleintjes worden oongepokt die gemokkelijk verwe-
zenliikt kunnen worden (heT. sprokkelwerk). Het bliikt nuttig om dot ook
direct te doen. Het resultoot is nomelijk voor ontwerpers en manogement
het eerste proktisch succes von milieugerichte produktonhvikkeling.
Criterio voor prioritering stoelen op milieu, moor ook op ondère orgumen-
ten. Ànders gezegd: de verbeteropties die vonuit milieu gewenst zijn worden
geconfronteerd met eisen von technische en economische oord. Theoretisch
kon dit grote dilemmo's opleveren. In de proktijk goot een ontwikkelteom er
progmotisch mee om. De gerichtheid op verbetering stimuleert werkelijk
bereikbore oplossingen. Zie hiervoor hoofdstuk 4.2

Nodere onolyse

De ontwerper kon oi oon de gang. De contouren von de richting voor
milieukundige verbetering zijn immers zichtboor. Hij stort de ontwerppro-
cesgong van globaal naar precies. De milieukennis moet deze procesgong
kunnen volgen. Moor er zijnnóg twee redenen voor een nodere milieu-ono-
lyse.

Ten eerste ziin prioriteiten totnogtoe geboseerd op gebrekkige kennis. Deze
moet verdiept en gecontroleerd worden.

Bij NedCor vermoedt de mílieudeskundîge dot elíminering von pestìciden in een otgo-
nísch moteríool prioriteit verdient, No verdieping von de kennls blijkt dît onterecht. De

degrodotietiJd is dermote kort dot het produkt (olthons niet dâârdoor) geen ernstige

bedreÍgíng vormtvoor het milieu, Problemen ¡ond formoldehyden blijven echte¡ over-

elnd no node¡e onolyse,Voorts rijst tijdens de globole milíeu-onatyse het vermoeden

dot elektricìteltsofnome doorklinkt in het brondstofverbruik, De detoilonolyse loot zien
dot deze invloed .veel groter is don ve¡wocht,

Bij Ahrend støot oonvonkelijk pigmentering vrij hoog op de prioriteitenlijst. Nø een

onolyse von de milieudeskundíge wordt besloten met een geen-zwore-metolen-verklo-

ring von de leveroncie¡ te volstoon en de prioriteiten bÍj ondere onderdelen te leggen.

Ten tweede blijkt dot voor sommige prioriteiten meer gedetoilleerde kennis
nodig is.

a t t t t 
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Een meer'gedetoilleerde anolyse heeft bijvoorbeeld betrekklng op het precÍeze energie-
gebruik (die ofhongt von ínschokelduur en stondby-duur von een opporoot). Het kon
ook goon om nouwkeuriger gegevens over de kilometers d¡e een opercteu¡ mookt om
koffie-outomoten te bevoo¡¡oden, omdot ze bíj eerste verkenning verrossend hoog uit
de bus komen, tn het olgemeen wordt veel moeite gestoken in het ochterholen von de
gebruikte produktieprocessen bij toeleverøncìers: wordt een ptodukt uìt voove¡zìnkte
ploot gemookt of nó produktíe pos verzinkt? Met welk proces wordt leer gelooid? Vøn

woor is het hout ofkomstig? Welk percentoge recyclemoteriool îs toegepost in het alu-
m¡n¡u^ rn ttoot?

Het blilkt in olle projecten dot duidelijkheid omtrent het ofdonken von het
produkt nodig is om oonbevelingen voor het ontwerp te kunnen geven. In
het olgemeen is er weinig kennis over wot het produkt overkomt in het
ofvolstodium. Ofwel over de Einde-Levensduur-Situotie (ELS).

NedCor bereidt zich met een oøntol portners voor op terugnome en demontoge von
personenouto's. Níet olleen wordt met.de kennis uit proefprojecten het ontwerp voor
recycling verbeterd, ook wordt ervoring opgedoon met het produkt- en moterioolclr-
cuit, de hosten en de logistiek. Zo wordt duidelìjk wot zinvol ls in recycling en wot
beter zo veilig mogelijk kon wo¡den ofgevoerd.

In het progrommo von eisen voor de níeuwe bureoustoel wo¡dt øl gerek;end op pro
duktrecycling, Ahrend houdt dit voorlopig buiten de eigen deur, moot.studeert op het
onderuverp. Zolong echter nÎet d.uidelìjk ìs hoe het bedrijf net hergebruík- en recy-
clingsstromen omgoot (desnoods middels een onder bedríjfl kunnen ontwerpbeslissin-
gen niet genomen worden, Er kon bijvoorbeeld geen kostenttergetijking von olternotle
ven gemooktworden. De meeste ontwikkeloors houden rekening met eenwoßt case
scenarlo,

Het afdonkproces beïnvloedt onder meer de moterioolkeuze. Àls een onder-
deel met zekerheid wordt herverwerkt, kon het energie-intensieve olumini-
um een zeer geschikt moteriool ziin. Àls het doorentegen vrijwel zeker wordt
gestort, móet je in de regel kiezen voor minder energie-intensieve moterio-
len.

Verder heeft de ofdonkwijze invloed op de keuze von verbindingstechnieken,
het hergebruik van onderdelen en zelfs op de bedrijfsoctiviteiten (bijvoor-
beeld concentreren op terugnome en verwerking von produkten uit de hele
bronche). Een keuze uit Einde-Levensduur-scenorio,s moet door verontwoor-
deliike produktontwikkeloors en monogement gemookt worden. De moge-
Iiikheden voor recycling spelen doorin een grote rol, en die mogeliikheden
veronderen nog dogelijks. Doormee somen veronderen de kosten en milieu-
belosting von recyclingsoctiviteiten.

.tll
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Evoluotie

Bij olle projecten wordt oon het einde vostgesteld wot het ontwikkelresultoot
op dot moment is. Dit fungeert ols meetpunt voor het ont-
werp-voor-en-no-behondèIng, ols bosis voor de b milieu-
verdienste. In olle proiekten wordt die milieuwinstberekening globaol
gemookt volgens een LCA-model.

In sommige gevollen worden doorbij slechts enkele ingrepen gekwontifi-
ceerd in de beschouwing betrokken, zools een sterke nodruk op energie, of
op de belongrijkste produktlevensfosen.

Nergens wordt noor volledigheid gestreefd. Desolniettemin spreken milieu-
deskundigen het vertrouwèn uit dot de woordering een goede indicotie geeft
von de werkelijke milieuwinst von het ontwikkelrésultoot.

MET-benodering

De Eco-designcoördinotoren hebben inmiddels een methode beschreven ols
leidrood voor produktonolyse en -ontwikkeling. We vinden dot schoorste,
energie, ozon, broeikoseffect, verzuring, vermesting, verdroging, smog, stof,
hinder, stonk, humone toxiciteit, ecotoxiciteit, Iondschopsoontosting en

ruimtebeslog te divers zijn voor de dogelijkse ontwerpersproktijk.
Beter is het noor onze mening oon te sluiten bij de duurzoomheidsdoelstel-
lingen von het Notionool MilieubeleidsPlon. Onze interpretotie doorvon
voor ontwerpers is:
o Verhoog de kwoliteit von een produkt (effectiviteit, efficiency en levens-

duur);
o Optimoliseer ospecten rond de Moterioolkringloop in hele levensloop

(o.m. moterioolgebruikstijd, hoogwoordig hergebruik, ¡eductie moteriool-
verbruik en ofuol);

o Reduceer Energieverbruik tijdens de hele levensloop (moterioolenergie-
inhoud en energieverbruik);

o elimineer of reduceer Toxische (en niet-toxische) emissies in de hele
levensìoop.

Deze benodering noemen we de MET-benodering,
Moterioolhoeveelheid, levensduur en energiegebruik ziin termen die iedere

ontwerper kent. Voor toxische emissies kon in eerste instontie'wordèn geke-

ken noor eliminering von prioritoire stoffen. De MET-elementen hebben een

eenvoudige koppeling met bovengenoemde milieueffecten.
De odviseurs is gevroogd om de milieuverdienste no ofloop von het project
uit te drukken in deze duurzoomheidsdoelstellingen. De ¡esultoten doorvon
vindt u in hoofdstuk 3, oon het einde von elke projectsomenvotting.

, t t t t 
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Voorbeeld von een MET-motrix

M E T

winning &
produktie

tronsport
& gebruik

onderhoud

ofdonking
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3 Acht voorbeelden von
milieugerichte
produktontwikkeling
Een somenvqtting von een produktontwikkelingsproject dot nog loopt, heeft
het karokter von een foto. Zodro de tekt of is, is de werkeliikheid ol weer
gewijzigd.
Onderstqonde voorbeelden von milieugerichte produktontwikkeling moet u
opvotten ols momentopnomen. De fotogrofen woren de projectbegeleiders
en de milieudeskundigen von Eco-design. Hier en door is de oorspronkelijke
somenvotting terwille von dit boek geretoucheerd.

De uitgevoerde proiecten zijn ol genoemd:

1. Vereniging von Bloemenveilingen Nederlond: plontent¡ay
2. Ahrend: bv¡eaustoel
3, Ollond : w orme -d¡ onkcnautomaat
4. Focus Veilig : holfgelaatsmosker
5. Leolux: zitmeubel
6. Speelhout: dvoschommel
7. Nedcor: outodashboard
8. Etno: gaskookplaat

Vonof het besluit om te goon ontwikkelen tot oon de morktintroductie ver-
striikt bij dit soort bedrijven een tijd von onderholftot vier ioor. De Eco-
designbegeleidingstijd von zes à negen moonden is dus qon de korte kont.
Eco-design hookt bij de helft von de bedrijven oon op het moment dot er een
model, prototype of conceptontwerptekening op tofel ligt.
Bij de ondere helft bestoot er bij de stort slechts een intentie voor een nieuw
ontwerp (Etno, Leolux, Speelhout, Ollond).
Het eerste voorbeeld nu.

. a t t t t 
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3. 1 De plontentroy
In Nederlond hebben zeven veilingen zich verenigd in de Vereniging von
Bloemenveilingen in Nederlond (VBN). 800/o von de bloemen en plonten
wordt geveild bil de twee grootste: de Verenigde Bloemenveilingen Àolsmeer
(VBÀ) en de Bloemenveiling Hollond (BVH). De totole omzet von de veiìin-
gen voor bloemen en plonten is ruim 5 miljord guìden, woorvon co. 1,4 mil-
jord gulden bestoot uit de omzet von plonten (1990). Ongeveer 400/o von de

bloemen en plonten is bestemd voor de binnenlondse morkt; 600/o wordt
geëxporteerd. De belongrijkste exportlonden zijn Duitslond, Fronkriik, Itolië
en Engelond.

Àonleiding voor de ontwikkeling von de nieuwe transportverpokking voor
potplonten is de ve¡wochte regelgeving von de overheid. In NederÌond is er

bij de stort van het projectoverleg (en onduideliikheid) over het'Convenont
Verpokkingen', woorin overheid, hondel en industrie tot ofsproken trochten
te komen over het beheersboor moken en het beperken von de ofuolproble-
motiek. De Duitse regering is bezig wetgeving in te voeren op het gebied von
verpokkingen, woorbii hondel en industrie verontwoordelijk worden gesteld

voor de terugneming en herverwerking von ofgedonkte verpokkingen. Voor
tronsportverpokkingen, zools plontentroys en dozen is dit inmiddels inge-

voerd per december 1991.

De ontwikkeling en invoering von een nieuwe tronsportverpokking voor
plonten is een dusdonig ingrijpend proiect dot het wordt gecoördineerd door
de overkoepelende VBN. Vonuit de tlvee grootste veilingen zijn het hoofd
inkoop VBÀ, de logistiek monoger BVH en de miÌieufunktionoris VBA inten-
siefbij het project betrokken. Het proiect is in 1990 geïnitieerd door de VBA,

woorbij de produktonhvikkeling is uitbesteed oon het Produktcentrum TNO.

Hier is met een teom von ontvverpers en constructeurs gewerkt oon de pro-

bleemonolyse, conceptontvvikkeling en de eerste uitwerking von de gekozen

oplossingen. De verdere uitwerking en produktievoorbereiding is uitgevoerd

door het kunststofuerwerkend bèdriif Dynoplost. De Eco-designmilieu-onde¡-

steuning is in honden van CML. De proiectbegeleiding von TNO Produkt-

centrum.

Stort vqn het proiect

De Eco-designbegeleiding stort in het voorioor van 799I. Op dot moment
Iiggen er twee verschillende troyconcepten op tofel wooruit een keuze

gemookt moet worden. Uit broinstormsessies ziin twee produktprincipes

noor voren gekomen, die vervolgens door het ontwerpteom ziin uitgewerkt
tot twee concepten. Deze tlvee concepten hebben ols bosis gediend voor het

ve¡de¡e ontwerptroject. De produktideeën stonden dus min of meer vost bij
de oonvong von de Eco-designoctiviteiten.

Het eerste concept bestoot uit een meermolige kunststof bak met eenmolig
inlegvel met doorin een gotenpotroon. De goten kunnen voor elke potsoofi

verschillend zijn. Het eenmolige inlegveì heeft ols voo¡deel dot er bedruk-
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Figuur l:
De twee

concepten die
er bii de

oonvong vqn
Eco-design op

tofel logen
(tweedelige

trqy met
eenmolig

inlegvel en
geheel

meermolige
ttqy met

universeel
roster.
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TRÀY

king (reclome) op kon worden oongebrocht.
Het tweede concept bestoot uit een geheel meermolige troy met een roster
von nokies, woor de veschillende potten op gektikt kunnen worden. Op deze
wijze kunnen met één troysoort olle verschillende potmoten getronsporteerd
worden. Dit betekent echter wel dot olle potten oongepost zullen moeten
worden, en dot de potten moeilijker te positioneren zijn op de troy.

Het Eco-designteom stort met het verzomelen von gegevens en het uitvoeren
von een milieuvergelijking tussen eenmolige en meermolige troys.
De gevolgen von de milieuwetgeving voor plontentroys worden in koo¡t
gebrocht, om de keuze tussen eenmolig en meermolig te begeleiden. Ten
slotte wordt de uitwerking von het gekozen concept begeleid, door het verzo-
melen von gegevens en het oonbieden von olternotieven.
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Produkt- en milieu-onolyse, innovotieruimte, prioriteiten

Produkt
De hoofdfunctie von een plontentroy is notuurliik het mogeliik moken von

efficiënte distributie von potplonten von de telers noor de veiling en von de

veiling noor de detoilhondçÌ. Met behulp von de plontentroy onstoon er ver-

koopeenheden von 6 tot 20 plonten. Noost deze distributiefunctie wordt de

plontentroy vook gebruikt in de winkel om de plonten te presenteren.

460/ovande potplonten wordt in de bestoonde meermolige troys oongevoerd

bij de veilingen. Het goot om 20 miljoen omlopen per ioor. Deze meermolige

troys zijn bezit von de veilingen, die ols vergoeding voor het gebruik, de

hondelings- en opslogkosten, huur doorberekenen oon de telers en hondel.

Met behulp vdn een stotiegeldregeling wordt er voor gezorgd dot de troys no

gebruik weer worden ingeleverd bii de veiling. De bestoonde meermolige

troys zijn gemookt von polyetheen. ze ziin er in vele verschillende uitvoerin-

gen omdot er veel verschillende potten ziin, in diometer voriërend von 5,5

cm tot en met L5 cm (en soms nog groter) en met verschillende hellingshoe-

ken von 5 en 8 groden. Het overig deel von de potplonten (547o) wordt oon-

geleverd in verschillende soorten eenmolig-e trays. Deze eenmolige troys

worden door de telers ofwel gekocht vio de veilingen ofwel direct bii een pro-

ducent. De meest gebruikte soort eenmolige troy is de polystyreenschuim

troy (20 miljoen troys per ioor). Doornoost wordt een deel von de plonten

oongevoerd in polystyreen vocuümvorm troys (ofwel'dieptrek'troys) en in

mossief kortonnen troys met een kunstof cooting' Verder worden er per ioor
circo 13.000.000 golfkortonnen dozen gebruikt voor het tronsporteren von

grote plonten. Deze dozen kunnen vio het oud popiercircuit gerecycled wor-

den, en vormen geen groot Probleem.

De export gebruikt voornomeliik eenmolige plontentroys. Deze troys moken

een efficiënte beloding mogeliik von de zogenoomde Deense tronsportkor-

ren en er hoeft niet voor retourtronsport gezorgd te worden. De ofmetingen

von de momenteel gebruikte meermolige troys (50 x 40 cm) ziin ofgestemd

op de Nederlondse veilingwogens, terwiil voor de export door de hondel

meestol gebruik wordt gemookt von Deense korren' Een deel von de plonten

die in meermolige troys worden oongevoerd op de veiling, worden om deze

reden olsnog overgepokt in eenmolige troys.

-rlr- pRoMtst Eco.DtstcN: AcHT vooRBEELDEN vAN MtLtEUGERtcHlt PRoDUXToNf!!lK(EL Nc 39
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troysoort

meermolige troys/bokken

eennolige troys:

polysÇreen schuim

polystyreen vocuümvorm

mossief karton

totool
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Tobel 1: Het gebruik yqn troys (oonvoerciifets yon de veilingen
vio de klok en het bemiddelingsbureou, 1.990).

troygewicht

800 gr.

80 gr.

740 gr.

315 9r.

oontol/joor percentoge

20.000.000 460/o

20.000.000 460/o

2.500.000 60/o

800.000 2o/o

43.300.000 1000/o

Milieu-cnolyse

Door de toegenomen oondocht voor de milieuproblemotiek, en in het'bil-
zonder het ofuolprobleem, komt er vonuit de morkt een steeds grotere weer-
stond tegen eenmolige troys. De Duitse wetgeving en het Nederlondse con-
venont verpokkingen moken het noodzokelijk om de hoeveelheid
verpokkingsofuol drostisch te verminderen, door bijvoorbeeld een toenome
in het gebruik von meermolige verpokkingen. Doornoost zullen eenmolige
verpokkingen in de nobije toekomst moeten worden ingezomeld en herver_
werkt.

Nederlondse Convenont Verpokkingen. Volgens de doelstellingen von
het convenont verpokkingen moet voor het joor 2000 de totote hoeveelheid
verpokkingsofuol op gewichtsbosis 100/o ofnemen. Von het overige ofuol
moet minimoal600/o zo hoogwoordig mogeliik herve¡werkt worden. Indien
echter wordt uitgegoon von een groei in het oontol verhondelde plonten
von3o/o per ioor, en von ongewijzigde verhoudingen in het gebruik von
troysoorten, zol de hoeveelheid troyofuol met 800 ton groeien (von 2400 ton
in 1990 tot 3200 ton in 2000). Er is dus een groot verschil tussen de huidige
ontwikkelingen in het ofuoloonbod von plontentroys en de doelstellingen
von het convenont verpokkingen. (zie figuur 2.)

Duitse Verpokkingsverordening. Ook de Duitse wetgeving stelt preven-
tie en hergebruik boven elke ondere vorm von ofuolverwerking. Doorom is
het roodzoom om zo spoedig mogelijk meermolige troys te goon gebruiken
voor de export noor Duitslond. Wonneer de producenten, veilingen en dis-
tributeurs de tronsportverpokkingen niet terugnemen, of niet zorgen voor
een goede venuerking von de verpokkingen is dit dus in principe strofboor
sinds 1 december 1991. Er wordt tot nu toe nog niet opgetreden tegen over_
tredingen von deze wetgeving, moor het is verstondig om dit niet of te woch-
ten.
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D I: DE PLÀNTENTRAY

twee nieuwe meermolige troys met elkoor vergeleken op milieu-ospecten. De
studie is toegespitst op de produktie- en ofuolverwerkingsfosen von de troys.
De volgende milieu-effecten zijn in de studie onderzocht:
o energieverbruik (in Gfoule);
o emissies noo¡ de lucht (in m3 vervuilde ìucht; E.V.L. = Eenheden Vervuilde

Lucht);
o emissies noor het woter (in m3 vervuild woter; E.V.W. = Eenheden

Vervuild Woter);
¡ verzuring von de bodem (in m2 verzuurde bodem; V.E. = Verzurings

Eenheden);
o vost otuol (in kilogrom).

Om een goede vergeliiking mogelilk te moken tussen eenmolige troys en
meermolige troys, die meerdere keren meegoon, is er een vergelijkingsbosis
(functionele eenheid) gekozerf. Àls functionele eenheid is hier gekozen: "het
verpokkingsmoteriool benodigd voor het tronsport von 10.000 potplonten".

Tronsport. Bij het tronsporteren von potplonten speelt het gewicht von de

troys geen dominonte rol, omdot het voornomelijk volumetronsport is. Het
gewicht von de troys bedroogt ongeveer 7o/o van de moximole beloding en
droogt (volgens gegevens von TNO-Instituut voor het wegtronsport), voor
slechts 0,20/o bii oon het totole brondstofuerbruik. Het beperken von het
gewicht von de troys is vonuit moterioolbesporingsoogpunt desondonks
zeker de moeite woord.

Tobel 2: Resultqten vqn de Eco-design milieu-onolyse.

produkt

PS schuim troy

PS vocuümvorm troy*

mossief korton troy**

huidige meerm. troy

nieuwe troy
eenm./meerm.**

nieuwe troy meermolig

energieverbruik
(GI)

7'4

72,7

3,2

lucht E.V.L.
(1000m3)

200

300

450

27,8

200

26,3

woter E.V.W
(1000m3)

130

230

34

7,3

18

6,0

verzuring V.E.
(m2liaar)

480

720

1,200

65

533

62

vost ofvol
(ks)

50

84

240

4,8

102

4,0

0,8

r,9

0,7

Gebruik mqkên von gerecycled moteriool bij de produktie kan de milieubelosting
oonzienlijk verminderen.
Recycling von het korton vio het oud-popier circuit is hier niet meegenomen.
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(inclusief wossen Er transport)
EVL = eenheden vervuilde lucht, EVW= eenheden vervuild woter.

Een mogelijk belongrijk verschil tussen eenmolige en meermolige troys is

het benodigde retourtronspofi von meermolige troys. In de proktijk levert
dit extro retourtronsport woorschiinliik nouweliiks extro mÍlieu-effecten op,

omdot de vrochtwogen die troys met de plonten brengt de lege troys somen

met de lege korren mee terug kon nemen. Er ziin in dot gevol geen extro rit-
ten nodig. Verder zullen in de toekomst (in ieder gevol in Duitslond) ook de

eenmolige tronsportverpokkingen weer ofgevoerd moeten worden, zodot het

verschil in het retourtronsport tussen eênmolige en meermolige troys klein
wordt geecht.

Wossen. Een onder verschil tussen meermoÌige en eenmolige troys betreft
het eventueel wossen of spoelen von mee¡molige troys. De huidige meermo-

lige troys worden niet gewossen, moor het is mogelijk dût dit in de toekomst

wel zol moeten gebeuren. Op dit moment worden olleen bloemencontûiners
gewossen. Wonneer de gegevens von de VBÀ over het wûssen von deze bloe-
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mencontoiners worden vefioold noor de plontentroys kon de milieubelos-
ting hiervon globool worden geschot. plontentroys kunnen noor veruoch-
ting met de helft von de hoeveelheid woter en energie onder hoge druk
schoon gespoten worden, zonder loogoplossing. De hygiënische eisen ziin
nomelijk minder hoog. Àlleen het energieverbruik werkt don door in het
milieuprofiel. De omgerekende milieubelosting von het wossen per 10.000
potten is opgenomen in de milieu-onolyse.

Conclusies milieu-onolyse:

o De milieubelosting von meermolige troys is op olle onderzochte onderde-
len significont loger don die von de verschillende eenmolige troys.

o Het (retour)tronsport en het eventueel wossen von de troys is hierop nou-
weliiks von invloed. Zelfs wonneer er extro ritten gemookt moeten worden
(uit Zuid-Duitslond) en wonneer de troys bii elke roulotie gespoeld wor-
den..

o De milieubelosting von de meermolige troy met eenmolig inlegvel is dui-
delijk hoger don de belosting von geheel meermolige troys, moor wel
loger dan olle onderzochte eenmolige troys.

. De nieuwe meermalige troy heeft een iets logere milieubelosting don de
huidige meermolige troy, door het geringere gewicht en de betete belo-
dingsgrood.

Een nieuwe moduulmoot (28 x 4O cm, en 5ó x 40 cm) blijkt een goed com_
promis te zijn, woormee zowel op de Nederlondse veilingkorren ols op de
Deense korren een goede belodingsgrood gehoold kon wo¡den.

De nieuwe meermolige troy moet verder geschikt zijn voor otle gebruikelijke
soorten en moten potten en plonten. Het oontol verschillende uitvoeringen
(in de gotenpotronen) van de trays moet echter zoveel mogeliik beperkt wor-
den, omdot dit grote logistieke voordelen heeft.

Prioriteiten

De volgende prioriteiten worden gesteld voor de detoiÌontwikkeling von de
meermolige plontentroy:
1. Het bedienen von de gehele morkt. Bij het ontwerp en de introductie von
de troy wordt gestreefd noor een zo breed mogelijke occeptotie. Dit betekent
dot de troy geschikt is voor olle gongbore potmoten en soorten.
2. optÍmole belodingsgrood. Een optimole belodingsgrood kon het oontol
benodigde ritten beperken. voor de belodingsgrood von de troys op de kor-
ren wordt dit bereikt door de nieuwe moduulmoot von s6 x 40 cm. Binnen
deze ofmetingen moet er een optimole benutting von de ruimte ploots vin-
den, om zo veel mogeliik potten per troy te kunnen plootsen.
3. Gewicht- en moterioolbesporing. Beperken von het gewicht von de troys
levert een (bescheiden) brondstofbesporing op tijdens het tronsport, en
minimoliseren von het moterioolgebruik vermindert eveneens de milieube-
losting von de troy.
4. Mote¡ioolkeuze. Bij de moterioolkeuze von de meermolige troy moet er
wo¡den gelet op de duurzoamheid, recyclingmogelijkheden, zo mogelijk het
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Figunr 3: Iloelstelllng voor het beperken von de hoeveelheid
plantentroy-atocl in het ioor 2O00.

a ,t 
t t I 

pnoMrsE Eco.DËsrGNr AcHr vooRBEELûEN vAN MTLTEUcERTcHTE pnoDuKroNrwr(KELTNG 45



HOOFDSTUK 3

3.1.3

Sterkte-
simulotie von

nieuw ontwerp
(belosting

200 Newton,
geliiknotig

verdeeld)

^nttt''

VOORBEELD ]: DE PLÀNTENTRÀY

Ontwerpproces

De Eco-designbegeìeiding stort op het mom'ent dot er uit twee produktcon-
cepten gekozen moet worden. Om deze keuze te ondersteunen is de snelle
milieu-onoÌyse gemookt, woorbij de concepten worden vergeleken met de
bestoonde verpokkingen.

Het enthousiosme von de veilingen ligt in eerste instontie voorol bil de twee-
delige troy, omdot ze hier vonuit logistieke redenen veel voordelen von ver-
wochten. Vonuit ecologisch stondpunt gezien lilkt het er echter op dot de
volledig meermolige troy te verkiezen is boven de tweedelige troy. Geheel
zeker is dit echter nog niet omdot het met de tvyeedelige troy met eenmolige
inlegvel misschien mogeliik is om een groter deel von de morkt te bedienen,
door een grotere flexibiliteit von dit concept. Op die monier eou dit uiteinde-
Iiik toch een milieuwinst op kunnen leveren, omdot er don geen eenmolige
troys meer nodig ziin. Dit zol oftrongen von het ontwerpresultoot.
Er wordt besloten om beide concepten porollel verde¡ uit te we¡ken.
De begeleiding von het verdere ontwerpproces, richt zich voornomelijk op
het minimoliseren von het moterioolgebruik von zowel de meermolige tray
ols de tweedelige troy, en voorol het eenmoÌige integvel.
Het gebruik von een gedeelte gerecycled moteriool voor het spuitgieten von

. Et32{9¡5
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!.9æ78+ø7
f.te¡l€Br¡7
f .sct3ffiì{7

je::ì.
ì------

46 PROM¡5E tC0-DtSlCN: ACHI V00R8ËtLOtN VAN ñìtLttU6ERtCHfE pRODUK.TONTWtKl(tL NC



HOOTDSTUX 3

,'II

VOORBttLD l: DE PLANTENTRAY

troys Ìijkt mogelijk te zijn, moor dot is nog niet zeker. Verder wordt uitge-
zocht welk moteriool het meest geschikt is voor het toepossen ols eenmolige
inlegvel. Informotie-inwinning door de projectbegeleider Ievert drie moge-
IÍjkheden op: mossief korton, goifkorton en popierpulp. Door de redelijke
vochtbestendigheid en de kostprijs wordt mossief korton (zonder cooting) ols

beste olternotief gekozen voor het eenmolig inlegvel. Met behulp von
modellen von de twee ontwerpvoorstellen wordt er door de veilingen overleg
gevoerd met de telers en hondel, om te komen tot een keuze.

Het moken von een keuze voor een nieuwe verpokkingsvorm blijkt een zeer

ingewikkeld proces te zijn, binnen een compìexe orgonisotie ols de bloemen-
veilingen. De geheÌe keten (telers, de veilingen, tronspofieurs, en hondel in
binnen- en buitenlond) moet overtuigd worden von de noodzook van een

verondering.

Doornoost moet de nieuwe verpokking logistiek optimool functioneren en

door ziin veeÌ oonpossingen en hoge investeringen voor nodig. VonuÍt Eco-

design is er een tussenropportoge gemoqkt ter ondersteuning von de keuze,

met een vertoling von de gevolgen von de recent tot stond gekomen Duitse
verpokkingswetgeving en het Nederlondse Convenont Verpokkingen noor
de situotie von de plontentroys. Als ofronding von de Eco-designbegeleiding
wordt er een uitgebreide miÌieu-onolyse gemookt, om de milieuwinst von de

nieuwe troy oon te tonen. De verdere ontwikkeling is door de veilingen uit-
besteed oon een kunststofuerwerkend bedriif. Het is heloos finoncieel niet
mogeliik gebleken om ook bij de detoillering en uihverking von de troy,
ondersteuning te leveren vonuit het Eco-designproiect.

Tussenresultoot: model yon meermclige troy

Tússenresultoot: model vûn troy met eenmolig inlegvel
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Resultoot: milieuwinst en ondere vetdiensten

Het eindresultoot von de produktontwikkeling is een serie von 9 verschillen-
de uitvoeringen von de meermolige troy met verschitlende gotenpotronen,
wooryon 3 kleine troys (28 x 4O cm) voor de kleinere plonten en 6 grote
trays (56 x 40 cm) voor de grotere plonten. Deze troys ziin ondonks het ver-
schillende gotenpqtroon door elkoor heen te nesten (stopelen). Met deze
serie ziin in principe qlle veelvoorkomenàe poplonten te tronsporteren.
Doqrnoost zijn er twee open bokken (28 x 40 cm en 56 x 40 cm) woorin
eventueel een eenmolig kqrtonnen inlegvel kon worden geplootst.
Hiermee zijn ook de speciole (bloeiende of kwetsbore) plonten te tronsporte-
ren, die meer ruimte nodig hebben of die een ofwijkende potvorm gebrui-
ken. De troys worden gemookt von de kunststofsoort HDPE (high density
polyetheen) door middel von een spuitgietproces. Het uiteindelijke gewicht
bedroogt voor de grote troys (56 x 40 cm) noor schotting circo 650 gram.
Kortonnen inlegvellen voor de tweedelige troy worden gemookt von massief
korton zonder kunststof cooting, woorvoor oud popier ols grondstof wordt
gebruikt.

Behoolde milieuwinst

De nieuwe troy is ontwikkeld door de overkoepelende orgonisotie von
Nederlondse veilingen en zol dus outomotisch de stondoord worden voor
Nederlond. Indien de meermolige troy goed functioneert kon op den duur
het gebruik von eenmolige troys op de Nederlondse veilingen tot een min!
mum beperkt worden.

Binnen de veilingen is het ofuql von plontentrays de belongrijkste ofual-
stroom. Dit project biedt de mogelijkheid om deze qftiolstroom effectief qon
te pokken. Het project is een onderdeel von het totole milieubeleid gewor_
den.

.tttf 48
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Àongezien Nederlond de grootste expoÍeur von bloemen en plonten is, zal
de troy ook zijn weg tunnen goon vinden noor de Europese Gemeenschop.
De werkelijke internotionole doorbrook von de nieuwe troy voor de export
von potplonten is nog ofhonkelijk von de vorming von een internotionole
fustpool (met Duitslond, Denemorken en België). Wonneer de troy ook in
deze lqnden geoccepteerd wordt en door ter plekke op een oontol punten
weer ingeleverd kon worden, don zal de meermolige troy zeer breed geoc-

cepteerd kunnen goon worden. In duurzoomheidstermen is de behoolde
milieuwinst ols volgt te omschrijven.

Verhoging produktkwoliteit De nieuwe moduulmoot von de plonten.
troy (56 x 40 cm) zorgt somen met de uitgekiende rongschikking von de pot-
ten voor een optimoìe belodingsgrood. Dit betekent een efficiënte distribu-
tie, woordoor de nieuwe meermolige troy beter kon concurreren met de
eenmolige troys. Verder kunnen de verschiÌlende soofien troys (met verschil-
lende gotenpotronen) door elkoor gestopeld worden. Hierdoor kon ook het
retourtronsport efficiënter plootsvinden. De verzorgde vormgeving moet de
nieuwe troy beter geschikt moken voor presentotiedoeleinden in de winkel.

Verloging moterioolgebruik en sluiting kringloop De grootste
milieuwinst die er met de nieuwe meermolige troy behoold wordt, ligt in de

mogeliikheid om met dit ontwerp een groter deel van de morkt te bedienen.
Wonneer het oondeel meermolige troys stiigt von 45o/o naor 850/0, don bete-
kent dit een hoeveelheid moterioolbesporing - en dus ofuolpreventie - van
ruim 1000 ton per joor. Het gewicht von de plontentroy zelf is teruggebrocht
von 800 grom noor circo 650 grom, woordoor bij de produktie von elke troy
biina20o/o minde¡ materiool gebruikt wordt. De mogelijkheden voor het
inzetten von een percentoge gerecycìed moteriool worden nog noder onder-
zocht.

Energie-extensivering en -besporing De hoeveelheid benodigde energie
per omloop von een meermolige troy bliikt circa9Oo/o loger te zijn don de

energie die nodig is voor de produktie von een eenmolige (polystyreen)
plontentroy. Weliswoor komt hier een lichte verhoging bij door het extro
gewicht dot getronsporteerd wordt, moor dit bliikt vrijwel te ve¡woorlozen.

Beperking schodeliike emissies De belongriikste emissies treden op bij
de moteriooÌp¡oduktie von de plontentroys. Àongezien de meermolige troy
per omloop oonzienlijk minder moteriool verbruikt don de eenmolige
vorionten, zÍjn ook de emissies fors gereduceerd. De belongrijkste emissies

noor woter en lucht ziin bij de meermolige troy ruim 900/o loger.

Economische verdienste

Om de kosten von de produktie en exploitotie von meermolige troys te

finoncieren wordt er door de veilingen de volgende huurbedrogen in reke-

ning gebrocht: f 0,25 oon de telers en f 0,25 oon de hondel. Deze/ 0,50
huur per troy-omloop is volgens de veilingen voldoende om de exploitotie-
kosten te dekken. De totole kosten voor de hondel zijn dus/ 0,50, woorbij
nog de hondlingkosten komen voor het retourtronsport. Het retourtronsport
von troys blijkt voor de hondel vriiwel geen extro kosten met zich mee te
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brengen, oongezien ook de veilingkorren reeds ingezomeld worden. De kos-
ten von eenmolige troys ziin circo / 0,82 per stuk. Voor de ofualverwerking
worden vrijwel geen ofuolverwerkingskosten betoold, omdot de ofgedonkte
troys in het reguliere ofvolcircuit verdwiinen of met gesloten beurs bij de
producenten kunnen worden ingeleverd ter herverwerking. Op bosis von de
bovenstoonde onolyse liikt het erop dot beide portiien er niet slechter op
worden door het gebruik von meermolige troys.

De nieuwe meermolige troy kon er verder voor zorgen dot het imogo von de
Nederlondse bloemen en plonten wordt verbeterd in 'milieubewuste londen'
ols Duitslond en Denemorken.

Nog niet gereoliseerde produktverbeteringen

De producent von de troys onderzoekt nog de mogeliikheid om een percen-
toge gerecycled moteriool toe te possen in de nieuwe troys. Àrgumenten
tegen het gebruik von gerecycled moteriool zijn de geringere kwoliteit,
woardoor grotere wonddiktes nodig zijn. Dit hoeft echter geen belemmering
te vormen.

Het Eco-designproject heeft verder duidelijk oongetoond wot de mogelijkhe-
den zijn von het ve¡beteren von produkten. De veilingen zijn mede door Eco-
design in onderhondeling gegoon met producenten en leveronciers von
ondere verpokkingen (hoezen en potten), om te komen tot produktverbete-
rrn9en.

Evaluotie

De veilingen oordelen positief over de Eco-designbiidroge. Het heeft ze de
nodige steun geleverd voor een onderbouwde keuze tussen verschillende
concepten en detoiloplossingen. Verder zijn er orgumenten gevonden om
deze keuze te communiceren noor de ochterbon: de telers, de distributeürs
en de hondel. Het overtuigen von deze groep is overigens een project op zich
geweest.

De grootste milieuwinst die er met de nieuwe meermolige troy behooÌd
wordt, ligt in de mogelilkheid om met dit meermolig ontwerp een groter deel
von de morkt te bedienen. Door de nieuwe moduulmoot (56 x 40 cm en 28 x
40 cm) en de hoge belodingsgrood op zowel de Nederlondse veilingkorren,
op de Deense korren ols op de Europollet, is de troy zowel geschikt voor
gebruik in Nederlond ols voor de export. De oontrekkelijkheid om de nieuwe
meermolige troy meer voor de export te gebruiken is hierdoor veel groter
geworden don de bestoonde meermolige troy. De veilingen zijn met de nieu-
we meermolige troy voorbereid op de meest strenge wetgeving in binnen- en
buitenlond, zonder dot de efficiêntie von de distributie er op ochteruit goot.

