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4 Bedrijf

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.

Bij Vitra zijn wij ervan overtuigd dat de omgeving onze 
gedachten en gevoelens bepaalt: thuis, op het werk en 
onderweg. Wij werken er daarom elke dag aan om deze 
omgevingen door de kracht van het ontwerp te verbeteren. 
Vitra is een familiebedrijf dat door de derde generatie  
wordt geleid en naast de commerciële ook een culturele  
en ecologische missie heeft.

De Vitra Campus en het Vitra Design Museum inspireren 
bezoekers en medewerkers door tentoonstellingen, design
archieven en een omvangrijke meubelverzameling. Deze 
bevorderen het inzicht in de rol van design en architectuur  
bij het vormgeven van de toekomst. 

De zorg voor ons milieu wordt in elke handeling van Vitra  
tot uitdrukking gebracht. Dat is te zien aan de manier hoe 
Vitra producten ontwikkelt en produceert, aan de inkoop  
van grondstoffen en aan de organisatie van de toeleverings
keten. Elk nieuw inzicht wordt opgevat als een kans voor 
verdere ontwikkeling.

Initiatieven zoals de architectuur van de Vitra Campus, het 
Vitra Design Museum, workshops, publicaties, collecties en 
archieven maken allemaal wezenlijk onderdeel uit van Vitra. 
Ze liggen aan de basis van innovatieve 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.

https://www.vitra.com


Duurzaamheid  
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6 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 pro
ducten om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en ver
mijdt Vitra stilistische trends. Deze visie weerspiegelt zich 
duidelijk in de klassieke ontwerpen in het portfolio van Vitra, 
die decennialang uptodate 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 haar 
ontwikkelings, 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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8 Duurzaamheidsprincipes

Duurzaamheid  
alshouding

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.29

Producten die  
lang meegaan

Vitraproducten moeten van de ene generatie  
op de andere kunnen worden doorgegeven.

Blz.11

Het percentage recycle
bare en gerecyclede 
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.35

Voortdurende  
zelfbeoordeling

Vitra weet zijn expertise steeds weer te vergroten.

Blz.33

Op lange termijn  
juist handelen

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

Blz.13
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10 Duurzaamheid als houding 

Duurzaamheid wordt bij Vitra op een alomvattende manier 
benaderd en maakt deel uit van de bedrijfscultuur. Deze is  
in de loop van jaren en decennia gegroeid en wordt in het 
familiebedrijf bepaald door de waarden van de eigenaren. 
Hier valt ook onder dat Vitra de inkoop van grondstoffen net 
zo goed in het oog houdt als de organisatie van de toeleve
ringsketen. De teams denken bij de productie teams bij de 
productie en ontwikkeling van producten al aan het einde 
van de levenscyclus, met als doelstelling iets te creëren dat 
generaties lang meegaat. 

Tot de ecologische missie van Vitra behoort ook de energie
voorziening van de eigen productie, kantoor en expositiege
bouwen door middel van de kracht van de zon en het water. 
Daarnaast wordt door de Vitra Campus een culturele meer
waarde voor het publiek gecreëerd en worden de creativiteit 
en productiviteit van medewerkers door een inspirerende 
werkomgeving bevorderd. Om duurzaam en verantwoord 
ondernemen in alle activiteiten van het bedrijf door te voeren, 
werd al in 1986 de werkgroep “Vitra en het milieu” gevormd. 

Bij Vitra wordt er niet alleen nagedacht over wie er bij het 
bedrijf werken (44 nationaliteiten, 40% vrouwen in een lei
dinggevende positie en een Group Management dat voor 
3/5 uit vrouwen bestaat), maar ook hoe medewerkers kunnen 
worden ondersteund (bijvoorbeeld door een eigen crèche, 
gesubsidieerde kantines met gezonde voeding van streek
producten of elektrische fietsen om tussen de vestigingen in 
Weil am Rhein en Birsfelden te pendelen).

Het respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar,  
met de samenleving en het milieu is schriftelijk vastgelegd in 
de gedragscode. Deze is inhoudelijk in lijn met de centrale 
aspecten van de norm ISO 26000 en wordt regelmatig in  
de vorm van trainingen bij medewerkers onder de aandacht 
gebracht. De eigen maatstaven van Vitra gelden ook voor 
partners en leveranciers. Deze vormen de basis voor de 
samenwerking in de toeleverings en waardeketen. De nale
ving van de gedragscode wordt jaarlijks geëvalueerd en  
ter plekke ondersteund door audits.

Nora Fehlbaum, CEO Vitra
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12 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.



Op lange termijn 
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14 Op lange termijn juist handelen 

Duurzame productontwikkelingen zijn complex: onder
zoeken, afwegen, experimenteren, afkeuren en opnieuw 
beginnen. Materialen, productiemethodes, verpakking, 
transport, recycling en afvalverwerking moeten in acht 
worden genomen. Dat ontwikkelingen bij Vitra iets langer 
duren, nemen we er graag bij als we in ruil daarvoor tot  
een betere oplossing komen.

