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2  Inhoud 



Bedrijf



1Ecologische 
voetafdruk 2Circulaire 

economie 3Transparantie

Vitra wilt via de kracht van design de kwaliteit van  
privéwoningen, kantoren en openbare ruimtes verbete-
ren. In het hoofdkantoor in Zwitserland ontwikkelt  
Vitra producten en concepten via een intensief design-
proces, waarbij de technische kennis van het bedrijf 
gecombineerd wordt met de vernuftige creativiteit van 
toonaangevende internationale ontwerpers. Dit levert 
functionele interieuroplossingen, meubels en accessoi-
res op die bovendien inspirerend zijn. Duurzame  
materialen, constructie en vormgeving zijn daarbij de 
belangrijkste principes. Dat bewijzen de klassiekers 
van Vitra – waarvan vele onafgebroken in productie 
zijn sinds de jaren 1950.

Initiatieven zoals de architectuur van de Vitra Campus, 
het Vitra Design Museum, workshops, publicaties, col-
lecties en archieven maken allemaal wezenlijk onder-
deel uit van Vitra. Ze liggen aan de basis van innovatie-
ve ideeën en zorgen ervoor dat het bedrijf een 
diepgaander inzicht krijgt in design. Het hoofdkantoor 
van Vitra bevindt zich in Birsfelden, Zwitserland. Het 
bedrijf heeft productiefaciliteiten in Weil am Rhein 
(Duitsland), Szombathely (Hongarije) en in Sugito  
(Japan) voor de Aziatische markt.

Aanvullende informatie over het bedrijf vindt u op 
www.vitra.com.

Vitra heeft voor de komende jaren drie doelstellingen  
vastgelegd:

1.  Tegen 2030 zal Vitra op basis van alle ecologische  
voetafdrukindicatoren een netto positief bedrijf zijn.

2.  Tegen 2030 zal Vitra elk product gedurende zijn hele  
levensduur begeleiden om ervoor te zorgen dat het  
zo lang mogelijk gebruikt kan worden en om de  
recyclage en verwijdering ervan te vergemakkelijken.

3.  Tegen 2030 zullen klanten hun aankoopbeslissingen  
kunnen nemen op basis van gedetailleerde informatie  
over waar en hoe een product werd geproduceerd  
en welke partners betrokken waren.
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Duurzaamheid  
begrijpen 



De nauwe en lange samenwerking met Charles en Ray Eames 
heeft Vitra in belangrijke mate beïnvloed. In navolging van 
het gedachtegoed van het ontwerperskoppel legt Vitra de 
nadruk op de duurzaamheid en lange levensduur van produc-
ten om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en vermijdt 
Vitra stilistische trends. Deze visie weerspiegelt zich duidelijk  
in de klassieke ontwerpen in het portfolio van Vitra, die  
decennialang up-to-date en in gebruik blijven dankzij hun 

Van links naar rechts: Charles Eames, Erika en Willi Fehlbaum (oprichters van Vitra) en Ray Eames in het  
Eames Office, jaren 1960 © Eames Office, LLC

duurzame functionaliteit en tijdloze esthetiek. Ze behouden 
hun waarde op de secundaire markt, veranderen van eige-
naar en komen misschien zelfs in een verzameling terecht. 

Meubels die voldoen aan de hoogste functionele en estheti-
sche normen verrijken de menselijke leef- en werkomgeving 
met hun meerwaarde. Als integraal onderdeel van zijn ont-
wikkelings-, productie- en verkoopprocessen streeft Vitra  

naar de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk, stippelt  
het scenario’s uit voor het levenseinde van producten en 
bevordert het gezonde en duurzame werkomstandigheden, 
niet alleen binnen het bedrijf, maar ook bij de partners en 
leveranciers. De relaties van het bedrijf met werknemers, 
partners, architecten, leveranciers en klanten zijn uiterst 
belangrijk: ze moeten de tijd doorstaan en bevorderlijk  
zijn voor alle betrokken partijen.
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Duurzaamheidsprincipes



Duurzaamheid als  
houding

Vitra draagt een cultuur van zorg en 
toewijding uit. 

Blz. 9

Rekening houden met de 
volledige levenscyclus

Producten kunnen worden gerepareerd, opnieuw 
verkocht of zelfs geschonken voor verder gebruik. 

Blz. 18 

Langetermijnpartner
schappen onderhouden

Vitra werkt samen met gelijkgestemde  
regionale partners. 

Blz. 28

Producten die lang  
meegaan 

Vitra-producten moeten van de ene generatie  
op de andere kunnen worden doorgegeven.  

Blz. 11

Het percentage recycleer
bare en gerecycleerde  
materialen uitbreiden 

Voordat een nieuw materiaal wordt gebruikt, 
worden alle voor- en nadelen afgewogen. 

Blz. 20 

De culturele missie  
voortzetten  

Vitra geeft zijn ingesteldheid en kennis door  
via architectuur, tentoonstellingen, publicaties  
en workshops. 

Blz. 32 

Voortdurende  
zelfbeoordeling

Vitra weet zijn expertise steeds weer te vergroten. 

Blz. 30 

Op lange termijn  
juist handelen 

Vitra streeft naar een diepgaande aanpak  
en pakt problemen bij de wortel aan. 

 Blz. 14 
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Duurzaamheid 
als houding 



Duurzaamheid is geen project, maar een bedrijfscultuur  
die tot uiting komt in elk aspect van het werk van Vitra. Dat 
blijkt duidelijk uit het personeelsbestand van Vitra (43 nationa-
liteiten, 41 % vrouwen in leidinggevende posities, twee derde 
vrouwen in het management van de groep) en uit de manier 
waarop Vitra zijn medewerkers ondersteunt (bv. met een 
kinderdagverblijf). Duurzaamheid is zichtbaar in de manier 
waarop Vitra de campus vormgeeft en toegankelijk maakt 
voor het publiek (bijvoorbeeld met de tuin ontworpen door 
Piet Oudolf). Het komt tot uiting in de manier waarop Vitra  
zijn producten ontwikkelt en produceert, waar het grondstof-
fen vandaan haalt en hoe het zijn toeleveringsketen organi-
seert. Het wordt bevestigd door de manier waarop Vitra zijn 
gebouwen op de campus beheert (met energie uit water-
kracht) en hoe het de recentste inzichten over de impact van 
de bedrijfswereld aangrijpt als mogelijkheden voor verdere 
ontwikkeling.

Het Vitrabeleid, onze gedragscode, formuleert wat alle 
Vitramedewerkers moeten verstaan onder respectvol en 
verantwoordelijk gedrag in hun omgang met de maatschappij 
en het milieu. In het Vitra-beleid zijn de kernaspecten van  
ISO 26000 opgenomen. Opleidingscursussen voor werkne-
mers over thema’s als mededingingsrecht, arbeidsveiligheid, 
gegevensbescherming en meer zorgen ervoor dat de  
richtlijnen consistent toegepast worden.  
 
De normen die Vitra zelf hanteert, gelden uiteraard ook  
voor de partners en leveranciers. De Gedragscode voor 
leveranciers vormt de basis voor een betrouwbare samen-
werking met onze partners in toeleverings- en waardeketens. 
Compliance wordt jaarlijks geëvalueerd, aangevuld met 

audits ter plekke. De belangrijkste expertise van Vitra  
bestaat erin producten en concepten te creëren voor hoog-
waardige werkomgevingen. De opleiding en verdere ontwik-
keling van medewerkers in een inspirerende omgeving die 
creativiteit, productiviteit en welzijn bevordert, is dan ook een 
topprioriteit. Een van de doelstellingen van Vitra is om gezon-
de en toekomstgerichte werkomstandigheden te creëren voor 
al het personeel en werknemers mee te laten genieten van 
onze realisaties bij klanten. 

De interesse voor design en architectuur wordt bij de werk-
nemers van Vitra aangemoedigd door hen en hun gezinnen 
voordelig toegang te geven tot culturele activiteiten die  
door het bedrijf worden gesponsord.

Management van de Vitra-groepv
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Producten die 
lang meegaan 



Om producten met een zo lang mogelijke levensduur te  
ontwikkelen, laten we overbodige details achterwege en doen 
we niet mee aan tijdelijke trends. Esthetische duurzaamheid  
is niet mogelijk zonder hoogwaardig ontwerp, hoogwaardige 
productiemethoden en kwaliteitsvolle materialen.

Vitra produceert de Lounge Chair van Charles en Ray Eames al sinds de jaren 50 en past daarbij steeds consequent dezelfde technieken toe. v
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“Een klassieker is niet al van in het prille begin een  

klassieker. Om te beginnen moet er gebroken worden met 

tradities. Een klassieker ontstaat niet door aanpassing  

aan de gevestigde normen, integendeel, een klassieker ont-

staat door de gevestigde normen in vraag te stellen. Een 

klassieker wordt een klassieker omdat hij de tand des tijds 

doorstaat: eerst overleeft hij de oudere producten die al 

bestaan en daarna de nieuwere producten die een poging 

doen om hem te verdringen. Ook al stamt hij uit vervlogen 

tijden, een klassieker blijft eigentijds en modern. Hij is een 

icoon zonder het te proberen. Hij bezit de kwaliteiten van 

een kunstwerk maar neemt nooit voor om kunst te zijn.  