Milieugerichte produktontwikkeling mookt het mogelijk om een bedreiging,
zools de verpokkingswetgeving en de dreigende kostenstijging dÍe dit tot
gevolg kon hebben, om te zetten in een kons. De nieuwe meermolige plon-
tentroy heeft voordelen voor het milieu, door de vermindering von het

3.1.5
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gebruik von grondstoffen en het voorkomen vqn ofvol. Daornoost levert een

efflciënt systeem von meermqlige troys ook voor olle pafiien op den duur
ook een beperkte kostenbesporing op.

Nqor qonleiding von een onderzoek noor de invoering vqn een fustpool is

besloten dot er in ieder gevol een Nederlondse fustpool moet komen, woorbii
de VBÀ eu BVH de innqme- en uitgiftepunten worden. Maqr ook internotio-
nole mogelijkheden zullen zeer serieus bekeken worden. Er zol don één ver-
pokkingsvorm voor poþlonten moeten komen in verschillende londen.
Hjerover zol met voorol met Duitslond, Dènemqrken en België overleg
gevoerd goon worden. Het is op dit moment nog niet duideliik of dit overleg

succesvol zol wordei ofgerqnd. Wonneer de troy ook in deze londen geoc-

cepteerd wordt en door ter plekke op een ocntol.punten weer ingeleverd kon
worden, zol de meermolige troy zeerbreed ingevoerd goon worden.

Eind 1993 wordt de eerste proefserie getest. Noor verwochting zol in de loop
von 1994 worden begonnen met tle grootscholige introductie von de nieuwe
meermolige troy.

a t t t C 
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3,2 De bureoustoel
Àhrend heeft 2800 werkneme¡s en een omzet von circo 450 milioen gulden'

Àhrend Zwonenburg (350 werknemers, 70 miljoen omzet) verwerkt stool tot
bureoustoel-onderdelen, produceert zittingen en rugleuningen en coot

onderdelen. Stoolverwerking is troditioneel de kernoctiviteit. Stoelzittingen
en rugleuningen worden echter met het Reoction-In-Moulding (RIM) proces

gemookt. Doorbij worden drie onderdelen von de zitting integrool geossem-

blee¡d: een voste droger (stool ofkunststof), een stoffering die ondervocuüm
in de produktiemol wordt gebrocht en een vulling von PUR-schuim. Kunst-

stof- en oluminiumdelen worden ingekocht. Voor het cooten worden deels

poederlokken gebruikt. De bureoustoelen drogen voor de helft bii oon de

omzet von Àhrend Zwonenburg.

Àhrend speelt octief in op ontwikkelingen rond milieuwetgeving. Het inves-

teerde onder mee¡ in een poedercootinstollotie en zet milieuzorg op poten.

Een milieuwerkgroep heeft token op het te¡rein von proces- en produktver-

beteringen. Eco-design bii Ahrend Zwonenburg post don ook in de milieu-
strotegie.

Een zeer gongboor type kontoorstoel, de Optis, is oon vervonging toe. Het

nieuwe ontwerp heet de Àhrend 220.De produktontwikkeling is in honden

von een werkgroep met leden uit Morketing, Reseorch, Design &
Development en de Gereedschops- en Modelmokerii. De Eco-designmilieu-

odvisering is in honden von TME. De ontwerpodvisering en proiectbegelei-

ding von PLÀTO, met medewerking von CIVL

Stort vqn het proiect

Bij oonvong von het Eco-designproiekt liggen er schetsen op tofel von het

Àhrend-220-concept. Een globole moterioolkeuze is gemookt. Eco-design zol

zich op de milieukundige verbeteringen von dit concept richten' Het pro-

grommo von eisen voo¡ de Àhrend 220 bevot vele ospecten.

De voor Eco-design belongriikste eisen ziin:
o de kostprijs moet loog ziin, deze is tookstellend;
o de Àhrend 220 moet voldoen oon de NEN-normen;
o de levensduur moet minimool 6 iaor ziin;
¡ de stoel moet opnieuw te bekleden ziin;
o met recycleboorheid moet rekening worden gehouden;

. met terugnome von oude exempìoren wordt geen rekening gehouden.

Ahrend's rol wordt:
o het stofferen (RIM-methode);
o het ossembleren.

De directeur von Àhrend Zwonenburg is uiteindeliik verontwoordelijk voor

het Eco-designproiect. In de proktiik werkt het Eco-designteom somen met de

R&D-ofdeling. In de loop von het proiekt neemt de betrokkenheid von de

3,2,L
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monoger \&D (Àhrend Zwonenburg) en de milieucoördinotor (Àhrend-
concern) toe. Werkcontocten zijn er met een constructeur, een ontwerper en
een lid von de Milieuwerkgroep von Àhrend Zwonenburg. De eerder
genoemde milieuwerkgroep besluit zich op prcicesverbeteringen te ¡ichten.
Het Eco-designteom richt zich op produktverbeteringen. Tijdens het project
bliikt de scheiding tussen de proces en produkt niet oltiid houdboor. Dit
speelt bijvoorbeeld bii de milieu-effecten von de RIM-produktiemethode.

Produkt- en milieu-onolyse, innovotieruimte, ptioriteiten

Produktonalyse

Het eerstdconcept von de Ahrend 220 bestoot uit tien somengestelde onder-
delen. Per onderdeel vorieert de somenstelling, moterioolsoort, kleur,
gewicht, verbinding, finishing en producent.

Milieu-onolyse en prioriteiten

Voor het stellen von prioriteiten bij
de 220 worden in ee¡ste instontie
twee c¡iterio gebruikt:
. Kwontitotief: het gewichtsoondeel
von onderdelen. Het gewichtsoon-
deel vormt dus een eerste snelle indi-
cotor voor de milieubelosting von
onderdelen;
¡ Kwolitotief: de milieuschodelijk-
heid von een moteriool, beoordeeld
met milieu-oondachtspunten in een
Milieumot¡ix. De Milieumotrix
bevot voor olle levensfosen von een
moteriool een indicotie von grond-
stofknelpunten (beschikboorheid,
energie-ìnhoud, levensduur), emis-
sieknelpunten (lucht, woter,
bodem), en vost-ofuolknelpuntenI -' | (scheiding, hergebruik, schodelijk_

heid). Läter worden met behulp von drie LCÀ-melhoden diverse moteriolen
doorgerekend op milieuschodeliikheid. De eerste en globole milieu-onolyse
mondt uit in drie prioriteiten.

1. K¡uisvoet. De kruisvoet mookt een groot deel uit von het gewicht von de
stoel. Milieukundige verbeteiingen von de kruisvoet zou oonzienliike
milieuwinst opleveren. De conceptkeuze is glosvezelversterkt nylon
(polyomide).

2. Zitting en rugleuning. In de zitting en rugleuning zijn somengestelde
onderdelen (stof, droger en schuim) onlosmokelijk met elkoor verbonden.
Polyurethoon is in de produktiefose vermoedelijk milieubelostend en het is

PROM¡5E ECO-DESIGN: ACH]' ORBEELDEN VAN lvilL tUCtRtCHTE pRODUKToNtWtKKELtNc
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een thermoharder. Hoewel prioriteit, wordt dit punt oonvonkelijk niet over-
genomen door Ahrend. Hiervoor ziin meerdere redenen. Ahrend heeft juist
in deze produktiemethode geïnvesteerd en de werkgelegenheid komt in het
geding bii produktiewijzigingen. Doornoost zijn er geen olternotieven
bekend met dezelfde zit-, verwerkÍngs- en economische eigenschoppen.
Aonvullend onderzoek no ofloop von het Eco-designprolect door eeh qfstu-

deerder en een stogioire bevestigt dit loter nog eens.

3. Constructie. In de constructie moeten oplossingen gezocht worden voor
de demontoge von hoofdonderdelen, zools zitting en rugleuning. Doormee
speelt Àhrend in op de potentiële vroog noor terugnome.

Het voststellen von prioriteiten vormt de stort von het zoekproces noor olter-
notieven. Gedurende het zoekproces ontstoon er keuzepúnten woorbij prio-
riteiten voor verdere zoekocties moeten worden gesteld. Het verloop von dit
zoekproces is in Figuur 1 voor de kruisvoet geillustreerd. Het 220-concept dot
hieruit volgt wordt onderworpen oon een gedetoilleerde milieu-onalyse.
Deze wijst uit dot er meer milieu-oondochtspunten spelen don dot e¡ met
constructieve oonpossingen opgelost kunnen worden.

Figuur 1: Voorbeeld von prioriteiten in het zoekproces von
olternotieven: de kruisvoet.

Het zoeken noor olternotieven voor moteriolen

kleuren

I
verbinding
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De belongrijkste milieu-oondochtspunten ziin:

o gebruik van diverse moteriolen, veelol verschillende moteriolen per
onderdeel, wot demontoge en hergebruik bemoeilijkt;

o gebruik von composieten (nylon/glos) en kunststofblends, wot hergebruik
bemoeilijkt;

o gebruikvon Nylon meteen hoog energieverbruikbij produktie;
. toepossing von polyurethonen met emissies bij de produktie (von onder

ondere iso-cyonoten), emissies bii het schuimen (CFK's) en beperkte her-
bruikboorheid;

o toepossing van diverse cootings met mogeliik toxische pigmenten (zwore
metolen zools lood, koper, e.o.);

o emissies bii het chromeren.

In Tobel 1 ziin de materioolsomenstelling, de constructie en de belangrijkste
milieu-oondochtspunten vqn het conceptontwerp somengevot.

Innovotieruimte

Ahrend stelt oonvonkelijk zodonige rondvoorwoo¡den ten oonzien von pro-
duktverbeteringen, dot olleen bescheiden constructie- en proces-oonpossin-
gen (denk hierbii oon moterioolbesporing door ofrondingen en wonddiktes)
occeptobel liiken. Bij de coördinotoren von Eco-design rijst er zelfs twiifel
over de te beholen projectresultoten. No enige tild woordeert Àhrend het
Eco-designproiect echter op, zodot de innovotieruimte vergroot. Deze ont-
wikkeling is te donken oon de inzet von de meest betrokkenen bij Ahrend en
in het bijzonder oon de 'rtrekkrocht op de ochtergrond": Àhrend's milieu-
coördinotor. Het succes von het Eco-designproject bij Àhrend is voor een
groot deel hieraon toe te wijzen.

Openingen voor nieuwe keuzemogelijkheden (innovotieruimte) in he| 220-
ontwerp worden geschopen tiidens de eerste plenoire bespreking von het
Ecodesign bij Ahrend Zwonenburg: de Àhrend-Milieudog. De milieu-oon-
dochtspunten worden door gepresenteerd met behulp von een Milieumotrix
voor de levensloop van stool ten opzichte von glosgevuld nylon en voor
polyurethoon ten opzichte von cocoshoor met notuurliike lotex.

PR0MISE ECO-DESICN: ACHf V00RgttLDEN VAN lljILItUCERICHTE PR0DUKToNTWtKKELtNC
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Tobel L: Opbouw en milieu-oondochtspunten vqn het Àhrend-220-concept.

Onderdeel

1. Zwenlovlelen (5 x)
É inkõop
* stool 180 g¡omr r
* nylon 355 g¡om'

2. Krulsoet (1x)
r uitbesteed

r nylon 1250 grom

(aluminium 2200 grom)

(stool 3600 grom)

3, Goseêerkolon (1x)
r lnkoop
a 762}rffi

4. Bur (1x)
r uitbesteed

'38 grom

5, D¡qger (1x) |

'bediening en kobels
t inkoop

' 16q0 gmm,

6. Zlttlng/Bugleunhg
* deels inkoop

o. droger

b. wuing
c. bekleding

7. zlldel€n

' rogleuning-zltt¡n9

'uitbesteed

'800 grom

8. Àrnleggen (2x)

'uitbesteed

'600 grom.p

9. Rugkop (1x)

'uitbesteed

'400grom

10. Overlge delen

' verpokktng, liim, verf, ofdichting,

stiften, veeilulling
t 965 glom

Motedolen

" nylon 3096 glosvezel
i stolen as

'nylon 30% glossezeì,
r kleu¡: lelzwort, rood,

groen en blouw

'verchroomd

r stool

' rulling olie

' rubbe! ofdichlrngen

' geëpoxeerd ofgelokt (natlak)

'polþropeen (PP)

' kleuren: leizwort, of ondere

' stool

rPP

'¡ubbe¡
r kleü lelmart (poede¡)

ÀBS/PC, hout (1880 9r.)

ofstool (1660 9¡.)
PuR-schuim (1074 9r.)

nylon (PÀ; 6009r.) of
polyester (PETP; 574 9r.)

r nylon 30% glosvezel

' PP beschemkoppen

'kleuen

r nylon

' poþropeen
* kleu¡ leitrort

r r€sp. PE, isocyonoot,

pigmenten, rubbe¡, stool,

mlnerole olie

' RIM p¡ocedé

. a t t t i 
pRoMrsE Eco-DEsrcNr AcHf vooRBEÊtoÊN vAN MTLTEUGERTcHTE pRoDUKToNTwrKKtrNc

Milieu-oandacht

' nylon: energie, hqrgebruik

'stool: hergebruik

' verbindingen:

demontirge, hergèbruik

'nylon: helgebruik
' ' divene plostia: hergebrutk

r dfomeren: emisde

'cooting: pigmenten

* stoal: he¡gebn¡lk

'coûti¿g: pigmenten

r plgment op PP

'demontoge

r diverse moteriolen:

d€montoge, hergebrulk

r constructie: demontooe
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De discussie over de milieukwoliteit von het concept Àhrend 220 werkt ols
eye opener voor Àhrenddirectie en de meest betrokkenen. Het 22}-concept
komt zelfs ter discussie. Door de zo ontstone innovotie-ruimte kunnen olter-
notieven worden oongedrogen:
1. Vérgoond vervongen von kunststoffen door herve¡we¡kt oluminium of
stool.
Doormee wordt bete¡ tegemoet gekomen oon de nog oonwezige cultuur von
Àhrend ols voormolig stoolverwerkend bedriif.
2. Vergoonde reductie von de diversiteit von kunststoffen in het toncept en
een zodonige constructie dot vergoonde demontoge von kunststof-onderde-
len mogeliik wordt.
3. Toepossing von geheel nieuwe zitconcepten met constructies zonder dro-
ger woorbij stof gesponnen is in een frome.
4. Zorgvuldigheid in ofwegingen met betrekking tot het kleuren en chrome-

. ren zodot er een minimum oon emissies von milieubelostende stoffen
optreedt.

De milieudeskundige voert een studie uit noor de milieubelosting von pig-
_ menten. Tot de oonbevelingen behoort het gebruik von leizwort ols pig-

ment. No deze studie wordt de milieubelosting von pigmenten overigens
niet ols dominont beoordeeld. Dot komt door de verhoudingsgewijs zeer

eringe hoeveelheden pigment in de stoel.

Informotieverzomeling

De informotie woormee de prioriteiteñ zijn vostgesteld wordt ingewonnen
bii diverse wetenschoppelijke instonties, bii bedrijven en wordt verkregen
door gesprekken te voeren met speciolisten. Enerzijds moet de onderbouwing
von keuzes gedurende het zoekproces voldoende betrouwboor zijn. Ander-
ziids is er onvoldoende tijd en copociteit om volledigheid (kwontitotief) te
bereiken. De ervoring bij dit Àhrendproiect is dot het zinvoller is om hoofd-
knelpunten en potentiële oplossingsrichtingen te onderbouwen (richtingge-
vende oonpok) don gedetoilleerd keuzen te kwantificeren bii de prioriteits-
stelling.

Een belongrijk probÌeem bij onderbouwing von prioriteiten en keuzen bij de
Àhrend 220 is, d.ot milieu-informotie oonwezig is moor dot de betrouwboor-
heid hiervon loog is. Opvollend is doorbij dot veel milieu-informotie in de
keten (bii Ahrend's leve¡onciers en ofnemers) oonwezig is. Het bliikt veelol
zinvoller om milieu-informotie vio de morkt te vergoren don schriftelijke
bronnen of de meer ofstondelijke experts te roodplegen. Zo wordt uitvoerig
novroog gedoon over de hoogwoordige herbruikboorheid von nylon/glos-
composieten. Deskundigen betwijfelen de hoolboorheid hiervon. De door_
slog voor de milieukundige onderbouwing von de nylonoptie geeft de schrif-
telijke bereidheid von een leveroncier om dit moteriool hoogwoordig te
hergebruiken. Vergelijkbore problemen treden op bij de herbruikboorheid
von polyurethoon en de kleuring von onderdelen.

ttr., 60 PRoMl5E EC0-DESICN: ACHT V00RBEELDÊN vAN MtIEUGERtCHIÊ pRODUKTONTWtKKtLtNC
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Ontwerpproces

Àhrend deelt het ontwikkelproces op in fosen.

1. Designfose (co.6 moonden)
Concept- en moterioqlkeuzes worden gedoon. Het resultoot is een concept
woorin olle verstelmogeliikheden en de vornrbeschreven ziln. Er wordt
gebruik gemookt von zichtmodellen. Het Eco-designproject is gestort op het
moment dot moterioolkeuze (grotendeels) is gernookt en de constructie glo-
bool bepoold.

2. Constructiefase (co. 6 moonden)
Er worden constructiedetoils uitgewerkt. Het resultoot is een prototype.
Eco-design is gestopt oon het begin von de constructiefose. De uiteindelijke
keuzes die in de constructiefose ziln gemookt, zijn door het Eco-designteom
noderhond bekeken.

3. Gereedschopsfose (co. 12 moonden)
Werkzoomheden voor de nieuwe serie wo¡den voorbereid.
Fobricoge von gereedschoppen en motrijzen vindt ploots.
Eco-design heeft geen zicht op de uitvoering von deze fose.

4. Nulserie
Nulserie betreft de stort von (proef)produktie von een nieuwe stoel. \
Fose 4b, de morktintroductie wos oorspronkelijk geplond op begin moort
1993 en heeft nu in voorioor 1994 ploots.

Het ontwikkelingsproces wordt door Eco-design niet wezenlijk oongetost.
De designfose loopt echter tweé moonden uit door Eco-design. Hiertegenover
stoot dot dive¡se ospecten verbonden met de constructie von Àhrend 220 uii-
voerig oon de qrde komen. Dit leidt evenwel niet tot verkorting von de erop
volgende constructiefose. De vertroging in het pioces hongt nouw somen
met de tijd die nodig is voor het scheppen von "innovotieruimte" voor olter-
notieve keuzen von moteriolen en constructies.

Het zoeken noor olternotieven wordt gestructureerd oon de hond von een

lijst octiepunten. Àcties betreffende moterioolkeuze, leveronciersspecifieke
ospecten, constructie en orgonisotie zijn hierin opgenomen. Per octiepunt
wordt oongegeven of deze voor de longe of korte termiln geldt en of deze in
de Àh¡end 220 meegenomen wordt of niet. Deze liist vormt Tobel 2.

tCO'DESIGN: ACHI VOORBEÊL0EN VAN [4ILIEUGERICHIE PRODUKf 0NfW KKELINC 61
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HOOFDSTUK 3 VOORBEEL

. doling energie-inhoud (no verrekening von hergebruÍk von nylon);
o doling von vluchtig oplosbore stoffen (VOS).

Er zijn besprekingen met de leveroncier von cootings gestort om de zwqre

metolen in pigmenten fors te reduceren (beneden het niveou von chemisch

ofuol 50 ppm). Mogelilkheden voor en uitvoerboorheid von terugnome en

hergebruik worden þij Àhrend) onderzocht. Àhrend weet de produktiewijze
von de zitting no ofloop von Eco-design zodonig te wiizigen, dot zittingsdro-
ger, -schuim en -bekleding te scheiden zijn. Hiermee wordt de integrole wijze
von produceren losgeloten.

2. Kwontitotief
De milieuwinst is ofhonkeliik von feitelijke terugnome en hergebruik von
componenten en met nome von nylon. Er is een kwontitotieve milieu-evolu-
otie gemookt op bosis von drie LCA-methoden. Voor een volledige LCÀ-

beschouwing is binnen Eco-design geen tiid en geld beschikboor. De hele

Ievensloop is in beschouwing genomen moor slechts de hoofdelementen ziin
doorin betrokken. Verschillende hulpstoffen ziin weggeloten. In de be¡eke-

ningen zijn terugnome en hergebruik meegenomen. De tesultoten stoon in
Tobel 4.

Een dergelijke kwontitotieve evoluotie is minder exoct don ze lijkt. De

milieudeskundige komt zeer forse verschillen tegen bij bronnen voor gege-

vens over emissies (een foctor 10 verschil is geen uitzondering). Tot slot

mookt de milieudeskundige een berekening von de milieukostenreductie in
de keten.

Er treedt vermindering von broeikosgossen met 37o/o op.üerzurende uitworp
reduceert met2}o/o. Doornoost nemen milieukosten in de keten of von/ 11.-

per stoel tot / 4.50 per stoel (berekend op bosis von het longe-termijnmilieu-
beleid).

Àndere verdiensten

Het Eco-designproject heeft binnen Ahrend op een oontol terreinen uitstro-
ling gehod:
o integrotie von milieu-ospecten in produktontwikkeling is versneld;
o milieu-uitgongspunten zijn opgenomen in de checklist voor het ontlverp-

proces;
o er is vrqog noor scholing von en/of hulpmiddelen voor ontvverpers ont-

stoon;
o door Inkoop zijn besprekingen met de leveronciers von cooting gestori;

o er is systemotischer nogegoon welke milieu-ospecten voor ondere Ahrend
produkte4 relevont zijn (moteriolen, terugneemboorheid).

a t t t' 
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EOOIDSTUK 3 V0ORBEELD 2: DE BUnEÀUSTOEL

fabel 4: Kwontitotieye eyoluqtie

Inzet prinolr mcterioql

Frnlssie (selectie'van emissies)

Àhrend 22Q
nô Eco.design

2851
*721

438
lo74

574
4t2

0
**L04

Lucht

37
30

80
79

80

59

1.6

.tttR 66

*) oannome: bij materioothergebruik wordt 20% nieuw moterioql
ingezet;

'**) oonnome: bij hergebruik wordt ongeveer evenyeel pigmeàt
biigemengd.
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figuur: vergeliiking von milieukosten in het ioor 2000

rt2,44

stoolbewerking

oorspronkelijk ontwerp

3,2,5

.t " 
t I

Evoluqtie

Het ontwerp voldoet oon het progrommo;on eisen. Het concept Àhrend 220

wos dermqte uitgewerkt dot er geen substontiële wiizigingen in het ontwerp
konden worden oongebrocht. Dit heeft voorol bii de zitting gespeeld. De

tookstellende kostprÍjs biedt weinig speelruimte voor de keuze von ondere

moteriolen.

De bereikte milieuwinst is behoold doordot verschillende leveronciers zich

bereid hebben verkloord onderdelen terug te nemen en doordot Àhrend zich

bereid toonde om te ontwerpen voor disossembly en hergebruik. Deze

miÌieuwinst wordt pos behqold ols de stoelen doodwerkeliik worden terugge-

nomen. Doornoost zijn er oanpossingen in de constructie en in cootings

doorgevoerd.

De somenwerking tussen Àhrend en Eco-design is door Ahrend positief geë-

volueeÌd. De kennis omtrent milieu-ospecten von produkten is vergroot en

er is gevoeligheid voor het milieugericht ontwerpen ontstoon. Ook de

PROMISE Eco-DESIGN: ACHT VOORBEELDTN VAN [4lLlÊUCERICHfE PR0DUKI0NTWIKKELINC 67
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De nieuwe
Àhrend 220

ntll

somenwerking binnen het Eco-designteom verliep goed. Projectbegeleiding
en milieudeskundigheid vulden elkoor oon.

Àhrend heeft milieu een belongri)ke ploots gegeven in de bedriifsstrotegie.
In het oorspronkelijke progrommo von eisen von de Àhrend 22Owaren
enkele milieu-eisen gesteld. Het bedriif wist echter niet goed hoe hier met
milieu-ospecten omgegoon moest worden. Het Eco-designproject kwom
doo¡om ols geroepen en heeft grote leemtes in kennis opgevuld. Voo¡ts heeft
het veel zoken bespreekboor gemookt die voorheen onbespreekboor woren.
Bil olle vervolgprojecten wordt gebruik gemookt von de opgedone kennis uit
het hierboven beschreven project.
Àhrend heeft zelf een oontol stelregels geïntroduceerd woormee nu ontwor-
pen wordt. Ontbrekende kennis wo¡dt von buiten gehoold.

Nowoord:

Een joor no beëindiging von het project blijkt dot vrijwel oÌle octiepunten
von de lijst (zie hierboven) zijn opgepokt en uitgevoerd, dot zelfs voor de zit-
ting- en rugleuningconstructie een milieuverbetering is gevonden. De stoel
is voorjoor 1994 geïntroduceerd.

68 PROMI5E LCO.DLSICN ACHI VOOlìßELLDtN !AN Ñ]ItIEUCETlCHTË PRODUKfONf\I (KEt NC
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o Ê È È

e =



3.3 De worme-dronken-
outomoot
De Koninklijke Ollond Groep in Nieuwegein is een belongriike producent op

dit gebied. Sinds het bedriif in de ioren viiftig ols één der eerste de koffie-

outomoot in Nederlond introduceerde, ziin vele vernieuwingen uit
Ollondopporotuur overgenomen door ondere Europese producenten.

Ollond Industries is één von de vier divisies von de Kohinkliike Ollond
Groep. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en ossembleert een complete liin
koffieoutomoten, von compocte halfoutomoten tot volledig elektronisch

bestuurde voloutomoten ols de Ollond 141. Het koffiezetten is geboseerd op

het fresh-brewprincipe: de koffie wordt per kopie vers gezet met behulp von

een filtersysteem.

De ondere drie divisies von Ollond verkopen outomoten en ingrediënten

oon eindgebruikers, voeren service en onderhoud uit, en finoncieren grote

verhuur- en operatingproiecten. Bii de Koninkliike Ollond Groep werken 180

mensen, bij Ollond Industries 100. De Groep heeft een omzet von 35 miljoen
gulden. Ollond wil zich voorbereiden op toekomstige milieu-eisen, zools

terugnomeplicht von opporoten. Voorts vermoedt Ollond dot Eco-design

goot bijdrogen oon het kwoliteitsimogo.

Produktvernieuwingen verÌopen bii Ollond cyclisch: in principe wordt het

ene joor de vormgeving en het ondere ioor de techniek onder honden geno-

men. De oongedrogen concepten voor een systemotische verbetering von

milieuproblemen von de koffieoutomoot kunnen doordoor snel worden

overgenomen.

Een tweede voordeel is dot porollel oon Eco-design, de 141 oon een stripoctie

wordt onderworpen. Tiidens de stripoctie wo¡den onderdelen en constructies

kritisch bekeken en wordt nogegoon ofdeze eenvoudiger, goedkoper of
soberder uitgevoerd kunnen worden of zelfs kunnen vervollen. De synergie

met Eco-design zol duideliik ziin.

Start vqn het proiect

De Eco-design milieu-odvisering is in honden von IVÀM. Ontwerpodvisering

en proiectbegeleiding von TNO Produktcent¡um.

Bii de stort von het proiect bestoot er binnen Ollond geen geformuleerd

milieugericht produktbeleid. Ollond brengt de wens noor voren om het pro-

iect te richten op de outomoot met de meeste functies, de Ollond I4I (zie

figuur 1). Omdot de opbouw en techniek voor olle opporoten vergeliikboor

is en de ve¡schillen met nome tot uitdrukking komen in het oontol functies,

kon met de 141. tevens inzicht wordenverkregen in de toeposboorheid von

de oonpok voor ondere typen produkten.

3.3.1
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Bij de stort ligt er geen herontwerp voor een produkt op tofel woor Eco-
design op kon reogeren. Het goot ondersom: de R&D-monoger verwocht dot
de resultoten uit Eco-design toeposboor zuÌÌen ziin in een technisch heront-
werp von de outomoot.

De bestoonde uitvoering von de 141 fungeert ols referentieprodukt. Àls func-
tionele eenheid is gekozen: het leveren von 315.000 bekers koffie (overeen-
komend met een gebruiksduur vûn negen joor von het opporoot en de daor-
bil behorende processen).

No een globole milieu-onolyse von het produkt en ziin produktsysteem ziin
milieuprioriteiten vostgesteld voor de 141. Vervolgens zijn tientollen ont-
werpverbeteringen gegenereerd. De doormee te bereiken milieuve¡beterin-
gen zijn direct ofgewogen tegen de foctoren kostprijs, functionoliteit en tech-
nische hoolboorheid. De ontwerpverbeteringen die de selectie overleefden,
ziin hierno in een ontwerpproces uitgewerkt. Omdot meer don olleen pro-
duktgebonden zoken een rol speìen, zijn twee toekomstscenorio's opgesteld
voor meer milieuvriendelijke produktie, gebruik, serviceverlening en ofuol-
behondeling. Pe¡ scenorio is de milieuwinst berekend. Deze is uitgedrukt in
vermindering von grondstofen energieverbruik, hoeveelheid luchtveront¡ei-
niging, wateryerontreiniging, verzuring, b¡oeikoseffect, oontosting ozon-
loog en vost ofuol.

De Ollond 141

,rtlI
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Figuur 2: De levensketen von de outomqot
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Milieu-onolyse en prioriteiten

De milieu-onolyse is uitgevoerd met behulp von een eenvoudige levenske-
ten-onolyse. De belongiiikste milieu-effecten die optreden in de hele levens-
keten von de 141 zijn in koort gebrocht. De keten omvot: grondstofwinning,
produktie, gebruik, onderhoud, ofdonking. De onolyse is gebruikt om in
korte tiid milieuknelpunten in de hele keten te identificeren en verbeterop-
ties (konsrijke verbeteringen) te genereren. Gedetoilleerde portiële onolyses
von verbeteringen zijn ddór uitgevoerd woor de eenvoudige te globool was
om de milieuwinst te kunnen bepolen.

Keten
De keten met ziin belongriikste processen en octiviteiten rond de outomoot is

ofgebeeld in figuur 2. In de keten wo¡den de volgende fosen onderscheiden:
fose 1: winning en produktie von de outomoot-moteriolen.

Kortweg : outomoqtgebonden moteriolen;
fose 2: winning en produktie von de ingrediënten (koffie, melk en suiker),

woter en koffiebekers;
Kortweg : consumptiegebonden moteriolen;

fose 3: fobricogeprocessen die doo¡ het bedrijf zelf worden uitgevoerd,
voornomeliik plootbewerkingen en ossembloge.
Kortweg: fobriccAe;

fose 4: gebruiksprocessen;
fose 5: dienstverlening in de vorm von oonvoer en bijvullen von

ingrediênten en de outomootreinigirig.
Kortweg: operoting;

fose 6: se¡viceverlening bii gebreken oon het opporoot.
Kortweg: service;

fose 7: ofdonkprocessen: het storten, shredden ofgedeeltelijk slopen voor
hergebruik von moteriolen no ofdonking von de outomoot.
Kortweg: ofdonken.

Fose 4, 5 en 6 is de periode woorin de outomoot functioneert.
De gebruiksprocessen die plootsvinden per kop koffie zijn in fose 4 in een
oport koder oongegeven. Ollond Industries zelfis voorol betrokken bij 3: de

fobricoge. De ondere divisies von de Koninkliike Ollond Groep zijn octief in
het gebruikstroject inclusief verhuur, operoting en serviceverlening.

Het visuoliseren von bovenstoonde levensketen heeft het effect dot de oon-
docht in het project zich ol direct uitbreidt von fose 3 noor díe fosen die de
belongrijkste knelpunten (nomeliik de grote of schodelijke stofstromen)
bevotten in de levensketen. Dit heeft het vervolg von het project sterk
bepoold. Dot hiermee outomotisch het terrein von ondere Ollond divisies
bet¡eden wordt is duidelijk. De communicotiemogelijkheid met deze divisies
wos zeer beperkt voor het Eco-design teom. Het proiect is doorom vrijwel
olleen binnen de ofdeling Reseorch & Development uitgevoerd.

PR0MISE ECO.DESICN: ACHT V00RBEEL0EN VAN M LIEUCÊRlCHrt PR0DUl(I0NIW KKttlNC
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Milieumotrix
De eenvoudige onolyse betreft de belongrijkste inputs en outputs von de

zeven fosen. Deze zijn gepresenteerd in een milieumotrix (zie figuur). De

weergove von de inputs bestoot uit de hoeveeÌheid moteriolen (kilogrom) en
de hoeveelheid energie voor produktie-, tronsport- en gebruiksprocessen
(omgerekend tot Gigojoules). De weergove von de outputs bestoot uit ofuol-
stoffen (kilogrom) en de belongrijke emissies. Deee emissies zijn veryolgens
omgerekend tot Eenheden Verontreinigde Lucht (EVL, zie figuur). Deze een-
heden geven slechts globale informotie over gezondsheidsospecten von
emissies voor de mens. Àndere kwolitotieve milieu-ospekten blijven buiten
beschouwing.

Door het gebruik von een groot oontol materiolen en de grote ve¡scheiden-
heid oon energie-, tronsport- en ofuolprocessen in de keten, heeft de outo-
moot invloed op de meest uiteenlopende miÌieuproblemen: broeikoseffect,
bodemvervuiling, uitputting von grondstoffen en oontosting von het lond-
schop. De milieumotrix geeft geen volledig overzicht von deze milieu-effec-
ten von de outomoot, moor voorziet wel in de behoefte om binnen een
periode vc¡n een moond een redelijk overzicht te krijgen von de belongrijke
problemen von de 141.

Conclusies milieu-onolyse
Uit de milieumotrix komt noor voren dat het fobricogeproces (fose 3) bin-
nen Ollond, niet de fose is met de grootste in- en outputstromen. Zowel
fosen ervóór ols ernó hebben een groter oondeel in de totole stof- en energie-
stromen binnen de keten, wat overigens niet wil zeggen dot in de fose 3 geen
verbeteringen mogeliik zijn.

De moteriool-input voor ingrediënten blijkt op gewichtsbosis circo tien
maal zo hoog te zijn ols de input voor de mochineproduktie (gerekend over
315.000 consumpties). Hoewel het gewicht niet olles zegt over de milieupro-
blemen von een grondstof en hoewel ingrediënten vervoordigd worden uit
vernieuwbore grondstoffen,.heeft de hoeveelheid ingrediënten een belong-
rijke invloed op de milieubelosting. Deze hoort bii winnings-, tronsport- en
produktieprocessen von deze ingrediënten. Een verminderde dosering zou
doo¡om flinke invloed hebben op de vermindering von de milieubelosting
von de 141.

Het energiegebruik is voorol hoog in de fosen von winning en produktie
von ingrediënten (incÌusieftronsport), de gebruiksfose en de fose van opero-
ting. Opvollend Ís ollereerst dot het tronsport ten behoeve von vullen en
schoonmoken von de mochines (operoting) veel milieubelosting veroor-
zookt in de vorm von het b¡ondstofue¡bruik (en eventueel de produktie en
ofdonking von de outo's zelÐ en het vrijkomen von verbrondingsgossen.

Verder blijkt uit berekeningen von Ollond dat circo 7Oo/ovan de energie in
de gebruiksfose gekoppeld is oon de stond-by-situotie en moo¡ 30olo direct
verbonden is met consumpties. Het opwormen von het woter voor het kopje
koffie (exclusÍef de stond-by-verworming) neemt gezien over de gehele keten
slechts circo 100/o von het energiegebruik voor zijn rekening. Ook hier is
milieukundig gezien dus veel te holen.
Verreweg de grootste qfvolstroom (in kg.) komt vrij in de gebruiksfose. Deze
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ofuolstroom bestoot uit bekefiies, koffie en filterpopier. De ofuolstroom bij
fose 1 (winning en produktie outomootgebonden moteriolen), die voorno-
melijk bestoot uit metoolertsen, is op gewichtsbosis groter don die von het
ofgedonkte opporoot zelf.

De uitstoot von emissies noor bodem, lucht en woter bestoot uit een groot
oontol meer en minder schodelijke stoffen. Deze komen zowel vrij bij ener-
gie-omzettingsprocessen ols bij moterioolverwerkingsprocessen.

De knelpunten die uit de motrix noor voren komen ziin de bosis voor de

doelstellingen per ketenfose:
fose 1 (Àutomootgebònden moteriolen):

gebruik minder milieubelostende moteriolen
fose2 (Consumptiegebondenmoteriolen):

optimoliseer produktieprocessen
fose 3 (Fobricoge):

verminder moterioolgebruik voor outomoot
fose 4 (Gebruik):

verminder energieverbruik, bekergebruik, ingrediënten-
gebruik

fose 5 (Operoting):
optimoliseer tronspoft

fose 6 (Service):

optimoliseer levensduur onderdelen
fose 7. (Afdonken):

bevorder hoogwoordig hergebruik von mcteriqlen von de
qutomqot

Met behulp von de milieumotrix kon een ¡elotie worden gelegd tussen de

verbeteringen en de te bereiken milieuwinst. Verbeteropties in de vorm von
wijziging von Ollonddiensten, zools de frequentie von operoting, brengen
een nieuwe kiik op milieu-effecten die verbonden zijn met een koffie-outo-
moot.

In het algemeen kon men stellen dot de mochinegebonden verbe-
teropties oon het begin von het proiect op de voorgrond stonden
en dot longzomerhond de oondacht is verschoven noor oonpos-
singen in de hele keten.

Ontwerpproces

Op bosis von bovenstoonde doelstellingen per fose stort een broinstormses-

sie in het bedriif voor mogelijke verbeteropties (konsriike ideeën voor ver-

nieuwing). Zo'n-60 ideeën zijn het resultoat (zie figuur). De doelstellingen
speelden mee, moor ook voor minder relevonte knelpunten worden verbe-

teropties gegenereerd. Hierdoor ontstoot een uitgebreide Iiist met kansriike
ideeën. Een prioriteitsstelting is nodig. Doo¡om worden de opties door het
projectteom globool getoetst oon de hond von criterio. De criterio ziin in de

figuur weergegeven. Bij de uiteindelilke selectie speelt met nome de ver-

wochte technische en economische hoolbaorheid een belongriike rol.