Sinds 2021 betrekt Vitra uitsluitend lederen huiden  
uit Europa: 

Denemarken: 36,2 % 
Duitsland: 32,4 %
Noorwegen: 13 %
Oostenrijk: 5,6 %
Zwitserland: 4,7 % 
Spanje: 3,2 % 
Andere Europese landen: 4,9 %



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

Productinnovatie 
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15 Op lange termijn juist handelen 

1988
·  Overstap naar cfkvrij  

polyurethaanschuim


1991
·  Oplosmiddelhoudende lijmen 

vervangen door dispersielijmen 
in bekledingen



1993
·  De productie van de Eames  

Shell Chair in glasvezel wordt 
stopgezet om veiligheids  
en milieuredenen



1999
·  Exclusief gebruik van TGIC 

vrij coatingpoeder op alle  
Standard Chairs en het zitsys
teem Airline

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



2001
·  Aankoop van het eerste  

poedercoatingsysteem voor 
MDFmeubels 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  
Vitraproducten gemaakt van 
gerecycleerd plastic (afkomstig 
van Duits huishoud afval verz
ameld in de ‘gele zak’)

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



2021
·  De introductie van de bu

reaustoel ID Cloud. Deze is voor 
100% recyclebaar dankzij een 
zitkussen zonder PUschuim en 
andere herziene onderdelen.

·  De vervanging van MDFplaat
materiaal door biofiber voor de 
zij en rugpanelen van de hele 
Alcoveproductiefamilie. 
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Interview met 

Jasper Morrison 
Er is een nieuwe 
aanwinst in de familie 
van HAL chairs.

De uitgebreide familie HAL chairs by Vitra heeft er  
een nieuw lid bij: de compacte HAL Lounge Chair, een 
comfortabele fauteuil met vier poten. In dit interview 
beschrijft designer Jasper Morrison hoe de vorm van  
de stoel evolueerde. En waarom hij gek is op Deense 
meubelklassiekers.

Zoals veel van uw designs is de HAL Lounge Chair  
een herinterpretatie van een bekende meubelvorm –  
in dit geval een fauteuil. Welke vragen hebt u zichzelf 
gesteld tijdens het designproces? 
Nou, het waren niet zozeer vragen. Het was meer wat er  
in mijn herinnering zat over alle fauteuils die ik ooit heb 
gezien. En dan probeer ik dat in een vorm te gieten die je 
een fauteuil noemt. Je probeert dus de essentiële basis-
vorm te vinden. Het gaat erom een vorm te vinden die het 
begrip ‘fauteuil’ uitstraalt, wat comfortabel is en wellicht 
visueel duurzaam is, zodat het over vijf jaar ook nog mooi 
oogt. Dit is het vertrekpunt, de tekening komt later.
 
Hebt u in de loop der jaren creatieve routines of strate
gieën gevonden om de vorm te benaderen?
Het is belangrijk om niet te snel te werken. Niet meteen 
gaan tekenen, maar gewoon de mogelijkheden een tijdje 
in je hoofd houden en deze overdenken. Het idee een 
beetje te laten rijpen, voordat je het uitwerkt. Als je me-
teen begint te tekenen dan beperk je al wat de uitkomst 
zal zijn.

Hoe kan een meubelstuk als de HAL Lounge Chair  
comfort uitstralen of oproepen?
Rondingen drukken meestal comfort uit. Maar als je te 
veel rondingen gebruikt, verliest het object zijn spanning. 
Het is dus een kwestie van de balans te vinden tussen 
rechte lijnen en rondingen. Bij een fauteuil is de vorm van 
de voorkant erg belangrijk, wat de lijn tot de armleuning 
is en hoe die overgaat in de rugleuning. De stoel moet je 
verleiden om te gaan zitten en op een natuurlijke manier 
achterover te leunen.Jasper Morrison
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Tijdens het designproces begon ik te begrijpen dat dit 
type fauteuil eigenlijk het meest wordt gebruikt om ont-
spannen te zitten. Een bank is het pronkstuk van een 
woonkamer. Daar ga je eerder met het gezin op zitten om 
naar de televisie te kijken. Maar als je een boek wilt lezen 
of langere tijd wilt zitten, is het dit soort fauteuil dat je 
opzoekt om comfortabel te gaan zitten.

U haalde al het onderwerp duurzaamheid aan.  
Hoe vermijdt u als designer te veel invloeden van  
huidige trends of modes?
Heel eerlijk? Ik besteed er niet veel aandacht aan. Ik zou 
waarschijnlijk wat meer moeten rondkijken. Dat was vroe-
ger wel anders. Er was een fase dat ik dacht dat het belang-
rijk was om te weten wat iedereen aan het doen was.