Hij maakt altijd een frisse indruk. Hij was nieuw toen hij 

voor de eerste keer gepresenteerd werd en hij blijft nieuw 

totdat een ander product opnieuw met de tradities breekt 

en de gevestigde normen in vraag stelt. Voor Vitra is het 

belangrijk om deze unieke producten uit het verleden te 

blijven produceren zolang ze relevant zijn. Tegelijkertijd 

produceren we nieuwe producten samen met de meest 

getalenteerde designers van onze tijd, in de hoop dat som-

mige onder hen de klassiekers van morgen mogen worden.” 

– Rolf Fehlbaum, Chairman Emeritus van Vitra 

Rolf Fehlbaum, , Chairman Emeritus van Vitra 

v
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Op lange termijn 
juist handelen



Duurzame productontwikkelingen zijn complex: onderzoe-
ken, afwegen, experimenteren, afkeuren en opnieuw begin-
nen. Materialen, productiemethodes, verpakking, transport,  
recycling en afvalverwerking moeten in acht worden geno-
men. Dat ontwikkelingen bij Vitra iets langer duren, nemen  
we er graag bij als we in ruil daarvoor tot een betere  
oplossing komen.

v
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1988
·  Overstap naar cfk-vrij  

polyurethaanschuim  
-

1991
·  Oplosmiddelhoudende lijmen 

vervangen door dispersielijmen  
in bekledingen  

-

1993
·  De productie van de Eames Shell 

Chair in glasvezel wordt stopge-
zet om veiligheids- en milieurede-
nen

-

1999
·  Exclusief gebruik van TGIC-vrij 

coatingpoeder op alle Standard 
Chairs en het zitsysteem Airline

·  De productie van de Eames Shell 
Chair wordt hervat met zitschalen 
van polypropyleen, een nieuwe 
recycleerbare plastic 

-

2001
·  Aankoop van het eerste  

poedercoatingsysteem voor  
MDF-meubels in Duitsland  
om het materiaalverbruik te  
optimaliseren 

-

2008
·  Certificaat Blaue Engel voor 

MedaPal, de eerste bureaustoel 
ter wereld waaraan dit keurmerk 
wordt toegekend. Bijkomende 
modellen worden continu gecerti-
ficeerd 

-

2009
·  DOverschakeling op Cr(VI)-vrije 

oppervlakken voor 80% van alle 
schroeven en bouten 

-

2011
·  Tip Ton wint de Good Design 

Award 2011; de stoel is voor 97 % 
recycleerbaar 

-

2014
·  Vernieuwde productie van  

de iconische Landi Chair uit 
aluminium, bestaande uit 76 % 
gerecycleerd materiaal en is  
100 % recycleerbaar 

-

2018
·  De Eames Shell Chair uit glasve-

zel gaat opnieuw in productie. 
Het hightech productieproces is 
gebaseerd op een gesloten 
systeem, dat de uitstoot van 
styreendampen en fijne glasdeel-
tjes remt. Productieafval wordt 
beperkt. De schalen kunnen aan 
het einde van de productlevens-
duur in de cementindustrie wor-
den gerecycleerd. 

2019
·  Nieuwe vervangingsmogelijkhe-

den voor onderdelen van de 
Fiberglass en Plastic Chairs en 
introductie van een terugname-
programma voor een correcte 
recycling van de stoelen

-

2020
·   Introductie van Tip Ton RE en 

Toolbox RE als de eerste Vitra- 
producten gemaakt van gerecy-
cleerd plastic (afkomstig van  
Duits huishoud afval verzameld  
in de ‘gele zak’)

·   Lancering van Leder Premium F, 
waarvan er tijdens het milieu-
vriendelijke looiproces gebruik 
gemaakt wordt van bladeren  
van olijfbomen 

Vitra’s technische richtlijnen dienen om goed design te  
produceren met innovatieve productietechnieken.

Productinnovatie

v
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“Vitra’s grootste bijdrage aan 
duurzaamheid bestaat in de 
creatie en productie van 
producten zonder overbodige 
elementen, die lang meegaan. 
Onze roots in modern design 
geven ons geen andere keuze.”    

– Nora Fehlbaum, CEO Vitra

Nora Fehlbaum, CEO Vitra 

v
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Rekening houden met de 
volledige levenscyclus



Het einde van de levensduur van een product is altijd een 
trieste gebeurtenis. Om Vitra-producten zo lang mogelijk in 
omloop te houden, zijn ze zo gebouwd dat recycling eenvou-
dig is. Reparaties, terugname en verlengde garanties bevor-
deren het behoud. In Vitra Circle Stores worden gebruikte 
Vitra-producten her aangekocht, hersteld en opnieuw in  
omloop gebracht.

Vitra Circle Store in de buurt van Frankfurt am Main, Duitsland v
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Het percentage  
recycleerbare en  

gerecycleerde  
materialen uitbreiden



“We zoeken steeds naar optimale oplossingen en 
streven ernaar om onze producten voortdurend  
te ontwikkelen – niet alleen qua esthetische 
vormgeving, maar ook qua materialen. Wanneer 
we een nieuw, duurzamer materiaal tegenkomen 
dat voldoet aan onze kwaliteitscriteria en  
slaagt voor onze strenge tests, dan ontwikkelen  
we geschikte producten in dat materiaal.” 

– Nora Fehlbaum, CEO Vitra

Een siroop uit olijfbladeren wordt gebruikt als looistof voor Leder Premium Fv
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Christian Grosen, Vitra Chief Design Officer

Een interview met    

Christian Grosen 

hoofd design, over de Tip Ton RE  
die is geproduceerd van geüpcycled 
huishoudelijk afval

Het produceren van producten die lang meegaan is al 
sinds het allereerste begin de belangrijkste bijdrage van 
Vitra aan duurzaamheid. Deze holistische benadering 
werd halverwege de jaren 80 versterkt door het energie-
verbruik te verminderen en in Vitra’s fabrieken en kanto-
ren te investeren in hernieuwbare energie. Wij zien af  
van grondstoffen die afhankelijk zijn van gevaarlijke of 
energie-opslorpende processen. Negentig procent van  
het aluminium dat in de producten van Vitra wordt ge-
bruikt, is gerecycleerd. Leder en kurk worden in Europa 
aangekocht bij partners met dezelfde filosofie. 
Met betrekking tot kunststoffen vindt Vitra het logisch dat 
het gebruik van de beste materialen voor de productie van 
objecten ertoe bijdraagt aan de top van de waardeketen te 
blijven. Het produceren van duurzame objecten die de 
erfstukken voor morgen zijn, staat in contrast tot de weg-
werpcultuur van plastic afval. Het terugnemen en opknap-
pen verlengt de levensduur van producten nog meer.
Kunststof is een materiaal dat de hoeksteen vormt van 
Vitra’s geschiedenis. Het eerste product dat door de Zwit-
serse fabrikant in samenwerking met een ontwerper werd 
ontwikkeld, was de Panton Chair. De golvende, niet on-
dersteunde vorm is gebaseerd op de unieke sterkte van 
een synthetisch polymeer, waardoor het de status kreeg 
van een iconisch design van de jaren 60.
Op dit moment brengt het bedrijf echter haar eerste  
stoel van gerecycleerd kunststof op de markt; een versie 
van het Tip Ton-model, in 2011 ontworpen door Edward 
Barber en Jay Osgerby. De Tip Ton is bekend omdat het  
in zijn gegoten vorm iets integreert wat andere fabrikan-
ten alleen via complexe mechanismen kunnen realiseren: 
de gebruikers kunnen namelijk de zithoek veranderen  
om zich beter op het werk te kunnen concentreren.
Voor de Tip Ton RE is 3,6 kg gerecycleerd polypropyleen 
nodig dat nog maar een paar maanden ervoor in de hui-
zen van Duitse consumenten werd gebruikt in de vorm 

v
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van bijvoorbeeld shampooflessen of yoghurtbekers, voor-
dat het via het ‘Yellow Bag’-recyclingsysteem in de spuit-
gietlijnen van Vitra terechtkwam.
Hoofd design Christian Grosen deelt ter gelegenheid  
van de lancering van de Tip Ton RE een paar ideeën die 
achter het ontwerp schuilen.

Was het voor de ontwikkeling van Vitra’s eerste  
gerecycleerde kunststof stoel een uitdaging om te  
kiezen voor de herontwikkeling van een bestaand  
design uit de collectie in plaats van te beginnen  
met een nieuw idee?
We hebben voor de Tip Ton gekozen omdat hij uit één 
stuk materiaal bestaat. Werken met een bestaand product 
is een goede manier om ervaring op te doen met nieuw 
materiaal. Hoewel gerecycleerd polypropyleen nog altijd 
een soort plastic is, is het anders om mee te werken. Als je 
met een bestaand product werkt, weet je al voor welke 
technische uitdagingen je kunt komen te staan en kun je 
daar vanaf het begin op anticiperen. Door de combinatie 
van een bijna archetypisch uiterlijk en het nieuwe idee 
van beweging, is de Tip Ton de belichaming van wat Vitra 
voor staat: innovatie en een lange levensduur. Daarom 
was dit een goed vertrekpunt.