3.3.3
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Figuur 4l Evoluotie yerbeteropties
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prestotle Det nilleukundlge vetbeteilng

economische hoqlboorheid

technische hoolboa¡heid (korte eü lonç termiin)
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Wegloten von motoromkostingen
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Veminderen von connecto¡en
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Wegloten von de lichtbok
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Keuze/stimuleren'zuivere koffi e'

Àonpossen ontwe¡p noor optimole plootuitslog

Gequtomotiseerd indelen von plootuitslogen in
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-' = heeft opgeleverd

US = uitvoeren stilpoctie
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totaal
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Vervolgens zijn de geselecteerde opties uitgewerkt. De opties zijn zó uiteenlo-
pend von oord dot een uniforme oonpok niet mogelilk is. Een uitgebreide
milieu-onolyse is gemookt ten behoeve von de uitwerking von de vernieu-
wing von de boiler en de keuze von verduurzoming von stool. Een belongril-
ke optie is de oonpossing von de roestvost stolen boiler. Het grootste deel
von het energieverbruik von de boiler goot verloren in de stond-by-situotie
oon wormteverliezen. Het verbeteren von de isolotie door het vervongen von
stool door kunststof is een goede mogelijkheid om de wormteverliezen terug
te dringen. Om een keuze te moken voor oonvullend isolotiemoteriool is een
overzicht gemookt von de in oonmerking komende moteiloolgroepen met
hun eigenschoppen. Dekenochtige moteriolen ols glos- en steenwol, vollen
ol snel of vanwege hun orbeidshygiënische bezworen. Polystyreenschuim
(PS) litkt niet oon de temperotuureisen te kunnen voldoen. Von de overge-
bleven mogeliikheden is polyurethoon (PUR) schuim uit milieu-oogpunt
minder gewenst don polypropyleenschuim (PP). Tevens heeft PP een betere
isolotiewoorde en is herverwerking in principe mogelilk.

No de keuze voor PP is nogegoon of op theoretische gronden de optimole
isolotiedikte bepoold kon worden. Dit blijkt echter niet eenvoudig doordot er
teveel onbekende foctoren een rol spelen.Er ziin doorom twee eenvoudige

' proktiikproeven genomen met een bestoonde boilertonk uit kunststof PP

woorvon ongeisoleerd, met 20 mm isolatie en met 40 mm isolotie, het stond-
by vermogen gemeten is. Uit de proeven bliikt dot met een provisorisch oon-
gebrochte isolotie rond êen kunststof PP-boiler een reductie van zo'n 7Oo/o' von het oorspronkelijke stond-by-vermogen hoolboor is. Wonneer isolotie-
moteriolen, boilertonk en ventielen optimool op elkoor zijn ofgestemd zijn,
liikt een reductie tot circo 9070 hoolboor. Uitgoonde von de globote bereke-
ningen en proeven is gekozen voor een isolotiedikte von 20 mm.

Noost de energiebesporing bliikt uit de detoilonolyse dot het roestvost stool
in de bestoonde boiler in het milieuprofiel significont slechter scoort don de

' kunststof PP. De PP boiler kon ook oon ondere belongrijke ontwerpeisen vol-
doen. Inmiddels heeft Ollond doorvoor de voorlopige technische somenstel-
lingstekeningen üitgewerkt (zie figuur 5).
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Figuur 5: Voorlopige technische sqmenstellingstekeningen
PP boiler

E
f
LJ
.D

oô
z.o
G

-()
U'

o
N

UË
3oIt

,t1f,."
PROMISE tCO'DESIGN: ÂCHI VOORBTELDTN VAN il LlEUCtRlcHlt PRoDU(f0Nrs/ [Klt Nc 8t



3.3,4
HOOTDSTUK 3

.." g2

VOORBEILD 3: DE WÀRME.DRÀNKENÀUTOMÀAT

Resultoqt: milieuwinst

Von eeri totool nieuw ontwerp is in het Ollond-project geen sproke. Veeleer

goot het om een herinrichting von de keten. Kenmerkend voor het project is

don ook dot er noost constructieve wijzigingen in het opporoat verbetering
von de oonverwonte diensten in de keten oon de orde zÍjn gekomen. Willen
deze verbeteringen doorgevoerd worden in de keten, don moet Industries
een dioloog oongoon met de ondere Ollond divisies.

Om een beeld te krijgen von mogelijkheden ter vermindering von de milieu-
belosting rond de outomoot zijn twee scenorio's somengesteìd uit groepen
verbeteropties in de keten.
Scenorio 1 geeft een beeld von de "milieuwinst" die op korte termiin reoÌi-
seerboor is.

Scenorio 2 geeft een beeld von de mogeliike vermindering von de milieube-
losting op middellonge termijn. Het scenorio is opgebouwd uit moqtregelen
uit scenorio 1 plus verbeteropties woorvon implementotie meer tijd vergt of
woorvon hoalboorheid nog niet voststoot. In figuur 7 ziin de milieuresulto-
ten von beide scenorio's ofgezet tegen de bestoonde situotie.

Voor fose 1 (Automootgebonden moteriolen) wordt er in scenorio 1 von uit-
gegoon dot de roestvost stolen boiler wordt veryongen doo¡ een geïsoleerde

polypropeen boiler. In het koder von de stripoctie wordt ervon uitgegoon
dot een kunststof oonrecht en een roestvost stolen verdeelploot vervollen.
In scenorio 2 wordt ervon uitgegoon dot op termiin een oluminium omlijs-
ting kon worden vervongen door een stolen.

Voor fose 2 (Consumptiegebonden moteriolen) is olleen voor scenorio 2 een
optie voorzien: het verminderen von de hoeveelheid koffie per kopie.

In fose 3 (Fobricoge) vermindert door een efficiënter gebruik von stooÌploten
in beide scenorio's de hoeveelheid metoolofuol met 100/0.

In de gebruiksfose doolt het energiegebruik in beide scenorio's door de ver-
beterde isolotie von de boiler en het schokelen von de verìichting met de

schokelklok. Het instolleren von de "geen-bekertoets" op het keuzeponeeÌ
betekent een ofvolvermindering door meermolig gebruik von plostic bekers
(voor scenorio 2 wordt von een grotere efficiëntie uitgegoon). Het gebleekt
filterpopier wordt vewongen door ongebleekt popier en doo¡ de inzomeling
von koffiedrob (dot no compostering bruikboor is ols bodemverbeteroor)
neemt de hoeveelheid ofvol in deze fose of. (voor scenorio 2 opnieuw met
een beter resultoot). Ten slotte wordt in beide scenorio's ervon uitgegoon dot
beke¡s voor hergebruik worden ingezomeld (met twee verschillende percen-
toges).

In de ofdonkfose wordt er in scenorio 1 von uitgegoon dot de outomoot de

shredder ingaat, woorno circo 850/o von de metolen beschikboor komt voor
hergebruik met een relotieve loge kwoliteit. In scenorio 2 is uitgegoon von
selectieve demontoge met een hogere opbrengst en kwoliteit van het secun-
diore moteriool.
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Figuur 6: Milieuresultoten scenario 1

ror"l u".u"t"ropuè

4

. optimolisotie stoolgebruik

. isolotie boiler
o toepqssing SchokelkÌok
o geen-bekedoets

. ongebleekt filterpopier

. inzomeling bekers 6070

. inzomeling koffieqfuol:
20Vo

ingreep

+ ver,mindering von 2.3. kg RVS

= toenome PF met 1 kg
+ ofnqme RVS: 5 kg

- toenome verzinkt stool 5 kg

+ wegloten oonrecht 1 kg

+ verdeelploot 2 kg

+ vermindering gebruik RVS 5 kg

+ blqnk staol 11 kg

+ verrrindering energieverbruik 60 Gf

+ vermindering energieverbruik: 3 Gf

+ uitgoonde von 500/o von de situotie
en een reductiëvqn7 5o/o geeft dot
vermindering von 3 7, 5o/o

(verondert bij scenorio 2)

+ vermindering emissies

vermindering ofuol (600/o von 62,5)

verondertbij 2)

- tronsport
+ vermindering ofuol (verondert 2 )

+ vermindering stoolotuol 140 kg

kwoliteit 0.5 (niet bii 2)

a t t t t' 
pRoMrsE Eco-DEsrcN: AcHT vooRBEETDEN vAN MrrEU6ERrcHfE pnoDUKToNTWtKKEttNc 83



TIOOFDSTUK 3 \'OOnlìti.Ll).1: Dt WÀRMt.DRÀNKENAUTOMÀAT

Ìiguur 6: Milieuresriltoten scenqrio 2
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. ongebleekt filterpopier
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- toenome PP met 1 kg
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- toenome verzinkt stoal 5 kg
+ wegloten oonrecht 1 kg
+ verdeelploot 2 kg
+ omlijsting 5 kg Àl vervongen

door 3 kg roestvriistool

+ energiewinst von 20 Çl

+ vermindering stoolofuol 140 kg
kwoliteit 0.5 (niet bii 2)

. koffie per kop von 8 | + vermindering milieubelosting fose 2
nqqr 6.5 gr. en ofuol

. optimolisotie stoolgebruik | + vermindering gebruik RVS 5 kg
+ blonk stool 11 kg

. isolotie boiler + vermindering energieverbruik: 60 GJ
o toepossing schokelklok | + vermindering energieverbruik 3 GJ
r geen beker toets | + uitgoonde von de situotie met een

winst vqn 75olo

+ üermindering emissies
vermindering ofuol (6070 von 25o/o)

- tronsport
+ vermindering ofuol
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In figuur 7 wordt het milieuprofiel von beide scenorio's vergeleken met de
referentieketen. De effecten von de verbeteropties zijn berekend op bosis von
de functionele eenheid (negen joor, 315.000 consumpties).

Bii het moken von dit milieuprofiel ziin oon de inputzijde de moten "uitput-
ting schoorse grondstoffen" en "energieverbruik" gehonteerd. Uitputting von
schoorse grondstoffen heeft betrekking op het verbruik von niet-vernieuw-
bore grondstoffen. De relotieve uitputting wordt uitgedrukt in uitputtings-
eenheden (UE) en wordt bepoold door de benodigde grondstof te delen door
de bijbehorende voorrood. Het verb¡uik von energiedrogers voor produktie,
tronspofi, gebruik e.d. wordt omgerekend in megoioules (MJ) thermische
energie, rekening houdend met rendementsfoctoren.

MILIEUPROFIELEN REFERENTIE EN
SCENARIO'S KOFFIEZETAUTOMAAT

MILIEU-ASPECTEN

Z REFERENTIE ffi SCENARIO 1 M SCENAR¡O 2

Figuur 7: Milieuprofiel vqn referentie-scenqrio, korte-termiin-
scenorio en ¡niddellonge-termiinscenorio
(OÀE betekent ozonloog oontastingseenheden)

Àon de outputzijde zijnzes moten gehonteerd, te weten gezondheidsospec-
ten von luchtverontreiniging (in het vervolg Luchtverontreiniging
genoemd), woterverontreiniging, verzuring, b¡oeikoseffect, oontosting
ozonloog en vost ofuol. Voor luchtverontreiniging (EVL) worden emissies die
vrijkomen bij ollerlei processen onder één noemer gebrocht met behulp von
MÀC- of WDG-woorden.
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Voo¡ het ospect verzuring worden de emissies von SO2, NO* en NH3 omge-
vormd tot zuureenheden (ZE) door kilogrommen uitstoot om te rekenen tot
kilogrommen H+ en deze te delen door de norm von zure depositie voo¡ één

ioor. Voor het broeikoseffect zijn beholve CO2, ook emissies von CO, NOx,
CHa, CFK's en diverse koolwoterstoffen von belong. De vermenigvuÌdiging
von emissies met de Globol Worming Potentiol levert Eenheden EBB op
(Eenheid Bijdroge Broeikoseffect). De eenheid OzonloogÀontosting (OAE)
wordt berekend door vermenigvuldiging von emissies von CFKrs met de
Ozon Depletion Potentiol. Woteremissies worden onder één noemer
gebrocht met behulp von de normenlijst "Àlgemene woterkwoliteitsdoelsteÌ-
lingen 2000". De hoeveeÌheid vost afuol ten slotte wordt uitgedrukt in kilo-
grom.

Evoluqtie

Eco-design trof bij de stort von het Ollond-proiect een situotie oon woorin
incidenteel en voorol ols reoctie op externe ontwikkelÍngen (zools een moge-
lijke terugnomeplicht von opporoten), milieu-ospecten worden betrokken
bii de ontwikkeling von de outomoten. Het Eco-designproject vormde voor
Ollond een goede gelegenheid om met begeleiding op systemotische wijze de
milieubelosting von de outomoot in koort te brengen en mogelijke ve¡bete-
ringm op te sporen.

In grote lijnen is deze opzet gesloogd. De 141 koffieoutomoot blijkt een goe-
de ¡eferentie om de milieuproblemen von outomoten bloot te leggen. Aon
de milieu-onolyse von het opporoot is veel tijd besteed. Dot wordt veroor-
zookt door de complexiteit von de produktlevensketen von een koffieouto-
moot die bestoot uit een somenstel vûn uiteenlopende processen verbonden
oon moteriolen, ossembloge, ingrediênten, tronspoft, eÌektriciteitsgebruik,
operûting, service, ofuolverwerking en recycling. Tildens de uitvoering von
de onolyse ziin nieuwe inzichten ontstoon over de milieuknelpunten von de
outomoot en mogeliikheden om deze te verminderen.

Door de milieubelosting te splitsen in de verschillende fosen von de keten
werd biivoorbeeld duidelijk dot ingrediëntenverbruik, operotingfrequentie
en stand-by elektriciteitsverbruik belongrijk zijn voor de totale milieubelos-
ting.

Met het uitwerken von de verbeteropties zijn verschillende ervoringen opge-
doon. Opties die verbonden ziin met de ontwikkeling von het opporoot en
die geen grote gevolgen hebben voor de wiize von gebruik, operoting en ser-
vice kunnen door de afdeling R&D snel worden ingevoerd. Voorbeelden
doorvon zijn de verbeterde boilerisolotie, de uitbreiding von de schokelklok
en een efficiënter gebruik von stoolploten.

Voor ondere opties ligt dit onders. De mogelijkheden von de divisie "Ollond
Industries" om zelf de rest von de outomootketen te veronderen zijn beperkt.
De klonten, Ieveronciers en ondere divisies von de Koninklijke Ollond Groep
hebben een belongrilke invloed op de ontwikkeling von outomoten. Doorbij
kon er sproke ziinvan tegenstelde belongen. Zo'n situotie doet zich biivoor-
beeld voor bil het streven noor êen loger ingrediëntverbruik. De verkoop van
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gemolen koffie is, zowel voor Ollond zelf ols voor een deel von de ofnemers,

een belongrijke ofzetmorkt. Een verminderd koffiegebruik zou tot een

omzetvermindering kunnen leiden. Aon de ondere kont kon deze verminde-

ring bii verkoop von outomoten oon eindgebruikers weer een voordeeÌ ziin.

Wonneer er voor Operoting (biivullen en schoonmoken) geen concrete druk

von buiten ontstoot om het produkt milieukundig te verbeteren, zullen

ondere bedrijfsprioriteiten gesteld worden. Een optie ols het verlogen von

operotingfrequentie zol moeten worden getoetst oon de rondvoorwoorden

von de divisie Vending & Finonce.

De verloging von de milieubelosting von de outomoten bliikt sterk ofhonke-

lilk te ziin von externe octoren die de typekeuze en de gebruikswiize von de

outomoot bepolen. De wiize von gebruik uit zich ondermeer in de "geen-

bekertoets", de gescheiden inzomeling von koffiedrob en bekerties, de opero-

tingfrequentie en een odequote recycling von het opporoot. Deze ospecten

bepolen sterk het milieuprofiel von het opporoot. De introduktie von een

"milieuvriendeliike'l outomoot met verhuur- en operotingcontiocten woorin
klont en Ollond somen de koffieketen vonuit milieu-oogpunt optimoliseren,

is de weg woorlongs op middellonge termiin de.meeste milieuwinst wordt

behoold.

Hoewel de resultoten von het Ollondproiect notuurlijk niet zondermeer

model stoon voor de gehele bronche, kon een globole indruk von te beholen

milieuverbetering worden gegeven. Dit is weer te geven volgens de drie st¡o-

tegiëen uit het NMP, te weten vermindering grondstofgebruik, energie-

extensivering en beperking von ofvol en schadeliike emissies. In Nederlond

zijn circo 30.000 grote outomoten in bedrijf. Invoering van de geen-beker-

foets, woordoor noor schotting viermolig gebruik von de bekers mogeliik is

kon een moterioolbesporing opleveren tot circo 3000 ton polystyreen per

joor.

Door isolotie von olle boilers is een energiebesparing mogeìtjk die gelijk is

oon het joorliikse elektriciteitsverbruik von 20.000 huishoudens. Het ofuol-

volume verbonden oon het gebruik von 30.000 outomoten kon met circo

5000 ton per joor worden teruggebrocht door een combinotie von mootrege-

Ien ols nuttige toepossing von koffiedrqb, meermolig gebruik von koffiebe-

kerties, gescheiden inzomeling von koffiebekers en recycìing von de metolen

uit het opporoot.

Eco-design blijkt voor Ollond konsen te bieden. Een oontol milieukundige

verbeteropties zol noor verwochting tegeliik een finoncieel voordeel met

zich mee te brengen, terwijl de prestotie gelijk kon bliivèn of zelfs verbetert.

De uitvoering von ondere opties is oon het einde von het proiect nog onze-

ker omdot deze insponningen vergen íon, en somenwerking met, cindere

octoren in de keten.
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3,4 Het gelootsmosker
Focus Veilig in Middelburg heeft 80 werknemers en een omzet von 15 tot 20

miljoen gutden per joor. Het bedriif mookt onder meer persoonliike bescher-

mingsmiddelen. Hierbij zijn loskoppen het belongriikste eigen produkt'

Doo¡noost worden o.o. persoonlijke odemholingsbeschermingsmiddelen in
een beperkt ossortiment geproduceerd. Het bedriif beschikt over een eigen

kunststof-spuitgiet- en persofdeling. Het ossortiment wordt gecompleteerd

met hondelsprodukten, zools het holfmosker von de Italioonse fqbrikont
Sposcioni. Hèt grootste ofzetkonool von Focus Veilig in Nederlond is de tech-

nische groothondel. Export zorgt voor een substûntieel deel von de omzet

van het bedrilf.

Referentie-
produkt:

ontwerp Yoor
een holfmosker

door Stevên
von der Wools

Milieu speelt een belongrijke rol in het beleid von de onderneming' In de

produktie mikt men op zuinig moterioolgebruik (ofuolreductie, recycling).

Ontwerpen worden hierop ofgestemd. De ove¡schokeling von de geperste

Ioskop, woorbil veel ofvol ontstond, noor een kunststofspuitgiet-loskop is

door een goed voorbeeld von. Men heeft expliciet Eco-design betrokken bii
' de ontwikkeling von een volledig nieuw produkt, om in brede zin eworing

op te doen met de rol von de milieu-onolyse tijdens het ontwerpen.

Focus Veilig BV mookt deel uit von de Focus Holding. Doo¡in zijn tevens
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opgenomen Focus Oogbescherming (veiligheidsbrillen) en Interlos (losoppo-
rotuur). Het monagementteom von Focus Veilig wordt gevormd door de
directeur, de finoncieel controÌler en de bedriifsleider.
De milieu- en ontwerpodvisering is in honden von Von Holsteijn en Kemno.

Stort vqn het proiect

Eco-design bij Focus Veilig drooit om een holfmoske¡ voor persoonliike
odemholingsbescherming. Doel von de onderneming is de huidige lijn han-
delsprodukten op dit gebied te veryongen door een nieuwe Iijn kwolitatief
hoogwoordige eigen produkten volgens Europese norm. Het ontwerp von
het holfmosker is eerder door Steven von der Wools - ofstudeerder von de
Technische Universiteit Delft - onder begeleiding von het bedrijf uitgewerkt
tot het conceptstodium (zie figuur). De Eco-designbegeleiding betreft de eng-
ineeringfose von het produkt, woorbij beholve mote¡ioolkeuze en techni-
sche detoilìering nog een oontol conceptuele knelpunten opgelost moet wo¡-
den.

De Eco-designbegeleiding is bii Focus Veilig niet in honden von een milieu-
deskundige en een opofie procesbegeleider/ontwerper, moor von één bege-
Ieider die op beide gebieden vele joren ervoring heeft. De begeleiding heeft
zes moonden geduurd. In die tiid heeft Eco-design verreweg het meeste con-
toct met de ofdeling R&D, die rechtstreeks onde¡ de directeur geplootst is.

Het bedrijf heeft hoost met de ontwikkeling. |uist in de beginfose is er nog te
sturen. Om te voorkomen dot een milieu-onolyse voornomelijk historische
woorde krijgt, bespreekt de Eco-designodviseur ol bil een eerste indruk vûn
resultoten, deze met het bedrijf.

Produkt- en milieu-onqlyse, innovotieruimte, prioriteiten

Produktonolyse

Bij een holfmosker zorgen stoffilters en oktieve koolstoffilters ervoor, dot de
door de gebruiker in te odemen lucht wordt gezuiverd von stof, orgonische
oplosmiddelen en ondere schodelijke bestonddelen. De filters worden bij
elkoor gehouden door een mosker, dot bovendien ols funktie heeft mond- en
neusholte von de gebruiker zodonig of te sluiten von de omgeving, dot de
lucht olleen vio de filte¡s kon wo¡den ingeodemd en dot de lucht vio het uit-
odemventiel op een comfortobele en veilige monier kon worden ofgevoerd
noor de omgeving. Secundoi¡e functies von het mosker betreffen het droog-
comfort, het odemcomfort (luchtweerstond), de esthetico in kombinotie met
de sociole functie, de reporeerboorheid en het gebruiksgemok ( op- en ofzet-
ten, instellen von de hoofdbonden, schoonmoken gelootstuk, etc.).
De filters voor het holfmosker worden gecodeerd rhet een letter en een ciifer,
die respektievelilk de oord en de mote von bescherming oongeven. p-filters
zijn bijvoorbeeÌd stoffilters, woorbil "P1" beschermt tegen grofstof, "p2,'tegen
fijn stof en "P3" tegen zeer kleine, di¡ect schodelijke/giftige stofdèeltjes.

3,4,2
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Exploded view
referentie-

produkt

,tl -''

'MÀSXÉR

Gosfilte¡s von octieve koolstofziin A (orgonische oplosmiddelen), B (onor-
gonische gossen en'dompen), E (zure gossen) en K (ommoniok). Gosfilters
met cijfercode 1 (bv. À1) ziin geschikt voor concentroties tot 1000 ppm, met
cif fercode 2 (bv. A2) voor concentroties tot 5000 ppm.
Richtlijnen voortijdige vervonging von de filters ziin niet eenduidig (40 uur
effectief gebruik of "tot men iets begint te ruiken").
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D ¡: HET GELÄATSMASKEB

Bii het ontwerp von Von der Waols, dot voor Eco-design dient ols referentie-
produkt, spelen een loge kostprijs en een oqntrekkeliike vormgeving een

belongriike rol. Het verschilt von de meeste bestoonde holfmoskers op een

oontol punten:
1. Het holfmosker von Vqn der Woqls is een zogenoomd twin-masker, dotwíl

zeggen dot vonwege het odem-comfort wordt gewerkt riret twee fllters.
Hoewel de hvin-uitvoering voor de nieuwste modellen von de concurren-
ten nu dê stondoord is, wos dit ten tijde von het ontwerp vqn
V.on der Wools (1991) niet het gevol. Een holfmosker met slechts één fil-
terpotroon wos toen gongboor.

' 2. Zowel funktioneel ols esthetisch is het storre míddendeel/tussenelementhet
belongrijkste onderdeel von het mosker. Bij ondere holfmoskers - bijvoor-
beeld von 3M en MSÀ - dient dit middendeel, ols het ol oonwezig is, uit-
sluitend voor de bevestiging von de hoofdbonden en het gelijkmotig oon-
drukken en positioneren von het gelootstuk.
Von der Wools heeft gestreefd noor het zoveel mogeliik'integreren von
verschillende funkties in dit onderdeel: het moet ook dienen ols filterhou-
der, hetbevot de inodetn- en uitodemventielen, etcetero.

3. De hoofd- en nekband oplossing von het conceptofitwerp goot uit von een
elostisch rondsnoer. Esthetisch en quq oontol onderdelen is dit een zeer
bevredigende oplossing; quo droagcomfort scoort deze oplossing loger
don de bestoonde holfmoskers. De meeste goon nl. uit von een plot, stor
"hoofdstel" op het ochterhoofd von de gebruiker en verschillende elostiek-
bonden, klemmetjes en clips om het mosker op zijn plodts te houden.

4. De frIteweerhouders vo,n het conceptontwerp hebben een bojonetsluiting
(bij onderen een schroefting) en loterole luchtgoten. Dqt lootste betekent,
dat het frontvlak von de filterweerhouder gesloten is, terwiil het bij de
concurrenten open is.

5. HeI uìtodemventiel is niet - zools bij onderen - onderoon het mosker gepo-
sitioneerd, woordoor condensvocht.op het werkstuk zou kunnen lekken,
moqr het is centroal voor de mondholte geplootst.

6. Àls optie zou het mosker verkocht worden met een transparant schermpje.

In twee opzichten lijkt het ontwerp erg op de bestoonde holfmoskers: Er
moeten standaard (Spascíani) koolñIterpatronen in worden gebruikt en de
vormgeving vonhet gelaatstuk ís conventioneel ("proven design").

trrt 94

Snuitie Volgelootsmosker
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Het holfmosker ols produkt wordt von twee konten bedreigd door mogeliike

substituten.

Aon de onderkont von de morkt is er de bedreigíngvan geavanceerde "snuit-

fes" (weggooistofkopjes, ol don niet koolpotroontje en uitodemventiel) en de

weggooíhalfmaskers von de firmo 3M. Lootstgenoemde wordt tegen zeer con-

currerende prijzen oongeboden : 35 gulden voor het hele moske¡ (is onge-

veer de prijs von de losse koolstofpotronen voor een normool holfmosker).

Aon de bovenkont von de morkt wordt het holfmosker "bedreigd" door het

volgelaatsmasker, dotook de ogen ofdekt. Volgens de normen von de

Àrbeidsinspectie is een holfmosker beslist onvoldoende ols gewerkt wordt

met bestrijdingsmiddelen en zeer fiin stof (P3-filter), en moet de gebruiker

een volgelootsmosker gebruiken.

Milieu-onolyse

Voor de milieu-onolyse von het holfmasker wordt informotie ingewonnen
vio literotuuronderzoek en expert-interviews. Voorts worden eigen metingen

verricht in het produktieproces. De onderwerpen die worden behondeld, en

de uit de milieu-onolyse voortvloeiende oonbevelingen ziin:

1, Kwolitotieve richttiinen voor minimqlisering milieubelcsting'
Àonbeveling: bespoor gewicht, pos zo weinig mogeliik verschillende mûteri-

oolsoorten toe, geefextro oondocht oon levensduur, etc.

2. Moterioolkeuze: nylon (potyomide/PÀ) versus polypropeen
(PP). voor middendeel en filterweerhouders. Het referentieprodukt bevot

nylon. Aonbeveling: neem PP. De elergie-inhoud en emissies per kg PP ziin

50o/o loger don die von nylon. Doornoost is het soortelijk gewicht 2Oo/olager,

wot voor dit produkt rechtstreeks vertoold kon worden in gewichtsbesporing

von de bet¡effende onderdelen. En PP is goedkoper.

3. Moterioolkeuze: SEBS versus PPIEPDM voor het gelootstuk.
Het referentieprodukt bevot SEBS.

Àonbeveling: neem PP/EPDM. Energie-inhoud en emissies per kg zijn ver-

moedeliik ca.2Oo/o loger. Het is 2O-25o/o lichter (s.9')' Het is compotibel
(mengboor in de ofuolherverwerkfose) met Polypropyleen. Het heeft een

hogere chemische bestendigheid (schoonmoken, levensduur) en het is per

volume-eenheid co. 25o/o goedkoper.

4. Recycling ûctieve koolstoffilters. Hoewel kool woorschiinliik één

von de minst schoorse grondstoffen ter wereld is, is hier een grote verbete-

ring mogelijk.
Àonbeveling: Recycling levert oonzienliike milieu/energiewinst op (vele

molen groter don olles wot men oon het mosker kon verbeteren). Technisch

is het mogelijk; Iogistiek (inzomelen voldoende botchgrootte) erg moeiliik'
Recycling is te reoliseren op de longe termiin, met meerdere portiien'

Àlternotief (eveneens zeer longe termiln) voor oktieve koolstof: Biofilters.
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5. Emissies en energieverbruik spuitgieten. Door het uitvoeren von
metingen wordt vostgesteÌd dot het energieverbruik per eenheid kunststof
ten gevolge von het spuitgieten een foctor viif von produkt tot produkt ver-
schilt. De spreiding von deze metingen liggen ver boven de in de literotuur
gevonden woorden. Àonbevelingen: Vermijd technisch moeilijke spuitgiet-
delen (grote wonddikte-verschillen, moeilij\e lossingen), omdot bil deze

delen veel hogere energieverbruiken voor het spuitgieten worden
gemeten/geschot. Vermiid het spuitgieten von kleine produkten op grote
spuitgietmochines (produktieplonning en - in de ontwerpfose - goede
ofstemming von motriisontwerp op mochines).

6. Optimole verspreiding en gebruik. Voor de gezondheid von de mens
heeft optimole verspreiding en gebruik von moskers een nog hogere priori-
teit don de voorgoande viif punten. Men kon zeggen dot een masker meer
rommel uít het milieu hoolt, don dot het er tijdens ziin hele levensloop in
stopt.
Àonbevelingen: Benut/bevorder het morktpotentieel (veel mensen die het
mosker zouden moeten gebruiken doen dot niet), door goede voorlichting,
oontrekkelijke vormgeving en prijs.
Bevorder het optimool gebruik door: luchtdichte duurzame opbergdoos voor
mosker in ploots von een wegwerpdoos (verlenging levensduur filters), goe-
de gebruiksoonwiizing en produktdokumentotie die wijst op de negotieve
gevolgen von het niet (deskundig) gebruik von het mosker.
In deze communicotiemix kunnen de economische gevolgen von beroeps-
ziekten ineegenomen worden. Tot nu toe heeft olleen 3M door een zeer
bescheiden begin mee gemookt. Bij ondere produkten binnen Eco-design is
het voldoende te kijken noor de doelstelling "minimolisotie von de milieube-
losting" (minimole emissies, grondstof- en energieverbruik). Bii het holfmos-
ker speelt dot ook een rol, moor "moximolisotie von de milieuwinst" is vol-
gens de Eco-designodviseur belongrijker (zie ook figuur systeemniveous,
porogroof 3.4.4).

Ontwerpproces

De Eco-designbegeleiding vindt ploots in slechts één fose von het ontwerp-
proces: de engineeringfose. Bii de Eco-designossistentie wordt de nodruk
gelegd op zoken die in dit vergevorderde stodium von het ontwikkelingspro-
ces nog goed te beïnvloeden zijn:
. Ontwerpcooching bii problemen die (mede) ontstoon door het streven

noor gewichtsreductie, rekening houdend met de oplossing von functione-
le knelpunten;

¡ moterioolkeuze-odvisering;
o odvisering ten oonzien von zoken, die di¡ect no de begeleidingsperiode

oon de orde zullen komen:
o Verpokking, gebruiksoonwiizing, etc;
o een eerste onolyse von zoken die ver no het huidige ontwikkelingstrajekt

liggen (i.c. de koolfilterproblemotiek)

De olternotieven, die door Eco-design worden bekeken, zijn aan de orde
geweest in de vorige porogroof. In het algemeen kon worden gesteld dat de
kwontitotieve milieugegevens (met nome ile emissiegegevens) uitermote

3,4,3
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beperkt voorhonden zijn bil de beschouwde deelproblemen.
Desolniettemin sloogt Eco-design erin voldoende argumenten oon te voeren

voor milieubewuste keuzes. Voor zover nu bekend zullen de Eco-design oon-
bevelingen door het bedrijf worden opgevolgd. Ten oonzien von de verpok-

king, gebruiksoonwijzing is nog geen beslissing genomen.

De somenwerking tussen Eco-design en de ontwikkelingsofdeling von Focus

verloopt prettig en efficiënt. Discussies zijn inhoudelijk. Conflictsituoties,
communicotieproblemen e.d. wo¡den niet gesignoleerd. Binnen de engi-
neeringfose heeft het hoofd ontwikkeling von het bedrilf een grote mote von
beslissingsbevoegdheid. Aon de directie c.q. het monogementteom wordt
periodiek over de voortgong geropporteerd en budgettoire zoken worden

uiteroord ter goedkeuring voorgelegd.

Het enige - woorschijnliik door tijdeÌijke omstondigheden ingegeven - mon-
co, dot door de Eco-designbegeleiding von buitenof wordt gesignolee¡d is de

(nog) onvoldoende informotie-uitwisseling tussen de ontwikkelingsofdeling
en de comme¡ciële en odminist¡otieve ofdelingen von het bedriif. Voor een

succesvolle mo¡ktint¡oductie von het nieuwe produkt is dit von cruciool
belong. Door ligt een oondochtspunt voor het bedriif.

Resultoot: milieuwinst en qndere verdiensten

Ontwerpresultoot

In de figuur op pogino 98 wordt een exploded view gegeven von het "defini-
tieve ontwerp" zools dot eind juni 1993 bekend is. Doorbii wordt de kontte-
kening gemookt, dot het hier slechts om een momentopnome goot. Het ont-
wikkelingsproces is immers nog niet ofgerond. Duideliik is te zien, dot men -
beholve de engineering - ten opzichte von het referentieprodukt ook een

oontol conceptuele zoken heeft veronderd: Het droogcomfort (constructie

von de hoofdbonden), de bedrijfszekerheid von de fÍlte¡weerhouders
(schroef- i.p.v. boionetsluiting) en de bedrilfszekerheid von de oonsluiting
von het gelootstuk op het tussenelement zÍjn verbeterd.

Om deze zoken te bereiken wos het noodzokelijk het oontol onderdelen te

verhogen. Het gewicht von het moske¡ is desolniettemin met bijno 100 grom
gereduceerd: von 288 grom noor 189 grom. Deze gewichtsreduktie von 30o/o

werd voor ca.600/o bereikt door geometrische oanpossingen (vnl. moteriooÌ-
dikte-reductie) en is voor ca. 40o/o een gevolg von de veronderingen in mote-

rioolkeuze (moteriolen met Ioger soorteÌijk gewicht).

Over de verpokking is nog geen definitieve beslissing genomen, moor er is

een goede kons dot in het definitieve ontwerp gekozen zol worden voor een

duurzome, ìuchtdichte opbergdoos in ploots von de kortonnen wegwerpver-

pokking die wos voorzien bij het referentieprodukt. Ook de gebruiksoonwij-

zing zal woorschijnliik uitgebreider zijn.

Voor de evoluotie von de milieubelasting von het definitief ontwerp wordt in
deze somenvotting volstoon met een overzicht von het mootschoppeliik
energiebeslog over de levenscyclus von mosker en filters, omdot de emissie-
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gegevens slechts op onderdelen beschikboor zijn (zie onderstoonde tobel;
GER = Gross Energy Requirement, energie-inhoud).

Behoolde milieuwinst

In hoeverre de in de tobel genoemde woorden zijn te woorderen ols ,'milieu-

verdienste" hongt sterk of von het niveou woorop men noor de milieuwinst
kijkt. Dit stoot in het onderstoonde schemo. Op het eerste niveou - milieu-
schode door moskerproduktie - is een reductie van energie-inhoud. en daarmee
samenhangende emissies bereikt van maar liefst 600/o ten opzichte von het refe-
rentieprodukt. Kiiken we olleen naor het hoogste niveou - de ideole somenle-
ving woorin geen moskers en ondere zuiveringsinstolloties meer nodig ziin -
don moeten we constoteren dot dit milieudoel volledig buiten de skoop von
het bedriit het produkt en dus de Eco-designbijdroge voor dit produkt vott.
De milieuverdienste is ols volgt te evolue¡en:

.t" 
t l
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Hierqrchieniveous bii de beschouwing von de milieuverdienste
von een mosker

PRoMISE tCO-DESIGNT ACHT vO0RBEELDEN VAN IIILIEUCERICHtE PR0DUKfONT\{IKKEL NC 99.ttt'

Niveou 6: ldeole duurzome somenlevlng
milieudoel: elimlnotie situotie woorin een Eqsker nodig is
door oplosmiddelvrije lokken en verven, ondere inrichting chemie,
veeteelt, etc,

milieuwinst: minderigeen luchtvervuiling in beroepssituoties en

voor DHZ-klussers

Nlvequ 5: mqsker + filter + gebruikers + niet-gebrulkers
milieudoel: bevorderen optimole verspreiding von het
mqsker door behoud oontrekkelijke vormgeving, goede

produktdocumentotie en verpokking
milieuwinst: minder beroepsziektes (stoflongen, neurotoxische oon
doeningen, etc.), filtering von milieuverontreinigende stoffen
in een bedreigende situotie

Nivequ 4: mosker + filter + gcbruikers
mllieudoel: bevordere¡ optlucol gebruik
door optimool droogcomfort, bedriifszekere konstructie,
betere gebruiksoonwi jzing, gebruikstijdoonduiding, etc

mlllcuwlnst: minder beroepsziektes (stofl ongen,
neurotoxische oondoeningen, etc.), filtering von milieu-
verontreinigende stoffen in een bedreigende situotie

Nivequ 3: mosker + filters
milieudoel: reductie milieubelosting
door levensduurverlenging koolstoffilters (luchtdichte
verpokking)
energie-beslogz 642,7 + 535,1 MJ / mosker + filters i
joor

Nivequ 2: levenscyclus mo¡ker
nllleudoel: reductie mllleubelosting
door optimalisotie recycling en levensduur-
verlenging mosker;
(milieu-investering in verpokking)
energie-beslog.44,7 >27,lMI lmosker / joor

Niveou 1: produktle mcsker
milieudoel: reductie milieubelosting
door gewichtsreduktie en moterioolkeuze
energie-inhoud: 41,9-> 16,9 MJ/mosker
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Voorbeeldfunctie. Àonbeveìingen oìs de gewichtsbesporing en de PP-keu-

ze zijnvan belong voor het bedrijf zelf en het referentieprodukt, moor ten
opzichte von de beste holfmoskers op de morkt is hier geen sproke von een
grote milieuwinst. Andere oonbevelingen, zools de moterioolkeuze voor
PP/EPDM in ploots von SEBS ziin wel relotief nieuw voor de bronche en zou-
den gemokkelijk tot de nieuwe stondoord kunnen uitgroeien voor de

betreffende onderdelen (bv. het gelootstuk). De milieuwinst - voo¡ het
betreffende onderdeel in de grootte-orde von 40o/o - zou in dot gevol signifi-
cont ziin, omdot het in feite goot om een "globol morket". De oonbevelingen
voor moterioolkeuze en doorbii gebruikte methodiek en gegevens zijn breed
toeposboor voor de meeste (toekomstige) produkten von het bedrijf. Door
het verbeterde inzicht in de correlotie tussen energieverbruik en het pro-
dukt/motrijsontwerp is een belongrijk onderwerp voor toekomstige bespo-

ringen geïntroduceerd.

Milieuverdienste in duurzqqmheidstermen

Verhoging produktkwoliteit. De optimole verspreiding en gebruik wor-
den gestimuleerd door het verbeterde droogcomfort (gewichtsbesporing,

hoofdbondverbetering), bedrijfszekerheid (filterhouders, ventiel), behoud
von oontrekkelijke vormgeving, loge prijs, verbeterde chemische bestendig-
heid (longere levensduur), duurzome luchtdichte verpokking en uitbreiding
von de gebruiksoonwiizing.

Verloging moterioolgebruik en sluiting moterioolkringloop. Een

gewichtsreductie von 300/o ten opzichte von het referentieprodukt is bereikt.
De technische recyclingmogelilkheden von het produkt zijn sterk verbeterd
door een reductie von het oontol verschillende moterioolfrocties (nu olle
behorend tot de PP-fomilie en doormee recycleboor). Bovendien is een oon-
zet gegeven voor het longe termijn doel von de recycling von de koolstofpo-
tronen; een doel dot ve¡uit de belongrijkste bijdroge oon het sluiten von de

moterioolkringloop kon opleveren.

Energie-extensivering en -besporing. De energie-inhoud von het holf-
mosker zelf (exclusief verpokking) is met 600/o gereduceerd ten opzichte von
het referentieprodukt. Voor overige posten in het mootschoppeliik energie-
beslog wordt verwezen noor de tobel.

Beperking schodeliike emissies. Door de vermindering von de energie-
inhoud met 6070 zijn ook de oon de produktie-energie gelieerde emissies von
CO2 (broeikosgos), CO (vnl. gezondheidsbedreigend), CH4 (broeikosgos),
SO2 (verzurend), NOx (verzurend), etc. novenont ofgenomen: Bij de produk-
tie von het holfmosker c.q. de moteriolen doorvon is geen sproke von een
geprononceerde oonwezigheid von prioritoire stoffen. Dit is uiteroord wel
het gevol tiidens het gebruik von het mosker, woor orgonische oplosmidde-
len, zure gossen en ommoniok door de oktieve koolstoffiÌters worden opge-
nomen.
De levensduurverÌenging von de filters door de luchtdichte opbergdoos heeft
noor verwochting tot gevolg, dot per tiidseenheid de emissies von de vuilver-
brondingsinstollotie ten gevolge von de verbronding von de oktieve kool
met circo 20olo worden gereduceerd.
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Verschil in energiebeslqg tussen tefetentieProdukt en Eco-designresultoot

referentieprodukt
(v.d.Woolò)
GER in MJ/moskerbeschrijvinþ

holfmosker

produktie (moteriolen en bewerkingen)

produktverpokking

ffonsport, omverpokking, etc.

qqndeel ruimteverworming en licht

subtotaal pr o duktíe en dístr ibutie

schoonmoken mosker

reparotie mosker

subtotaal gebruilsfase (excl. fiIter s)

credit voor recycling

credit voor verbrondingswoorde

s ubto t aal afdanking sfa se

totqol energiebeslog mosker excl. fllters

levensduur mosker

totaql energiekostenimosker/joo¡ excl.
filters

energiebeslog koolfilters per joor
(vervoordiging min credit verbronding)

totqal energiebeslcg mosker en
fïlteri¡ per iocr

.t " 

t I
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p.m.

< 0,1

0

- 5,5

- L,9

- 6,r

definitief ontwerp
co,
GER in MJ/mosker

16,9

L9,4

1,5

1,0

38,8

p,m.

< 0,1

50,2

- 5,5

44,7 MI

64i2,7 I|/{l/iøat

-r 9,0

30,8 MJ

t,2 joor

27,t Mllioar

508 Ml/joqr

535,1Mf/foor

1 jaar

44,7 Mlliaor
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Economische verdienste. Ondonks de noodzokelijke uÍtbreiding von het
oontol onderdelen in verbond met de kwoliteitsverbetering is de kostprijs
von het mosker ten opzichte von het referentieprodukt met L5 to| 2oo/o

gedoold, voorol tengevolge von een moterioolkostenreduktie von biino
600/o. Bewerkingskosten en kopitoolkosten (ofschrijvingen en gereedschop-
pen) ziin licht toegenomen (+100/o). De verphkkingskosten zullen bij toepos-
sing von een duurzome opbergdoos in ploots von een wegwerpverpokking
toenemen, zodot het mosker + verpokking ongeveer even duur zullen blijven
ols voorzien bii het referentieprodukt. Ànders geformuleerd, de gereoliseerde
kostpriisreduktie von het holfmosker biedt voldoende ruimte voor een - voor
het milieu gunstige - "investering" in een goede verpokking, zonder dot
doordoor de economische eisen in het gedrong komen.

Nog niet gereoliseerde produktverbeteringen. Het bedrijf onderzoekt
somen met een Engelse toeleveroncier wegen om de eigen produktie en - op
longere termijn - de recycling von octieve koolstoffilterpotronen op gong te
brengen.

Evqluatie

Het bedrijf is positief over de Eco-designbiidroge. Het produkt mookt een
goede kons oon het progrommo von eisen (incl. Europese norm) te goon vol-
doen. De evoluotie von de milieuverdienste vonuit verschillende gezichts-
punten kwom uitgebreid oon de orde in de vorige porogroof. Door kan hier
nog één involshoek oon toegevoegd worden:

Stel nu, dot olleen ol in de engineeringsfose von ieder produkt dot gemookt
wordt, door Eco-designossistentie ten oonzien von bijvoorbeeld moteriool-
keuze en gewichtsbesporing, een reduktie von energierinhoud en milieube-
losting gereoliseerd kon worden in de ordegrootte von 4O-6O0/o, don komt
doormee een milieuperspectief in zicht von veel groter belong en droogwijd-
te don tot nu toe werd oongenomen.

Nqwoord

Een holf joor no het ofsluiten von het proiect bij Focus Veilig, loat de direktie
oon Eco-design weten dot de investeringsbeslissing voor produktiemiddelen
voor het holfgelootsmosker is uitgesteld. Dit soort zoken beho¡en tot de ont-
werpersproktijk. De woorde von het project blíift dot het een voorbeeld
voimt von konstueren in fomiliemoteriolen en dot door proktijkmetingen de
literotuurwoorden voor spuitgietenergie in een nieuw doglicht ziin kornen te
stoon.

3.4.5
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3.5 Het zitmeubel
BÍj Leolux in Venlo werken circo 380 mensen. De omzet bedroogt zo'n 80

milloen gulden. De meubels onderscheiden zich door kwoliteit, design en

priisstelÌing en zijn gericht op de top en subtop von de meubelmorkt. Noost

zitmeubels worden tofels gemook

Aon de presentotie von de meubels wordt veel zorg besteed. Foto's strolen
noncholonce, vriiheid, Iuxe en levensgenot uit. De ochtergrond, de opstel-

ling en de mensen zijn met bijzonder veel oqndocht gekozen. Toch ziin de

Leolux meubels niet echt trendy te noemen. Bepoolde modellen bliiven lon-
ger don tien joor in produktie. Leolux t¡ocht Nieuwe Modernen te creëren. Het

bedrijf omschrijft deze als zitideeën met een eígen karakter. Comfortabel, func-

tíoneel en fantasievol vormgegeven noar hoge kwalíteitsmaatstaven ("laat u ver-

rassen"). Noost modeÌlen die in de liin der verwachting liggen, zools de

Yotono bonken en Dolcineo fouteuils, worden de lootste joren verrossend

vormgegeven modellen op de morkt gebrocht zoals de Divi-Divi, Pollone en

Popogeno.

Luxe fauteuils kenmerken zich door plostisch vormgegeven, compocte

sculpturen. De oogstrelende vormgeving doet niet beseffen wot er onder de

bekleding zit. Voor een koper is dit ook niet interessont, een fouteuil moet

comfo¡tobel en mooi ziin. Voor een milieu-onolyse moet echter wél bekend

zijn hoe een fouteuil opgebouwd is. De meest gongbore opbouw bestoot uit
een frome dot bekleed wordt en woorop kussens gelegd worden.

Dit frome wordt meestol vervoordigd uit hout, moor kon ook uit stooÌ, olu-
minium of kunststof gemaokt worden. Leolux mookt de meeste fromes uit
hout. De bosis von het frome bestoat uit beukehouten regels die qon elkaor
gelijmd worden. Vlokken of ofrondingen worden gemookt door multiplex,
vezelpÌoat, hordboord, koiton oftechnisch textieì te gebruiken. Het stoketsel

dot zo ontstoot wordt beptokt met schuim. Aon de lichoomsziide von de zit-

ting en.de rugleuning worden schuimsoorten ingezet die de gewenste zitei-
genschoppen opleveren. Vervolgens wordt de fouteuil bekleed, ook oon de

ziikonten en oon de rugzijde. Dot heeft te moken met de luxe uitstroling en

met het kunnen vormgeven von de fouteuii ols sculptuu¡. Tevens voelt een

bekleding rondom prettig oon. Bii Leolux spreekt men von een hoge ooi-
boorheidsfoctor.

Het ontwerpproces bij Leolux kent een strikte scheiding tussen ontwerpen

(styling) en produktontwikkelen. Het resultoot von het ontwerpen is een sty-

Iingsconcept in de vorm von een schoolmodelletie of tekeningen. Dit vorm-

concept wordt door een interne of een externe ontwerper gemookt. Hierno

mookt Leolux keuzes bet¡effende zitcomfort, rompconstructie, bekledings-

wijze, etc. Dit bepoolt het uiteindelijke ontrverp. De directeur (tevens hoofd

morketing) en het hoofd produktontwikkeling (tevens hoofdontwerper) zijn
verontwoordetijk voor de beslissingen over nieuwe produkten.

Leolux werkt niet met een formeel progrommo von eisen (pve). Er is een

wondelend pve oonwezig in de hoofden de produktontwikkeloors en bii per-
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sonen die mede het ontwerp beoordelen. De ontwerper von Leolux werkt .

doorbii met een drietol vuistregels, te weten (vrij verwoord):
o een cultureel no-ijleffect bepoolt hoe een fouteuil moet ziin (orchetypen);
o geborgenheid vroogt om{eel moteriool rondom ie lichoom;
o een fouteuil moet een luxe uitstroling hebben en een bepoolde stotus ver-

schoffen.

Het bedrijf heeft een drietol redenen voor de oondocht voor milieu:
o toekomst: milieu wordt gezien ols een ospect dot steeds belongrijker

wordt;
o ethiek: Leolux, met nome de directeur, heeft zich de vroog gesteld in hoe-

verre het bed¡ijf zich verontlvoordelijk moet voelen voor het belosten von
het milieu bij de keuze von moteriolen en produktieprocessen;

o wetgeving: Leolux wil wetgeving vóór zlin. Doornoost wil het bedrijf zo

integer mogelijk we¡ken. Stel doorbij voor dot de publieke opinie zich
plotseling richt op leer zools dot eerder gebeurde met bont.

Leolux' oondocht voor milieu goot nouw somen met de oondocht voor kwo-
liteit die de ofdelingen inkoop en produktontwikkeling hebben. Ze stellen
somen eisen oon de in te kopen moteriolen. Doornoost goot de oondocht uil
noor de leveroncie¡s zelf. Zo betrekt Leolux sinds enige tiid leer von
Scondinovische toeleveroncie¡s omdot zij - meer don de gongbore Duitse
leveronciers - mootregelen oon het doorvoeren woren om schoner te produ-
ceren.

Start vqn het proiekt

De Eco-designodvisering ligt in.honden von PLÀTO en von CML. Bij oon-
vong von het proiect is er geen gedetoilleerd ontwerp voorhonden. Om het
produktenpokket in evenwicht te houden is er echter behoefte om het fou-
teuilprogrammo oon te vuÌlen. Het Eco-designprolect krijgt don ook ols doel:
het ontwerpen von een fouteuil, op bosis von een milieuonolyse von gong-
bore ontwerpen. De directeur is initiotor en projecttrekker von Eco-design
binnen Leolux.
Het hoofd produktontwikkeling is verontlvoordelijk voor het te ontwerpen
meubel en fungeert doorbij ols dogeÌijks oonspreekpunt. Verder speelt het
hoofd inkoop een belongriike rol bij de informotievoorziening over moteri-
oolgegevens.

Milieu- en functieqnolyse, innovqtieruimte, prioriteiten

Om iets te kunnen zeggen over de milieubelosting von een fouteuil moken
de Eco-designodviseurs voor Leolux een kwolitotieve milieuonolyse von de
toegeposte mote¡iolen. Vervolgens selecteren ze milieu-oondochtsgebieden.
De selectiecriterio ziin:

o de mote von milieubelostendheid en
o recyclebaorheidvon mote¡iolen en fquteuil.
Ten oonzien von de milieubelosting von moteriolen kriigen olleree¡st de

energiecijfers en in mindere mote de prioritoire stoffen nodruk (die ols emis-
sies vrijkomen bii de produktie).

3.5.1

3,5,2
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Vele soorten
I eer...
en nog veel
meer stoffen
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PROMIsE ECo.DISICN: AcHT VooRBEEtDtN VAN MILIEUGERIcHfE PRODUKToNTWÌKKEL Nc 107



HOOFDSTUK 3

.Jt'

Eén soort chroomemissie bij leerlooien is zo'n voorbeeld. Von veel gebruikte
moterioìen bliiken echter eenvoudigweg geen gegevens voorhonden te ziin.
Don is het teom ûongewezen op een ondere werkwijze. Zo is materioolkost-
prijs ols tweede indicoto¡ voor milieubelosting gebruikt: moteriolen die veel

energie vereisen, woarbij veel ofual vriikomt en die veel emissies opleveren,
zijn in de regel kostboor. (Andersom ligt dit onders notuurlijk). Àls derde

indicotor is het gewichtsoondeel gebruikt von moteriolen in de fouteuil.

De milieu-oondochtsgebieden in voìgorde von prioriteit:
1. Bekleding

o leer: emissies bij het looiproces en kleuring; olleen verouderde gegevens

zijn bekend;
. textiel: rnoteriolen in de somenstelling, emissies bii de verwerkingspro-
cessen. Àlleen gegevens von monomoteriolen zijn bekend, die tevens ver-
ouderd zijn. Uitsproken over somengestelde stoffen zools die in de proktijk
gebruikt worden zijn niet gedoon.

2. Schuim en ondere comfortmoteriolen
o PUR: emissies, recycleboorheid en olternotieven zools cocolok, hoirlok,
wier, etc. Het bliikt longe tijd moeilijk gegevens te vinden over het herge-
bruik von PUR.

. Docron: recycleboorheid en mogelijkheid tot inzetten von secundoir
moteriool. Het inzetten von PET-flessen om Docron te moken is mogelijk.

3. Recycling / demontoge von een fouteuil;
o he¡stofferen en reporotie: dit wordt reeds gedoon moor is tijdrovend;
. terugnome en demontoge: terugnome wordt niet gedoan moor is wel
interessont in verbond met de woorde von onder ondere het leer.

4. Opbouw von de romp
o houtsoort (multiplex en in geringe mote vezelmateriool) en verduurzo-
men: met nome {e gebruikte lijmsoorten voor het somenstellen von de

romp veroorzoken problemen. Het gebruik hiervon is echter zeer beperkt;
o stool: verduurzomen, finishen (wooronder golvoniseren). Stool wordt
biizonder weinig gebruikt;
o oluminium: inzet von een zo hoog mogelijk percentoge secundoir olu-
minium;
. kunststof: inzet von kunststof delen voor de romp; zo mogelijk gerecy-

cled moteriool.
5. Verlijmen

o houtliimen: PVAc-lijmen stoon bekend ols relotief milieuvriendelijk;
o lilmen om de verschillende schuimsoorten oon elkoor te bevestigen:
meestol PUR-lijmen die dezelfde bezworen kennen ols PUR.

Functieonolyse

Een fouteuil kon worden ontlvorpen, rekening houdend met bovengenoem-
de prioriteiten. Moor dot stoot vermoedelijk goront voor commerciële mis-
lukking. De vroog is ook welke functies een Leoluxmeubel vervult voor de

gebruiker. De verwochting is dot kennis hierover de speelruimte bij het ont-
werpen von een fouteuil blootlegt. Dqorom is een beschrijving gemookt von
de Leoluxfouteuil ols functievervuller, woorbii oondocht is besteed oon het

beeld dot de morkt heeft von Leolux, de ombochteliikheid, de levensduur en

de perceptie von de gebruiker.
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Het beeld en de morkt von Leolux. Door de joren heen hebben Leolux
produkten het beeld opgebouwd von degelijkheid, duurzoomheid en hoge

kwoliteit. Leolux beweegt zich niet op de morkt von zeer trendgevoelige
meubels.

De mote van ombochtetiikheid. De meeste produktieprocessen bij Leo-

Iux zijn vril ombochtelijk zools het toepossen von snijschuim, het snijden
von stof, het nooien, het stofferen, het finishen, de houtbewerking en de

ossembloge von de onderdeÌen tot een romp. De verwerking von vorm-
schuim, een deel von de houtbewerking en de plootbewerking zijn doorente-
gen meer industriële processen.

Een hoge mote von ombochteliikheid mookt het mogelijk om wijzigingen
snel en zonder grote gevolgen voor de organisotie en de kostprijs door te voe-
ren. Industriële processen moken het mogeliik bij grote series goedkoper te
produceren.

Levensduur von Leolux meubels. Leolux meubels gaon noor schotting
tussen de 7 en 71 joor mee (vewonging door de eerste oonschoffer). In uit-
zonderlijke gevollen worden meubels ter herstoffering oongeboden no een
joor oftwoolf. Vonwege een tweede leven bii kinderen of kennissen is een

exocte opgove van de levensduur niet mogeliik. Herstofferen wordt gezien

ols een levensduurverlenþing.

De perceptie von de gebruiker zools door Leolux gezien. Een meubel
moet geborgenheid bieden, moet huiseliik ziin en een gebruiker moet zich

erin kunnen nestelen ols in een cocon. E¡ is behoefte oon veiligheid en oûn
behoud von wormtë. Met de komst von de centroÌe verworming ziin zitmeu-
belen von vorm gewijzig d. Ze zrjn minder rond, minder om de gebruiker
heen gebogen. Een meubel heeft ook minder o¡en gekregen om het hoofd
von de gebruiker of te schermen. De meubelontwerpen ziin 'losser' gewor-

den.

Leolux zelf kenmerkt zijn zitmeubeÌs ols overgestoffeerd. Er zit meer bekle-
dingsmoteriool zools leer en PUR-schuim in, don zitfunctioneel noodzokeliik
is. Het wegloten von een deel von de bekleding, bijvoorbeeld door het niet
meer tot de grond te loten doorlopen, heeft ols gevolg dot er een ondere

morkt bet¡eden wordt. Een fouteuil die niet geheel tot de grond bekleed is, de

Tuniko 896, Ioopt minder goed don de erop lijkende (zowel quo vorm ols
prijsstelling) Pinoco 891 die meer geborgenheid lijkt te bieden.

De vroog die notuurlijk direkt rilst is de volgende: "Met welke minimole hoe-

veelheid bekleding kon de huidige mo¡kt von Leolux behouden bliiven?" Dit
lilkt een interessonte ontwerpstelling. Echter in de Giocobini 926 is door de

bolvorm reeds een optimool moterioolgebruik bereikt. Doorgoon op dót pod

lijkt niet tot iets nieuws te leiden.

Het Eco-designteom concludeert uit bovenstoonde overwegingen dot er wel

degeliik speelruimte oonwezig Ís om een fouteuil te ontwerpen. De gedoch-

ten hierover zijn verwoord in een probleemstelling:

PROMISE tCO-DESIGN: AcHl VooRBEELDEN VAN l\.4 LlEUCEnlCflE PRODUKTONIW KKELINC 109



HOOFDSTUK 3 V0ORBEEtD 5: HEr ZITMEUBEL

Probleemstelling en oongescherpte ontwerpopdrocht. Àon de hond
von de milieuonolyse en de beschriiving von de fouteuil ols functieve¡vulle¡
is door het Eco-designteom een probleemstelling geformuleerd. Deze is uit-
gedrukt in de vorm von een oontol sponningsvelden:
1. Leolux meubelen bestoon uit relotief veel moteriool om de gewenste
geborgenheid te bieden. Milieuwinst wordt bereikt door moterioalverminde-
nng.
2. Om een meubel een luxe uitstroling te geven wordt de ofwerking voor een
groot deel uitgevoerd doo¡ middel von bekìeding, textiel en leer; moteriolen
die somen met schuim de milieuknelpunten von een fouteuil vormen.
3. Het noodzokelijke comfort wordt bereikt door gebruik te moken von ver-
schillende typen PUR-schuimen, die niet hoogwoordig recycÌeboor zijn en
die met bekleding de grootste milieuvervuiling teweeg brengen.
4. Bij de bouw von de romp wordt (zeer beperkt) gebruik gemookt von hout-
vezelploten die horsen en lijmen bevotten die niet milieuvriendelijk ziin. Dit
gebruik kon nog verder teruggeb¡ocht worden.
5. De opbouw von een fouteuil is dusdonig dot de meeste delen onlosmoke-
lijk met elkoor verbonden zijn. Herstoffe¡en is mogelijk moor een tijdroven-
de bezigheid. Een fouteuil is niet geschikt voor een terugnomesysteem woor-
mee milieuwinst be¡eikt kon worden.
6. De levensduur von een fouteuil is een belongrijk item in de milieuvervui-
Iing. Deze kon opgesplitst worden in technische, visuele en economische
levensduur die in het belong von het milieu op elkoor ofgestemd moeten
zrln.

Vonuit deze sponningsveÌden is een ontwerpopdrocht geformuleerd:

"Ontwerp een fauteuil die voot zovet mogelijk een oplossing bìedt voor de spon-
ningsvelden uit de probleemstelling. Mote¡ioolvermindering von het geheel
wordt beoogd, woorbij bekleding en schuim de prioriteit hebben. Het gebruik von
houtvezelploten moet zoveel mogelijk voorkomen worden, moor moet ofgewogen
worden tegen vervongende moteriolen. De fouteuil moet geschikt zijn voor terug-
nome. Dot wil zeggen dot de opbouw dusdonig moet zijn dot moteriolen weer
noor soott te scheiden zijn. Vitole delen von de fouteuil mogen niet eerder bezwij-
ken don ondere, ín verbond met de levensduu¡. De vormge.víng moet bijdrogen
oon levensduurveilenging en possen binnen het ossortimdnt von Leolux,,'

Ontwerpproces

De probleemstelling en de ontwerpopdrocht zijn gepresenteerd oon Leolux.
De hoofdontwerper von Leolux heeft tijdens de Eco-designinterventie een
eigen visie opgebouwd over milieugericht ontwerpen bij Leotux. Deze vorm-
de de bosis voor ziin ontwerpwerk.

Hij ziet drie wijzen woorqp milieuverbeteringen bereikt kunnen wo¡den:
. oonpossen von de huidige collectie. Dit betreft het doorvoeren von kleine

wijzigingen die een kleinere milieuwinst opleveren, woorbii uitgegoon
wordt von de milleugegevens zools in de oondochtspunten weergegeven

^ln;. ontwerpen met de momenteel toegepaste moteriolen en produktietechnie-
ken en doorbii rekening houden met milieu-ospecten. Dit wordt nièt

3.5.3
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gezien ols een grote uitdoging en is in wezen reeds uitgevoerd in de bol-
vormige Giocobini die olleen nog wot geoptimoliseerd kon worden;

o invoeren von nieuwe technieken en het moken von een innovotievè stop
voorwoorts.

o Hierover zegt de ontwerper von Leolux het volgende: "ln de meubelindus-
trie werkt men voor een groot deel met moteriolen met een historische
oorsprong. Kleinscholigheid en diversiteit en doordoor een ombochtelijke
oonpok zijn hier de oorzook von. Moor het ziln luist de succesvolle bedrii-
ven die zich uit de tong von de huidige wiize von produceren weten te
bevrijden (vergelilk bedriiven die houten tennisrockets produceerden en
die zijn overgegoon noor het gebruik von technologisch hoogwoordige
moteriolen en produktietechnieken met oluminium en kunststofuezels).
De kons voor Leolux bij toepossing von nieuwe technieken is dot de
ombochtelijkheid verminderd kon worden door de meest ombochtelijk
vervoordigde delen te vervongen door industrieel vervoordigde, ingekoch-
te delen."

Deze stop behoeft enige uitleg.

Industriële meubelproduktie. Leolux fouteuils worden vrij ombochtelijk
geproduceerd. Tuinmeubelen doorentegen worden bijvoorbeeld hoogst
industrieel vervoordigd en kosten een froctie von een luxe fouteuil. Ergens

moet een tussenweg zijn die het mogeliik mookt fouteuils te produceren in
grotere oontollen voor een geschikte prijs. De huidige kunststoftechnologie
zools toegepost in de outo-industrie mookt het mogelijk grote complexe pro-
dukten te produceren zools doshboords. Kunststof Iijkt doorom ols moteriool
geschikt om de tussenweg te betreden. Àlleen zijn voor het economisch
gebruik von kunststoffen grote oontollen nodig. Onzeke¡heid over de ofte
zetten aontollen mookt het lostig voor een meubelfobrikont investeringen te
doen.

Zachte en horde sector. Vonuit een ideoolgedochte kunnen fouteuils
opgebouwd worden uit een zochte en een horde sector:
o zochte sector voor comfort. In een ideole toestond zou een schuim met een

gesloten celstructuur gebruikt kunnen worden zodot dit schuim niet meer
bekleed behoeft te worden. Het kon uitgevoerd worden in felle kleurtjes,
woormee blitse meubeltjes te moken zijn;

o horde sectorvoor ondersteuning en stijfheid: nieuwe technieken kunnen
kunststofuerwerkingstechnieken zijn woormee bereikt wordt dot de och-
ter- en zijkonten von een fouteuil zo uitgevoerd of gefinished worden dot
stofferen niet meer nodig is. Uitsteeksels ols po'ten zouden geintegreerd
kunnen worden.

De ontwerper von Leolux ziet mogeliikheden in innovotieve produktietech-
nieken voor de meubelindustrie, woormee milieuwinst bereikt kon worden.
In het ideole gevol worden slechts twee moteriolen gebruikt voor de produk-
tie vqn een fouteuil. Al tijdens het project blilkt het echter niet hoolboor te
zijn een fouteuil somen te stellen uit slechts twee moteriolen.

AIs oonpok wordt gekozen om enerzijds te zoeken noor mogelilke verwer-
kingstechnieken om zo dicht mogelijk bii bovenstoond ideaolbeeld te
komen, en onderziids de milieubelosting von een referentiefouteuil te bepo-
len om vergelijkingsmoteriool te hebben.
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Links:
Fouteuil 200

Rechts:
Fcuteuil 926,

Giocobini

VOORBEELD 5: HET ZITMEUBEL

Referentiefouteuil. Om het uiteindelijke resultoot te kunnen kwontifice-
ren, wordt er een produkt gekozen woormee het nieuwe ontwerp vergeleken

wordt. Dit is het referentieprodukt. De gekozen weg zol een volledig nieuwe

fouteuil opleveren. Vergeliiking met één fouteuil heeft niet zo veel zin.
Vergelilking met olle in produktie ziinde fouteuils is echter ook niet moge-

lÍjk. Doorom is besloten twee fouteuils te onolyseren en deze zo te kiezen dot
ze model kunnen stoon voor een zo groot mogelijk deel von de Leolux fau-
teuils.

Gekozen zijn de modellen20O en926.
o Fouteuil 200, een troditionele fauteuil die reeds zeer long tot het progrom-

mo hoort, en op een troditionele wijze is opgebouwd door middel von een

houten f¡ome. Doornoost bevot de 200 bijzonder veel bekledingsmoteri-
ool en is uitsluitend snijschuim toegepost: een holffobrikoot schuim in de

vorm von ploten, dot door Leolux in de gewenste vorm gesneden wordt;
o Fouteuil 926, Giocobini genoomd, een ontwerp uit1992. Bolvormig met

relotief weinig bekledingsmoteriool. Het frome is opgebouwd uit hout.
Vanwege de vorm is er veel beukehout in het f¡ome verwerkt, co. 20 kg. De

vorm is mede bereikt door het toepossen von vormschuim: schuim dot in
een motrijs de gewenste vorm kriigt en dot compocter is don snijschuim.

Beide fouteuils zijn geonolyseerd op soort en hoeveelheid moteriool, ofvol
en energie-inhoud.

Voorol de energieverdeling heeft hierbij een grote rol gespeeld, mede omdot
gegevens over emissies niet compleet ziin verkregen. Conclusies:
o Schuim en leer kosten het meeste energie;
o de romp kost circo een kwort von de energie, m.u.v. toepossing von olu-

minium (in dot gevol ligt het romp-oondeel in het energiegebruik oon-
zidnliik hoger);

o gewichtsverschillen moken voor tronsport weinig uit;
o de biidroge von de bedrijfsvoering (electro, gos) is relotiefhoog. Dit kon te

moken hebben met de ombochteliikheid von het werk (voorol vonwege de

longe doorlooptiid);
o de fouteuils lopen in vorm erg uiteen. De hoeveelheid gebruikt moteriool

en de energie, Iiggen relotief dicht bij elkoor. In eerste instontie is gedocht
dot er een verbond zou kunnen bestoon tussen vormmogeliikheden en

moterioolgebruik woorbij ronde vormen minder moor compoctere mote-
riolen vrogen zodot per soldo het moterioolgebruik geliik blijft. Een snelle
vergelijking met ondere fouteuils loot zien dot dit niet woor is.
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fouteuil

ttll

relotief simpel

hoeveelheid
constfuctie-
moteriool

meer door omvong;
minder door
rechtlijnigheid

minder door omvong;
meer door
complexiteit

schuim

snijschuim

vormschuim

VOORBEELD 5: HET ZITMEUBEL

In tobelvorm levert dit het volgende overzicht op:

bekleding

veel leer

relotief complex weinig leer

o Het ontwerpen op het gebruik von sniischuim heeft weinig zin. Het ont-

werpen met intelligent moterioolgebruik zools verende constructies e.d.

woordoor de hoeveelheid vormschuirn verminderd kon worden zalwaar'
schijnlijk wel winst opleveren;
o de obsolute hoeveelheid energie von een fouteuil volt mee, voorol gezien

de longe levensduu¡. (Reloteert u het oon de verbrondingswoorde van benzi-

ne, don kunt u voor één fouteuil zo'n 650 km outoriiden).

Ontwerpproces. Nodot met behulp von sponningsvelden en de dooruit
volgende probleemstelling een beeld is ontstoon von de mogelijkheden von

milieuvriendelijk ontwerpen, kon het ontwerpproces oonvongen. Uitgongs-

punt is een fouteuiÌ, op industriële wiize vervoordigd, woorbii het ontwerp

uit twee delen wordt opgebouwd: een horde en een zochte sector' Voor beide

sectoren is informotie ingewonnen bij bedriiven om de mogeliikheden of te

tosten en om informotie te verzomelen over de milieu-ospecten'

Voor de horde sector is gekeken noor een polyester verwerkingstechniek,

genoomd S-RIM (= structurol reoction in moulding; bi, DSM uitgevoerd),

woorbij geen emissie von styreen optreedt. Deze wordt konsrijk geocht voor

kleine series. De kostprijs von de motrijs bliikt dermote hoog te ziin dot deze

techniek ofuolt. Opgemerkt dient te worden dot de duurste mogelijkheid
voor motriisbouw in beschouwing is genomen en dot het vermoeden bestoot

dot het goedkoper kon.

Besloten is het ontwerpproces gewoon te vervolgen en uit te goon von een

kunststofuerwerkingstechniek, die lopende het proces concreter wo¡dt. De

voorkeur goat uit noor een thermoplost. In verbond met de doorlooptild von

het projekt ziin er verder geen gesprekkenpevoerd met potentiële moteriool-

leveronciers.

Voor de zochte sector is informotie ingewonnen over een silicone die door

GEP gebruikt is op de zitting von een scooter. Dit moteriool bleek kostpriis-

technisch, milieuhygiënisch en esthetisch niet geschikt te ziin. Besloten is

doorom te ontwerpen met bekende moteriolen, zools PUR-schuimen en leer.

De ontwerper von Leolux heeft ontwerpschetsen gemookt en deze uitgewerkt
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tot tlvee concepten genoomd The Spider Who Loved Me en Eco-turtle: bijzonder
vormgegeven meubels geïnspireerd op dieren. De bosis is een kunststof kuip
woorop een kussen is bevestigd met stoffeerprofielen.
De keuze tussen de twee concepten is door de ontlverper gemookt op bosis
von ospecten ols vormgeving en schotting von de sterkte en stijfheid. De
voorkeu¡ goot uit noor de Eco-turtÌe.

Resultqot: milieuwinst en ondere verdiensten

Alhoewel de Eco-turtle niet bestoot uit twee moteriolen kon nog steeds
gesproken worden von een horde en een zochte sector.
De horde sector bestaot uit een kunststof kuip. In de kunststof kuip wordt
een verende loog geplootst die beholve voor comfort eryoor zorgt dot er min-
de¡ PUR gebruikt behoeft te worden. Àls oplossing kon gekozen worden voor
een roomwerk uit buis met doorin veren gesponnen of voor multiplex
regels. De zachte sector wordt gemookt uit PUR-schuim en leer, woorbii het
Ieer met stoffeerprofielen bevestigd wordt.

Het potroon von de bekleding is zodonig ontworpen dät een deel van het
snijofvol dot normoliter niet meer gebruikt wordt, ingezet kon worden.
Hiermee wo¡dt 10 tot 150/o extro leer bespoord. Àon het uiteinde von de

osymmetrische rug is een houten knop geconstrueerd, op de ploots woor de
leuning veel beetgepokt zol worden bij het opstoon. Hiermee wordt een slii-
togegevoelige ploots beschermd. Dit komt de hele levensduur ten goede.
De bijgevoegde ofbeelding von een doorsnede von de Êco-turtle verduideliikt
een en onder.

De milieuverdienste

Produktkwoliteit. De kwoliteit von Eco-turtle wordt even hoog geschot ols
die von de huidige Leolux produkten. De levensduurverwochting is hoog.
Het gebruik von stoffeerprofielen in de Eco-turtle leidt er toe, dot het ont-
werp eenvoudiger opnieuw te stofferen is.

Moteriaolkringloop. In onderstoonde tobel is de totale hoeveelheid
moteriool weergegeven. E¡ is een splitsing gemookt noor het moteriool
benodigd voor de romp (horde sector) en voor de bekleding (zochte sector).
Tevens is oongegeven of een moteriool hernieuwboor is. Doornoost is het
totoolgewicht per fouteuil vermeld. Ook is het totool gewicht von olle mote-
riolen somen opgenomen, inclusief olle produktieofual. Hierbij is het
gewicht von de fouteuil meegerekend, omdat recycling von de in de fou-
teuils toegeposte moteriolen nog niet ploots vindt.

Energie. De onderste rij geeft de totole hoeveelheid energie weer.

3.5.4
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Ontwerpresultoot 1: The Spider who loved me

Ontwerpresultoot 2: Eco-Turtle
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Tobel met moterioolkringloop en hoeveelheid energie.

Model 200

Romp hernieuwboor (kg)
Romp niet hernieuwboor (kg)
Schuim + Docron (kg) niet
hernieuwboor
Leer (kg) hernieuwboor
Totool hernieuwboor
Totool niet hernieuwboor
Totoolgewicht fouteuil (kg)
Totqol materiqol inclusief
produktieotuol (kg)

Totole hoeveelheid energie (Mf)

18

6

5,2

3,3
2L,3
LL,2

32,5
6L

Model 926

26

2

6,5

,1,7
27,7

8,5

36,2
42

Eco-Turtle

2,4

6,8
4,5

L,L

3,5

11,3

14,8

18,5

t334 1057

Conclusies uit de tobel:
. I)e Eco-turtle is oonzienliik lichter; ruim 55o/o lichter dcn de

referentiefouteuils.
o De niet hernieuwbore grondstoffen ziin in gewicht geliik oon

die van model 200, moor meer don die vqn model 926.
o De hoeveelheid hernieuwbore grondstoffen ziin ofgenomen met

ruim 80o/o.

. De totole hoeveelheid afvql is oonzienliik verminderd:
ruim 650lo.

o De totole hoeveelheid energie is tevens loger.

Opmerkingen:
o De totole hoeveelheid ofuol von model 200 is groot vonwege de oonwezig-
heid von ruim 4 kg stool, die in het totole proces bijno 5 mool zoveel ofuol
veroorzookt (ijzererts).
o Tronsport is meegenomen in de energiewoorden von hout, houtproduk-
ten, stûol en Doc¡on.
Voor leer en PUR zrin deze gegevens niet ochte¡hoold. Voor leer is de trons-
portene¡gie echter klein, en voor PUR verwocht de milieudeskundige dot de

tronspofienergie binnen de onzekerheidsmorge von de energie-inhoud von
PUR volt.
o Het energie-oondeel von Leolux per fouteuil bleek vril hoog te zijn.
o Indien model926 uitgevoerd wo¡dt met oluminium poten stiigt de hoe-
veelheid energie oonzienlijk.