Wat is er anders aan het werken met gerecycled  
materiaal?
De uitdaging was om de stoel sterk genoeg te maken.  
Dat is vaak het probleem als je werkt met gerecycleerde 
materialen. Om deze reden hebben we wat glasvezel 
toegevoegd om de stoel sterker te maken, maar daarbij 
hebben we wel zo weinig mogelijk toegevoegd. Als je 
glasvezel en polypropyleen met elkaar combineert, is het 
natuurlijk moeilijker om een perfect uniform oppervlak  
te krijgen. Er is veel ervaring voor nodig en daarom was 
het een voordeel om kennis te hebben van hoe de mal 

vloeit en wat de technische aspecten zijn van de geo-
metrie van de stoel. Vanaf het begin hebben we besloten  
dat we ten aanzien van het materiaal geen enkel com-
promis wilden sluiten als het ging om de kwaliteit van de 
stoel. Wij wilden dezelfde certificeringen bekomen als  
die van de bestaande Tip Ton. Het was een proces waarbij 
veel herhaling optrad om te bepalen wat het minimum 
aandeel aan glasvezel moest zijn om toch aan de gewens-
te kwaliteitsstandaarden te voldoen. 

Hoe heeft u bepaald dat het uitgangsmateriaal  
polypropyleen moest zijn?
Als je werkt met gerecycleerd plastic, kun je kiezen  
tussen post-consument of post-industrieel materiaal, 
zelfs plastic uit de oceaan. Aan iedere soort zitten voor- 
en nadelen. Wat we goed vonden aan het Yellow Bag- 
systeem was dat de herkomst gemakkelijk te traceren  
was. Je neemt afval van huishoudelijk verpakkings-
materiaal, je maakt het schoon en je hakt het in stukjes. 
Dan transformeer je het in iets nieuws dat lang meegaat. 
Lokaal inkopen is ook belangrijk. Het materiaal is in 
Duitsland verzameld en de stoel is in Noord Italië ge-
maakt. Het merendeel van onze leveranciers bevindt  
zich in Duitsland of aangrenzende Europese landen.  
Hier wordt ook het merendeel van onze producten ver-
kocht. Je ziet dat veel bedrijven in Azië stoelen van spuit-
gietwerk produceren met materiaal dat in Europa is ver-
zameld. Dit moet dan heen en weer worden vervoerd, wat 
weer leidt tot een onnodig grote ecologische voetafdruk.

De originele Tip Ton is verkrijgbaar in acht kleuren, 
maar de gerecycleerde versie wordt alleen geproduceerd 
in donkergrijs.
Ja. Het is erg moeilijk om de kleuren van gerecycleerd 
afval te scheiden, dus als je specifieke kleuren wil  
hebben, dan moet je pigmenten of bleekmiddel toevoe-

gen en dat wilden we niet doen. We wilden het  
materiaal zo schoon mogelijk houden, volgens het  
idee ‘what you see is what you get’. Er zitten hele  
kleine spikkels van andere kleuren in het grijs en dat 
varieert een beetje van stoel tot stoel. Ik vind echter  
dat het iets extra’s toevoegt en dat het onze perceptie  
van plastic verandert. De kleine variaties in het gerecy-
cleerde materiaal verlenen het materiaal diepte en  
voegen een verhaal toe, vergelijkbaar met de structuur  
van een stuk hout dat je iets vertelt over de groeicycli  
van de boom. 

v
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Als je producten maakt voor een circulaire economie legt 
dat beperkingen op aan ontwerpers en fabrikanten. Wat 
vindt u van deze beperkingen?
Het vormt een enorme uitdaging. Er is een andere manier 
van denken voor nodig, maar we passen ons aan omdat  
het de manier is waarop we nu moeten denken en hande-
len. Het is onderdeel van de verantwoordelijkheid van de 
ontwerper en van het bedrijf. In deze dialoog stimuleren we 
mekaar naar een meer circulaire manier van denken. Het 
testen van nieuwe materialen en processen kan leiden tot 
onbekende resultaten; het draagt altijd bij aan een bepaalde 
manier van leren en voegt iets toe aan de basis van kennis 
als het gaat om de circulaire economie. Het wijkt af van het 
vinden van alleen maar een nieuwe esthetiek of functie.  
We zien dit als een zeer relevante uitdaging. De regels zijn 
nog niet geschreven en wij schrijven al doende de onze. 

Wat hebt u persoonlijk geleerd van het Tip Ton-project?
Tijdens een bezoek aan de leverancier van het materiaal  
zag ik een zak met versnipperde voedselverpakking staan. 
Dat was nog voordat het gewassen was en je kon het voedsel 
nog ruiken. Ik vond het een hele plezierige gedachte om dit 
afval om te toveren in een schitterend object dat nog vele 
jaren gebruikt zou kunnen worden. De reis van wegwerpma-
teriaal naar duurzame producten is voor mij heel betekenis-
vol. Ik kreeg nog een ingeving toen ik een interview hoorde 
met een vooraanstaand akoestisch ingenieur. Hij zei dat er 
geen goede of slechte akoestiek bestaat. Het heeft alleen te 
maken met de geschiktheid, wel of niet, voor een bepaald 
doel. Dat deed me denken aan hoe we plastic zouden moe-
ten gebruiken. Het is een fantastisch materiaal en we zullen 
er nog lang mee worden geconfronteerd, maar er zijn goede 
en slechte manieren in het gebruik ervan. Het belangrijkste 
is het besef wanneer gerecycleerd plastic te gebruiken, 
wanneer nieuw materiaal en wanneer dit te combineren  
om producten te produceren die mensen willen houden  
en zo lang mogelijk willen gebruiken. 

Hoe is de stoel getest op sterkte en duurzaamheid?
Alle producten van Vitra worden aan strenge tests onder-
worpen, afhankelijk van de normen die we willen berei-
ken. BIFMA [de US Business and Institutional Furniture 
Manufacturers Association] voert de tests uit en de Euro-
pese standaards als EN of GS vereisen duizenden gebruik-
scycli om een certificering te verkrijgen. Er zijn machines 
die krachten uitoefenen en valtests met vallende voor-
werpen uitvoeren. We hebben een aantal eigen tests uit-
gevonden die nog veeleisender zijn. Het was belangrijk 
dat deze stoel dezelfde niveaus zou behalen als de oor-
spronkelijke versie.

v
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Aluminium: aluminium is een uiterst duurzaam materiaal dat 
volledig recycleerbaar is aan het einde van zijn nuttige leven. 
In vergelijking met primair aluminium is voor de productie van 
hergebruikt aluminium 94 % minder energie nodig. Vitra ge-
bruikt zo veel mogelijk aluminium dat voor 95 % bestaat uit 
hergebruikt materiaal. 

Grondstoffen en 
andere componenten  

besteedt ook aandacht aan de duurzaamheid van zijn be-
voorradingsbronnen. Bij Vitra wordt tropisch hout alleen  
gebruikt voor de Eames Lounge Chair en de Butterfly Chair,  
en het is dan afkomstig van FSC-gecertificeerde bronnen. 
Materialen op houtbasis zoals de spaanplaat die Vitra ge-
bruikt, zijn gemaakt van bijproducten van de hout-, bouw-  
en meubelindustrie. 

Hout en materialen op houtbasis: hout is een natuurlijk mate-
riaal dat in Vitra-producten veel gebruikt wordt in diverse 
vormen zoals fineer, mdf, spaanplaat, papier, karton, massief 
hout enz. Vitra koopt al zijn hout en houtproducten bij Europe-
se leveranciers. Voor elk type houtmateriaal in een Vitra- 
product is een verkopersverklaring vereist. Die waarborgt dat 
de Europese houtverordening (EUTR) nageleefd werd. Vitra 
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Lakken en lijmen: Vitra gebruikt de poedercoatingtechniek 
om metalen oppervlakken af te werken. Hout wordt geolied  
of afgewerkt met lak van sterk vernet polyurethaan op  
water basis. In de uitzonderlijke gevallen waarin lijm nodig is, 
wordt de voorkeur gegeven aan producten die geen oplos-
middelen bevatten.  

groei en brede toegang tot consumptieproducten die  
de twintigste eeuw typeerden, waren onmogelijk geweest  
zonder plastic. Als verantwoordelijke fabrikant engageert 
Vitra zich om kunststof verstandig te gebruiken en de impact 
op het milieu te beperken voor toekomstige generaties. Dat 
blijkt duidelijk uit het feit dat Vitra bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten zoveel mogelijk gebruik maakt van gerecy-
cleerde materialen, en ook voortdurend onderzoekt of be-
staande producten, zoals Tip Ton RE en Toolbox RE, gemaakt 
kunnen worden van gerecycleerd materiaal.