Emissies

De emissies ziln kwolitotief beschrijvend uitgewerkt, omdot teveel gegevens

ontbreken voor een kwontitotieve onoÌyse. De Eco-turtle scoofi betreffende
emissies von chroom en formoldehyde beter. Emissie von styreen kon een
probleem vormen oìs er bil de verde¡e detoillering von het ontwerp wordt

a ' 
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gekozen voor polyester met een ondere verwerkingsmethode don S-RIM (bij-

voorbeeld hond-loy-up). Indien een thermoplost gekozen wprdt treedt er
geen emissie von styreen op.

Overwegingen bii de rnilieuonolyse

De miÌieuonolyse is geboseerd op een beperkte hoeveelheid gegevens.

Tronsport is niet voor elke fose meegerekend. Emissies, die in het olgemeen

zwoor kunnen tellen in een Ievenscyclusonûlyse, zijn slechts gedeelteliik
bekend. De enige zekerheid die oongetoond is, is dot het ontwerp energiezui-

niger is en dat er over het gehele proces oonzienliik minder moteriool nodig
is. De energiewinst is discutobel omdot een groot deel von de winst zit in de

verminderde bildroge von Leolux zelf doordot het fobricoge proces voor een

groter deel buiten de deur ploots vindt. Zondertoerekening von de door

Leolux gebruikte energie is de energiewinst circo 80/0. Von groot belong is de

kunststof woor het ontwerp uiteindeliik in uitgevoerd zol worden. Er is

bewust gerekend met de meest ongunstige kunststof die gekozen kon wor-
den, nomeliik een thermohorde¡ die zeer beperkt herinzetboo¡ is: polyester.

Indien het ontwerp uitgevoerd kon worden in een herverwe¡kbo¡e thermo-
plost, ol don niet glosvezelversterkt, zol ook hier zeer woorschiinliik milieu-
winst be¡eikt kunnen worden. Voorwoorde is weì dot moterioolherverwer-
king ploots vindt. Opgemerkt moet worden dot de totole hoeveelheid

energie von een fouteuil in obsolute woo¡de gezien niet erg groot is en ver-

gelijkboor is met de verbrondingswoorde von circo 60 liter benzine. Over de

Ionge levensduur van een fouteuil, zo'n 10 ioor, komt dot overeen met een

joorlijkse outorit von ongeveer 70 kilometer.

Àndere Yerdiensten

Tiidens het Eco-designproiect is er notuurìijk meer gebeurd don uitsluitend
het ontwerpen von een fouteuil. Uit de moteriooionolyses ziin veel vrogen

noor voren gekomen. Tevens heeft Leolux mogeliikheden gezien wijzigingen
doo¡ te voeren die milieuwinst opleveren. Hieronder worden een aontol von

deze w iizigingen verme Id.
o Inzetten von stoffeerprofielen (Leolux speelde reeds longer met deze

gedochte).
. De winst is levensduurverlenging omdot he¡stofferen vergemokkeliikt

wordt. Stoffeerprofielen blijken wel meer energie te kosten don de huidige
technieken, zelfs indien de winst in bekledingsmoteriool wordt meegere-

kend, noor schotting 20 MJ per fouteuil.
o Virgin PUR vervongen door'polyschuim' (herverwerkt schuim).
o Per fouteuiÌ ìeve¡t dit een winst op von gemiddeld 10 M] per fouteuil.

Leolux heeft een technische duurzoomheidstest geplond om nieuw
schuim te kunnen vergelijken met gerecycled schuim.

o Inzetten von secundoir in ploots von virgin ÀBS.

o Een deel von de rug von een bestoond modeì fouteuiì is uitgevoerd in ÀBS.

No testen heeft Leolux virgin ÀBS vervongen door secundoir ÀBS. Dit
betekent een energiewinst von 125.000 tot 150.000 Mf per joor.

. Kotoen vervongen door PP.
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. Voor oonzetstof en voor onderstof (woormee de onderziide von fouteuils
wordt ofgedekt) is kotoen van 280 gromlm2 veffongen door PP vaî I25
gramlmz. Per fouteuil levert dit een besporing op von circo 4 MJ.

o Materioolwinst in zittingen von PUR.
. Zittingen hebben de neiging om tiidens gebruik no verloop von tijd iets in

te zokken. Tot nu toe werd getrocht dit op te lossen door schuimsoorten in
te zetten met een hoger soortelijk gewicht. Dit blijkt echter niet te voldoen.
Een betere oplossing is de kussens bolvormig uit te voeren.

Het soorteliik gewicht von de kussens kon hiermee weer omlorg woordoor er
netto moterioolwinst is behoold. Dit levert een moterioolbesporing op die
omgerekend co. 4,5 Mf per fouteuil bedroogt.

Orgonisatorische vetqnderingen

Een oontol veronderingen kunnen oongeduid worden ols orgonisotorische
veronderingen ten gevolge von Eco-design. Eén von de belongrijkste is dot er
een bewustwordingsproces heeft plootsgevonden dot ombochteliikheid niet
hoeft somen te goon met milieuvriendeliikheid en dot industriolisering
voordeel kon opleveren.

Verder is er voorol inzicht geboden in de milieu-ospecten von huidige toege-
poste moteriolen, en eventueel toekomstig toe te possen moteriolen en tech-
nieken, woordoor milieu een rol zol spelen bii de ontwikkeling von nieuwe
meubels: Uit de vermelde reeds genomen mootregelen bliikt dit ook.
Doornoost blijkt nu dot een vrij groot deel von de energie die in een fouteuil
zit, voortkomt uit energiegebruik von Leolux zelf. Aon energiebesporing in
de fqbriek zol de komende tiid de nodige oondocht besteed worden. Tevens
heeft dit vrogen opgeroepen over eventuele nieuwbouw en optimole benut-
ting von produktieruimte. En zelfs over orbeidstijden.

. Leolux heeft tevens mensen die belost ziin met de verkoop breed geinfor-
meerd woordoor een genuonceerde stellingnome mogeliik is. Noor mening
von het Eco-designteam weet Leolux bijzonder integer met de negotieve
moor ook met de positieve milieu-ospecten van hun meubels om te goon.

3.5.5

tttl

Evoluotie

Hoewel een formeeÌ progrommo von eisen ontbreekt, is het mogelijk een
kwolitotieve toetsing op het ontwerp Eco-turtle los te loten met behulp von
de in de probleemstelling gedefinieerde sponningsvelden en de vuistregels
von de ontwerper van Leolux.

Geborgenheid. De Eco-turtle weegt oonzienliik minder don de ¡eferentie-
fouteuils. Toch geeft de vormgeving volgens Leolux en het Eco-designteam
een indruk von geborgenheid.

Luxe uitstroling. De Eco-turtle heeft circo 300/o minder stoffering. De
kunststofkuip heeft bii een goede finishing de uitstroling von een luxe fou-
teuil (vergelijk de El Nido) zodot hier oon voldoon is.
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Co¡nfort. In het ontwerp Eco-turtle is minder PUR toegepost don in de

Giocobini. Er is geen Doc¡on toegepost in de Eco-turtle. Ten opzichte von
model 200 is meer PUR.schuim gebruikt. Er is doorom ten dele oon dit spon-
ningsveld voldoon.

Constructie. Het frome von de Eco-turtle wo¡dt (optioneel) gevormd door
een polyester kuip. Hiermee kon voldoende sterkte en stiifheid bereikt wor-
den en kunnen poten en bevestigingselementen meegevormd worden. Dit
spoort onderdelen.en verko¡t de doorlooptijd. De doorlooptiid is weer von
invloed op de energieinhoud von het meubel.
Ten opzichte von fouteuils 200 en 926 is 500/o minder multiplex gebruikt;
een winstpunt.

Terugnome. De Eco-turtle is geconstrueerd op demontobiliteit. Er zijn
stoffeerprofielen gebruikt en er is geen lijm gebruikt. Ten opzichte van de

referentiefouteuils is op dit punt duidelijk winst bereikt.

Levensduur. Zowel constructief, economisch ols esthetisch wordt de Ievens-

duur gelilk geschot oon die von de huidige fouteuils.

Àfstemming op het ossortiment von Leolux. Doo¡ de ontwerper von
Leolux wordt het ontwerp Eco-turtle gezien ots een gewoogd ontwerp dot
zich bevindt op de rond von wot voor Leolux occeptobel is.

Toetsing lcnge termiin. De gebruikte gegevens geven een beeld von de

huidige stond von de milieubelosting von de Eco-turtle. De vroog die rijst is:

"Hoe zol het beeld von de milieubelosting over co. 5-10 joor uitvollen?" De

verwochting is dot de pieken in de milieubelosting ten gevolge von toxische

stoffen zulìen ofnemen. Betreffende het energiegebruik is de verwochting
dot de meeste processen en moteriolen de olgemene trend zullen volgen; de

procesindgstrie wot minder, de kleinere bedrijven wot meer.

De schotting is derholve dot de milieubelosting von de huidige fouteuils
sneller don de trend kon verbeteren (mede ofhonkelijk von de insponningen
von Leolux) en die de Eco-turtle minder snel don de trend (onofhonkelilk
von de insponningen von Leolux). Gezien het grote verschil in met nome de

hoeveelheid energie is tevens de verwachting dat de Eco-turtle ook over 5 tot
l0 joor nog milieuvriendelijker zol ziin.

Wqorde von de milieuwinst

De energiewinst die per fouteuil bereikt wordt (gemiddeld 600 M]) in de

moteriolen en onderdelen i's hoger don de energie die Leolux zelf moet toere-

kenen oon de fouteuils (340 tot 440 MJ).

De totole bereikte energetische besporing is dus ongeveer onderholf mool zo

groot ols het totole energiegebruik von Leolux. Vonuit dit oogpunt gezien is

het een zeer grote besparing.

De moterioolbesporing, inclusief het ofuol, is meer don wot een huidige fou-
teuil weegt. Dus ook hier kon gesproken worden von een grote besporing.
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Stel dot vonof vondoog olle fouteuils geproduceerd zouden worden op de
wijze woorop het ontwerp Eco-turtle geproduceerd wordt, don zol het ener-
giegebruik von Leolux met een derde deel dolen ên zol in totool minder don
de helft ofuol geproduceerd worden.

Leolux en Milieugerichte Produktontwikkeling

Àfgoonde op de door Leolux uitgevoerde octies om milieuwinst te bereiken,
kon gesteld worden dot milieugerichte produktontwikkeling bÍj Leolux goed
is overgekomen. Om het bedrijf houvost te bieden oongoonde milieu-ospec-
ten von de vele moteriolen is een notitie opgesteld woorin von olle moterio-
Ien olle overwegingen zijn opgenomen. In deze notitie is tevens oondocht
besteed oon beleidsuitspraken (bijvoorbeeld voor Àlgemeen Monogement
en Inkoop).

Ui$oering vqn het ontwerp Eco-turtle

Hoewel bij Leolux enthousiost op het ontwerp Eco-turtle is gereogeerd, is
voorolsnog besloten de ontwikkeling niet door te zetten. Hieroon liggen een
oontol foctoreri ten grondslog.
o Leolux mist op dit moment de kennis von kunststof, kunststof-verwer-
kingstechnieken en de copociteit om zich in deze technieken te verdiepen.
. De toe te possen kunststof en de toe te possen verwerkingstechniek stoon
nog niet vost.
Doorom is er over de exocte milieugevolgen nog weinig te ve¡tellen.
. Tevens is er onzekerheid over het breok-even-point von de Eco-turtle-
investeringen.
De hoge motrijskosten voor de kunststof kuip in relotie tot de seriegrootte
vormen een te hoge drempel.
o In het algemeen verlopen ontwikkelingen evolutionoir en niet revolutio-
nolr.
Kunststof wordt reeds toegepost door Leolux en stopsgewils kon de wijze von
toepossing, en doormee de ervoring, uitgebreid worden.
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3,6 De duoschommel
Speelhout produceert, verkoopt en instolleert houten speeltoestellen. Het
richt zich voomomelijk op kinderen von 7 tot 11 joor in Europo en op kinde-
ren von 10 tot 15 joar wereldwiid. Nederlond kent Speelhoutprodukten voor
kinderen vonof drie. Voor olle produktprogrommo's is hout het bosismoteri-
ool. Het bedriif in Zaltbommel heeft 100 werknemers. Voor de notionole
morkt vindt noost produktie veel ossembloge en mootrverk ploots.
Speelhout positioneert zijn produkten hoog in de morkt: hoge kwoliteit in
uitstroling, speelwoorde, veiligheid en duurzoomheid.

Speelhout begon 21 joor geleden ols eenmonsbedrijf. Sinds 1988 moakt het
deel uit von Kompon Internotionol, een Deense producent von speeltoestel-
len. Kompon bezit sinds kort ook het Àmerikoonse Big Toys. Het produktbe-
leid is gericht op een volledig oonbod voor de doelgroepen. Het initiotief
voor nieuwe ontwikkelingen ligt bii de bedrijven zelf; groen licht en budget
komen von Kompon. Doorgoons worden totole progrommo's ontwikkeld en

onderhouden. De ontwikkeling von een dubbele schommel is een uitzonde-
ring doorop.Produktprogrommo's worden ontwikkeld op bosis von een

pedogogische anolyse von de ontwikkelingsfose von de gekozen leeftiids-
groep.'Een sociool-pedogoge leidt de produktontwikkelingsofdeling. Zii
brengt kennis in die nodig is om kind en speelwoorden centrool te stellen.

Zij mookt deel uit von het monogementteom, is directeur von het produktie-
bedriif, en droogt de verqntwoordelijkheid voor het Eco-design-duoschom-
melproject.
Speelhout ontwikkelt zelfstondig, in overleg met Kompon Intemotionol.
Hout vormt het uitgongspunt bii olle ontwikkelingen. De Eco-designodvise-
ring ligt in honden von Indes en von TME.

PROMISE ECO-DESICN: ACHI VOoRBEETOEN VAN MltlEUGÊRICHTE PROOUKTONIWIKKtLING l2a
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Softwore-
gestuurde

houtbewerking

Speelhout en milieu

Speelhout mookt speeltoestellen von hoge kwoliteit. Zorgvuld,ig omgoon
met de leefomgeving is de lootste joren een wezenlijk onderdeel goon uitmo-
ken von het begrip kwqliteit. Enerzijds uit verqnfivoordeliikheidsbesef,
onderzijds ols ontwoord op toenemende morktdruk.
Voorol houtverduurzoming stoot doorbij in de schijnwerpers. Speelhout
rekent het tot zijn bedrijfsfilosofie om een niet-ofwochtende houding oon te
nemen, moor vooruit te lopen op vrogen en eisen die gaon komen.

Ook vóór Eco-dlesign zot Speelhout op dit gebied niet stil. Sinds enige tijd
wordt in nieuwe progrommo's hout olleen bovengronds toegepost. Hierdoor
kon het hout lichter velduurzoomd worden. Voorts worden sommige kunst-
stofdelen ol gerecycled. Hierbij spelen wel dilemmo's een rol, zools milieu--
problemen met houtverduurzoming versus duurzoomheid en veiligheid.
Belongrijk is dat het moederbedrijf de intentie heeft ben 'milieuverontwoord'
bedrijf te worden. Bil Kompon is de oonpok echter veel meer produktiepro-
ces- don produktontwikkelingsgericht. Kompon heeft in Denemorken één
persoon oongesteld die zich full-time bezighoudt met milieu en orbeidsom-
stondigheden in het produktieproces. Ondonks pogingen is het niet tot
somenwerking op dit punt met Kompon gekomen tiidens het Eco-design-
proiect.
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Deel von het
mogoziin

V00RBEELD 6: DE DUOSCHOMMEL

Stort von het proiect

Begin 1992 krilgt Speelhout het verzoek von Kompon Internotionol een dub-
bele schommel te ontwikkelen voor de Europese en Àmerikoonse morkt. Het
produkt moet kunnen concurreren in prijs met het'brede oonbod von
schommels op beide morkten. In eerste instontie wordt gedocht don een
seriegrootte von 1000 stuks per joor. De schommel stoot (voorlopig) Ios von
olle ondere progrommo's. Dit wordt het Eco-design onderwerp.

De opdrocht: ontwikkel een dubbele schommel voor kinde¡en von 7 tot I L

joor voor de internotionole morkt, los von bestoonde progrommors, moor
possend in het Speelhout-Kompon imogo en voor een concurrerende prijs.
Speelhout heeft hiervoor een progrommo von eisen opgesteld, woorvon de
belongrijkste punten ziin:
o Speelhout- en Kompon imogo: hoge kwoliteit op het gebied von speel-

woorde, veiligheid, uitstraling en ofwerking. De uitstroling moet een

'houtkorokter' hebben.
o Kostprijs: moximool/ 800,-.
o Levensduur: bij voldoende controle en onderhoud minimool 10 joar.

Recent is gelnvesteerd in een nieuw schommelzitje von PUR (Poly-urethoon-
schuim) en in een schommelloger. Uitgongspunt von Speelhout is dot deze

in het nieuwe produkt verwerkt worden.

Bii de stort von Eco-design is de oondocht voor milieu binnen Speelhout niet
gestructureerd. Het bedriifsbureou houdt zich onder ondere bezig met
orbeidsomstondigheden en milieu.
De dogelijkse uitvoering von het projekt ligt bij één von de tvyee industrieel
ontwerpers, hierbij ondersteund door zijn collego en de inkoper. De inbreng
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Produkt-, milieuqnolyse, innovctieruimte en prioriteiten

Om inzicht te kriigen in de bestoqnde oplossingen en om oondochtspunten
voor het milieu te kunnen voststellen, zijn de Eco-designodviseurs uitgegoan
vqn een bestoond produkt, de 'Dubbelzwooi' uit het Vqrio-Triode-progrom-
mo von Speelhout. Dit wordt het zogenoamde referentieprodukt voor verge-
Iijking.

Produktanalyse

De bestoonde schommel heeft zes deelfunctievervullers:
L. Grondveronkering (4x)

Deze zorgt voor een stobiele bevestiging von de schommel in de onder-
grond en is vervoordigd uit een þuis met verzinkte stolen ploten. Het
onker houdt het hout boven de grond woordoor het lichter verduurzoomd
kon worden.

2. Stoonders (4x)

Deze zijn vervoordigd von verduurzoomd volhout grenen.
3. Knooppunten,(2x)

De twee knooppunten verbinden de stoonders met de ligger, Een knoop-
punt is enerzijds constructief von groot belong en is onderzijds sterk bepo-
lend voor het voimbeeld en originoliteit von het produkt. Het is vervoor-
digd von gelost, verzinkt en gecoot stoal.

4. Ligger (1x)
Ook de ligger wordt gemookt von verduurzoomd grenen moor vonwege
de i;terke belosting op buiging is hij. gelomineerd. Hierdoor worden zwok-
ke punten vermeden.

HOOTDSTUK 3 v0ORBEELD 6: DE DUOSCH0MMÉL

'izon Kompon is beperkt gebleven tot de initiotie von het project en de goed-

keuring von het ontwerpconcept. Pogingen om een grotere betrokkenheid te
reoliseren tijdens'het project lukken niet.

Tijdens het Eco-designtroiect worden diverse presentoties gegeven voor het
monogementteom: directeur, hoofd produktontwikkeling, morketingmo-
noger en produktiemonoger. Deze presentcities houden het monogement op
de hoogte von de voortgong en betrekken het bij belongrijke beslissingen.

Het referentieprodukt Schommelzitie (PUR met houten inlay)
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5. Logering (2x)
De schommelkettingen worden opgehongen oon de logering, vervoordigd
vòn nylon en verzinkt stool.

6. Zitjes met ketting (2x)
De zitjes ziin vervoordigd von PUR integroolschuim met een multiplex
inlay.De kettingen zijn von verzinkt stool.

Milieuonolyse

Om de prioriteiten voor het nieuwe produkt vost te kunnen stellen zijn de
knelpunten von het referentieprodukt bepoold. Hiervoor is geen uitgebreide
LCA gemookt. De milieukundige is op een snelle progmotische monier te
werk gegoon. Àllereerst zijn er uitgongspunten geformuleerd voor duurzome
ontwikkeling (ontleend oon het RIVM)
o hondhoving von de produktkwoliteit;
o verloging moterioolgebruik en sluiting von de moterioolkringloop;
. energie-extensivering en -besporing;
o beperkingen en verwijdering schodelijke emissies.
Vewolgens is gel(eken noor:
o grote onderdelen (op gewichtsbosis), en
. sterk milieuschodeliike stoffen (met behulp von de ,zworte lijst').
Het produkt bestoot uit hout (6070), stool (320lo) en kunststof (80/o). Vonwege
hun gewichtsoondeel zijn doorom belongrijke oondochtspunten het duur-
zoom gebrtrik von hout, de chemische verduurzoming ervon en het gebruik
en de produktie von stool.
Àls sterk milieuschodeliike stoffen verdienen, noast het houtverduurzo-
mingsmiddel, de lijmen (formoldehydebosis), de cootings (pigmenten) en
het PUR (onder ondere CFK's en hergebruik) de oondocht.

No het voststellen von de milieuoondochtspunten is het zook oìternotieven
te zoeken voorbestäonde oplossingen. Deze olternotieven hebben voorol
betrekking op het moterioolgebruik von de schommel en ziin doormee
onder te verdelen in hout, stûol en kunststof. Bij detoil-milieubeoordelingen
zijn de volgende milieu-ospecten betrokken:
o materioolverbruik
. energieverbruik, woorondertronsport
o woterverbruik
¡ emissies noor lucht
o emissies noor woter
o hoeveelheid en oord ofvol.

Verbeteropties voor geïmpregneerd hout
Het teom formuleert mogeliikheden voor vermindering von milieubelosting
ten gevolge von het impregeneren:
o minder verduurzoomd ofuol doo¡ logistieke wiiziging: zogen vóór impreg-

neren in ploots von ondersom;
o impregneren vermiiden door gebruik te moken von gelomineerd kern-

hout;
o gebruik maken von Europees duurzoom beheerd hordhout (Robinio);

ttttl
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. gebruik moken von thermisch verduurzoomd grenen (met het zogenoom-

de Ploto-procedé).
Àndere moteriolen don hout zijn buiten beschouwing geloten omdat hout
ten eerste het fundoment vormt von de onderneming en ten tweede vonuit
milieu gezien een goede keus is, mits verontwoord beheerd en behondeld.

Verbeteropties voor metqol
Het teom formuleert ten oonzien von het metoolgebruik de volgende verbe-
teringsmogeliikheden:
o lichtere en dunnere constructies;
o 'schone' cootings, voorol voor verzinkte onderdelen;
. inzet von electrostool met een hoge schrootinzet en goronties voor terug-

nome.

Verbeteropties voor kunststof
Het teom formuleert voo¡ kunststoffen:
o Bij toepossing von meerdere kunststoffen moet gelet worden op de scheid-

boorheid en terugnomegorontie;
o Hetbeste is homogene, bosiskunststoffen toe te possen zools Polyetheen

en Polypropeen, en zo mogeliik hergeb,ruikte moteriolen.

Prioriteiten

Het teom presenteert bovenstoonde knelpunten en verbeteropties oon het
monogementteom von Speelhout. In die bespreking bliikt het enthousiosme
von de onderneming en de onderkenning dot soms rigoureuze veronderin-
gen nodig ziin omdot de mogelijkheden voor optimolisotie beperkt zijn. Dot
geldt met nome voor de houtverduurzoming. Tegelijkertijd is er de nodige
voorzichtigheid ten oonzien von olternotieven.
Somenvottend komen doo¡ de volgende prioriteiten noor voren:

Hout
1. thermisch verduurzoomd hout
2. hoogwoordig Europees hordhout, duurzoom beheerd
3. lominoot met 'goede' liim (kernhout of Europees hordhout)
4. optimolisotie impregneren

Metool
1.. stool met hoge schrootinzet en terugnome verzinkt stool
2. geen cooting
3. minst milieubelostende cooting

Kunststof
1. hergebruikte ltunststoffen
2. goed herbruikbore kunststoffen
3. zo homogeen mogelijke kunststoffen

Constructie
1. terugnome en design for disossembly
2. ontwerp op'iuist' moterioolgebruik en luiste produktiemethode
3. oonzet herontwerp zitting

a
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De verpokking wordt, hoewel von beìong, bii dit project buiten beschouwing
geloten.

Ontwerpproces

No de prioriteitsstelling worden de volgende fosen doorlopen:
1. uitwerken verbeteropties voor moteriolen;
2. concept ontwikkelen met constructieve verbeteropties;
3. concept presenteren en besluitvorming.

1. uitwerken verbeteropties yoor moteriolen. Àlle¡eerst steekt de ont-
werper von Speelhout, ondersteund doo¡ de inkoper en het odviesteom, veel
tiid in het verdiepen von kennis over de moterioalverbeteropties. Voor hout
vollen tijdens dot zoekproces diverse olternatieven of. Inheems hordhout is
moeilijk verkrilgboor en te duur, tropisch hordhout wordt niet betrouwboor
duurzoom beheerd, thermisch verduurzomen is nog niet kloor voor toepos-
sing, enzovoort. Uiteindelijk blijven olleen toepossing von onverduurzoomd
gelomineerd kernhout en optimolisotie von het impregneerproces ols reële

olte¡notieven over. Voor het lomineren von kernhout wordt een toeleveron-
cier gevonden met ervoring die bereid is te experimentereir.

Voor stool worden een oontol zoekocties ingezet om informotie te krijgen
over cootings, terugnome, olternotieven voor verzinken, toepossing elektro-
stool, etcetero. Tijdens de detoillering von het ontwerp wo¡dt dit verder
voortgezet. Het wordt beschouwd ols een optimoìisotie op engineerings-
niveou.

Wot betreft kunststof kiikt het teom voorol noor olternotieven voor PUR von
het zitje. Zonder extro investeringen bliiken olternotieven onhoolboor. Een

olternotief met een Ioge stuksprijs kon een nieuwe investering wellicht
rechtvoordigen. Uiteindelijk blijkt rototiegieten in te recyclen PE de beste

oplossing, woorbij tevens tegen niet ol te grote investeringen de stuksprijs
kon worden geholveerd!

2. concept ontwikkelen met constructieve verbeteropties. Zodro
meer inzicht in de moteriolen ontstoot wordt gestort met het feitelijke ont-
werpen. Het produkt leent zich uitermate goed voor een splitsing in deelpro-
blemen en deeloplossingen, die ofzonderlijk kunnen worden oongepokt.
Speelhout komt doorbii met een aontol olternotieven die met het odvies-
teom worden besproken. Doorbii ontstoon vook nieuwe ideeën en worden
grove ofwegingen gemookt von voor- en nodelen, met nome wot betreft
milieubelosting. Moeilijker ofwegingen worden door de milieukundige ver-
der onderzocht en zo snel mogelijk teruggekoppeld.

Dit deel heeft ols zwoofiepunten de minimolisering von het grondonker,

optimolisering von de stoonderdoorsnede, uitstroling en constructieve
ospecten von het knooppunt en vervonging von het zitje.

Voor het grondonker genereert het teom een oontol olternotieven. Eén rich-
ting is het'uitkleden'von het huidige onker. Dot is mogeliik door het onker
niet unÍverseel (voor olle soorten toestellen) toeposboor te moken. De onde-
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re richting is een spuÍtgietprodukt von eenvoudige kunststof, wel universeel.
Het oordige von beide richtingen is dot kostprijsbesporing en vermindering
von milieubelosting hond in hond goon.

Voor de staonders goot Speelhout in eerste instontie uit vqn ronde polen.
Hierbij ontstoot veel ofuol omdot ze gemookt worden uit vierkonte polen
van stondoord hondelsofmetingen. Zeker bij gelomineerd hout (ofuol bevot
lijm) is dot kwoliik. Doorom wordt de mogeliikheid von vierkonte polen
bekeken. Dot pokt bijzonder goed uit. Doo¡ met vierkonte polen von verge-
lijkbore sterkte en stijfheid te werken kon men uitgoon von een veel kleinere
doorsnede von het uitgongsmateriool. De hoeveelheid ofvol wordt hiermee
gereduceerd von 5070 noo¡ 100/o! Tevens worden de polen circo 300/o goed-

koper.

Speelhout ontwikkelt diverse olternotieven voor het knooppunt von stoon-
ders en ligger. Àfwegingen vinden hier voorol ploots oþ het gebied von uit-
stroling en constructie. De relotie met milieu is minder sterk omdot morke-
tingoverwegingen voor de verkoop in de Verenigde Stoten de hoofdrol
spelen. De mogeliikheid om het zitje te rototiegieten is inmiddels bekend en

'geoccepteerd' en is oonleiding voor een nieuwe vormgeving.

3. concept presenteren en besluiten. Tijdens het troiect worden diverse
presentoties voor het monogementteom gehouden. Een belongrijke is de

conceptpresentotie. Doorin worden de diverse olternotieven gepresenteerd
en ontstoot de nodige discussie over de consequenties von ve¡schillende keu-
zen.Deze worden doorom door de ontwerper von Speelhout onderzocht en
somen met iedere belonghebbende ofzonderlilk geïnventoriseerd op voor-
en nodelen. Op deze monier kon overeenstemming bereikt worden voor het
definitieve concept.

Hieruit blijkt de grote motivotie, gepoord goond met de nodige voorzichfig-
heid, von olle belonghebbenden om tot een wezenlijke verbetering te
komen. Diverse milieuvriendeliikere olternotÍeven goon gepoord met dus-
donige kostprijsbesporingen dot een keus niet moeilijk is. Àndere olternotie-
ven, zools de stoonders von gelomirieerd loriks zijn duurder moor kriigen
toch steun. Speelhout kiest uiteindelijk voor een verzinkt stolen ligger om
esthetische redenen, en omdot de Àmerikoonse morkt dot lijkt te vrogen.
Milieukundig goot de voorkeur uit noor hout. Het ontwerpproces wordt hier-
mee voorlopig ofgerond.

Voor de verschillende deelproblemen worden de volgende oplossingen
gekozen:

Grondveronkering: Een uitgekleed onker, specifiek voor deze schommel,
woorbij stool voo¡ een groot deel is vervongen door gerecycled PE.

Stoqnders: Vierkont gelomineerd lo¡iks kernhout, onverduurzoomd, tenzii
een oontol onzekerheden (leverboorheid etc.) meer problemen geven don
nu voorzien.
Knooppunt en ligger: Verzinkt (gerecycled) stolen ligger en knooppunt
geTntegreerd, zonder extro cooting.
Zitie: PE-zitje, rototiegieten.
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Resultoaû nilieuwinst en cndere verdiensten

Ontwerpresultoct
Dit Eco-designproject wordt ofgesloten met de oftonding von de conceptont-
wikkeling, in de vorm von een schoolmodel, een stuklijst en een globool
CÀD-model. Enige moonden no Eco-design mookt Speelhout een 1:1-model.
Tijdens het schrijven von dit boek wordt het getest, moor de eerste reocties
ziin zeer positief.
Het schoolmodel stoot in de figuur ofgebeeld.

Gereloteerd oon doelstellingen von het NMP kon de milieuverdienste (onder
ondere ten opzichte von het referentieprodukt) ols volgt worden onderver-
deeld:
o verhoging von de produktkwoliteit;
o verloging moterioolgebruik en sluiting von de stofkringloop;
. energie-extensivering en -besporirig i
o beperking von schodelijke emissies.

Verhoging produktkwoliteit. De huidige produkten von Speelhout heb-
ben een relotief hoge kwoliteit. Uitgongspunt bij dit proiect is evenoring von
de huidige kwoliteit met milieuwinst op ondere punteñ. In ofüvochting von
de verdere detoillering en praktiiktesten von het ontwerp lijkt dot gelukt.

Verloging noterioclgebruik en sluiting stofkringloop. Ten opzichte
vori het referentieprodukt is de schommel circo 80/o lichter geworden. Het
gewicht von hout en stool is ofgenomen en de hoev.eelheid kunststof is,toe-
genomen (met nome gerecycled PE voor het onker). In de totole keten is hoe-
veelheid gebruikte grondstof ofgenomen met zo'n 30o/o. Zo is de hoeveelheid
houtofuol die ontstoot voor de vierkonte polen olleen ol met 30%o geredu-
ceerd wonneer we ronde palen (het eerste ontwerp) ols referentie nemen.
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Àlle kunststoffen zijn gerecycled ofte recyclen. Dot geldt ook voor de (elek-
tro)stolen onderdelen.

Energie-extensivering en -besporing. Het energieverbruik in de hele
keten doolt met circo 500/0. Dot komt voornomeliik door het vermiiden von
het energie-intensieve impregneren von hout. Tevens levert de vervonging
von stool door kunststof een relevonte besporing.

Beperking schodeliike emissies. Vriiwel over de hele linie is een afnome
von de emissies be¡eikt. De belongrijkste reducties betreffen de emissies von
verbrondingsprocessen, nomelijk kooldioxyde, -monoxyde, stikstof- en zwe-
veloxyden met reducties von 25 tot 500/0. Doornoost zijn er significonte
reducties bereikt von fluoriden, koolwoterstoffen en omines noor Iucht en

zwore metolen noor woter.

Gezien de omvong von het produkt en de hoeveelheden moteriolen heeft de

obsolute milieuwinst geen relevonte betekenis voor Nederlond. 1000 schom-
mels zou neerkomen op co. 83 m3 hout per joor terwijl de omvong in Neder-

Milieukosten in de keten in guldens per schommel in het ioor
2000. Milieukosten yqn trûnsport en gebruik ziin meegenomen,
moo.Í ze ziin minder dqn 1o1o vqn die von de grondstof- en
produktiefose.

f 153

rtoT

kunststof

oorspronkelijk ontvverp no verbetering
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lond circo 300.000'mg verduurzoomd hout per ioor bedroogt. Ondonks opti-
molisoties bliift de houtverduurzoming een relevont milieuprobleem en is

het zoeken en stimuleren von olte¡notieven von groot belong. Dit proiect
droogt hieroon bij. Verder is het von belong dot de verbeterÍngen die in dit
project zijn bereikt of in gong gezet, op den duur zeer goed bruikboar voor
de hele produktronge von Speelhout, moor ook voor Kompon ofzelfs de hele
bronche.

Àndere verdiensten
Àonvonkelijk doel von dit proiect wos een schommel te ontwerpen die post
in het topsegment von de morkt, moar die zich wot prijs betreft onder in dit
segment bevindt. Dit moest mogelilk worden gemookt door een 'slim ont-
werp' en grote oontollen. Dot is zonder meer gelukt. Het produkt'scoort' op
kostprijs, uitstroling, funktionoliteit en milieu. De oonvonkelijke kostprijs-
doelstelling von / 800,- leek voorof moeililk reoliseerboor moor is uiteinde-
lijk gereoliseerd. De inschotting nu komt opl 780,-. Winst is gehoold op het
onker, de pooÌdoorsnede, en de zitjes. De uitstroling von het produkt post
volledig in het Speelhout-imogo. Speelhout zog ols eeh belongrijk resultoot
von dit proiect dot'Eco' geen synoniem is voor sooi, grijs en minimool. Wot
betreft functionoliteit (duurzoomheid, veiligheid etc.) zijn in dit project nou-
weliiks concessies gedoon, woorbij met het hout en het onker nog de nodige
proeven moeten worden gedoon.

Hoewel de feitelilke milieuwinst ol is toegelicht is het ook belongrijk te reoli-
sereir wot de directe voordelen voor het bedriif doorvon zijn. Het begrip kwo-
liteit is een wezenlijk onderdeel von het Speelhout/Kompon-imogo.
Speelhout heeft de overtuiging dot zorgvuldige omgong met het milieu bin-
nen dot begrip een wezenlijke ploots goot kriigen. De verbeteringen die met
dit produkt zijn bereikt en bereikt goon worden possen doorom goed binnen
de ontwikkelingen von Speelhout. Verder is het belongrijk dot enkele von de
bereikte voordelen ook goed communiceerbaor ziin.
Dit geldt voorol voor:
o vervonging von PUR door te recyclen PE;

o vermijding ve¡duurzomingsmiddel door gebruik von gelomineerd kern-
hout;

o minimalisering von moteriool(hout)gebruik door optimole pool-
doorsnede;

o herverwerking von olle kunststoffen.

Wot betreft het gelomineerde kernhout bestoot het gevoor dot de morkt of
de concurrent zol oonvoeren dot de gebruikte lijm voor het lominoot min-
stens zo slecht is ols het verduurzomingsmiddel. Berekeningen von de

milieukundige geven echter oon dot het lominoot een duideliike verbetering
is. Zorgvuldige communicotie en verder zoeken noor een 'goede' liim zijn
voor dit ospect doorom von belong.

Evoluctie

Zowel Speelhout, Kompon, ols het odviesteom ziin von mening dot het pro-
dukt volledig voldoet oon de verwochtingen, binnen de gestelde opdrocht en
behoudens enkele onzekerheden. Àon het eind von het Eco-design wordt
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echter duidelijk dot het Deense Kompon de opdrocht - een schommel los
von andere progrommo's - om morketingredenen niet wil doorzetten. De
internotionole introductie von de schommel wordt uitgesteld tot int¡oductie
von een heel nieuw progrommo voor dezelfde leeftiidsgroep.

Hoewel dit een tegenslog is (von het type dot zich wel voker voordoet in pro-
duktontwikkeling), geeft het Speelhout de kons om het produkt op kleine
school (in Nederlond) te introduceren. Zodoende kon ervoring opgedoon
worden met de nieuwe ospeclen ervon, zools de betrouwboorheid von loriks-
leveronties. Speelhout wil bii het nieuwe progrommo de uitkomsten von
Eco-design in elk gevol ols uitgongspunt nemen voor het totole progrommo.

Het proces von milieugerichte produktontwikkeling volgens deze Eco-

designoonpok toont voor olle betrokkenen oon dot er mogelijkheden ziin
voor significonte verbeteringen die goed reoliseerboor zijn en tot een in olle
opzichten oontrekkelijk produkt kunnen leiden. De speciole stotus von het
prolekt en externe ondersteuning en stimulering hebben doortoe biigedro-
gen. Verder blijkt de keuze om eerst de olgemene moterioolproblemen en -

mogelijkheden te inventoriseren en doorno de constructieve ospekten zeer
goed werkboor voo¡ dit produkt en woorschilnlijk voor olle Speelhout-
produkten. Tildens het prolect komt ook noor voren dot keuzes tijdens
milieugerichte produktontwikkeling niet zijn los te zien von strotegische
keuzes von het bedrijf.

De toekomst
Speelhout heeft voor zichzelf no dit prolect de volgende octiepunten gefor-
muleerd: I

o Er goot een brede inventorisotie von milieuknelpunten von hun produk-
ten plootsvinden, feitelijk en in de morkt. Door moeten doelstellingen en

" strotegieën uit voortkomen hoe door de komende joren mee om te goon.
o Speelhout zol met het resultoot von dit prolect binnen de Kompon-hol-

ding krochtig het voortouw nemen op het gebied von milieugerichte pro-
duktontwikkeling.

o Het nieuwe internotionole progrommo voor kinderen von 7 tot 11 joor
wordt ontwikkeld met deze 'Eco-schommel' ols uitgongspunt. De termijn
woorop dit gebeurt stoot nog niet vost.

o Vooruitlopend op dit progrommo neemt Speelhout in overweging de Eco-

schommel door te ontwikkelen en op kleine school te introduce¡en.
o Ontwikkelingen speciool op het gebied von olternotieven voor hout imp-

regneren, zullen verder worden onderzocht, nouwlettend gevolgd en zo

mogeliik gestimuleerd.

PROMISE ECO'DESIGN: ACHT VOORBEELDEN VAN MILIEUCERICHIE PRODUKfONTWIKKELINC 1 35
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3,7 Het doshboord
Nethe¡londs Cor B.V. ofwel NedCor is de enige Nederlondse serieproducent
von personenouto's. Op moment von schrijven worden er per ioor tussen de

80 en 100.000 outo's von de Volvo-40O-serie geproduceerd. Op hetzelfde
moment wordt NedCor sterk gereorgoniseerd. Vqnof de tweede helft von de

ioren negentig goot het bedriif ook ioarliiks 80 tot 100.000 Mitsubishi's
moken. NedCor werkt een investeringsprogrommo of von drie miliord gul-
den. Het bèoogt doormee oon het einde von de negentiger joren tot de

modernste outoproducenten von Europo te horen. In nouwe somenwerking
met Volvo Zweden werkt NedCor op dit moment oon de ontwikkeling von
een geheel nieuw Volvo-model. Het Eco-designproiect heeft betrekking op

het doshboord von deze nieuwe Volvo.

NedCor heeft in het verleden ol veel aondocht oon milieubewuste produkt-
ontwikkeling besteed. In het koder von Project Goes zijn 130 outo's gesloopt

om ervoring op te doen met het selectief demonteren en scheiden von mote-
riolen. Diverse onderdelen zools de spoiler en de bumper zijn reeds geheel

herontworpen met het oog op een verhoogde milieuvriendeliikheid. Diverse
onderdelen zools deurponelen en de underbody-cooting ziin met levenscy-
clusonolyses doorgelicht. De CFK's zijn inmiddels geheel verdwenen en er

wordt ol enkele kilo's herverwerkt moteriool toegepost.

Het Eco-designproject heeft slechts gedurende een holf joor invloed op de

ontwikkeling, terwijl het gehele ontwikkelingstroject meerdere joren duurt.
Aon het eind von het project wordt ontwerpfose 2 ofgesloten. FIet resultoot
kon beschouwd worden ols het definitieve ontwerp, hoewel detoils nog
gewijzigd kunnen worden. De ontwerp- én milieuodvisering ligt in honden
von bureou Pré.

Stort von het proiect

Bij de stort van het prolect is ol enkele honderden miljoenen guldens besteed

oon de ontwikkeling von een eerste prototype von de nieuwe outo in fose 1.

Dit betekent dot reeds veel ontwerpbeslissingen genomen zijn en dot betrek-
kelijk weinig veronderingen mogelijk liiken. Doornoost beïnvloedt Eco-

design slechts een deel von het ontwikkeltroject von de nieuwe Volvo.

De orgonisotie vût het doshboordprojekt is comptex. Meer don 25 personen

von verschillende bedrijven en notionoliteiten zijn direct bet¡okken bii de

ontwikkeling von het doshboord. Vele onderen indirect. Het project wordt
gestuurd door een zeer streng oongehouden plonning die niet veel speel-

ruimte Ioot. NedCor reduceert de totole ontwikkeltiid nomelijk sterk ten

opzichte von vorige modellen. Eco-design heeft hoofdzokelijk werkcontocten
met de ofdeling Product Engineering (ir. Peters, kunststoffen- en milieuspe-
ciolist).

Het doshboo¡d is gekozen ols voorbeeld. Het is de bedoeling om de ervoringen
die in dit project worden opgedoon ook op ondere onderdelen toe te possen.
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Ook bij het eerste ontwerp von het doshboord zijn ol tol von ervaringen op
het gebied von het milieubewust ontwerpen toegepost. Zo is het oontol
kunststofsoorten sterk teruggedrongen met het oog op de herverwerktboor-
heid en is het gewicht reeds oonzienlijk teruggebrocht. De moteriolen ziin in
vriiwel olle gevollen goed te scheiden. Woor mogelijk, is voorzien in de toe-
possing von herverwe¡kte kunststof.

Functieqnolyse, milieu-onqlyse en prioriteiten

In het proiect wordt veel oondocht besteed oon het onoÌyseren von de
milieubelosting von het huidige ontwerp en eventuele olternotieven. De
werkwijze en de belongriikste resultoten worden hie¡ summier beschreven.
De Eco-designodviseur heeft volledig inzicht in het nieuwe doshboordont-
werp. Het zol echter begrilpeliik zijn dot dit boek geen constructie- en vorm-
details bevot.

Functie von het doshboord. Een doshboord heeft vele functies. Esthetiek,
veiligheid, ergonomie, comfort en geìuiddemping spelen olle een grote rol.
Het is voor de bestuu¡der het meest zichtbore deel; het bepoolt voor een
groot deel het imogo von de outo. Bifoonrijdingen obsorbeert het schokken.
Het moet instrumenten en het ventilotiesysteem oúdersteunen. Voorts biedt
het opbergruimte.

Het progrommo von eisen is don ook zeer uitgebreid; het bevot meer don
100 pogino's tekst en figuren. In totool omvot het doshboord ongeveer 150
verschillende onderdelen. Het weegt ongeveer 12 kilo, dot is dus slechts een
klein deel von het totole voertuiggewicht.

3,7,2
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Milieu-onolysemethode. Bij de milieu-onolyse wordt het principe von de
levenscyclusonolyse (LCÀ) toegepost. Door gebruik te moken von softwore
kunnen deze onolyses veel sneller don gebruikeliik worden uitgevoerd.
In een LCÀ worden olle processen vonof de grondstofwinning tot en met de
ofuolverwerking geonolyseerd. Àlle emissies die in deze processen optreden
en olle grondstoffen en energiedrogers worden somengenomen tot een longe
lijst von zogenoomde milieu-ingrepen. Op bosis von deze lijst wordt vervol-
gens met behulp von weegfoctoren de milieu-ingrepen somengevoegd tot
klossen von milieu-effecten. Die klossen worden gebruikt ols beoordeliúgs-

. criterio:
o Vermesting
o Ozonloogoontostihg
o Uitputting von schqorse grondstoffen
o Ecotoxiciteit
o Energieverbruik
o Broeikosefféct
Q Verzuring
o Hoeveelheid vost ofuol
o Smog
. Humone toxiciteit

Deze clossificotie is ontwikkeld door het Centrum voor Milieukunde von de
Universiteit Leiden. De odviseur gebruikt het computerprogrommo Simq-
Pro 2.0 om snel onolyses en grofieken te moken. SimoPro is door PRé ontwik-
keld. In dit progrommo zijn veel publiek beschikbore doto opgenomen von
de meest gongbore moterialen. De dotobose wordt oongevuld met specifieke
doto von NedCor en hoor toeleveronciers. Moor nu eerst een korte toelich-
ting per klosse.

Vermesting (Eutrophicotion)
Fosfoten en ook de bij Verzuring genoemde stoffen zorgen voor een overbe-
mesting von de bodem. Hierdoor dreigen monoculturen te ontstoon; plon-
ten die op orme grond gediien verdwiinen. In het woter ontstoot een over-
moot oon olgengroei.

Ozonloog oontosting (Ozon loyer depletion)
De ozonloog bevindt zich op grote hoogte. Hoewel ozon een zeer schodelijke
stof is, heeft het de nuttige eigenschop het ultroviolette licht te obsorberen.
Dit UV-licht is een vorm von stroling die zeer schodeliik is voor floro en fou-
no. Voor de mens is een verhoogde kons op huidkonker het dominonte pro-
bleem. De oontosting wordt veroorzookt door CFK's en ondere chloorhou-
dende orgonische stoffen.

Uitputting von grondstoffen (Exhoust of row moteriols)
Deze klosse geeft de uitputting von schoorse grondstoffen oon, zools ener-
giedrogers en sommige metolen. De mote vqn schqde wordt geboseerd op nu
bekende reserves van elke grondstof. Simopro neemt de energiedrogers op in
een oporte klosse.
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Ecotoxiciteit (Ecotoxicity)
Deze klosse wordt somengesteld uit de woorden voor oquotische ecotoxici-
teit voor woter en terrestrische ecotoxiciteit voor de bodem. Beide geven
schodelijkheid von emissies oon voor plont en dier.

Energie (Energy)

Deze klosse bevot het oontol Megofoule thermische energie dot verbruikt
wordt gedurende de hele levenscycìus. Hierin wo¡dt ook de energie-inhoud
von grondstoffen von de grondstoffen verrekend, voor zover dit oÌie of gos

betreft.

Broeikoseffect (Greenhouse effect)
In deze klosse worden de gossen somengenomen die de uitstroling von infro-
¡ood licht tegengoon. Tot de gossen behoren CO2, methoon en CFK's.

Hierdoor wordt de wormtebolons von de oorde verstoord en kunnen kli-
mootveronderingen ontstgon.

Verzuring (Àcidificotion)
Zwoveloxiden, stikstofoxiden en ommoniok veroorzoken verzuring von de

bodem. Plonten, en voorol bomen op zondgrond, zijn gevoelig voor dit effect

:Tj:::tt 
hogere zuurgrood enkele giftige stoffen in de bodem worden opge-

Vost qfvol (Solids)

Totole hoeveelheid vost ofuol in de ÌevenscycÌus, dot no ofuolverwerking
overblijft.

Smog
Smog ontstoot door stikstofoxiden en koolwoterstoffen in combinotie met
zonlicht. Het uit zich in een te hoge ozonconcentrotie. Het is schodelijk voor
mens, dier en plont. Het veroo¡zookt nu ol schode oon londbouwgewossen.

Humone toxiciteit
Deze klosse bevot die emissies noor woter, lucht en bodem die giftig zijn
voor de mens:.zwole metolen, moor ook veel orgonische stoffen.

Beholve deze CML-clossificotie gebruikt de Eco-designodviseur ook een door
Pré ontwikkeÌde Eco-indicotor. Deze indicotor geeft één getol voor olle
milieu-effecten.

Milieu-onalyse
Bij de oonvong von het proleçt wordt snel duidelijk dot men op bosis von
eerdere ervoringen ol een min of meer optimole en in hoge mote recyclebore
constructie heeft ontwikkeld. De enige onzekerheid in de moterioolkeuze is
een onderdeel woorvoor een houtvezelmoteriool wordt gebruikt. Gedurende
het project bliikt de fobrikont von dit moteriool volledige inzoge in de

milieu-effecten te willen geven. Bovendien bliikt men inmiddels qon een

veel milieuvriendeliike.r proces te werken. Dit proces is ook doodwerkeÌijk
gedemonstreerd.

Het is bekend dot het gewicht von een outo-onderdeel meestol een belongrii-
ker ihvloed op de milieubelosting heeft don de oonmook von de onderdelen

PROMISE ECO-DESIGNT ACff VOORBEETDEN VAN M LltUcERlCflt PRoDll(lONl\! (KËLINC 141



HOOFDSTUX 3

tt.. 144

zelf. Elke kilo voertuiggewicht leidt immers tot extrû rolweerstond en extro
energieverbruik bii het occelereren. Gewichtsreductie heeft doorom een zeer
hoge prioriteit.

Bij de onolyse von de ventilotiekanolen doet zich de vroog voor ofde kono-
Ien beter kleiner kunnen worden gemookt met het oog op gewichtsbespo-
ring, of juist groter om het energieverbruik von de ventilotor te reduceren.
Deze vroogstelling leidt tot een noder onderzoek noor de relotie tussen elek-
triciteitsverbruik en emissies. Het bliikt dot de elektriciteitsvoo¡ziening relo-
tief veel brondstof kost in een moderne outo. Tevens bliikt de ventilotor één
von de grootste eÌektriciteitsve¡bruikers te ziin. Het optimoliseren von de
ventilotiekonolen zou dus ook tot een vrii grote brondstofbesporing kunnen
leiden.

Bij een eerste onolyse von de milieubelostingen von de diverse onderdelen
wordt dit beeld bevestigd. De produktie von de onderdelen wordt vergeleken
met de emissies ten gevolge von het doshboordgewicht en die ten gevolge
von het elektriciteitsverbruik von de ventiloto¡. In figuur 1 zijn de bijdrogen
von deze foctoren oon de diverse milieuproblemen weergegeven. Duideliik
blijkt dot de onderdelenproduktie op de meeste criterio een ondergeschikte
rol speelt. Àlleen de ofvalproduktie en de ecotoxiciteit zijn relotiefbelong-
rijk. De ecotoxiciteit wordt veroorzookt door een relatief hoge formoldehyde-
emissie bij de produktie von één von de moteriolen.

Figuurl geeft de biidroge von de doshboordproduktie, het elektriciteitsge-
bruik en het doshboordgewicht oon de diverse miÌieuproblemen (op bosis
von de uitkomsten von het opgestelde energiemodel). Ozonloog en
Uitputting schoarse grondstoffen ziin wel in de onolyse betrokken, moor
doorvoor werd geen bijdroge oon deze effecten geconstoteerd.
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Figuur l: Biidroge von dc produktie, het elektriciteitsgebruik en
het gewicht oon de diverse milieuproblemen.
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Omdot gewicht en elektriciteit een belongriike rol spelen in de milieubelos-
ting von de de hele levenloop, wordt in Eco-design veel oondocht besteed

oon de ontwikkeling von een nouwkeurig energiemodel.

Het computermodel kon de invloed von een extro kiÌo voertuiggewicht en

von een extro Wott elektriciteitsverbruik berekenen. Een probleem doorbii is

de onbekendheid von het gedrog von de gebruiker. Het rijgedrog en de

bediening von de ventilotor hebben veel invloed op het energieverbruik. De
Eco-designteom heeft zich zoveel mogelijk geboseerd op de zogenoomde
ECE-cyclus voor rijgedrog. Voor het gebruik von de ventilotor is gebruik
gemookt von (theoretische) gegevens von NedCor.

Met nome de invloêd von het etektriciteitsverbruik is veel groter don oÌge-
meen wordt.gedocht. De invloed von het gewicht is wot lager don gedocht.
Het bliift echter een belongriike foctor. De resultoten kunnen ols volgt wor-
den somengevot.

Elke kilo extrq yoertuiggewicht veroorzoqkt een extro brondstof-
gebruik von tenminste 5,25liter. Elke Wott elektrisch vermogen
extro yeroorzqokt een extra brondstofgebruik von tenminste 4
liter brcndstof.

Deze ciifers hebben betrekking op het totool oontol kilometers die een Volvo
tiidens zijn leven oflegt. De onzekerheid ten oonzien von het consumenten-
gedrog is noor eerste berekening plus of min één liter in beide gevollen.
(De berekeningen zijn op conservotieve oonnomes gestoeld. Meer gedetoil-
leerde berekeningen von NedCor no het ofsluiten von Eco-design vollen
indrukwekkender uit. Zo bÌiikt de woorde 5,25 l/kg groter te zijn, de sprei-
ding ols gevolg von het enkelgewricht von de bestuurder twee liter te zijn in
ploots von één, en ook de elektriciteitsofhonkelijke brondstoftoenome hoger
uit te vollen).

Prioriteiten
Op bosis von de onolyses geeft het Eco-designteom met nome prioriteit oon
gewichtsverloging en elektriciteitsbesporing. Doornoost krijgt het toepossen
von heryerwerkt moteriool oondocht, tenzij dit tot gewichtsvermeerdering

leidt. Deze prioriteitstelling wijkt ofvon de oorspronkeìiike, die toch voorol
gericht is op gewichtsbesporing en recycling.

Ontwerproces

Gezien het ontwerpstodium en de complexiteit von het ontwerpproces heeft
Eco-design zich terughoudend opgesteld ten oonzien von het voorstellen von
concrete ontwerp-oonpossingen. Eco-design heeft zich voorol gericht op het

beïnvloeden von keuzen en het oongeven von prioriteiten. De presentotie

von de eerste milieuonolyse zet de betrokken ontvverpers oon tot het door-
voeren von een oontol veronderingen. De tekenoor-constructêur brengt op

vele plootsen gewichtsbesporingen oon, met nome door het oonbrengen
von goten in de niet-zichtbore delen. De wonddikte von de onderdeìen wordt
met 80/o teruggebrocht. Dit kon door op enkele punten verstevigingen oon te
brengen.
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Noo¡ oonleiding von de onoÌyse worden de ventilotiekonolen geoptimoli-
seerd. De konooldiometer wordt niet groter, moor scherpe bochten en res-

tricties wo¡den geëlimineerd. De verminderde drukvol geeft een grote bespo-
ring op het elektriciteitsgebruik von de ventiloto¡.

Noost deze verbeteringen speelt het milieu-ospect een ¡ol in tolloze bespre-
kingen over ondere ontwerpdetoils. Er wordt vrij vook gesproken over de

vroog of een bepoold onderdeel in herverwerkt kunststof kon worden uitge-
voerd. In een ontwikkelingsproject komen voortdurend nieuwe gegevens

beschikboor, woordoor er regeÌmotig ontwerpwijzigingen worden voorge-
steld. In enkele gevollen zullen deze wiizigingen juist tot gewichtsverhoging
Ieiden.

In onde¡e gevollen wo¡den moterioolcombinoties voorgesteld die de herver-
werkboorheid sterk ongunstig zullen beïnvloeden. Het project heeft enkele
molen helpen voorkomen dot keuzen gemoakt worden die de milieubelos-
ting verhogen. Zools eerder opgemerkt, we¡kt een leveroncier von houtvezel-
moteriool oon een oonzienlijk schoner produktieproces. Het teom heeft de
steÌlige indruk dot de ontwikkeling von dit nieuwe proces mede door het
Ecodesign-project versneld wordt ingevoerd.

Resultoot: milieuwinst en onilere verdiensten

Het.doshboord mookt sìechts een klein deel uit von het totoolgewicht von de

outo. Een outo met een milieuvriendeliik doshboord is dus nog geen milieu-
vriendeliike outo. Een doshboord is door zijn complexiteit wel een interes-
sont onde¡deel. De bovengenoemde verbeteringen kunnen ook worden toe-
gepost op ondere outo-onderdelen. Dit zol op ìongere termiin welÌicht het
belongrijkste resultoot von het project ziin. Zo goot de elektriciteitsonolyse
een spin off opleveren voor olle elektrische en electronische componenten in
de outo. De grootscholigheid von de outoproduktie mookt echter, dot ook
kleine verbeteringen oon slechts één onde¡deel tot zeer aonzienlijke bespo-
ringen kunnen leiden in obsolute zin.

Milieuverdienste
In totool is het gewicht von het doshboord met ongeveer 1,8 kg (von de 12)
gereduceerd. Doornoost is het elektriciteitsve¡b¡uik in de outo met 12 wott
gereduceerd door een betere vormgeving von de ventilotiekonolen. In totool
leveren deze twee verbeteringen een brondstofbesporing op von 55 liter per
outo over de geheÌe levensloop. Uitgoonde von een joorproduktie von
100.000 stuks, is dit 5.5 miljoen liter b¡ondstof. Over een termiin von S ioor
is dit 27.5 miljoen liter. De moterioolbesporing beloopt 900.000 kilo (voor-
nomeÌiik kunststof) over een holf milioen outo's. Het oontol verschillende
kunststoffen is nog iets gereduceerd en bij de voorgestelde ontwerpwiizigin-
gen is herverwerkboorheid bewookt.

3,7,4
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Figuur 2:
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De emissies over crlle levensfosen ziin ruim 300/o verminderd, met nome ten
gevolge von het logere brondstofgebruik. Bij deze berekening is de invloed
von de produktie, het voertuiggewicht en het elektriciteitsverbruik ten gevol-
ge von de stromingsweerstond in de ventilotiekonolen meegerekend. In de
figuur ziin de emissies von het oude en nieuwe ontwerp met elkoor vergele-
ken. De hoogste woorde is steeds op 1000/o geschoold. De ecotoxische emis-
sies zijn nog sterker teruggelopen. pit wordt veroorzookt doo¡ de eliminotie
von een formoldehyde in één von de produktieprocessen.

Noost de gereoliseerde winsten ziinnog een oontol verbeteringen in onder-
zoek. Deze kunnen tot een nog veel grotere winst leiden:
o verbetering van de ventilotorregeling;
o vermindering von de leidingverliezen iloor dikkere kobels;
o gewichtsbesporing door een kunststof met een hoog soortelijk gewicht
(PVC) te veryongen door een lichtere moterioolsoort.

De potentiële winst von deze verbeterÍngen is 100 tot 200 liter brondstofbe-
sporing over de gehele levensloop von de outo. Wellicht het belongrijkste
resultoot is het voornemen om het hele elektrische-systeem nog eens kritisch
onder de loep te nemen . Zowel in de elektriciteitsopwekking ols in het eìek-
triciteitsverbruik liiken nog veel verbeteringen te reoÌiseren.

Overige qspecten
Het is mogeliik gebleken het doshboord oonzienlijk milieuvriendelijker te
moken zonder de functionoliteit oon te tosten. Het terugdringen von de stro-
mingsverliezen in de ventilotiekanolen heeft vermoedelijk ols voordeel dot
het ventilotiesysteem ook minder geluid produceefi. Voor de consument
leveren de gereoliseerde ontwerpverbeteringen een brondstofbesporing vûn
ongeveer 100 gulden op. Voor de producent ziin er geen kostenverhogingen
moor -verlogingen omdot er op moteriool wordt bespoord.
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Evoluotie

Het Eco-designproiect heeft oongetoond dot donkzij een zorgvuldige oiolyse
belongrijke milieuwinsten te boeken zijn in een doshboordontvyerp, zelfs ols
bil dot ontwerp reeds veel milieu-overwegingen een rol hebben gespeeld.

De belongrijkste bijdroge is het geven von inzicht in de oorzoken von de
milieubelostingen. De eerste snelle onolyse, die mogelijk is door de beschik-
boqrheid von softwore, geeft zokelijke en feitelijke informotie over de
milieu-effecten in de gehele levenscyclus. Deze informotie motiveert ontwer-
pers vonof het begin om gewicht en elektriciteit te besporen. Gedurende het
proiect is de milieu-onolyse steeds biigesteld en verfijnd. Met nome het ener-
giemodel heeft een belongrijke rol gespeeld.

NedCor werkt thons qon een nog verdere verfijning von het energiemodel en
onolyseert met nqme het elektriciteÍtsverbruik. Het lijkt mogelilk oon de
hond von de nieuwe inzichten nog belongriike brondstofbesporingen te
reoliseren.

Het ontwikkelen von outo-onderdelen geschiedt onder zwore tijds- en kos-
tendruk. Elk ontwerpteom heeft bepoolde kostprijsdoelen die von te voren
vostgesteld ziin. Wij hebben voorgesteld om doornoost ook milieudoelen
vost te stellen. Deze zouden voor een outo kunnen worden uitgedrukt in
gewicht- en elektriciteitsverbruikdoelstellingen omdot hiermee voor een
groot deel de milieubelosting wordt bepoold. Het zou nog beter zijn om een
echte eco-indicotor te ontwikkelen. Deze indicotor zou ook gebruikt kunnen
worderi om uit verschillende moteriolen te kiezen. Bij Volvo Zweden is door
reeds een oonzet toe gedoon. Ook NedCor doet hiermee ervoring op.

Binnen NedCor is ol een grote mote von milieubewustzijn oonwezig. Men is
ol gewend om milieubelostingen in de ontwerpofwegingen te betrekken. Het
Eço-designproiekt heeft duideliik geprofiteerd von dèze mentoliteit. Er is
steeds grote interesse voor de resultoten von de Eco-designonolyses en men
speelt octief in op de dooruit ofgeleide inzichten. Deze positieve houding
werkt zeer produktief en wederziids inspirerend.

3,7,5
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3.8 De gaskookploot
Grote merken stoten stêeds meer hun eigen speciolistische gostechnologie of
en goon over tot het inkopen von goskookploten die volledig geossembleerd

ziin. Hierdoor neemt de vroog noor private labelprodukten toe. ETNÀ wil
blijven produceren en doormee een sterke positie op de Europese privote-

lobel morkt goon verwerven. ETNA wil zich profileren ols producent von
kwolitotief zeer goede kookploten. Door design en techniek wil het bedriif
zich von de concurrenten onderscheiden. Het milieu moet doorbii ols uníque

sellíng poÍnt goon gelden.

ETNÀ telt momenteel 70 werknemers, woorvon 6 werkzoom op de ontwikke-
lingsofdeling. Alle onderdelen voor ETNÀ-goskookploten worden vervoor-
digd door Europese toeleveronciers. De goskookploten worden onder eigen

noom of ols private label-apporotuur geleverd. Doornoost brengt ETNÀ

onder eigen noom hondelsprodukten op de morkt zools koelkosten en

ofzuigkoppen.

Het onderwerp voor Eco-design wordt het lopende herontwerp von een privc-

fe lobel vierpits goskookploot. Het betreft hier een vriistoond model dot
momenteel leverboor is in verschillende uitvoeringen: 9eëmoilleerd stool,

roestvoststool en met of zonder occessoires ols vonkontsteking en ofdekkop.

Stort von het proiect

Bij de stort von het proiect bestoot er geen systemotisch beìeid op het gebied

von milieu. Milieugerichte produktontwikkeling is nieuw voor ETNÀ'

Erwordt binnen het bedrijf een Eco-designteom gevormd met doorin de

directeur, het hoofd produktontwikkeling & operotions, het hoofd morke-

ting, een inkoper en drie stofleden von produktontwikkeling. Met ncime het

rol vqn Inkoop is belongrijk. ETNA kriigt veel produktonderdelen toegele-

verd en zol milieugerichte produktontwikkeling voorol kunnen sturen mid-

dels zijn inkoopbeleid.

De externe Eco-designodvisering is in honden von Eiok, een ontwerpbureou

dot reeds een relotie heeft met ETNÀ, en Bureou B&G, een milieu-odviesbu-
reou. De odviseurs storten niet geliiktildig; het duurt even voor het milieu-
buro meedraoit. Tijdens het proiect wordt het bedriif met een overnome-

kwestie geconfronteerd. Beide hoperingen beÏnvloeden de gong von zoken

in het project.

Àls referentieprodukt kiest het teom een goskookploot type 12.30. Zodra de

milieudeskundige meedrooit voert hii een globole milieuonolyse uit op

grond von informotie en procesgegevens die door ETNÀ en de odviserend

ontwerper worden verzorgd. Hierin wordt de gehele levensloop von de gos-

kookploot bekeken: grondstofwinning, produktiefose, gebruiksfose en

ofdonkfose. De milieuproblemen von de goskookploot worden belicht von-

uit drie involshoeken: Moteriool, Produkt en Proces. Ieder von deze invols-

hoeken levert verbeteropties. Holverwege wordt een 'milieudog' georgoni-
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seerd wqorbii de Eco-design milieu-onolyse en verbetervoorstellen worden
gepresenteerd.

Functie- en milieu-onclyse, innovotieruimte, ptiotiteiten

Behoefte- en fr¡nctieonolyse. Het bereiden van worme mooltijden in
huishoudens is veronkerd in culturlr en trqdities en heeft notuurlijk te
mqken met gezondheid en welbehogen. Dot ieder huishouden de beschik-
king heeft over een kooksysteem is don ook vonzelfsprekend. Voor het berei-
den von de wqrme mooltijd stoon een aontol kooksystemen ter beschikking:
De goskookploot, de elektrische kookploot, de inductiekookplaot, de kero-
mische kookploot en eventueel de mognetron. De verwochting is dot boven-
genoemde kooksystemen duideliJk verschillende milieubelqstingen veroor-
zoken.

3.9,2
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Exploded view

Het Eco-designteam heeft zich moeten beperken tot de volgende uitgongs-
punten:
o koken op gos is energiezuiniger don elektrisch koken;
o gos leidt tot minder emissies noor lucht don elektrisch koken;
o gos leidt tot hogere belosting von het binnenmilieu met restgossen ols CO,

CO2, NOz, NO^ en woter;
o rendementsverbeteringen von de gosbronders Ieiden tot een ¡eductie von

emissies noor lucht en binnenhuismilieu. Bii ETNÀ bestoot interesse in
een vergelijkende milieu-inventorisotie von kooksystemen. Dergelijk
onderzoek volt echter buiten het kode¡ von Eco-design.
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Een goskookploot heeft noor schotting een eerste levensduur von 15 loor.
Doorno volgt vook nog tweedehonds gebruik. En derdehonds. De totole
leüensduur kon doorbij oplopen tot 30 joor. Hii bestoot uit een behuizing,
een montogebok, vier bronders met gosleidingen, pondrogers en een oontol
knoppen. Onderdelen von de behuizing (die bestoot uit een vongschool, een

rondprofiel en eventueel een ofdekkop/spotscherm), wo¡den vook geëmoil-

leerd of zijn von roestvaststool. Voor kookploten worden hieroon occessoires

toegevoegd, zools een elektrische vonkontsteking.

ETNÀ produceert verschillende goskookploten, voor de hele mo¡kt. Het kon
geen sober produkt zonder voriotiemogeliikheid op de morkt brengen.
Binnen Eco-design zol de o.ondocht don ook worden gericht op een goskook-
ploot in olle uitvoeringsvormen incli,rsief occessoires.

Milieuonolyse
Vonof het moment dot de miÌieudeskundige goot meedrooien richt het teom
de oondocht op de zoken die intuitief het zwoorst wegen. Dit zijn:
op de eerste ploots het energieverbruik von de bronders,
op de tweede ploots het emoilleren von de vongschool en pondrogers, en

op de derde ploots design for disossembly.

ion het totole energiegebruik tijdens de levensduur von de goskookploot,
komt 98.5 7o voor rekening von de bronders. In de gebruiksfose wordt in L5

ioor noor schotting zo'n 32.500 MJ verbruikt tijdens het koken, terwiil oon
totole energie voor de produktie von het gostoestel zo'n 500 M] benodigd is.

Hetzelfde geldt voor de energiegebonden emissies, wooronder CO2 en NO*.
ETNÀ beschikt over veel kennis en ervoring op het gebied von brondertech-
nologie. Het stelt dot de ontwikkeling von een nieuw type bronder onderholf
tot twee joor in beslog neemt. Dit kon niet binnen de Eco-designproiecttild
gereoliseerd worden. De Nederlondse keuringseis voor het effectief bronder-
rendement is 500/0. In de proktijk komen de goede Nederlondse merken
hoger moor verbetering is zeker reolistisch te noemen. De milieudeskundige
adviseert besporing op het gosverbruik in de gebruiksfose ols essentiële ver-
beteroptie te beschouwen voor de middellonge termijn. Voorts odviseert hij
ETNÀ tenminste de NO*- en CO2-uitstoot von de b¡onders vost te stellen om
ooit loter te kunnen meten of er een ¡eductie in de uitstoot behoold wordt.

Met betrekking tot het emoilleren geeft ETNÀ oon over te weinig kennis te

beschikken om de milieubelosting eryon te kennen. Het teom verwocht dot
no de bronders de geëmoiÌleerde onderdelen het meest milieubelostend zijn.
Om gericht noor een olternotief te kunnen zoeken voert ETNA een tempero-
tuurmeting uit, woaruit blijkt dat de vongschool en pondrogers een tempe-
rotuur von 500"C moeten kunnen verdrogen. Mote¡iolen (kunststoffen en
metolen) die bestond moeten zijn tegen zulke hoge temperoturen, worden
oltiid voorzien von een dekloog en voorofgoond dooroon gebeitst. Met

'nome dit beitsen is miÌieubeÌostend. De odvise¡ende industrieel ontwerper
doet een onderzoek noor emoil en emoilleerprocessen. Hil stelt processche-

mo's op van de grondstofbereiding voor het emoilleren (= fritten) en von het
emoilleerproces zelf. Er zijn verschillende emoilleerprocessen, die verschillen
in milieubelosting. Het ontlverp von onderdelen (ofrondingsstrolen en der-
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woordig vulmiddel. Het geëmoilleerde metool wordt verhit in een oven.
Tijdens het smelten bezinkt het metool, terwijl het emoil en ondere veront-
reinigingen blijven drijven. Deze bovenloog, de sloklqog, wordt ofgeroomd
en onder qndere gebruikt in de wegenbouw. Het bliikt dot er de lootste ioren
veel verbeteringen in het emoilleerproces gemookt ziin. In eerste instontie is

dit gebeurd om de kostprijs te drukken, moor het betreft ook milieuverbete-
ringen. Moderne emoilleerbedrijven gebruiken energiezuinige ovens, geslo-

ten procesgongen, ofzuiginstolloties en wotergordijnen om het contoct von
schodelijke stoffen met het buitenmilieu te vermijden.

Omdot olle kookploten von ETNÀ typische ossemblogeprodukten zijn, heeft
ETNÀ op het gebied von disossembly voldoende kennis in huis. ETNÀ ver-
wocht dot in de toekomst produkten teruggenomen moeten worden, woor-
door disossembly belongrijk wordt.

Prioriteiten
Om te komen tot prioriteiten worden ee¡st verbeteropties (zinvolle mogelijk-
heden voor verbetering) vcior het referentieprodukt geinventoriseerd. Hierbij
wordt een verdeling gemookt noor moterioolgebonden, produktgebonden
en procesgebonden ve¡beteringen. Sommige verbeteropties blijken zeer
proktisch te zijn en op kortä termijn in produktie te kunnen worden geno-
men.

De moterioolgerichte verbeteropties zi jn:
. toepossen secundoire grondstoffen en moteriolen;
. inzetten von monomoteriool;
o beperken von de gebruikte toeslogstoffen;
o ofstemmen von moterioolgebruik op de levensduur;
o optimoliseren von het moterioolgebruik.

De produktgerichte ve¡beteropties ziin:
o mogelijk moken von eenvoudige reporotie;
. optimoliseren vqn onderdeeldemontoge;
o ôptimoliseren von de produktlevensduur;
o eenvoudige reiniging mogeliik moken.

Tot slot de procesgerichte verbeteropties:
. kiezen von grondstoffen die op schonere wijze ziin gewonnen;
o kiezen von moteriolen die op schone wiize zijn geproduceerd;
o kiezen v'on schone processen bij vervoordigen von de produktonderdelen.

Sommige verbeteropties ziin zéker reoliseerboor en wel op korte termijn. Bij
ondere is de hoolboorheid of de milieuwinst nog niet duidelilk.
De opties met een zeker resultoot:
o de montogebqk vqn het referentieprodukt is vervoordigd uÍt verzinkt

stoolploot dot slecht te recycÌen is. Dit moteriool moet vervqngen worden.
Tot de opties behoren vervongen door secundoir oluminium (= herver-
werkt oluminium) of geheel wegloten von de montogebok;

o de elektrische ontsteking kon vervangen worden door een keur oon
olternotieven, von hondoonsteker tot piëzo-elektrische ontsteking. Hierbij
moet opgemerkt worden dot het duu¡dere morktsegment, de doelgroep
von ETNA, oÌtijd om een elektrische ontsteking vroogt;
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o ETNÀ wil het produkt terug goon nemen. Door gebruik von popnogels is
het produkt echter slecht demontobel, vondoo¡ dot de popnogels ve¡von-
gen moeten worden door een systeem woorbij het produkt gemokkelijker
te demonteren is;

o de ofdekploot voegt functies toe oûn het produkt. De ofdekploot is te ver-
beteren door het demontobel en herbruikboor te moken. Doornoost moet
het mogelijk ziln de ofdekploot op wens te leveren;

o voor het rondprofiel wordt gedocht oon de toepossing von kunststofof
plootstool om zo moteriool te besporen;

o de gietijzeren pondrogers moeten òf ontworpen worden op zuiniger mote-
rioolgebruik, òf von een onder moteriool gemookt worden. Er wordt
gedocht oon bondstool. Dit is goedkoper en lichter. Of het ook minder
milieubelostend is, is nog niet zeker;

o door kleine oonpossingen in de motrijs von de vongschool te moken, kon
moteriool bespoord worden. Een nieuwe motrijs ontwikkelen is te duur en
vergt teveel tijd. De vongschool kan gemookt worden von RVS of geëmoil-
leerd stool.

Bij de moterioolkeuze heeft de ofdeling morketing een zwore stem.
Ongebeitst RVS scoort uit milieu-oogpunt beter don emoil. Bovendien is het
gunstig voor de producent dot de morge op RVS-produkten hoger is. Het
nodeel von RVS is, dot de kleurmogeliikheden beperkt zijn;
o moterioolbesporen bij de gosleiding;
o bevorderen von de herkenboorheid von de moteriolen.

De opties met een mogelijk resultoot zijn:
o een olternotiefsysteem voor de pondrogers (integrotie von pondrogers

en vongschool);
o optimoliseren von het brondersysteem;
o kijken noor een milieuvriendeliiker kleurenscolo.

Bepoolde kleuren vergen schodeliike of milieubelostende kleurstoffen.