Kunststof: Als duurzame producent met een decennialange 
ervaring in de ontwikkeling en verwerking van plastics heeft 
Vitra dit materiaal nauwgezet onderzocht met het oog op 
duurzaamheid. Velen zien in kunststof het meest innovatieve 
materiaal van de twintigste eeuw. Het kan in elke vorm wor-
den gegoten en maakt innovatieve ontwerpen en technische 
concepten mogelijk. De fysieke eigenschappen van plastic, 
van zeer stijf tot ultrazacht, worden nauwkeurig bepaald  
door de chemische samenstelling. Bovendien gaat kunststof 
lang mee en is het hygiënisch en goedkoop. De economische  

v

26 Het percentage recycleerbare en gerecycleerde materialen uitbreiden



Leder: Het leder voor Vitra-producten wordt verkregen  
uit koeienhuiden die een bijproduct van veeteelt voor voed-
selproductie zijn. De leerlooiers moeten voldoen aan strenge 
milieuvoorschriften. Daardoor werd er geavanceerde tech-
nologie ontwikkeld om veilige, milieuvriendelijke processen 
te garanderen. In 2020 introduceerde Vitra het nieuwe Leder 
Premium F, dat wordt verwerkt met een innovatieve looistof 
die gewonnen wordt uit de bladeren van olijfbomen, een 
restproduct uit de olijvenoogst. Naast de milieuvriendelijke 
looimethode zal Vitra zijn netwerk van lederleveranciers in 
2021 beperken tot de Europese regio’s om zo de milieu-im-
pact van de veeteelt en het transport te minimaliseren. Een 
onafhankelijke instantie controleert regelmatig of het leder 
dat Vitra gebruikt, voldoet aan de wettelijk vastgelegde 
percentages pcb’s, aromatische aminen uit azokleurstoffen, 
chroom VI-verbindingen en formaldehyde. 

percentage synthetische vezels uit gerecycleerde materialen 
verhogen. Vitra biedt geen textiel aan dat een bijkomende 
vuil- en vlekafstotende behandeling heeft gekregen. Die 
keuze is te wijten aan de ecologische en gezondheidsgerela-
teerde gevolgen van chemische behandelingen. Afhankelijk 
van het type behandeling kan het nadelige effecten hebben 
in de productiefase, wanneer het product wordt gebruikt en/
of aan het einde van zijn levensduur. Vitra legt extra nadruk 
op de keuze van hoogwaardige stoffen die vanwege hun 
natuurlijke kenmerken (bv. vuilbestendigheid van wol) voldoen 
aan de gewenste prestatie-eisen.

Bekledingsstoffen: Vitra koopt zijn bekledingsstoffen aan  
bij een klein aantal Europese textielfabrikanten, voornamelijk 
gevestigd in Duitsland en Italië, met wie het bedrijf al lange 
tijd nauw samenwerkt. Het textiel wordt voortdurend getest 
volgens de huidige certificeringsnormen, die garant staan 
voor veiligheid en ecologische prestaties. Terwijl synthetische 
vezels oorspronkelijk werden geïntroduceerd om de nadelen 
van natuurlijke materialen (beschikbaarheid, technische 
eigenschappen) te compenseren, worden ze vandaag onder-
zocht om na te gaan of ze doelgericht en zorgvuldig worden 
gebruikt. Vanaf 2021 zal Vitra dus geleidelijk aan het 
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Langetermijn
partnerschappen 

onderhouden 



In het kader van het aankoopbeleid van Vitra en officiële 
certificeringsprogramma’s moeten aangekochte materialen 
voldoen aan de zelfopgelegde eisen op het vlak van mensen-
rechten en milieunormen. De producten en materialen van  
het bedrijf worden voortdurend geanalyseerd en de metho-
den worden gecontroleerd en geëvalueerd door  
onafhankelijke externe instellingen. 

In 2020 was 46 % van de leveranciers van Vitra afkomstig  
uit Duitsland en 97 % uit Europa. Als wereldwijd actief bedrijf 
vervoert Vitra zijn producten naar klanten over de hele we-
reld. Daarbij wordt er zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt 
van hulpbronnen.

De kwaliteitsnormen van Vitra kunnen alleen worden bereikt 
door nauw samen te werken met onze leveranciers. Daarom 
zetten we vanaf het prille begin van onze partnerschappen 
een vertrouwensdialoog op. Deze gezamenlijke inspanningen 
zijn gebaseerd op beginselen van maatschappelijk verant-
woord ondernemen, met name met het oog op sociale aspec-
ten en milieufactoren. Concreet worden er relevante criteria 
meegedeeld tijdens het instapproces, vinden er audits plaats 
ter plekke, worden er maandelijks controleprocedures en 
jaarlijks een leveranciersevaluatie uitgevoerd. Zo onderhoudt 
Vitra langdurige relaties met zijn leveranciers.
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Voortdurende 
zelfbeoordeling 



Momenteel bestaan er geen globale maatstaven om  
het milieueffect van een bedrijf of zelfs van afzonderlijke 
producten te meten. Daarom heeft Vitra ecologische 
normen vastgelegd voor zijn eigen producten, om ervoor 
te zorgen dat ze niet alleen voldoen aan de hoge normen 
van het bedrijf, maar ook aan wereldwijde criteria voor 
bouwcertificeringen en duurzaamheidsnormen – zodoen-
de leert het bedrijf elke dag weer bij.

Naast de internationaal erkende bedrijfscertificatie voor 
kwaliteit (ISO 9001) en milieubeheer (ISO 14001) onder-
gaat Vitra ook de jaarlijkse audits voor verantwoord on-
dernemen.

Blauer Engel · Het label ‘Der Blaue Engel’ is het eerste en oudste 

milieukeurmerk wereldwijd voor milieuvriendelijke producten en 

diensten. Vitra bevordert zowel de bescherming van het milieu als de 

veiligheid van de consument. Bijgevolg worden certificaten enkel 

toegekend aan producten en diensten die ecologisch verantwoord 

zijn vanuit een totaalperspectief. Het evaluatieproces zorgt ervoor 

dat een gecertificeerd product geen of slechts een minimale impact 

heeft op het milieu en de menselijke gezondheid gedurende zijn 

volledige levensduur (van fabricage tot verwijdering).

GREENGUARD Gold · Het internationaal erkende label 

GREENGUARD werd in 2001 ontwikkeld door het ‘GREENGUARD 

Environmental Institute’. Het label moet de menselijke  

gezondheid en levenskwaliteit beschermen door de blootstelling aan 

verontreinigende stoffen te beperken en de kwaliteit van de 

binnenlucht te verbeteren. Producten met het GREENGUARD Gold-

certificaat kunnen bijdragen tot de milieucertificering van 

gebouwen.

 

Label GS (Sécurité contrôlée) · Het GS-zegel wordt verstrekt  

aan producten die voldoen aan de productveiligheidsvoorschriften 

voortvloeiend uit nationale en internationale normen en de huidige 

technische normen. Het zegel waarborgt dat een product tijdens het 

gebruik geen schade zal veroorzaken en beoordeelt of de 

componenten een gezondheidsrisico vormen.

EcoVadis · EcoVadis werkt met een samenwerkingsplatform om de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van leveranciers in 

wereldwijde toeleveringsketens te evalueren. Vitra is lid sinds 2014 en 

wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd volgens een gedetailleerd 

beoordelingsproces. In 2020 ontving Vitra het zilveren certificaat van 

het platform Ecovadis.

Arbeidsveiligheid · Vitra stelt de hoogste eisen aan elk type 

werkplek in het bedrijf. Het kwaliteitslabel ‘Sicher mit System’ 

(systematische veiligheid) dat wordt toegekend door de 

aansprakelijkheidsverzekering van de werkgevers bevestigt dat  

de werkomstandigheden te allen tijde gezond en veilig zijn in  

alle afdelingen.
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De culturele missie 
voortzetten 



Vitra onderneemt tal van culturele activiteiten die verder 
reiken dan haar bedrijfsactiviteiten. Een belangrijk deel van 
onze inkomsten investeren we om het culturele design- en 
architectuurerfgoed te bewaren. Vitra ondersteunt diverse 
instellingen over de hele wereld. Tot de vaste begunstigden 
behoren de Eames Foundation, die zich inzet voor het behoud 
van het Eames House in Pacific Palisades in Californië, de 
Alvar Aalto Foundation in Finland en de Barragan Foundation 
in Zwitserland. 

Het Vitra Design Museum, opgericht in 1989, vormt een  
brandpunt van het culturele engagement van het bedrijf.  
Het is geen bedrijfsmuseum, maar een internationaal gere-
nommeerde, onafhankelijke instelling gewijd aan het onder-
zoek naar en de presentatie van design en architectuur.  
Het Vitra Design Museum organiseert tentoonstellingen, 
workshops en architectuurrondleidingen. Het museum heeft 
een van de grootste collecties industriële meubelontwerpen 
ter wereld en beheert en onderhoudt de nalatenschappen  
van diverse topontwerpers. Het geeft ook publicaties uit over 
een breed spectrum van design- en architectuurthema’s.  
De uiteenlopende activiteiten van het Vitra Design Museum 
oogsten wereldwijd respect en staan model voor privé-initia-
tieven en onafhankelijke instellingen in de culturele sector.

Voorts is de Vitra Campus een plek waar designobjecten  
en architectuur gecreëerd en onderhouden worden zodat 
design, architectuur en kunst toegankelijk zijn voor het grote 
publiek. Vitra ontwikkelt de Vitra Campus voortdurend en 
toont daarmee zijn langetermijnengagement voor de locatie 
in Weil am Rhein. 

Architectuurrondleiding op de Vitra Campus 

Zuidzijde van de Vitra Campus met op de achtergrond de brandweerkazerne van Zaha Hadid en rechts het Schaudepot van Herzog & de Meuron
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Vitra pleit al lang voor een ecologisch, verantwoord  
gebruik van land. Op de Vitra Campus in Weil am Rhein 
worden verharde wegen en constructies gecompenseerd 
door open vlaktes en aanplantingen. Tussen de gebou-
wen, vooral in het noordelijke deel van de campus, liggen 
grote natuurlijke bloemenweiden die een verbinding 
vormen met het landbouwlandschap en de wijngaarden 
op de naburige Tüllingerheuvel.

Biodiversiteit

2009
·  Er worden honderd nieuwe  

kersenbomen en honderd  
esdoorns aangeplant op de  
Vitra Campus 

-

2014
·  Er komt 980 m nieuwe haagbeuk-

haag langs de Álvaro Siza  
Promenade en de parking krijgt 
een nieuwe lay-out  

-

2016
·  Het verharde oppervlak wordt 

ingeperkt als onderdeel van het 
nieuwe vergroeningsconcept voor 
de opening van het Vitra Schau-
depot 

-

2018
-  In het hoofdkwartier van Birsfel-

den worden wilde bloemenwei-
den aangeplant om de biodiver-
siteit te vergroten. Het project 
wordt voortdurend uitgebreid. 

-

2019
·  Kersenbomen worden niet  

gekapt maar verplaatst om ruimte 
te maken voor een nieuwe tuin 

-

2020
-  Op een oppervlakte van 400 

vierkante meter wordt de open-
baar toegankelijke tuin van  
Piet Oudolf aangelegd met zo’n 
30.000 planten 

-  Er worden 3 bijenkorven  
geplaatst 

Herfstsfeer in de Oudolf Gartenv
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Interview met 

Piet Oudolf 

Voor het VitraHaus, op de  
Vitra Campus in Weil am Rhein, 
krijgt een nieuwe tuin vorm. Het 
ontwerp is van de Nederlandse 
tuinarchitect Piet Oudolf, die  
met spontane en wild uitziende 
composities van vaste planten  
en grassen opdrachten over de 
hele wereld weet te bemachtigen, 
waaronder de aanleg van het 
High Line park in New York.

Piet Oudolf

De Oudolf Garten naast het VitraHaus op de Vitra Campus in Weil am Rheinv
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“Ik wil dat mensen zich 
verliezen in de tuin”
 – Piet Oudolf

Piet Oudolf, vandaag zouden we rubberen laarzen  
dragen en samen over een weiland lopen. In plaats  
daarvan zitten we allebei voor ons computerscherm.  
In deze nogal ongewone tijd breng je thuis zeker  
meer tijd door in je tuin dan normaal?
Ik werk momenteel uitsluitend van thuis uit en ben altijd 
omringd door het groen, dus wat dat betreft wel. Eigenlijk 
zou ik meer naar buiten willen gaan, maar we hebben te 
veel te doen. Momenteel ben ik mijn ontwerpen en teke-
ningen van de laatste 40 jaar aan het ordenen zodat ik ze 
kan archiveren. Het kostte me meer dan drie weken tijd 
om alles te scannen.

Daarnaast heb je beslist nog een aantal lopende  
projecten. Hoe staat het daarmee?
Die bevinden zich in erg verschillende fasen. Sommige 
zijn al zo ver gevorderd dat we de planten al in de grond 
gezet hebben. En dan zijn er andere projecten, zoals in 
Detroit, waar de aanplant nog niet is begonnen. Ik kan er 
op dit moment helaas niet zelf toezicht op houden, maar 
ik ben blij dat ik een goed netwerk heb van mensen die  
ik vertrouw en die over de nodige kennis beschikken om 
mijn plannen te begrijpen en uit te voeren. Ze moeten 
niet alleen de plannen correct interpreteren, maar ook de 
vele verschillende planten in een heel jong stadium kun-
nen herkennen. Als ze net uit de pot komen, dan is het 
moeilijk om het verschil tussen de planten te zien. Alleen 
specialisten kunnen dat, en die vind je niet op elke hoek 
van de straat.

In Weil am Rhein gaan de komende weken de eerste 
planten de grond in. Kun je ons vertellen hoe de tuin  
er volgend voorjaar uit zal zien?
Zo lang hoeven we niet te wachten. Hoewel het een  
zogenaamde ‘Perennial Garden’ is – een tuin die elk jaar 
terugkomt – gebruiken we planten die snel groeien en 

bloeien. Als we de aanplant nu starten en het weer  
zit een beetje mee, dan ziet de tuin er in september  
al prachtig uit.

Wat zijn de ontwerpkenmerken van de tuin?
Ik heb talrijke gesprekken gevoerd met Rolf Fehlbaum  
en anderen bij Vitra om hen inzicht te geven in verschil-
lende ontwerpaspecten die mijn werk typeren. We waren 
het erover eens dat we drie of vier verschillende beplante 
zones wilden creëren, die elk op zich een zintuiglijke 
beleving zouden bieden. Ik wil ook dat mensen zich ver-
liezen in de tuin in plaats van er gewoon doorheen te 
lopen. Daarom ontwikkelde ik een geheel van kleine 
paden, zonder rechte lijnen of een centraal punt aan het 
einde. Je gaat de hoek om, ziet een ander perspectief  
en kunt kiezen. Ga je naar rechts of naar links?

Dat klinkt bijna als een van die prachtig verzorgde dool-
hoven uit de barok. Maar als men je projecten bekijkt, 
zoals de High Line in New York of de tuinen van Hauser 
& Wirth Somerset, dan zal het er waarschijnlijk uitzien 
als een stukje wildernis.
Tenminste wat velen als wildernis beschouwen. Wildernis 
wordt vaak verheven tot een zeer romantisch ideaal. Die 
fantasieën probeer ik te verwezenlijken. Maar mijn tuinen 
zijn eigenlijk helemaal niet wild. Op de plannen kun je 
precies zien waar ik elke plant in de grond heb gestoken. 
Alles is tot in de details uitgewerkt.

Hoe creëer je zo’n wildernis?
We hebben niet te veel gebouwde structuren nodig,  
want uiteindelijk draait het allemaal om de planten. Die 
staan centraal. In Weil am Rhein gebruiken we er onge-
veer 30.000. Daarbij gaat het echter niet om wilde plan-
ten, zoals die aanbevolen werden door de voorstanders 
van wilde tuinen in de jaren 1960. Die waren te wild en  
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te competitief. Uiteindelijk werd je tuin gedomineerd 
door twee of drie planten waar je niet vanaf kon ko-
men. Ruim 30 jaar geleden begon een kleine groep 
mensen, onder wie mijn vrouw, ik en onze vriend Henk 
Gerritsen, in plaats daarvan planten te introduceren 
die ondergewaardeerd waren of nooit eerder als tuin-
planten werden gezien. Grassen bijvoorbeeld, die  
we kenden uit de weilanden, maar die niemand voor 
de jaren 1980 in zijn tuin plantte. Ze zien er wild uit,  
maar weten hoe ze zich moeten gedragen.

Wat bedoel je?
Elke plant heeft zijn eigen sterktes en zijn plaats in  
de tuin, maar mag de anderen niet te veel beperken. 
Anders wordt het evenwicht in een tuin verstoord.  
Het is heel belangrijk dat de verschillende planten 
goed samenwerken. Zoals in een gemeenschap, of  
een collectief van toneelspelers. Ze spelen elk hun 
eigen rol in het geheel. Iedere plant ‘acteert’ op  
zijn eigen manier, maar uiteindelijk moet er een  
interessant spel uit voortkomen.

Als ik naar jou luister, krijg ik de indruk dat je  
het over mensen hebt.
Misschien zie ik meer in planten dan anderen. Als  
ik ernaar kijk, herken ik personages met een soort  
ziel, onafhankelijke karakters met een uniek uiterlijk 
en gedrag. Die verschillen combineer ik om er  
concrete composities van te maken. Om bijvoorbeeld 
het hele jaar door een zintuiglijke beleving in de tuin  
te bieden, probeer ik altijd een evenwicht te vinden 
tussen planten die bloeien en planten die tot een zaad-
kop of skelet kunnen worden gereduceerd.