Ontwerpproces

Noost de milieu-informotie en de prioriteiten die doorop zijn geboseerd, zijn
kostprijs-, constructie- en morketingbeslissingen bepolend voor de uiteinde-
Iiike vorm von het produkt. Op kritische momenten binnen het ontwerppro-
ces worden ofwegingen gemookt om tot een mix von produktkwoliteiten te
komen. Een goed voorbeeld hiervon is de montogebok. Het milieubelong
von het in z'n geheel wegloten ervon mog duideliik zijn, moor met het oog
op kostprijs is het minstens zo interessont. Toch heeft het wegloten van de
montogebok voeten in oorde. Voordot de definitieve beslissing genomen
wordt, wordt bepoold of wegloten de stiifheid von de kookploot niet onher-
stelboor oontost en of er een nieuwe montogewijze kon worden gevonden
voor de overige onderdelen oon de goskookploot. In het gevol von de mon-
togebok heeft de milieuprioriteit "wegloten" zelfs geleid tot nieuwe inzichten
in de produktopbouw von de kookploot en deze wordt nu ook met succes in
ondere kookploten toegepost.

3.8.3
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Noost bovengenoemde factoren, speelt ook de foctor tijd een olles bepolende
rol in het ontwerpproces. Vook richt het bedrijf hoor produktontwikkeling
op een bepoold evenement of introductiejoor. In de situotie von Eco-design
bii ETNÀ is ols voorwoorde gesteld dot binnen de tijdsduur dot Eco-design
oon het bedrijf'verbonden is, de milieuverbeteringen zo mogelijk in het ont-
werpproces worden gereoliseerd. Eerder is beschreven dot is ofgezien von het
optimoliseren von de bronders, cle belongrijkste milieuprioriteit, omdot de
gemiddelde ontwikkelingstijd von nieuwe bronde¡s zo'n twee joor in beslog
neemt.

Bovengenoemde voorbeelden geven een indruk von het krochtenspel dot
zich binnen het produktontwikkelingsproces voordoet. Het resultoot von dit
Eco-designproiect moet gezien worden ols uitkomst von een dynomisch ont-
wikkelingsproces woorin de milieu-involshoek ols leidrood heeft gefun-
geerd.

Ontwerpoverwegingen
In het huidige produkt is het rondprofiel von gelokt oluminium extrusiepro-
fiel. ETNA geeft in eerste instontie de voorkeur oon het gebruik von kunst-
stof extrusieprofiel, dot niet gelokt hoeft te worden. Er komen hiervoor d¡ie
kunststoffen in oonmerking, te weten PP (polypropyleen), PC (polycorbo-
noot) en ABS. ÀBS volt of omdot dit minder goed te herverwerken is.

Loter wordt olsnog ofgezien von een kunststof rondprofiel omdot het kunst-
stof wit kleurt bij kleine buigrodius. Dit zou onzichtboor gemookt kunnen
worden door het kunststof te lokken, moor dot is weer milieubelostender.

Er wordt besloten de montogebok te loten vervollen. Hierdoor wordt de

vongschool geheel door het rondprofiel ondersteund. Om de stijfteid von
het profiel te vergroten worden ter versteviging ribben in het ontwerp opge-

nomen. Het bliikt mogeliik het rondprofiel te rolvormen. Bij rolvormen
wordt eerst de hoofdvorm uit stoolpìoot geponst, inclusiefde goten, inkepin-
gen en sleuven. Vervoìgens wordt de pìoot gezet. Door gebruik von deze

techniek ziin zeer complexe vormen mogelijk. Doornoost hoeft het moteri-
ool niet nobewerkt te worden.

ETNÀ ontwikkelt zelf een nieuwe verpokking. Omdot uit de verpokkingsin-
dustrie verschillende geluiden komen over de keuze tussen korton en poly-
styreen, houdt ETNÀ bij ziin keuze rekening met het goede milieu-imogo
von korton.

Inbreng morketing
Bii drie milieuprioriteiten is de uitsprook von de ofdeling morketing
gewenbt. Op de eerste ploots moet morketing gehoord worden over het
dilemmo: kiezen we bij het vervoordigen von de vongschaol voor het milieu
en dus voor RVS, of voor de klont en dus voor emoil? Als morketing voor
emoil kiest, moet er contoct gezocht worden met een vooroonstoond emoil-
leerbedrijf om de minst milieubelostende techniek toe te possen. Morketing
dient op de tweede ploots een uitsprook te doen over de elektrische oonste-
ker. De vroog is nomelijk of het voor de morkt occeptobel is dot dit ontste-
kingssysteem weggeloten wordt. Tot slot moet de ofdeling besluiten of de

ofdekkop weg kon bliiven.
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De gesprekken monden uit in het oonbieden von beíde vorionten voor de

drie onderdeÌen.

Onderoonzichten referentieprodukt en
resultoot

Resultoot: nilieuwinst en ondere vetdiensten

Ontwerpresultoot. Het eindresultoot von de produktonhvikkeling is een
vriistoonde vierpits goskookploot. Een flink oontol milieu-opties zijn door-
gevoerd.

Milieuwinst, kwolitotieve beschriiving. In het nieuwe produkt zijn de
volgende verbeteringen ten opzichte von het referentieprodukt oongebrocht:
. de montogebok is weggeloten. De bronders, bronderpijpen, en dergeliike,

worden oon de vongschool opgehangen. Dit Ìevert een behoorìijke mote-
riooìwinst op;

. twee bronders ziin een holve slog gedrooid, woordoor de bronderpijpoon-
sluiting dichter bij de hoofdgosleiding komt te liggen. Ook dit heeft een
moterioolbesporing tot gevolg;

o de hoofdtoevoerleiding wordt oon de rechterkont geplootst, hierdoor
Ioopt de leiding in een rechte lijn noor de goskroon in ploots von met
bochten. Ook dit brengt een moterioolbesporing teweeg;

o de netvoeding von het oansteeksysteem blijft, omdot blijkt dot de doel-
groep von ETNÀ hie¡ in de regel specifiek om vroogt. Er is een genormoli-
seerde controsteker opgenomen woordoor het netsnoer opnieuw gebruikt
kon worden;

o de qfdekplqot bÌijft. De glos- of oluminiumploot wordt echter niet meer
vostgelijmd oon het profiel wot de mogelijkheid tot disossembly verbetert;

o Er ziin geen popnogels of ondere moeiliik losneembore verbindingen
gebruikt;

o vonuit morketing is besloten de vongschoal zowel uit RVS ols geëmoil-
leerd stool te moken;

. het rondprofiel wordt in 1 mm gerold stool uitgevoerd in ploots von in
oluminiumextrusie, woordoor een moteriqolbesporing bestoot.
Het materiool wordt echter wel gepoedercoot;

3.8.4
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ProtoÇpe von het ontwerpresultoot
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. de pondrqgers worden in bondstqol uitgevoerd. Emoilleren kqn niet ver-
meden worden, moor er wordt wel moteriool bespoord;

o er wordt gebruik gemqokt von knoppen, die voorzien zijn von een moteri-
oalcodering;

o door gebruik te moken von moderne emoilbereidingstechnieken en
moderne emoilleertechnieken, zol bij de geselecteerde toeleverqncier het
moteriool- en energieverbruik en de emissie oon lucht en woter vermin-
derd worden.

¡ ETNÀ kiest voor een kortonnen verpokking. Voor de globole milieubeoor-
deling is ook de verpokking oon de milieudeskundige voorgelegd, ol volt
dit niet onder líet Eco-proiect.

De milieuwinst zit dus niet in het gebruiken of onhvikkelen von nieuwe tech-
nologie, moor in moterioolpreventie en het kiezen voor minder milieubelos-
tende rnoteriolen en produktieprocessèn. Terwijl niet iedere verbetering op
zich een klopper is, is in het totool toch een behoorlijke milieuwinst geboekt.
Alle kleine beetjes helpen.

Milieuverdienste in duurzoomheidstermen
Voor de presentotie von de milieuverdienste wordt gekozen voor een onder-
verdeling in vier cotegorieën. Deze zijn de kwoliteit von het produkt, moteri-
oolkringloopospecten, energiegebruik en schodelijke emissies. Deze zijn
geboseerd op de milieudoelstellingen von het NMP (=notionool milieube-
leidsplon).

Verhoging produktkwoliteit. Bij de kwoliteitsverhoging ols milieuver-,
dienste goot het met nome om optimole levensduur èn reporeerboorheid.
Uitgegoon is von een gemiddelde levensduur von 25 joor. Levensduu¡-
verlenging betreft voorol de elektrische ontsteking: dÍe vormt immers de

zwqkste schokel. Verder is levensduurverlenging bii de goskookploot geen

doelstelling geweest. De optimole levensduu¡ von energie- en/of verbruiks-
opparoten kon immers ook levensduurverkorting inhouden door voort-
schrijdende rendementsverbeteringen. De reporeerboorheid is toegenomen
door de disossembly-mootregelen.
Bij een produkt als de goskookploot is bii het bepolen von een optimole
levensduur de prognose voor het energierendement von belong.

Energie-extensivering en -besporing. De energie-inhoud von het ont-
werp is met ongeveer 25 %o ofgenomen ten opzichte von het referentiepro-
dukt (tenminste 70 MJ). Er is met nome moteriool bespoord op de montoge-
bok (63,5 Ml) en gosleidingen (-6,5 MD. Op de gemookte moteriaqlwinst
moeten de energie-intensieve¡e bondsfolen pondrogers in mindering wor-
den gebrocht (+14,5 MJ).

Verloging moterioolgebruik en sluiting stofkringloop. Een oontol
onderdelen von het produkt is onders gepositioneerd, woordoor moteriool
bespoord wordt. Een ander onderdeel is geheel verdwenen: de montogebok.
De totole moterioolbesporing ten opzichte von het referentieprodukt is 300/o

(wot neerkomt op 2,5 tot 3 kg).
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Buizenlcy-out, referentieprodukt (onder) en resultoqt (boven)
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De recyclemogelijkheden von het produkt zijn verbeterd. De mote von her-
gebruik is niet goed in gewicht of gewichtspercentoge uit te drukken. Bij het
ontwerp von de nieuwe kookploat is de qondocht met nome uitgegoon noor
eenvoudigere en betere moterioolscheiding no ofdonking. Er wordt gekozen

voor schroeF¿erbindingen: porkers in ploots von popnogels. De economische
herwinboorheid kon worden verbeterd door geëmoilleerd stool te substitu-
eren door RVS.

Of en in welke mote meer hergebruik zol plaotsvinden is olhonkelijk von de
inzomel- en verwijderingsstructuur en prijsstellingen voor secundoire mote.
riolen over enkele decennio.
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Beperking schadeliike emissies. Door de keuze von gunstiger emoil-
technieken is de uitstoot von toxische emissies beperkt. Deze Ís niet gekwon-
tificeerd. De energiegebonden emissies bij de produktié von de kookploot,
wooronder CO2, CO, NO* en SO2, ziin gereduceerd met een kwort.

Àndere verdiensten
ETNÀ heeft voorcfgoond oon het Eco-designproject nouwelijks milieugerich-
te produktontwikkeling toegepost. In de loop von het proiect rookt ETNÀ
steeds enthousioster over milieugerichte produktontwikkeling. Om het item
milieu ols Unique SeIIing Point te goon honteren is de verbetering von de gos-
kookploot niet ingrijpend genoeg. Doorvoor moeten de bronders immers
verbeterd worden. Wel heeft de aonpok geresulteerd in een kosten¡eductie.
Eco-design heeft voornomelijk geresulteerd in het op gong brengen von een
mentoliteitsverondering bii ETNÀ.

Evoluotie

Het project heeft oongetoond dot de stoppen in de Eco-designprocedure bij-
drogen oon het milieugericht produktontwikkelen. Bij een milieugerichte
oonpok is het nodig veel informotie te verzomelen, voordot keuzes gemookt
kunnen worden ten oonzien von het definitieve ontwerp; dit kon remmend
werken op de produktontwikkeling.

Gesteld kon worden dot het eindprodukt oon de verwochtingen von olle por-
tijen voldoet en misschien wel boven de verwochtingen uitsteekt. ETNÀ heeft
in hoor huisorgaan mETNAdruk, dot zii naar hoor belongrijke klonten
stuurt, een ortikel gewijd oon Eco-design. Hierin komt'voornomelijk noor
voren wot het Eco-designproject veronderd heeft in het produktontwikkelen
in het olgemeen. Ook in hoor bedrijfsfolder mookt ETNÀ melding von Eco-

design.

De succesvolle ofronding von dit project stimuleert ETNA verder te goon met
milieugericht produktontwikkelen. In nieuwe projecten wo¡den de milieu-
eisen integrool overgenomen.

Voorofgoond oon de stqrt von Eco-design werkten ETNÀ en het ontwerpburo
ol joren somen. Het Eco-designproirlct heeft bij het ontwerpburo het inzicht
gegeven, dot:
o olle ofdelingen von een produktiebedrijf bewust moeten ziin von de

invloed die ze hebben op de milieubelosting von het produceren;
o het mogelijk is om Ico-design op eenvoudige wiize in te þossen in het

notionole produktontwikkelingsmodel;
o industrieeì ontwerpers zelf een octieve rol moeten innemen om informatie

boven tofel te krijgen op bosis woorvon milieukeuzen gemookt kunnen
worden.
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Conclusies
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Conclusies zijn er te over, de ocht projekten overziend.
We hebben ze onderverdeeld in:
o morkt
o technologie
. mens en orgonisotie
a economre
Moor eerst enkele olgemene bevindingen.

Algemeen

Milieugericht ontwikkelen plootst milieu in een zenuwcentrum von de

onderneming. Ontwikkeling communiceert von noture met veel bedrijfson-
derdelen: inkoop, marketing, logistiek, olgemeen monogement, bedrijfs-
bureou en dergelijke. Eco-design loot zien dot milieu hier ziin weinig þenij-
denswoordige rol kwijtrookt von bewoker en grensrechter. In ploots von een

beperking of verbod genereert milieu nu richtingen voot velnieuwing. Het

wordt een motor.

Het zal u niet verboosd hebben dot er grenzen zijn oon de invloed von pro-

duktontwikkeling. De techniek is long niet oltijd voorhonden voor gewenste

verbeteringen. De morktsituotie loot in de regel nog geen drostische pro-

duktwijzigingen toe, de publieke opinie is soms eenzijdig gericht en de eigen

bedriifsmotivotie stoot vook nog in de kinderschoenen.

Ook door de Eco-designteoms is in milieu-opzicht niet be¡eikt wot theore-

tisch mogelijk is. Moor hoewel de produkten sterk verschillen in complexi-
teit, morktsituotie en milieugevolgen, is in vrijwel olle gevollen het monoge-

ment goondeweg overtuigd gerookt von de honteerboorheid von het

onderwerp.

Bedrijfskundig gezien is milieugerichte produktontwikkeling een vorm von
innovotie. De Eco-design interventie-oonpok betekent op mûot gesneden

beÇeleiding von zo'n innovotieproces. Stondoordiseri4g zol op weinig
enihousiosme kunnen rekenen. Op moot gesneden consultoncy is één

mogeliikheid. Een goede entrepreneur in een onderneming kon echter zelf
ook zo'n veronderingsproces storten en op gong houden. Hij wordt in dit
gevol geholpen door de brede mootschoppeliike overtuiging dot de milieu-
problemen diepgoonde wijzigingen vereisen.

Om te kunnen overleven, zullen Europese bedriiven de komende decennio

moeten innoveren en werken oon hoogwoordige kwoliteit. Deze economi-

sche noodzook loopt porollel met de mondiole keuze voor duurzome ontwik-
keling. Milieugerichte produktontwikkeling combineert beide. MPO zol ols

eigen involshoek doorom een zelfstondige ploots moeten kriigen in de

milieuproblemotiek.
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MET-methode. De coördinotoren von het Eco-designprogrommo hebben
goondeweg een methode beschreven inzoke:
o clossificering en prioriteitstelling von milieu-ospecten voor ontwerpers;
o oonpok von milieuknelpunten in een produkt;
o presentotie von de milieuresultoten voor ontwerpers en bedrijfsmonoge-

ment.
Leidrood is een proktische vertoling von de NMP-doelstellingen (de duur-
zoomheidscriterio zools die in het NMP en NMP+ verwoord stoon).

Hoofdbestonddelen von de methode zijn:
o beschouw het produkt op functie, doelmotigheid en kwoliteit;
o verdeel milieuknelpunten von een produktlevensloop in drie nevenstcion-

de cotegorieën (de MET-cotegoriën) von ospecten:

- ûspecten rond sluiting van de Moterioolkringloop;

- ospecten rond Energiegeb¡uik;

- ospecten rond Toxische (en niet-toxische) emissies;
o kwontificeer de milieubeschouwing zover mogeliik, moar voorol dienstig

oon de belongrijkste elementen en processen;
o genereer verbeteringsvoorstellen voor elke categorie;
o selecteer woor nodig de verbeteringsvoorstellen. Bepaol de milieuprioritei-

ten en uitgongspunten voor verdere ontwikkeling;
o werk het ontwerp uit;
. toets het ontwerp middels een (zoveel mogeliik gekwontificeerde) milieu-

beschouwing oon een referentieprodukt of oon olternotieven. Deze
gekwontificeerde milieubeschouwing kon vglgens de LCÀ-methode wor-
den uitgevoerd.

Deze MET-benodering verschoft snel inzicht, stuurt produktontwikkeling
vonof de oonvong von een project, en is in stoot tijdens het ontwerpen de
toenemende vroog noor detoilkennis te volgen. Deze methode is uitgewerkt
in de Handleiding milieugerichte produktontwikkeling (uitgove NOTÀ, Den
Hoag,1994).

De resultoten von de ocht proiecten votten we in tobelvorm nog eens somen.
De milieuverdienste bedroogt tientollen procenten moterioolreductie, ener-
giebesporing" ofuolpreventie en emissiebeperking. Zelfs bij bescheiden doel-
stelling zijn dus fo¡se milieuverbeteringen bereikt. En wel beschouwd is dot
nog moor het begin.
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Figuur: Indicatie bereikte milieuwinst in Eco-designproiecten
VBN, ETNÀ, Àhrend en Focus Veilig, ingedeeld in MET-cotogoriën'
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Energieospecten

o energieinhoud bij
meermqlige troys
per omloop 900/0

loger don bij een-

malige.

o energieinhoud met
25o/o (70Ml)
ofgenomen.

o 40% logere energie-
inhoud door moteri-
oolherbruik en mo-
teriolen met loge
energie-inhoud.

o holfmosker heeft
ó00lo logere energie-
inhoud. Tweevijfde
doorvon komt door
nieuwe moteriool-
keuze.

. tot 5x loger energie-
verbruik bij spuit-
gietproces.

Toxische-emissie-
ospecten

o minder broeikosgossen
(37 o/o), v er zur en de emis-
sies (200lo), VOS (800/0).

o minder milieubelosten-
de pigmenten in coo-
tings/kunststoffen.

o 200lo reductie in vuilver-
brondingsemisssies,
door levensduurver-
lenging koolstoffi lters.

Eco-design,
Resultoten

VBN

Focus Veilig

Moterioolkringloop-
ospecten

o besporing von 1000ton
moteriool en ofuol per j

door groter oondeel meer-
molige troys (beter ont-
werp, gewijzigde
orgonisotie)

o 200lo moterioolbesporing
tov bestoande meermolige
troy.

¡ moterioolbesporing
(300/o) door eliminering
montogebok.

¡ verbeterde disossembly
door gewijzigde bevesti-
gingsmethoden

o verbeterde demontoge
door gewijzigde produktie-
methoden.

o verbeterde recycling door
terugnome-overeenkom-
sten met toeleveronciers.

o recycling mogelijk door
toeposssing één moteriool-
fomilie (zochte én horde
delen).

o 300/o moteriooìbesporing
in produkt.

o loger verbruik koolfilters
door luchtdichte
verpokking.
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Figuur: Indicotie bereikte milieuwinst in Eco-designproiecten Leo-
lux, Ollond, Speelhout en NedCor, ingedeeld in MET-catagoriën.

168 pRo\r sE

Eco-design,
Resultoten

Leolux

Speelhout

Moterioolkringloop-
ospecten

o 550/o moterioolreductie
(co 20 k9) inclusief
produktieofvoì.

. beter herstoffeerboor door
gebruik stoffeerprofielen.

o moterioaolvermindering
van20 kg metool.

o géén-bekertoets leveft
t 380/o Polystyreenbe-
sporing, door meermolig
gebruik bekertjes en
mokken.

o vermindering stoolofuol
140 kg door moteriool-
recycling.

o vermindering huishoude-
liik ofuol door verwerking
koffieofvol tot compost.

. drastische reductie beker-
ofvol door inzomeling.

o reductie moteriaolverbruik
(incl ofuol) von 300/0.

o olle moterialen herver-
werkboor.

o (nog) betere recycling
mogelijk door betere
moterioolclustering.

. I 5olo moterioolbesporing
door optimolisering (900
ton in 5 joor).

Energieospecten

o reductie von de

energie-inhoud
(co 5-300/0,

ofhonkelijk von de

uitvoering).

o 250lo reductie
energieverbruik
door toepossing
schokelklok + boiler
isolotie (co 63Gf).

. energietoenome
door wossen
mokken.

o 500/o logere energie-
inhoud door elimi-
nering von hout-
verduurzoming

o b¡ondstofbesporing
tijdens gebruiksfose
(27,5 miljoen liter
over 5 ioor).

Toxisc he-emiss ie-
ospecten

o minder emissies
von chroom en
formoldehyde.

o emissiereductie
door ongebleekt
filterpopier.

. toenome fiine stof- en
olie-emissies.
lichte toenome
tolueenemissies.

o eliminotie chemisch
vervuild hout (60 kg
per schommel).

o l60lo emissiereductie
von fluoride, VOS en
lood. Eliminotie von
omines-, chromoten en
koperemissies.

o versnelde eliminotie
formoldehyden.



TIOOFDSTUI(4 CONCLUSIIS

Conclusie

Het lukt bliikbqor om produkten milieuvriendelijker te ontwikkelen. De ver-
wochte weerstond tegen het roeren in een zenuwcentrum von een onderne-
ming is overwinboor. Milieubèschouwingen bliiken inposboor in de Iichte
choos von produktontwikkeling. De Eco-designbegeleiders en -milieudes-
kundigen bliiken in stoot om uitgongspunten en keuzecriterio op te stellen
die richtinggevend ziin voor ontwerpers. Het lukt bovendien om binnen uit-
eenlopende bedrijven zowel technici ols monogers enthousiost te krijgen
voor het inbrengen von milieu in produktontwikkeling. De Eco-designpro-
jecten loten doorbij verschilÌende instrumenten zien von milieudeskundi-
gen. Hieroon is toegevoegd de MET-methodiek von de Eco-designcoördinoto-

. ren. Het is duideliik dot somenwerking tussen twee disciplines v¡uchtboor is:
uitzonderingen doorgeloten wensen ontwerpers niet op de stoel von milieu-
deskundigen te goon zitten, noch ondersom.

Algemene concluderende uitsproken zijn moeilijk. Pos no morktreolisotie
zol immers bliiken in hoeverre de investeringen door opbrengsten gedekt
worden en produkten succesvol ziin.

Toch is onze olgemene indruk dot milieugerichte produktontwikkeling
de bedriiven:
o gesterkt heeft in het streven ncor innovotie;
o een betere positie op de morkt heeft opgeleverd, en
. meer finonciële boten don kosten oplevert.

En dit terwijl tijdens de interventieperiode het economisch klimoot in
Nederlond bepoold winters te noemen wos.

Morkt

Notuurlijk speelt morkt en morketing in olle projecten een grote rol. Dot
doet het in elk produktontwikkelingsproiect. In de meeste projecten is de
doelgroep en hun behoeften bekend. Zij beïnvloedden de ontwerpkeuzen
doorlopend. Soms zit verkoop Eco-design doorbij dwors. In ondere gevallen
wordt milieu juist ols doorsloggevend verkooporgument gebruikt. In vri jwel
olle proiekten beïnvloedt milieu uiteindeÌiik de strotegische morketing von
het bedrijf. Kón dit ook doen omdot Eco-design loot zien dot milieu hontee¡-
boor is te moken voor de bedrijfsproktiik.

Een oontol voorbeelden.

De bloemenveilÍngen hebben een forse klus gehod oon het overtuígen von de hondel
dot het níeuwe logistieke systeem écht beter is voor alle partijen. De Eco-desÍgn milieu-
otgumenten rond de troy hebben doorbij de Nede¡londse klonten uiteindelijk over-

tulgd, ln het buítenlond loopt dit proces nog. De uitkomst is door uiterst onzeker.

Mllleu ols kotolysøtor voor verunderlng.

,ttl
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Tìjdens de ontwikkellng von de kontoorstoel vroeg tenminste één grote ofneme¡ om

een terugnomegorcntie in het ofdonkstodlum, Deze kwestie heeft Ahrend's houdíng op
het gebied von terugnome bellnvloed. Het monogement heeft doorno uitsproken op dlt
gebled gedoon die Design for Disossembly en Design br Recycling zullen goon bevor-

deren, Milieu ols beinvloede¡ von stroteglsch monogemenL

Ahrend verkope¡s hebben tljdens het prolekt vøstgehouden oon het ch¡omeren von

onde¡delen, Afnemers beschouwen ch¡oom ols een teken von kwoliteít. Een joor no het
oflopen von Eco-design bil Ahrend blijkt het bedríjf chromeren nog slechts te leveren

op bestelling.

Milleu als schoonmoke¡ von het ossortlment,

De elekt¡lsche ontstek¡ng ís een gewild ottrlbuut bíj de oonkoop von een kookploot,
moio¡ een doorn in het oog von de mllieudeskundige. Een ontsteking heeft immers nlet
de levensduur vøn de rest von het produkt, er worden schodelijke stoffen ín verwerkt,

recycling is een probleem en ze verbruikt cont¡nu een stond-by vermogen. ln het Etno-

project is no be¡aod besloten om toch twee versîes oon te goon bieden: één met en één

zondeL Vootts legde ETNA de vroog op tofel of op het verkrtJgen von een milleukeur
gewerkt kon worden. Omdot een verbetering von het bronder¡endement- hêt m¡l¡eu.

knelpunt bij uìtstek ín een kookploot -- buiten het bereik von Eco-design log, wees het '

teom dlt of.

Mllleu in botslng met verkoop,

De Eco-turtle zol nlet geposltioneerd worden ols'ecostoel. Het Leolux merk stodt voot
hoge kwollteit en longe levensduur. De meubels worden gemookt uÍt- ook in mllieuop-
zicht- de beste moteriolen, De denkbore negot¡eve rcøct¡es op een milieuvríendeit¡ke

cloim doen het bedrtlf beslulten tot een vootz¡cht¡ge positlonerlng øls voorloper. Dot
voorkomt opmerkingen ols:waorom déze wel eco en díe nlet?, ofEco betekent
ipartaåns en dat kån nlet lekker zltÌen, Bove¡idien heeft nog geen enkele klont
ín de showroom vrogen gesteld over milieu bij de oonkoop von ziJn bonk.
Mllleu ols ononlem en wookzoom onde¡deel von het hedrfifsbeleld.

Het holfgelooßmosket vomt een nieuwe produktlljn voor het bedrijf. Dle wordt gepo
sitíonee¡d temídden von ieeds oonwezige concurrentle. Het is een nieuw produW voor
een nieuwe morkt, Dit vtoogt morketlngÍnsponning von de hoogste ordè, De milleu-
boodschop is doo¡oon ondergeschlkt. Milieu zol doo¡om geen speciole rol ín de com-

mun¡cotie ve¡vullen, Hoogult heeft Eco-deslgn een flinke besporing ln moterioolkosten
bewerkstelligd.

Mllleu ols prllsverloger,

De mørktvoor speeltoestellen is bijzonder nllleu-minded. Het dilemmo houtlevens-
duurgorontie versus milieuschode-doo¡-verduurzoming lijkt echter onoplosboor. Om

morktleider te blíjven moet Speelhout olte¡notieven vinden, Deze dwong komt op drie-
kwo¡t von het proJect ln een stroomversnellíng door een oonvol op houtyerduu¡zo-
ming ín een londelijk dogblod. Per ongeluk stond et eeh foto von een Speelhoutklinrek
bti.

Mllleu ols bedrelglng von de bedrlfsconttnuïtett,
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Auto's ziln, dot weet iedereen, flinke mílleuvervuilers. Althons - en dot ziet níet iede¡-

een - hun gebruikers zln doL Sinds joren wordt oøn produktvèrbetering gø¡terkt doo¡

fobrikonten, moor zelfs een voorzichtige poglng tot een mílleuvriendelijke cloim is niet

oon de o¡de. Volvo houdt het op Care for People.
Milteu ols onáe¡deel vøn de morketlngstrategie.

$oms koopt een bedrijÍ een eigen koftìe-outomoot. Meestol belondt een Ollond-

mochine echter bìj bedrljven dle exploiteren en beheren. Soms goot het doorbii om

bruíkleen; soms om ve¡huur, Soms gebruikt ieder zi'¡n eìgen mok (en wost dle of met

heet wote¡ onder de kroon), soms worden wegwerpbekers íngezomeld, De morkt zit
complex ln elkoor en het ¡uil¡elot¡epotrcon loopt uiteen: verkoop ik een apporoot?

Verkoop lk koppen koffìe? Of zorg ik dot mensen ólt¡jd op koffle nogen rekenen en ver-

koop ík dus een compleet service- en onderhoudssysteemT De mork:tbenodering ver-

schilt en doo¡mee de milieu-ospecten von het produktsysteem, Het ís steeds onders wie

er belong heeft bij besparing von grondstoffen en energie. Zelfs eenwel-bekertoet¡
møg slechß een geen-bekertoett heten,

Mllieu ols bedreiglng von hestaonde ofhønkelljkheìds¡elotles.

Conclusie

Duidelilk is dot morketing tijdens milieugerichte produktontwikkeling conti-
nu een rol speelt. Omgekeerd ziin de bedrijven uiterst terughoudend met
milieucloims ols opzichtig concur¡entiewopen in stelling te brengen.
Doorvoor is milieu te complex en het vokgebied nog te zeer in ontwikkeling.

Technologie

Technologie in Eco-design betekent: moteriolen, produktieprocessen en pro-
dukttechniek. Hierbij speelt weten en doen:
o het op de hoogte ziln von vernieuwingen (kennis);
o het beschikboor hebben von vernieuwende technologie (oonwezigheid

von produktie- en ontwerpmiddelen);
o het bereid zijn te experimenteren met ve¡nieuwingen (experimenten met

mochinewijzigingen, moterioolsubstituties, produktwiizigingen), en
o de betrouwboo¡heid von kansriike vernieuwingen.

Kennis van vernieuwingen

Geb¡ek oon technologische kennis kon produktverbetering in de weg stoon.

Dot is met milieugericht ontwikkelen niet onders. Ontwerpers ziin gewend

gegevens boven woter te moeten holen. Slechts tiid en insponning zijn nodig
om ze op te sporen. Milieutechnologische kennis en ervoring vermeerdert
zich echter explosief. Doorom is dit punt octueel.

Sconning von noviteiten. R&D, Inkoop en Produktie ziin in een bedrijf de

sleuteìofdeìingen voor doorlopende sconning von noviteiten. Beutzen,

seminors, tiidschriften, bedrijfsbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken ziin bron-
nen ervoor.

rt0tiLiJo, iiritir !i 171
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Bij Leolux blijkt de kennis von milieu-ontwikkelíngen bij toeleve¡onciers vooritl bij
lnkoop oonwezig te zíjn, Ontwlkkelìngen ín de leerindustrie bijvoorbeeld goon dermo-

te snel dot bronchegegevens geen goede richting geu-en voor mllleubeoordellngen, Zo

zijn drostìsche emissiereducties (5|VQ bij lndivìduele hediljven geen uitzonderîng. Het

hoofd lnkoop voilnt een steun in deze voor het Eco-designteom. Vervullen inkopers de

sconningsfunctie (op moteriolen- en onderdelengebied) van noture in hun vok, bij
Speelhout is het de hoofdontwerper die 5tod en lond ofbelt. BIJ een oøntol von de pro-
jecten doen de odviseurs dit speurwerk,

Moteriqalkeuze. In het olgemeen kon worden gezegd dot voldoende ken-
nis bestoot om moterioolkringlopen beter te sluiten. Om de kennis bij de

bedrijven te krijgen is echter overleg von de ontwerper met toeleveronciers
en ofuolverwerkers vereist. Milieugericht kiezen von moteriolen blijkt door-
entegen soms een onverwocht lostige zook.

Zo speelt bij enkele projekten de keuze von verduurzoomd stool een rol. Als Ollond een

keuze wÍl møken tussen verzinkt of roestvost stool (lokken is niet gewenst), bl¡ikt het

ontwoord problemotisch. Niet elke leveroncier neemt verzinkt stool terug (Hoogovens

bijvoorbeeld niet, hoewel het het wel produceert). Degenen die het wel doen, ontzin-

ken niet voor I 00o/o, dot levert dus zinkemissies op. Ook roestvost stool wodt n¡et

door elke leveroncier ingenomen en herverwerkt. Zwoor verchroomde stooldelen idem,

Het gevolg ¡s dat dit soort materiolen in eigen lond moeílíjk recycleboor zljn.
De Ollondodviseurs concluderen døt onder de oønnome von recycllng, verzinkt stool

op de meeste milieu-ospecten beter scoort don rcestvost stool. Er is doorom toch voor

verzinkt stool gekozen. Indien energie-inhoud bíj stoolkeuze von belong ls (zoals bij
de conceptvoorstellen voor Milieukeur Køntoorstoelen, eind'93), vølt de keuze op het
zogenoomde Electrostoolproces, Nedstool is een Nederlondse producent von electro-

stool. De stoolhondel is echter onbekend met het verschil tussen die twee en weet don

ook niet hoe dit te leveren,

Een onder voorbeeld betreft de dìlemmo's die de ontwikkeloør tegenkomt, Bij NedCor

betekenen dikkereelektricìteltskobels een loger weerstondsverlies en dus loger brond-
stofverbruik en emissiepotroon, Koper betekent echter een zwore milleubelosting: ln de

meeste LcA-methoden tikt dit netoøl fors'door ín het eindoordeel, Een detoilonolyse
zol moeten uítwijzen woør er een omsløgpunt ligt,

Publieke beschikboorheid vqn kennis. Geregeld is kennis niet publiek
beschikboor. TNO-ropporten over moteriolen en processen zijn gemookt
voor opdrochtgevers. Bil unive¡siteiten speelt hetzelfde. De milieudeskundi-
ge bii het Leoluxprojekt kompte hiermee. Ook de somenstelling von pig-
menten is zo'n probleem. Het vrijgeven vqn de ingredienten stoot volgens
producenten gelijk met het opgeven von de konkurrentiepositie. Bil Àhrend
is volstoon met een "zonder-zwore-metolen-"verkloring von de pigmentleve-
ronciers. Kennis over verwerking van herverwerkte kunststof is een nouwe-
Ìijks ontgonnen gebied. Zo is over compotibiliteit van moterioolsoorten
(welke kunststoffen verdrogen elkoor zodta ze in de ofuolfose gemengd wor-
den?) weinig bekend. Weinigen weten dot popiervezels (stickers met type-
oonduiding!) een forse verzwokking betekenen voor herve¡werkt plostic. De
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kennis wordt momenteel bij enkele grote bedrijven opgebouwd, moor is
doormee niet zomoor toegonkelijk.

Voorzîchtígheidsholve odviseren enkele Eco-designodviseurs te blijven bij mono- of bij
fomiliemoteriool: slechts êén moteriøol per subossembly of slechts moteriølen beho-
rend tot één moterioolfomilie, Zo vormt mengíng bij herverwerkíng geen probleem. Bij
Focus VeílÍg behoren no Eco-design ølle moskermøterìølen (horde en zochte) tot één
fomilie.

Soms wordt kennis door een milieudetoilstudie olsnog verkregen.

Voor ETNA is een onderzoek noor emoille uitgevoerd om de ontwikkelíngen en emíssies

bij dot specifieke probleemgebied te belichten. Bìj Focus Veilìg zijn emissiecijfers gefun-
deerd geschot von plosticsoorten wctat geen milieugegevens von voorhønden zijn. Bij
Nedcor is een mothemotisch model ontwikkeld voor de reløtíe tussen voertuiggewicht,
el e ktrî ci teîts g eb ¡.ui k en b ro n d stofv e rb r u i k.

Toeleverqncier. Ook von toeleve¡onciers wordt verwocht dot ze bij zijn.
Stondoord motriisinzetstukken voor het coderen von kunststof produkten
bliiken long niet bii oÌle motrijsbouwers bekend. Dit is één von de vele oon-
wijzingen dot toeleveronciers von milieubewuste opdroÒhtgevers in de regel
tot de modernste in hun bronche moeten behoren. Ook de mochinemetin-
gen in het Focus-Veiligproiect wiizen hierop. Zorgvuldige ofstemming von
een spuitgietmochine op het te spuiten produkt kon de energie-inhoud von
spuitgietprodukten reduce¡en met een foctor vijf. Hiervoor is kennis nodig.
En een zorgvuldige bedrilfsvoering.

Een voörbeeld bij moterioølvenrerking vormen de emøilleerders (ETNAproject). Vonof
de joren '70 is vordering gemookt met modernisering von.emoilleerprocessen: terug-
winniqg van overtollig emøillemoteriool, reductie von drcogenergíe (lichtbouwovens
met geïntegreede droger; kortere opwormtijd, dogelijkse uitschokeling von ovens),

reduct¡e tot één procesgong, introductie von electrcstot¡sch poederemoilspuiten,

moderniseríng von de inrichting von stoolvoorbehondelingsbøden, toepossing von
notwosseß no stoolbeitsboden, toepossing von fluorvrÍje emoils. De verwochting is

dot kleine emoilleerders deze investeringsgolf niet zullen kunnen bijhouden en hier-
door in de problemen komen. Anologieën blj ondere bronches liggen voor de hond. De

behoudende bronches zíln doorblj in het nodeel, Als moteriool- en bewerkingssubstitu-
ties worden ovennogen blijken verouderde prccessen nogol eens ín het nodeel.

ln het Ahrendproject meenden ingewijden dat glosvezelversterkt Polyømide von de

kruisvoet niet herverwerkboor is. De leverøncie¡ heeft zich echter bereid verkloord dit
moteriool weer terug te nemen en voot een ofgesproken percentoge in nieuwe kruis-

voeten te veruverken, Hiervoor moest overigens wel - zeer tegen de gewoonte in - de

spuitgieter worden geposseerd, omdot deze niet de kennis en ervoring hod over terug-
neming en herverwerkìng von glosvezelversterkt nylon,
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Beschikboorheid von vernieuwende technologie

Weten dot een nieuwe technologie bestoot is niet genoeg. Mensen moeten
ermee oon het werk om grenzen en mogelijkheden te verkennen.