Over evenwicht gesproken: de Vitra Campus stelt 
opvallende kosmopolitische architectuurwerken 

tentoon in een stille, rustige omgeving. In hoeverre 
speelt jouw tuin daarop in? 
Ik zie de tuin hier niet als een contrast met de architec-
tuur, noch als iets dat ten dienste staat van de omgeving 
of andersom. Het is complementair in alle opzichten.  
Het is voor mij belangrijk om de planten te gebruiken  
om de aandacht van de open lucht naar de grond te trek-
ken en zo nieuwe perspectieven te openen – ook op de 
omliggende gebouwen.

Werk je liever in stedelijke gebieden of op het  
platteland?
Ze hebben elk hun eigen charme. Somerset ligt midden  
op het platteland en functioneert goed. Maar mijn  
werk heeft meestal een veel sterkere impact in steden.  
Enerzijds omdat er meer contrast is met de omgeving, 
anderzijds omdat ik meestal stadsprojecten creëer in 
openbare ruimtes, waar ze door veel meer mensen beke-
ken worden. Dat vind ik leuk. Het is als kunst. Je wilt  
het niet verbergen. Je wilt het in een museum hebben, 
niet in een privéwoning.

Door de jaren heen heeft je eigen tuin in Hummelo  
veel mensen naar het Nederlandse platteland gelokt.
Dat klopt, maar buiten mijn eigen tuin ben ik verplicht 
om te werken met een totaal verschillend geheel van 
voorwaarden, wensen en belangen, evenals beperkingen. 
Dat daagt me uit en inspireert me. Elk nieuw project is 
voor mij een speeltuin. Als ik het kan realiseren op een 
plek waar miljoenen mensen langskomen, des te beter.

Hoe komt dat?
Het is voor mij heel belangrijk dat mensen niet alleen 
mijn tuinen zien op foto’s, maar dat ze hetzelfde kunnen 
ervaren als ik wanneer ik door een tuin loop. Ik ben  
geïnteresseerd in de gevoelens die worden opgeroepen.  

Ik reageer heel emotioneel op planten, op dit moment 
zelfs meer dan normaal. Vanochtend was ik buiten  
en werd ik diep geraakt door wat ik zag. Die gevoeligheid 
kan ook de reden zijn waarom ik zo goed met planten  
kan werken. Vanaf het prille begin heb ik planten gezien 
als een middel om mezelf uit te drukken en sterke emo-
ties bij andere mensen teweeg te brengen.

Maakt dat je een kunstenaar? Als je bewonderaars  
gelooft, zoals galeriehouder Iwan Wirth of curator  
Hans Ulrich Obrist, dan ben je dat zeker.
Ik laat het aan anderen over om te zeggen wat ik ben. 
Voor sommige mensen ben ik gewoon een tuinman,  
anderen beschouwen mijn werk als kunst. Er zijn zeker 
enkele gelijkenissen met kunst. Ik werk met ideeën en 
standpunten, esthetiek, emoties, de manier waarop iets 
de geest beïnvloedt en mensen raakt. Maar dan maak  
ik weer iets dat zo flexibel is, zo veranderlijk. Mijn werk  
is nooit af, maar is altijd maar het begin van iets. Het  
is niet als een schilderij dat je aan de muur hangt. Het  
is een schilderij dat je laat groeien en vergaan. 

Maar er zijn steeds meer mensen die er een willen  
hebben, ondanks het vluchtige karakter van je  
‘schilderijen’. Verbaast dat je?
Soms vraag ik me af waarom ik zoveel aandacht krijg  
en hoe ik in hemelsnaam heb kunnen bereiken waar  
ik van droomde. Het is zeker in mijn voordeel dat ik iets  
doe dat relevant is voor de tijd waarin we leven. Denk 
maar aan de populariteit van stadstuinieren of duurzaam 
beheerde boerderijen. Tegenwoordig worden mensen 
gedwongen om anders te denken over onze omgeving. 
Mijn jarenlange ervaring komt daarbij goed van pas. Al  
in de jaren 1980 droomde ik van tuinen die minder deco-
ratief en arbeidsintensief waren, maar efficiënter gebruik 
maakten van hulpbronnen, wild zijn en emoties prikke-
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len. Tuinen waarin uitgebloeide planten niet meteen 
zouden worden uitgetrokken, en waar er ook ruimte  
zou zijn voor dingen die niet overeenkomen met con-
ventionele schoonheidsidealen.

Zat er ook een politieke boodschap achter, een roep  
om meer duurzaamheid?
Het was niet echt een bewuste oproep tot milieu-
bescherming, ook al lijkt het achteraf gezien wel zo.  
Ook vandaag wil ik mensen niet vertellen hoe ze moeten  
handelen. Maar als ik anderen door mijn werk enthousi-
ast kan maken voor planten, dan stemt me dat natuurlijk 
alleen maar gelukkig. Ik baseer me meer op inspiratie  
dan op confrontatie. De afgelopen 30 jaar heb ik gepro-
beerd een alternatief te bieden voor traditionele tuinaan-
leg en hopelijk hebben mijn projecten en publicaties 
bijgedragen aan de manier waarop mensen vandaag  
over tuinen denken.

In dat licht komt je succes niet als een verrassing.  
In feite is het een logische gevolg van het pad dat je  
hebt afgelegd.
Ja, daar zit een kern van waarheid in. Maar niet alles  
was gepland. Ik heb een hele weg afgelegd. Zo werkte ik 
eerst in de bar en het restaurant van mijn ouders en had 
ik verschillende baantjes vooraleer ik op 25-jarige leeftijd 
overgestapt ben naar het tuinieren. Daarvoor had ik geen 
enkel benul van planten. In 1982 begonnen mijn vrouw  
en ik uit financiële noodzaak een kinderdagverblijf waar-
mee we veel succes geboekt hebben – maar mijn eerste 
openbare opdracht als tuinontwerper kreeg ik pas in 1996. 
Het is dus allemaal begonnen met hard werken, en niet 
met grote ideeën. Misschien is dat een van de redenen 
waarom ik mezelf soms moeilijk kunstenaar kan noemen. 

Een ding dat je zeker onderscheidt van andere  
kunstenaars is je openheid als het gaat om ingrepen  
in je werk. Op een gegeven moment moet je je tuinen 
achterlaten aan degenen die ze zullen onderhouden. 
Hoe gemakkelijk is dat voor jou?
Ik houd altijd toezicht op een tuin tot hij zich in zekere 
mate ontwikkeld heeft, en ik heb meestal een beeld in 
gedachten van hoe het er over een paar jaar zal uitzien. 
Maar ik ben me er ook van bewust dat het voortdurend 
evolueert. Planten groeien en sommige zullen verdwij-
nen, terwijl anderen vervangen moeten worden. Een  
tuin is geen op zichzelf staand werk. Als ik het onderhoud 
toevertrouw aan mensen die in principe mijn idee van 
een tuin delen, dan kan ik gemakkelijk leven met ingre-
pen en veranderingen. Op een dag verdwijn ik immers  
uit beeld, maar mijn tuinen leven voort. Ik heb goede 
ervaringen met mensen die van hun vak houden en een 
enorme passie voor planten hebben. Ik zou zelfs zeggen 
dat mijn meest succesvolle projecten hun succes te  
danken hebben aan de tuiniers die verantwoordelijk 
waren voor het verdere onderhoud ervan.

v
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Opening bedrijfscrèche op het  
hoofdkantoor in Birsfelden en  
samenwerking met bestaande  
faciliteit in Weil 2010

vrouwen 51%

mannen 49%

jaar gemiddelde periode van  
tewerkstelling11,1

Vitra als werkgever

Vitra besteedt bijzondere aandacht aan werkomstan-
digheden en -plekken die inspireren en daardoor de 
productiviteit stimuleren, het bedrijf streeft er ook naar 
om alle werknemers een gezonde en toekomstgerichte 
arbeidsrelatie aan te bieden.

Vitra is ervan overtuigd dat we de beste resultaten 
bereiken als team, door samen te werken met collega’s 
met diverse opleidingen, achtergronden en interesses. 
Ons doel is om flexibel om te springen met verschillen, 
maar tegelijkertijd onze gelijkenissen te benadrukken.

Vitra bevordert levenslang leren en loopbaanont-
wikkeling binnen het bedrijf en het biedt getalenteerde 
en gemotiveerde werknemers perspectieven op lange 
termijn.

Belangstelling voor het culturele engagement van  
de onderneming vormt de basis voor Vitra’s succes  
als bedrijf. Om hun betrokkenheid bij Project Vitra te  
stimuleren, krijgen werknemers regelmatig de kans  
om deel te nemen aan activiteiten rond de thema’s 
design en architectuur.

v
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vrouwen in het algemeen  
management 67%

verschillende nationaliteiten  
bij Vitra 43

Diversiteit is waardevol

Specialisten van beide geslachten met uiteenlopende 
educatieve achtergronden, uit de hele wereld, werken 
samen aan verschillende taken. Vitra moedigt sociale 
interactie op het werk en in de vrije tijd aan. Zo krijgen 
werknemers en hun gezinnen voordelig toegang tot 
culturele activiteiten die het bedrijf sponsort. De cafeta-
ria’s hebben een gezond aanbod aan voeding en dran-
ken en zijn ontworpen als levendige trefpunten waar 
werknemers regelmatig samenkomen tijdens personeels-
feesten, museumbezoeken, concerten van Vitra Campus 
Night en zondagse gezinsuitstapjes naar de campus 
voor koffie en gebak in het VitraHaus Café.

verschillende nationaliteiten  
op de vestigingen in Duitsland  
en Zwitserland

v
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van de stagiairs heeft zijn  
opleiding met succes afgerond100%

van de stagiairs werd aangenomen  
door het bedrijf59%

stagiairs en studenten 56

Opleiding en  
personeelsontwikkeling

Vitra besteedt veel aandacht aan opleiding: in 2020 
stelde Vitra 56 stagiairs en studenten te werk in 10 verschil-
lende beroepsopleidingen. 100 % daarvan voltooide zijn/
haar opleiding met succes en velen werken nog steeds bij 
het bedrijf. 
      
Continue personeelsontwikkeling is van cruciaal belang bij 
Vitra. Een speciale opleidingsafdeling biedt een uitge-
breid portfolio van verplichte en uitgebreidere product- en 
vaardigheidscursussen in de vorm van persoonlijke sessies 
en e-learningmodules.

Vitra heeft bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en maakt 
gebruik van geavanceerde IT-systemen. Alle medewerkers 
krijgen een gerichte opleiding zodat ze deze tools efficiënt 
kunnen gebruiken.

v
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Inkoop
In het kader van het aankoopbeleid van Vitra en officiële 
certificeringsprogramma’s moeten aangekochte materialen 
voldoen aan de bedrijfseisen op het vlak van mensenrechten 
en milieunormen. Het bedrijf koopt vooral bij leveranciers  
in Europa, en op andere markten, omdat de Europese chemi-
sche verordening REACH milieubescherming waarborgt en 
kinderarbeid uitsluit. 

Producten en materialen worden voortdurend geanalyseerd 
en de methoden worden gecontroleerd en geëvalueerd door 
onafhankelijke externe instellingen. In 2020 was 45 % van  
de leveranciers van Vitra afkomstig uit Duitsland en 97 % uit 
Europa. Als bedrijf met wereldwijde activiteiten heeft Vitra 
ook een productiefaciliteit buiten Europa, namelijk in Japan.

45,72% 
DE

22,88% 
IT

8,96% 
PL

7,04%
HU

6,76%
FI

1,18%
CN

Landen < 1 %
Rest van de wereld: CH, RO, CZ,HK, SI, LV, JP,PT, AT, GB, 
T,W, BE, IE, SK,SE, DK, FR, LT,NO, EE, MY,NL, US

v
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Gedragscode van 
de leverancier
Deze gedragscode moet de naleving van sociale en mili-
eunormen waarborgen. Ze is daarom gebaseerd op de 
conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,  
het VN-verdrag inzake de rechten van het kind en inzake 
de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrou-
wen, het Global Compact van de VN en de OESO-richtlij-
nen voor multinationale ondernemingen. De naleving van 
alle geldende nationale en internationale wet- of regel-
geving, alsook van industriële minimumnormen is eveneens 
verplicht. We geven voorrang aan de strengste eisen. 

De kwaliteitsnormen van Vitra kunnen alleen worden be-
reikt door nauw samen te werken met onze leveranciers. 
Daarom zet het bedrijf vanaf het prille begin van elke 
partnerschap een vertrouwensdialoog op. Goede handel-
spraktijken worden gecombineerd met de sociale en eco-
logische aspecten van duurzaamheid, als pijlers van alle 
gezamenlijke inspanningen. Concreet worden er relevante 
criteria meegedeeld tijdens het instapproces, vinden er 
audits plaats ter plekke, worden er maandelijks controle-
procedures en jaarlijks een leveranciersevaluatie uitge-
voerd.

v
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Productie en logistiek 

De Vitra Campus in Weil am Rhein dient niet alleen om 
design en architectuur te tonen, elkaar te ontmoeten, advies 
te geven over producten en ze te verkopen, maar is ook de 
centrale productiehub van Vitra. In de loop der jaren heeft 
Vitra in zijn fabrieken heel wat milieumaatregelen ingevoerd 
en ervoor gekozen om verantwoord om te springen met de 
natuur en natuurlijke hulpbronnen.

Eindassemblage van Aluminium Chairs en Soft Pad Chairs op de Vitra Campusv
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Verpakking en transport

De verpakking van Vitra-producten moet tijdens het trans-
port voldoende bescherming bieden, maar met een mini-
mum aan materiaal. Het verpakkingsconcept wordt voort-
durend geëvalueerd en herzien om gebruik te maken van 
nieuwere en milieuvriendelijker materialen. 

De transportlogistiek van Vitra is zo georganiseerd dat 
vrachtwagens de productiefaciliteiten bij voorkeur alleen 
verlaten met een volle lading. Overzees transport gebeurt 
gewoonlijk per schip en alleen in uitzonderlijke gevallen 
per vliegtuig. Speciale transporten worden zoveel mogelijk 
vermeden.

Het fabrieksgebouw ontworpen door Nicolas Grimshaw op de Vitra Campus in Weil am Rheinv
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Energieefficiëntie

Elk nieuw gebouw van Vitra wordt uitgerust met  
de nieuwste gebouwentechniek. Vitra is lid van de  
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen  
(DGNB – Duitse raad voor duurzaam bouwen) sinds 
2007. Sinds 2008 haalt Vitra al zijn elektriciteit voor 
de productiesites in Weil am Rhein en Neuenburg  
uit waterkrachtbronnen, en dat geldt sinds 2016 ook 
voor het hoofdkantoor van het bedrijf in de Zwitserse 
stad Birsfelden. Zonnepanelen op de daken van  
de productievestigingen wekken zonne-energie op.

1996
·  Installatie van automatische hoge-

snelheidsdeuren in alle gebouwen  
om tocht te beperken en energie  
te besparen 

-

2000
·  Isolatie van daken op industriële 

gebouwen verbeterd 
-

2001
·  Installatie van moderne verwarming 

en ventilatie in productiefaciliteiten 
·  Verlaging van stookolieverbruik door 

installatie van een nieuwe boiler  
en brander  

·  Installatie van een zonne-energie-
systeem met een opbrengst van  
47,52 kWp op de Vitra Campus 

-

2008
·  Zonnecentrale op de Vitra Campus 

uitgebreid tot een vermogen van 
109,58 kWp  

·  Installatie van een zonne-energie-
systeem met een opbrengst van  
120 kWp op de locatie Neuenburg 

·  Bouw van een geothermische  
warmtepomp voor verwarming en 
koeling van de nieuwe logistiekhal  
in Neuenburg 

-

2009
·  Installatie van een geothermische 

warmtepomp voor verwarming  
en koeling van het VitraHaus  

·  Overstap naar een recirculerend 
ventilatiesysteem in de lijmcabine  
van de schuiminstallatie om energie  
te besparen  

·  Overstap naar elektriciteit uit  
100% waterkracht op het hoofdkan-
toor in Birsfelden bij de vestigingen  
in Weil am Rhein en Neuenburg 

-

2010
·  Installatie van een gecombineerde 

warmtepomp/elektriciteitscentrale 
met een opbrengst van 50 kWp 
elektrisch vermogen en 100 kWp 
thermisch vermogen 

-

2011
·  Daglichtafhankelijke lichtregeling  

in delen van de productiefaciliteit  
in Weil am Rhein 

-

2012
·   Nieuw gebouw in Weil am Rhein 

uitgerust met een fotovoltaïsch  
systeem (output: 436 kWp)  
Ledtechnologie voor buitenverlichting  

·  Installatie van een fotovoltaïsch  
systeem op het hoofdkantoor van  
de onderneming in Birsfelden  
(output: 376 kWp) 

·  Energiezuinige modernisering  
gekoppeld aan de uitbreiding  
van de schuiminstallatie 

·  In testmachines werden pneuma-
tische cilinders vervangen door 
servoaandrijvingen 

-

2013
·   Nieuwe ramen met dubbel glas en 

zonnewering buiten, in Weil am Rhein
·   Installatie van een nieuwe koeldroger
-

2016
·  Overstap naar elektriciteit uit 100 % 

waterkracht op het hoofdkantoor in 
Birsfelden 

-

2018
·  Installatie van een EV-laadstation  

op de Vitra Campus 
·  Omschakeling naar leds in VitraHaus 

en een fabrieksgebouw 
·   Nieuw verwarmingssysteem en 

 vervanging van de westelijke gevel-
ramen van een fabrieksgebouw voor 
een efficiëntere thermische isolatie 

 -

2019 
·  Optimalisatie van energie-efficiëntie 

in verschillende gebouwen door 
middel van ledverlichting en nieuwe 
ramen 

v
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Afvalbeheer

Afvalproducten worden als grondstoffen beschouwd, 
mits ze gerecycleerd kunnen worden. Hoe effectiever 
grondstoffen worden gescheiden, hoe waardevoller 
ze zijn voor secundair gebruik. Vitra wil zo weinig 
mogelijk afval produceren en afvalmateriaal nuttig 
gebruiken in zijn productie waar mogelijk.  
    