Bij Ollond leidde het eerste werk met softwore on de loyout vøn plootwe¡konde¡delen

in de moederploat te optlmolìserenrtot een forse ofvohcductie. Welh natingpakket
moet wo¡den oongeschoft's bl het schriiven dczer woo¡den in studie.

ïij Ahrend ts geëxpe¡ímentee¡d met een nieuwe wîjze vøn motntercn vqn PIJR, zltschoøl

en stof. Het ¡esulteerde in de oonschotvon een nleuwe montagemochlne,

Voor optimolisering von moterioolgebruik bij complexe produktvormen is

een ontwerper oongewezen op 3D-CÀD-progrommo's. Kleine bedriiven
beschikken echter niet over fondsen voor dit soort softwore, noch over de

budgetten om derden oon het werk te zetten. Bii Focus Veilig speelde dit.

Soms hebben grote toeleveronciers technische oplossingen in huis, moor is
de ofnemer te klein om investeringen lonend te moken.

Leolux gebrulkt Docron (vo¡ Dupont), Dit ls Polyestervezelmsterlo:ol, døt ofgdekt ls
met Polypropeen stíkels en een PP-dekvlles. Dupont kon dítwijzigen ten behoeve von

herverwerkìng, moo¡ slechts 2 meubèlbedrijven ln Nederland zfn door op dlt moment

in geinteiesseerd, Voorlopl!1 ls dit een te klein oontø|,

Experimenteren met vernieuwingen

Hoewel de kennis oonwezig is om moterioolkringlopen meer te sluiten,
loopt de ervoring met herverwerkte materiolen ochter. Experimenteren is
geboden.

Zowel Leolux ols Àh¡end hehben een Pllf.-probleem.
Polyurethoonschuim îs eèn prochtlg moteríoøl voor kussens.en zlttingèn, HeÍ btljft

iarenlong vcrend, Is goed veÍwerkboor, in olle¡lel hordhedcn te produceren, lekker

doorkleurboor en slnds kort CFK-vril te produceren. Moo¡ zelfs de mode¡nste verwer-

klngswijze (opschuìmen zonde¡ bloosmîddelen) vooûomt nlet dqt ìn de ofvølfose het
moteriool nog slechß ve¡b¡ond of gestort kon worden: PUR blílfteen the¡mohorder.
De entge poglng tot stuitìng van de stroftringtoop is het toe.possien'uon gerecycled PllR

in nieuw PIJß: brokjes oud temidden von een bedje nieuw. Ove¡ olte¡notleve moterlo-
len zíln óf geen milíeugegevens bekend en dus is omschokeling ongefundeerd (zoolt bÍi
lotex), óf ze kunnèn niet oon minlnole speclllcotles voldoen (hotrlok, een hoo¡/!øtex-
compaslet; cocôlok, een cocosnootvezelftotexcomposíet). Leolux heeft lnmlddels een

testopstell¡ng voor duurzoomheídstesten uoor gerccycled PUR-schuin gebouwd. De

eerste levensduurteslen hehben gunst¡ge resultoten. Leolux heeft dao¡om besloten

guecycled schuim ols vullntddel in nleuw schulm te goon gebruiken.
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Ook op ondere gebieden is onderzoek en experimenteerdrift cruciool.

Zodra een produkt een stekker, gøsleiding of benzÍnetonk heeft, levert rendementsver-
betering in de gebrulksfose grcte milieuwinst op. Vook ziJn dit echter kostbøre, specio-
listische en longdurlge studies. Niet elk bedrijf heeft (of neemt) deze ruimte, zéker niet
de kleine bedrijven. Voorbeeld ís de b¡ander¡endementsverbeteríng bij de goskook-
ploot, ETNA kon starten met het ontwikkelen von een meetprctocol op dìt gebied, Een

bevredigende stondaard hierin is nomelijk ofwez¡9, Een totøol onddre vernieuwings-
richting líJkt een concept ols inductìekoken te bieden,

Bij Focus Veilig heeft de nilieudeskundíge geodviseerd een onderzoek te storten nøat
biofilters. Het bedrijf ocht zich echter niet toonoongevend genoeg ¡n de bronche om
dÍt onderwerp op zich te nemen,

Grotere bedriiven zitten hier mlnder mee. Nedcor studeert op en experimenrceft met
een moterioølvervonging. Ook de wijziging von de ventilotorsturing in het dashboørd
tet verbeteilng von het elektilc¡teißverbruik doet bercep op de experimenteerdrift von
electronisch en mechonisch ontwerpeß, Bij Ollond hebben símpele isolotie-experimen-

ten von het teom bíjgedrogen oon drostîsche energiereducties,

Betrouwboorheid von konsriike innovoties

Konsriike vernieuwingsrichtingen betekenen vook onzekerheid.

Bij het Speelhoutproject speelt houtverduurzomihg een centrole rol, Voor een morkt
die l0 joor gorontie op een schommel eìst, zijn er geen verdu.urzømingsmidilelen

bekend ols olte¡notlef voor de bestoonde. De odvíseu¡s stuitten op een thernlsch ver-

duurzomingsproces von Shell, het zogenoomde Ploto-procedé, dot ten tiide von het
prciect getest werd met Rijkswoterstoot en dot zich nog.niet bewezen hod ìn de prok-
tijk, De ontwikkeling wordt gevolgd voor de middellonge termijn. De korte-termijnop-
lossing is de verlìjmd ke¡nhouten schorymel geworden.

Blj Speelhout ls ook de kwolÍteit en leverbetrouwboorheid von de gekozen niieuwe

houtsooit (Loriks) nog niet bewezen. Dít is een zwoorwegend orgument tegen grcot-
schølige introductie von onve¡duurzaomde loriks schommels. Eerst uitproberen op
klelne school,

Morktwiizigingen

Niet oÌtijd moet een nieuwe technologie de uitkomst brengen. Het verchro-
men von stolen onde¡delen zoals bij de kontoorstoel, geeft de klont een rots-
vost vertrouwen in de kwoliteit eruon. Het overwogen olternotief (aÌuminise-
ren) is niet sìijtvost genoeg. De morkt zol een veer moeten loten op dit
gebied. Commerciële communicotie zol dit moeten ondersteunen.

Mens en orgonisqtie

Het is bekend dot succes von een innovotieproces sterk afhongt von de inzet
von mensen en hun somenwerking. Slechts oondocht besteden oon econo-

PROMISE ECO DE5ICN ACHI !OORBIITDTN VÀN [III LI]GFR CHIE PIìODUIiìOI]I\!L(itt NC 175



HOOFDSTUK 4 CONCLt 5ftS

*tttr v6

mie, morketing en techniek stoot in onze ogen gelijk oon een halve proktiik-
beschrijving.
De bevindingen rond Mens & Orgonisotie vollen uiteen in:
¡ de ossistentie in ocht bedrijven, en
o de uitwisseling von ervoringen tussen Eco-designteomleden en -coördino-

toren.
Beide kenden een procedure en een proktijk. Die lootste is uiteroord het oor-
digst.

Àssistentie in ocht bedfiiven

Eco-design heeft gekozen voor een odviseringsmodel, woorbij exteme teom-
Ieden besluitvorming in een bedrijf beïnvloeden door het steÌlen von vrogen,
het verzomelen en woorderen von informotie en het oonreiken von olterno-
tieven.
Goot olles goed, don komt hiermee een niet-bedreigende en open dioloog op
gong over de milieugevolgen von de produktoktiviteiten (vook kernoctivi-
teit). Om met het bedrijf te kúnnen communiceren sluit Eco-design oon bij
bedrijfseigen structuren, activiteiten en plonning.

Eco-designplonning yersus bedriifscultuur.'De ofsproken over proce-
dure en plonning ziin minimool in díe zin dot de werkwiizevan het bedrijf
ols uitgongspunt kon dienen.

Leolux is niet gewend met een dokument te werken dot olle eisen voor een nieuw meu-

bel bevot. NedCor heeft zo'n expllciet progrommo von eisen von meer don 100 pogi
no's, Op beiden moeten odviseurs kunnen reogeren.

Bii VBN, Ahrend, NedCor en Focus Vellìg is er ol eeh conceplontwerp bij oonvong. De

odviseurs springen op een rljdende ùeìn. Blj ETNA, Leolux, Ollond en Speelhout vormt
Eco-design juist de bosìs voor een nieuw ontwerp. Onze resultoten bepolen de rlchting
von de trein. Bij de coritocten von NedCo¡ heerst een ìngenieurscultuur. Overtulging
zol dus gestoeld moeten zijn op lngenleursorgumenten, Speelhout kent een totool
ondere sfeer, ln beide gevollen moest Eco-desígn kunnen opercren.

Met de ocht topmonogers is schriftelijk overeengekomen dot hun bedrijf zich
inzet voor "een ontwerp von een op de morkt te brengen produkt, woorbij de

milieuverbeteringen zoveel ols mogelijk binnen de randvoorwoorden von
het bedrijf zijn ve¡we¡kt". Bii een oontol bedrijven is het zeer eenvoudig om
milieugerichte produktontwikkeling in te possen in de bedrijfsfilosofie, en
doormee in de kwoliteiten von een produkt. Bij ondere worden ondere orgu-
menten von stol gehoald ter overtuiging.

Bìj NedCor wordt øongehookt bil "Core for People", de filosofie die begríppen ols vei-

ligheíd, nilíeu, comfort en orbeidsverhoudingen met elkoor verbindt,
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Sþeelhout beschouwt Milieu sls noadloos øonsluitend biJ de bestoonde f¡losofie:

'Veiligheid, Speelwoøde en Uitstroling & Afwerking'. Speelhout hesluit zelfs de filoso-
fie hiermee uit te b¡eiden.

Focus Veilig post milieu moeiteloos in in 'Persoonlijke Eescherming en Veìligheld,,,

Kwoliteitsoptìnaliserlng, longe levensduur en ofvolreductíe zijn votledig inposboor in
de bedrijfsstijl vøn Leolux: integer bedrÍjfsvoeren,

De bíj de VBN oongesloten hondelaors en dìstrlbuteu¡s willen voo¡ol horen døt de
nieuwe troy 'Goed voor het Milieu en Niet Duurder' is.

ßij Ahrend is het beeld diffuser. Eco-design lilkt door oonvonkelijk gedrcgen te worden
door gedreven indívlduen. Het monogement heeft inmiddels mllieu tot êén von de cen-

trole beleÍdspunten gemookL welllcht onder ínvloed vøn morktontwikkelingen en oon-
vullende ìnterne studies-

Ook bij Ollond is het voo¡ol een índividuele overtuiging gteweest. Een (finoncieet geo-

riënteerde) woorde- en functieonolyse wordt gebrulkt ols orgument tet overtuiging.
Ofwel, zools onze NedCor contoctmon het eens uítdrukte, Holløndse zuinigheid speelt
duurzoomheid in de koort. Het Ollondproject ¡s te kort geleden ofgesloteq om op het
momentvon schrijven een filosofiewijzÍgíng te kunnen woornemen.

Overleg Eco-design/bedriif. De overlegprocedure bevot tenminste drie
ronde-tofelbesprekingen met bedri j fsmonogement, bedriifsuitvoerders,
externe odviseurs en Eco-designcoördinotoren. No de proiectdefinitie en
zokelijke ospecten bij de stort, komen doorin ochtereenvolgens oon bod:
doelstelling en probleemoriëntering, stond von zoken, prioriteiten voor ver-
der verloop, ontwerpresultoot, publiciteit en vervolgokties.

De ¡onde-totelbesprekingen werken bevredigend, hoewel het niet overol lukt om het
stromien volledig te volgen. Mìnder don drie blijkt onbevredigend. Afwezigheid von

olgemeen monogement, morketing, verkoop, inkoop of mìlìeu ook, Goot ølles goed,

don krijgen de besprekingen het kørokter von mìjlpooloverleg. Het echte
(ontwerp)werk gebeurt notuurlijk er tussenin, door de bedrijfsontwetpeß en de odví-
seufs.

In oonvulling op dit overlegstromien is in de meeste proiecten een bijeen-
komst belegd om het droogvlok binnen het bedrÍjf te vergroten.

Deze milÍeudog zot óf vrceg in het project (Ahrend) om te informeren over doel en pro-
bleemstelllng, óÍ loot (Leoiux) om te informeren ovet resultoten eh om te discussÍëren

over de gewenste koers.

Motivctie. De motivatie von betrokkenen verschilt. Evolueert ook meestol
gedurende de projekten. Eco-design werkt met gedreven directeuren en
bedrijfsmedewerkers, moor ook met sceptici die er heimelijk op vertrouwen
dot de milieuwind binnen ofzienbo¡e tild weer overgewooid is.
Voor zover we dit kunnen peilen (het progrommo is er niet op ingericht)
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neemt tijdens de looptijd von de proiekten de betrokkenheid toe. Oorzook
lijkt te ziin de zich openborende hontee¡boorheid von milieu voor de ver-
schillende nivo's von een onderneming: het krijgt honden en voeten en
wordt proktisch uitvoerboo¡.

De voriëteÍt von mondiole milieuproblemen leidt tot een keur van milieuvisies, ook bin-

nen de bedrljven. Sommigen zien bij nilieubelosting een ofvolbery. Anderen lucht- en

wotenervuilíng, Weer onderen willen ofvol- en emlssiepreventie. Deskundîgen voegen

grondstoffenbeslog toe. Degenen die mílieuproblemen ols technísch von oord en dus

technisch oplosboor beschouwen, zijn in de minderheid. Degenen die stellen dot milieu
verkocht moet kunnen worden en dus betoølboor moet zijn, komen we voker tegen,
(Hierover is overigens øpøft geropporteetd: Von der Horst, Zweers, I 993.) Elk Eco-

designteom volgt doorcntegen een ñeeßporcnbenoderlng (zîe hoofdstuk 2). Actuele

LCA-methoden impliceren dot inmlddels) en de coä¡dinotle heeft dit oongevuld met de

duurzosmheidsc¡iterio uit het NMP. Begrijpelijkerwijs levert deze werkwijze regelmo-

tlg eye openers op voor de betrokkenen. Ze verbreden hun blik en beorgumenteren

doordoor produktkeuzen beter. Eén von de toeleveroncìers zei tijdens een voortgongs-
bupreking: nUntil you were here gentlemen, envlronmentwos just políticøl tolk'. Ook

vindt dlt iíjn weenlog. Oppenlokkige mìlieuclolms doo¡ de

eigen PR-ofdeling worden von de hond gewezen. "We weten nu woo¡ de milieuknel-

punten z¡tten en we hebben gedoon wot op d¡t moment mogelíjk is. We moeten verder

leren en kunneri intussen eventuele publieke oonvollen beter porerenn. Er ís bereidheid
om te onticipercn op wetgevíng, De wll om voorzlchtlg voorop te lopen lllkt na
afloop van Eco-deslgn algemeen aanwezlg te zlln.

Stimulerend we¡kt notuurlijk een plotselinge publieke oondocht voor de
milieugevolgen von het eigen produkt. Het odviesorgoon NOTÀ ropporteert
ofzonderlijk over motieven, borrieres en konsen bij bedrijven op dit gebied
(zie hoofdstuk 1).

Tiidens Eco-design worden bedriiven zelfbewuster op milieuge-
bied. Niet longer hoeven ze od hoc te reogeren op de hordstroe-
pende in het commerciële veld.

Proiect chompion. Iedereen weet dot íemond in de onderneming de trek-
kersrol moet vervullen. Zonder d,eze project champion is zelfs Eco-design
gedoemd te mislukken. Deze rol is nouweliiks progrommeerboo¡ in een pro-
cedure.

Binnen de ondernemlngen wordt dle rol vrijwel oltijd vervuld door een lid von de ont-
wikkelingsofdelíng. Meestol ís dit het hoofd, Soms îs enthousiosme en doorzettíngsver-
mogen von een medewerke¡ echter bepalend voot het goede ùerloop. In olle gevollen
neemt het topmonogement eenfacllitator-rol op zich: het øeëert de ¡uimte voor
medewerkers om problemen ult te zoeken.

Morktintroductie. Zelfs mét een projectkompioån is het ondonks olle goe-
de voornemens onzeker of het ontwerp op de morkt komt. Hierop wordt
ingegoon in porogroof 4.5: Economie en ecologie. Hoewel wenseÌijk voor
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een demonstrotieprogrommo, is morktintroductie niet eens het belangriik-
ste. Wel beschouwd is het ontwerpproces slechts het voertuig om een bedrijf
ervon te overtuigen dot milieu kansen biedt en honteerboor is.

Uitwisseling eryoringen Eco-designteomleden
en -coördinotoren

Orgonisotie. De orgonisotie von Eco-design omvot twee progrommocoör-
dinatoren en twoolf milieudeskundigen/projectbegeleiders. Het coördine-
rende TNO Produktcentrum heeft controcten ofgesloten met de begeleÍders

en milieudeskundigen, op bosis von offertes voor te verrichten werkzoomhe-
den. De hoofdlijn von die werkzoomheden is voo¡of vostgelegd in een

"Werkboek Eco-design". De stoppen doorin zijn toegeÌicht in hoofdstuk 2.

Ervoringen doormee zijn Ìoter verwerkt in de reeds genoemde Hondleiding
milieugerichte produktontwikkeling.

Omdot de odviseurs professioneel zijn, kon noost de proiecten oondocht
besteed worden oon uitwisseiing en ofstemming von milieubenodering.
Hiertoe woren projectteam-bijeenkomsten voorzien. Tijdens de pilotfose eens

per twee weken, tijdens de viif overige projekten eens per moond. In de piìot-
fose posseerde per projectteombijeenkomst élk project de revue. Doornci is er
per vergodering één project oon bod gekomen.

Beide fosen startten met een workshop voo¡ de odviseurs ten behoeve von
kennismoking en overdrocht von hoofdlijnen in oonpok.

De opzet laot diversiteit toe in oanpok voor milieudeskundigen. Het betreft imme¡s een

zeer jong vokgebied. Voor uníformiteit ¡s het nog te vroeg, Ook de stijl von odvisering

is sterk índividueel verschìllend. We prijzen ons gelukkig dot somenwerking in het alge-

meen zeer goed verlopen is, Tegenover de diversitelt bestoot blijkboor de gemeen-

schoppelijke wil om tot een goed resultoot te komen,

Hebben ontrverpers en milieudeskundigen elkoor nodig? Twee von
de projecten zijn begeleid door één persoon. Beiden zijn von origine indus-
trieel ontwerper (ir) en hebben zich doo¡ de joren heen gespecioliseerd ols
qriÌieudeskundig ontwerper . Zij ziin doormee betrekkelijke uitzonderingen
in Nederlond.
Aon het einde van het hele progrommo is gepeild of bii de overige ontwer-
pers en milieudeskundigen de ombitie wos gegroeid om zich te goon bewe-

gen op elkoors vokgebied. Unoniem is die vroog ontkennend beontwoord.
Dot betekent dot er voorlopig nog geen sproke is von een interdiscipline, al
profileert de jongste generotie industrieel ontwerpers zich zeer snel op dit
gebÍed.

De eerstvolgende vroog is of ontwerpers de milieudeskundigen nu werkelijk
nodig hebben. WeÌke meerwoarde levert de oonpok von een milieudeskun-
dige? Kon de ontwerper met ziin eigen intuïtie de milieuknelpunten von een

ontwerp definiëren en vervoigens oonpokken?
Eco-design kent tenminste twee mooie tegenvoorbeeìden.
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Bij het Ahrendproject heeft de milieudeskundige een herekening opgesteld von de te

verwachten milieukosten per burostoel in het ¡oor 2000. Hierin ziin betrokken de

finønciële gevolgen voor Ahrend von de overheldsbeleldslijnen. Het teom sloogt eún de
milíeukosten te loten dolen met 55%. Bii Speelhout doolden de voorspelde mílieukos-

ten von Í-l 53,- noor Í 107,-

In Eco-design blijkt uiterst progmotisch omgegoon te worden met de finon-
cieel-economische konten. No een milieuknelpuntsonolyse genereren ont-
werpers een Iijst met mogeìiike verbeteringen. De typische ¡edeneertront is

don ols voìgt.

Stel er ziin viiftien verbeteroptìes.

De eerste vier blijken geld op te leveren (bijvoorbeeld moterioolbesporing door ver-

nieuwde produktopbouw, eliminering von proces-chemÍcolìën¡ toepossìng von kunst-

stoffen met een logere energetische woorde, vermindering produktie-ofuol) en die wor-

denvlotingevoerd, -
Nummer vìjf tot en met ocht blijken kostenneutrool te zijn (zools holle onderdelen:

duurdere motrlJzen møar goedkopere produkten, ondere bevestigingswÍjze von onder-

delen, niet longer chromeren, toepossen von één kunststofmoterioolfomilie). Ook díe

worden ingevoerd,

Negen, tien en elf kosten geld (lnzet he¡vennerkt kunsßtof, verbeteríng onderdeelren-

dement, wijzìging lokprocedé), moor kunnen worden weggestrcept tegen één tot en

met dile. Ook deze wo¡den ingevoerd,

De.lootste vier worden ochtewege geloten of op de middellonge-termijnlijst gezet.

Oo¡zoken lopen uiteen:
. ols een verbetering extro R&D-insponning vereÍst (onderzoek noor verbetering pro-

dukt¡endement b¡¡ ETNA, toeposs¡ng von experimentele produktietechnieken bij
NedCor, vervønging von grondstoffen), don ontbreekt die capociteÍt nogol eens:

druk! drukl druk!;
J soms kosten oploss¡ngen teveel geld (versnelde ofschrijving voordot investerings-

middelen vervongen kunnen worden; Ahrend, ETNA, Speelhout);
o soms weet niemond een oplossingsríchting voor verbetering (PUR en textielmengsels

biJ Ahrend en \eolux);
o soms sluit de oplossing (nog) nlet oon bij de kernoctiviteit (opbouw von een dispo-

sobles-terugnomesy steem blj Focu s V eilig).

Eco-designossistenties leiden dus tenminste tot kostenneutrale
resultqten. De priis doorvoor is echter dqt meestol niet de theore-
tisch moximoal bereikbore milieuverbetering wordt bereikt.

Voricbele kosten, voste kosten en investeringen

Ziin de resultoten kostenneutrool, toch is morktintroductie doormee nog
niet gegorondeerd. Investedngshoogte en pay-backperiode vormen nogol
eens een borriere (zools in elk produktontwikkelingsproiect overigens).
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Zinvolle oondochtspunten in deze zijn:
o. vo¡iobele kosten;
b. voste kosten;
c. relotie tussen investeringskosten en geschot morktvolume donwel
opbrengsten.

Voriobele kosten. Veel besporingen in Eco-design betreffen de voriobele
kosten. Bij grote produktoontollen zijn iuist deze voriobele kosten doorslog-
gevend: hoe meer produkten, hoe groter de besporing. Mosso-ortikelen zools
de VBN-troy of het NedCordoshboord zijn doorbii in het voordeel.
Moteriool-, energÍe--en ofuolpreventie spelen hierbij de grootste rol.

Vaste kosten. Soms brengt de milieuonalyse besporingen op voste kosten
in zicht (kosten voor produktiemiddelen zools motrijzen). Dit is voor kleine
produktoontollen belongrijk. De ontwikkelkosten stiigen echter. Immers
milieugerichte produktontwikkeling is nieuw voor ontwerpers. Ze moeten
ermee vertrouwd roken en extro informotie ervoor verzomelen. Of bedrijven
de ontwikkelkosten ols voste produktkosten beschouwen ofniet, de relotie
investering/ofzetoontol is vook doorsloggevend voor morktintroductie.
Hiermee komen we bij het derde punt.

Investering yersus verkoopoontollen. De belangrijkste investeringen
vormen produktiemiddelen zools motriizen. Soms moeten er nieuwe mochi-
nes wo¡den oongeschoft. Doorbij heeft de bedrilfsgrootte invloed op de reoli-
seringskons. Een grote onderneming heeft een sterkere investeringskrocht en
ontwikkelingspotentieel. Bij een klein bedriif wordt het kentol eigen/-
vreemd-vermogen sneller beïnvloed doo¡ ontwikkelinvesteringen voor één
nieuw produkt. Etno, Focus Veilig en Speelhout hebben omstreeks 100 werk-
nemers.
Tot de cotegorie 100 tot 500 beho¡en Àhrend, Leolux en OIIond.
NedCor is een grootscholiger onderneming, moor ook VBN is te zien ols een
somenwerkingsverbond von grootscholige orgonisoties: de veilingen.

De meeste bedrijven stelìen echter niet de investeringshoogte moar de poy-
bockperiode centrool. Het kon nu eenmool gebeuren dot tiidens een proiect
de mo¡kt zich wijzigt, ondere prioriteiten opdoemen, ontwerpresultoten
onders uitpokken don gehoopt en het hele proìect door gebrekkige commu-
nicotie tussen morketing en R&D niet gefundeerd bliikt te zijn. Het gevolg is
dot de te beholen verkoopoontollen op het lootste moment betwijfeld wor-
den, investeringen niet meer ¡endobel lijken en von morktintroductie wordt
ofgezien. Zonde von de insponning, moor dit is nu eenmooÌ een bedrijfsre-
oliteit.

Het holfmosker zol (voorloplg) nlet op de markt komen omdot de investering in motrij.
zen de droagkracht von het bedrijf oontost, Eovendien ¡s de schøtting von de verkoop-
øontollen erg onzeker en doormee de pay-bock-periode.
De fouteuíl von Leolux zol woorschijnlfik niet net de ontworpen constructie gemookt
wo.rden, omdot de henodigde lndustriële produktiew¡jze nlet post btj de g¡ootte van de
verwdchte ofzetoontollen. Een ønbochtelljke of serÍemotige produktiewijze ís bij deze
o nz eke ¡ h eden toeposs elliker,
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Biilogel SamenstellingproiectteomEco-design

Tot het Proiectteorn van Eco-design behorenl
o de projectbegeleiders;
. de milieudeskundigen;
o de progrommocoördinotoren en hun ondersteuning.
Dit woren de volgende personen:

Proiect VBN
Projectbegeleiding:
TNO Produktcentrum (Delft), Ir. Siem Hoffmons
Milieudeskundige odvisering :

CML, Drs. Jon Àssies, Ir. Ruud Lonkreijer

Proiect Àhrend
Projectbegeleiding:
Plato Produet Consultonts (Delft), Ir. Rolond ten Klooster
Met medewerking von:
CIVI Consultoncy (Leidschendom), Ir, Poul Fronk
Milieudeskundige odvisering :

TME (Den Hoog), Dn. forom Krozer

Proiect ETNÀ
Prolectbegeleiding:
EJOK Design for Industry (Rotterdom), Ir. Frons ]oziosse en
Ir. Ðirk Bulsink
Milieudeskundige odvisering :

Buro B&G (Rotterdom), Hons de Goede

Proiect Focus Veilig
Projectbegeleiding én milieudeskundige ondersteuning:'
Von Holsteijn en Kemno (Delft), Ir. René Kemno en Ir. Kloos Huizengo

Proiect Leolux
Projectbegeleiding:
Ploto Product Consultonts (Delft), Ir. Rolond ten Klooster
Milieudeskundige odvisering :

CML (Leiden), Ir. Ruud Lonkreijer

Proiect NedCar
Projectbegeleiding én milieudeskundige odvisering:
PRé (Amersfoort), Ir. Mork Goedkoop

. a t 
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Proiect Olland
Projectbegeleiding:
TNO Produktcentrum (Delft), Ing. Poul d'Hond
Milieudeskundige odvisering:
Universiteit van Àmsterdqm/IVAM Environmental Reseorch,
Ir. foop Kortmqn, Drs. Roberto Lim

Proiect Speelhout
Projectbegeleiding:
Indes (Hengelo), Ir. Thom Verheggen
Milieudeskundige odvisering ;

TME (Den Hoog), Drs. ]orom Krozer

Pro gtommo-coördinotie Eco-design:
TNO Produktcentrum (Delft):
Ir. Iom von der Horst (tot iuni 1992)
Ir. Horry te Riele (vonof juni 1992)
Ir. Àlbert Zweers (TU Delft Foculteit Industrieel Ontwerpeir,
Sectie Milieukunde)
Àssistentie:
ir. Geert Timmers
ir. Morcel Collignon
mw. Morionne Grqvesen
mw. ]ocqueline Voders
mw. Sobine Reitsmo
mw. Monique Senechol.

Dit boek doet verslog von fose 2 von Eco-design.
De voorbereidende fose 1 viel destiids onder verqntwoordelijkheid von:

Drs.Ir. Daon de Quortel (De Quortel Consultonts, Delft), met medewerking

Ir. Iris de Keiiser [U Delft, foculteit Industrieel Ontwerpen),
Ir, Liesbeth Bonekomp (De Quortel Consultonts),
Ir. Conny Bokker (TNO Produktcentrum) en
Ir. Siem Hsffmons (TNO Produktcentrum).

. t t t t t 
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Biilage 2 Bosismethodiek produktontwikkeling

Hieronder volgt een summiere beschrijving von een produktontwikkelings-
model. Het is ofgeleid von Roozenburg en Eekels ("Produktontwerpen, struc-
tuur en methoden", Lemmo Utrecht 1991). De meeste ontwerpers honteren
o| dan niet geformoliseerd een dergeliike oonpok. Voor de duideliikheid
worden de stoppen sterker gescheiden doñ ze in de proktijk zijn.

Start

Meestol wordt het sto¡tsein voor produktontwikkeling gegeven door morke-
teers of di¡ectie in een bedrilf. In de regel heeft de octiviteit tot doel de conti-
nuïteit von de onderneming in de toekomst veilig(er) te stellen. De eerste
fose is een onolyse von de bestoonde produkten, hun sterke konten ên hun
tekortkomingen.

Ànolyse

Vonuit een referentieprodukf (dot kon een eigen produkt ziin moor ook een
serie concurrenten), worden produktosþecten geonolyseerd: welke functies
vervult het produkt, wot zijn de prestoties, wot is de priis, etcetero. Een pro-
dukt vervult meerdere functies voor de gebruiker. Een outo is beholve een
vervoermiddeÌ ook een stotussymbool. Een meìkpok is beholve een lichtge-
wicht verpokking voor melk ook een ¡eclomemiddel. Een overgestoffeerd
meubel komt tegemoet oon de behoefte von geborgenheid en veiligheid von
de consument. Produkten hebben een goede kons von slogen ols ze de

gewenste functies vervullen en op de ochterliggende behoeften inspelen.
Notuurlijk zijn de produktospecten onderling oftonkelijk. Een kwolitotief
beter produkt (het komt beter tegemoet oon de eisen von de klont) kon bij-
voorbeeld een hogere prijs hebben. De ontwerper bekijkt in die onolyse de
hele levensÌoop von het produkt (de fosen Ontstoan, Verspreiden,
Gebruiken, Verdwijnen), desgewenst oongevuld met fosen die possen bij het
betreffende produkt.

In dit stodium wordt op een breed terrein informotie ingewonnen, bijvoor-
beeld over technologische ontwikkelingen, moor ook over bestedingspotro-
nen von consumenten. De onolyse begint vrij globool en met neemt toe in
detoillering met het vorderen von het ontwikkelingsproces. Een deel von de

onolyse loopt porollel oon de ontwerpfose. Zo wordt een beeld opgebouwd
von het produkt dot stroks ontworpen goot worden. Dit mondt uiteindelijk
uit in specificoties voor de produktprestoties.
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Ploats von produktontwikkeling in het innovotieproces

distribueren
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verkopen

doelvinding

produktontwikkeling

strikte ontwikkeling

innovotie
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Uitgongspunten voor ontwikkeling

Voor het nieuw te ontwikkelen produkt wordt een probleemstelling met
doorin prioriteiten en uitgongspunten vostgelegd. Doelgroep, morkt, globo-
Ie eigenschoppen, enkele specifieke doelstellingen en sommige dilemmo's
worden erin beschreven. Voor een mochine-ontwerp zouden globole uit-
gongspunten kunnen zijn:
. topsegment in de morkt, zowel in produktienouwkeurigheid ols in bedien-

boorheid;
o kostprijs of fobriek moximool / 400.000,--;
. tiidens het functioneren moet omstelling op nieuw produkt kunnen

gebeuren terwill het oude nog geproduceerd wordt;
. beurs- en morktintroductie juli 1996;
o het model wordt uitgongspunt voor een serie mochines;
o vormgeving moet stotus en morktleiderschop uitstrolen.

Voo¡ een bureoulomp kon de lijst er ols volgt uitzien:
o hoger morktsegment, directiekomers plus monogers;
o kostprijs of fobriek/ 80,-;
. toepossing von troploze dimmer en hologeenlicht;
o morktintroductie juli 1995;
o het model wordt uitgongspunt voor een serie von lompen.

Dit lijstie kon ols een eerste globole P¡ogrommo von Eisen gezien worden.
Het breidt zich uit noormote de ontwikkeling vordert en mondt uit in een
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gedetoilleerde produktspecificotie. Het is goed te beseffen dot voor elke pro-
ducen-t von burolompen deze uitgongspunten onders ziin. Dot hongt somen
met de plek die het bedrijf wil innemen op de morkt, temidden von de con-
currenten en zelfs in de mootschoppij. Het lijkt in eerste instontie verge-
zocht, moor de ontwerprichtingen voor die ene bureoulomp worden beTn-
vloed door de overtuigingen von de mensen binnen het bedrijf en door de
invloeden von buitenof op het bedrijf (klonten, media, bonken, etc).

Ontwerpen

Met de uitgongspunten en eisen wordt een ontwerpteom op weg gestuurd.
Ideeën om problemen op te lossen verkriigen ontwerpers vio ossociotie- en
combinotietechnieken en door onologiën te zoeken. Dit gebeurt hetzil bin-
nen één hoofd, hetzij binnen een groep met veel beïnvloeding en kruisbe-
stuiving. Denken in mogelijkheden is belongrijker don denken in begrenzin-
gen (Er ziin oltíjd beren op de weg; ontwijk ze, elimineer ze of go een
vreedzome coëxistentie oon). Gedurende het ontwerpproces krijgt het pro-
dukt longzoom gestolte. Het verdient de voorkeur om eerst op een globool
niveou olle principe-oplossingen helder te krijgen. Doorno wordt over de

hele linie de detoillering gezocht. Er wordt meer informotie vergoord, er wor-
den meer gedetailleerde beslissingen genomen. Moor ook weer herzien ols
dot nodig is. De leidrood vormt de belongrijkste eisen die oon het produkt
gesteld worden. Àndere kenmerken worden door loter bij opgenomen.

Om noor het voorbeeld von de mochine terug te goon: de ontwerpers kun-
nen hier beginnen met het technisch oplossingsprincipe, de belongrijkste
componentenkeuze en het bedieningsconcept. Pos loter zullen ze de exocte
kostpriis goon berekenen en de definitieve ploots von dé schokeloors bepo-
Ien. Veiligheidsdetoils kunnen de mochinebouwer in een loot stodium dwin-
gen het gehele technisch concept te herzien.

Evcluotie

Niet olleen tijdens het ontwerpproces, moor ook doorno zol het resultoot
getoetst worden oon de uitgongspunten. Bereiken we met dit produkt de
doeìstellingen? Woor wiiken we of? Hoe kunnen we dot bijstellen? Moeten
de uitgongspunten misschien toch herzien worden? Voor de evoìuotie stoon
ollerlei technieken ter beschikking, voriërend von een prijsvergeliiking tot
FMEA (Foilure Mode ond Effect Ànolysis) onalyses of morktonderzoeken. De
keuze voor de evoluotietechniek hongt somen met de fose woorin het proces

verkeert en von de oord von de dominonte produkteisen.

Produktie-ontwikkeling en morktintroductie

Doorstoot het ontwerpresultoot de toets dan sta¡t de produktie-ontwikke-
lingsfose. Die wordt weer gevolgd door de morktintroductie. No de morktin-
troductie komen octies op gong ter optimolisering von kostenposten op
diverse plootsen in de produktketen (bijvoorbeeld gestuurd door woorden-
onolyses).
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Biiloge3 Somenstellingbegeleidingscommissie

Gedurende het verloop von het Eco-designprogrommo heeft een commissie
met Ieden uit toonoongevende bedrijven en instellingen gefungeerd ols dis-
cussieportner en kwoliteitsbewoker. Het voorzitterschop werd verzorgd door
het Ministerie von Economische Zoken.

In de begeleidingscommissie hebben de volgende personen zitting of zitting
gehod:

Ir. F. Schellemon (Ministerie von Economische Zoken)
D¡s. M. Woudstro (Ministerie von Economische Zoken)
Mr. D. Moos (Ministerie von Economische Zoken)
Drs. M. Verhogen (Ministerie vqn Economische Zoken)
Drs. C. Bruijnes (Ministerie von Volkshuisvesting Ruimteliike

Ordening en Milieubeheer)
Drs. R. Flipphi (Ministerie von Volkshuisvesting Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer)
Dr. Ph. Vergrogt (Ministerie von Volkshuisvesting Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer)
Drs. L. Locroix (Ministerie von Volkshuisvesting Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer)
H. Strietmon (Ministerie von Volkshuisvesting Ruimtelilke

Ordening en Milieubeheer)
Prof.D¡. H. Udo de Hoes (Cêntrum voor Milieukunde Leiden)
Prof.lr. J. Brezet (lnstituut voor Toegeposte Milieu Economie)
Drs.Ing. S. de Hoo (Nederlondse Orgonisotie voor Technologisch

Aspectonderzoek)
Ir. R. Kemna (Von Holsteijn en Kemno)
Ing. P. Mennen (Océ Nederlond)
D¡.Ir. À. Scheepmoker (TNO Produktcentrum )
M¡..G. Duvoort (Rijkslnstituut voor Volksgezondheid en

Milieuhygiëne)
Dr. f . von Weenen (Universiteit von Àmsterdom)
Ir. À. von de¡ Drift (Philips)
Ing. P. von de Flier (Generol Electric Plostics)
Ir. H. Leve¡ (Notionool MiÌieu Centrum)
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