Vanzelfsprekend verwerken we productieafval  
op de juiste wijze en zamelen we papier, plastic en 
metaal selectief in om ze correct te recycleren. 

Hout

Folies

Huishoudelijk afval

Piepschuim

Papier en karton

Metalen

Hol glas

2020

127,04 t

43,44 t

287,50 t

0,42 t

2,7 t

2019

150,86 t             

73,88 t                 

361,01 t             

0,38 t                     

7,50 t                      

2018

202,33 t

362,59 t402,96 t411,73 t

31,50 t

354,82 t

73,58 t 102,72 t 33,18 t

N/A

N/A

v
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Waterbeheer

Water is de belangrijkste hulpbron op onze planeet. 
Vitra put water uit grondwaterreservoirs die metter-
tijd ontstaan zijn door insijpeling van regenwater.

2009
·  Aanleg van een regenwaterinfil-

tratiesysteem voor een afgesloten 
oppervlak van ongeveer 50.000 
m² om de waterzuiveringsinstalla-
tie te ontlasten en regenwater 
naar een ondergronds reservoir te 
leiden 

-

2013
·  Bouw van een nieuwe waterzuive-

ringsinstallatie 
-

2018
·  Galvanisatie overgedragen aan 

langetermijnleveranciers met een 
nieuw gesloten watercirculatiesys-
teem in Duitsland, waaraan bij 
wet strenge drempelwaarden en 
officiële monitoring opgelegd zijn 
om de naleving te garanderen. 
Eliminatie van de grootste bron 
van drinkwaterverbruik en afval-
watervervuiling bij Vitra 

-

2019
·  Irrigatie van de groene gebieden 

middels een eigen bron van Vitra, 
zonder drinkwater te gebruiken 
dat afkomstig is uit de openbare 
drinkwatervoorziening

v
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Energiegegevens en emissies

Stof – Fijne stofdeeltjes zijn afkomstig uit 
natuurlijke en menselijke bronnen zoals pollen, 
bosbranden, verbranding van hout, slijtage van 
banden/remmen en tabaksrook. Hoe fijner 
stofdeeltjes zijn, hoe makkelijker ze doordringen 
in de longen en hoe gevaarlijker ze zijn.
CH4 – Methaan is een kleurloos en geurloos 
brandbaar gas. Het ontstaat uit biologische en 
geologische processen en is een belangrijk 
bestanddeel van aardolie. Methaan is een 
belangrijk broeikasgas.

CO2 – Koolstofdioxide is een natuurlijk 
bestanddeel van lucht. Het is een stofwisse-
lingsproduct van levende wezens en komt ook 
vrij bij de verbranding van koolstofhoudende 
materialen. Koolstofdioxide is een van de 
belangrijkste veroorzakers van het
broeikaseffect.

SO2 – Zwaveldioxide is een giftig gas dat 
ontstaat door verbranding van zwavelhouden-
de brandstoffen (kool, aardolie). Het is mee 
verantwoordelijk voor zure regen.  
NOx – Stikstofoxiden zijn een verzamelterm 
voor gasvormige stikstofoxiden. Ze zijn 
schadelijk voor het ademhalingssysteem en 
dragen bij aan de vorming van zure regen.  
Ze zijn een product van de verbranding van 
fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie).

N2O – Distikstofmonoxide is een kleurloos  
gas uit de groep van stikstofoxiden. De gewone 
naam van deze stof is lachgas. Het werkt als 
een broeikasgas.
Het CO2-equivalent geeft aan hoezeer  
een bepaalde hoeveelheid van een broeikas-
gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Het 
CO2-equivalent wordt gebruikt ter vergelijking. 
Het CO2-equivalent van methaan is bijvoor-
beeld 25, wat wil zeggen dat het broeikaseffect 
per kilogram 25 keer groter is dan dat van CO2.

Uitstoot van brandstof  
(diesel)

Energie-emissies  
(uit waterkracht)

Emissie van aardgas Totaal

Emissie van stookolie

Verbruik
in l

SO2
in kg

NOX
in kg

Stof
in kg

CH4 
in kg

N2O 
in kg

CO2equivalent 
in t

CO2equivalent 
in t

CO2 
in t

2018

2020

2019

3011

2565

2268

in l

in kWh

in kWh

2018

2020

2019

321 410 389 1475 73 963 925441 93

288 987 350 1326 65 865 831396 84

194 098 235 891 44 581 558266 56

2018

2020

2019

177 502 506 381 43 564 558161 7

209 553 596 450 51 666 659190 8

180 625 515 388 44 574 568164 7

2018

2020

2019

6 207 530 10 46 10 17 1626

7 478 161 12 56 12 21 2031

6 780 746 11 51 11 19 1828

2018

2020

2019

5 869 558 71 1093 42 1467 13384199 13

4 053 482 49 755 29 1013 9241467 9

4 375 430 53 815 32 1094 9973130 10

v
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Contact 

Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Vind een Vitra-partner  
bij u in de buurt op:  www.vitra.com/dealers
Vitra International AG, Klünenfeldstrasse 22, CH–4127 Birsfelden
0041 (0)61 377 00 00, info@vitra.com, www.vitra.com 

Alle in deze publicatie getoonde ontwerpen en de beelden zelf zijn 
wettelijk beschermd. Vitra en het Vitra Design Museum hebben van de 
auteurs of hun rechtsopvolgers de goedkeuring gekregen om de produc-
ten die overeenstemmen met deze ontwerpen wereldwijd exclusief te 
produceren, ontwikkelen en distribueren.

Met de volgende beperkingen:
Charles & Ray Eames → Organic Chair, La Chaise, Eames Elephant, 
Plywood Mobile, Classic Trays, Paper Napkins, Eames Quotes Posters, 
Eames Wool Blankets en Miniatures Collection: Vitra bezit de wereldwijde 
rechten. Alle andere producten: Vitra bezit de rechten in Europa en het 
Midden-Oosten. De rechten in de rest van de wereld zijn in handen van 
Herman Miller.
Alexander Girard → Environmental Wall Hangings: Vitra bezit de rechten 
in Europa en het Midden-Oosten. De rechten in de rest van de wereld zijn 
in handen van Herman Miller.
George Nelson → Klokken en Miniatures Collection: Vitra bezit de  
wereldwijde rechten. Alle andere producten: Vitra bezit de rechten in 
Europa en het Midden-Oosten. De rechten in de rest van de wereld  
zijn in handen van Herman Miller.

De duurzame ontwikkeling van een bedrijf 
steunt op de dialoog met een geïnteresseerd 
publiek. U kunt contact met ons opnemen  
via sustainability@vitra.com. We kijken ernaar 
uit van u te horen. 

Isamu Noguchi → Akari Light Sculptures: Vitra bezit de distributierechten 
in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland,  
Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, 
Zweden en Zwitserland.
Coffee Table en Dining Table: Vitra bezit de wereldwijde rechten met 
uitzondering van Noord-Amerika. De rechten in Noord-Amerika zijn  
in handen van Herman Miller (Coffee Table) en Knoll (Dining Table).
Sori Yanagi → Butterfly Stool: Vitra bezit de rechten in Europa, Afrika,  
en Noord- en Zuid-Amerika. De rechten in de rest van de wereld zijn  
in handen van Tendo Mokko.
Andere producten → Classic Pillows: Vitra bezit de distributierechten  
in Europa en het Midden-Oosten.
De rechten in de rest van de wereld zijn in handen van Maharam.

 Het ontwerp van de Eames Aluminium Chair is  
een geregistreerd handelsmerk. 

 Het ontwerp van de Eames Lounge Chair is  
een geregistreerd handelsmerk.

 LHet ontwerp van de Panton Chair is een  
geregistreerd handelsmerk.

ALEXANDER GIRARD, EAMES, NELSON, GEORGE NELSON,  
NOGUCHI, ISAMU NOGUCHI, PANTON en VERNER PANTON  
zijn geregistreerde handelsmerken.

Verschillende productnamen zijn beschermde handelsmerken.

v ® Alle copyrights, en intellectuele-eigendomsrechten, inclusief 
handelsmerken, patenten en copyrights blijven eigendom van Vitra en zijn 
uitdrukkelijk voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze brochure 
mag gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van Vitra.

Concept, ontwerp, artistieke leiding: Studio AKFB

Fotografie: Julien Lanoo, Marek Iwicki, Marc Eggimann, Tom Ziora,  
Dejan Jovanovic, Florian Böhm, Mark Niedermann, Bettina Matthiessen, 
Sergej Lopatin, Hella Jongerius, Michel Giesbrecht, Brian Buchard

Interview met Christian Grosen: Louis Wustemann; 
Interview met Piet Oudolf: David Streiff Corti. 
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