Waar kijkt u dan naar voor inspiratie?
Ik heb een soort van verslaafd aan Deense meubels,  
de klassiekers. Dus volg ik veel veilingen en door die 
veilingen heb ik veel geleerd over Deense ontwerpen.  
Zo heb ik bijvoorbeeld Børge Mogensen ontdekt. Ik vind  
dat Deense ontwerpers op een zeer opmerkelijke manier 
werkten als je dat niveau vakmanschap bekijkt en de 
kwaliteit van de materialen. We kunnen er vandaag de 
dag nog steeds veel van leren.

De compacte HAL Lounge Chair (2021)  
is Jasper Morrisons herinterpretatie van 
de zacht beklede fauteuil met vier poten 
en hoge rugleuning.



Rekening houden met  
de volledige levenscyclus 
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19 Rekening houden met de volledige levenscyclus 

Om ervoor te zorgen dat de producten van Vitra zo lang 
mogelijk meegaan, zijn ze zo geconstrueerd dat het herge-
bruik en het recyclen ervan eenvoudig is. Reparaties, retour-
zendingen en verlengde garanties bevorderen het behoud 
ervan. In de Vitra Circle Stores worden gebruikte Vitra- 
producten opgeknapt en opnieuw in omloop gebracht. 

Het idee achter de Vitra Circle Stores vlakbij Brussel, Amsterdam 
en Frankfurt is het geven van een nieuw leven aan een ge-
bruikt meubel of accessoire. Op weg naar de circulaire eco-
nomie gaat het namelijk niet alleen om het gebruik van milieu-
vriendelijke materialen, het bereiken van de hoogst mogelijke 
graad van recycling of het produceren met hernieuwbare 
energiebronnen. Het gaat er ook om om de levenscyclus van 
voorwerpen zo lang mogelijk te maken. Hoe vaker er aan een 
nieuwe levenscyclus kan worden begonnen, hoe beter. De 
producten van Vitra werden altijd al ontworpen om lang mee 
te gaan. In de Circle Stores biedt Vitra meubels en accessoi-
res te koop aan die eerder zijn gebruikt. 

Voordat de gebruikte meubels en accessoires in één van de 
Circle Stores komen, controleert Vitra in welke staat het 
verkeert. Als het nodig is, worden de producten gereinigd of 
vernieuwd; in het geval van bureaustoelen kunnen bijvoor-
beeld de wielen worden vervangen. Op deze manier komen 
alleen volledig functionele meubels in de winkels. Klanten 
kunnen bovendien zo zelf een indruk van de staat van de 
goederen krijgen en sofa’s en stoelen uitproberen. 

De producten in de Circle Stores zijn afkomstig van verschil-
lende bronnen. Er worden bijvoorbeeld tentoonstellingstuk-
ken van evenementen aangeboden, stukken uit showrooms  
of van dealers en producten die voor fotoshoots werden 
gebruikt. Er zitten ook retourzendingen uit de onlineshop bij. 
Het gaat daarbij voor het grootste deel om producten die 
weliswaar niet meer gloednieuw zijn, maar die ook niet jaren-

Vitra Circle Store in de buurt van Frankfurt am Main, Duitsland

lang werden gebruikt. Zoals uit de ervaringen van de Circle 
Stores blijkt, is het voor klanten geen probleem dat de items 
eerder gebruikt zijn. Er is niet alleen interesse voor de aan-
trekkelijke prijzen, maar ook voor de geschiedenis van een 
meubelstuk en de achterliggende emotie, waarnaar vaak 
wordt gevraagd. Zo vragen mensen vaak waar de gebruikte 
stukken vandaan komen.



Het percentage  
recyclebare en  

gerecyclede  
materialen uitbreiden
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21 Het percentage recycleerbare en gerecycleerde materialen uitbreiden

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

– Nora Fehlbaum, Vitra CEO

In het eigen testcentrum onderwerpt Vitra de producten aan veeleisende tests.
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Interview met 

Hella Jongerius 
Er zal meer aandacht worden 
besteed aan materialen 

Wat veranderde er voor u de afgelopen maanden  
tijdens de lockdown?
Ik wilde er zeker van zijn dat de jonge mensen van over  
de hele wereld die hier in mijn Berlijnse studio aan het 
werk waren, thuis waren voor de lockdown begon. Dus 
zijn ze allemaal vertrokken. Dit betekent dat we nu nog 
maar met een paar zijn, wij komen allemaal twee ochten-
den in de week. De rest van de week werk ik daar alleen.

Het is waarschijnlijk al een tijdje geleden dat  
u dat nog gedaan hebt?
Ja, en ik moet zeggen: ik vond het heerlijk. Het voelde  
als een luxe. Ik wist dat er buiten een tragedie aan de gang 
was, maar binnen was het heel vredig. Het heeft me de 
tijd gegeven om na te denken over al die drukke jaren dat 
ik aan het werk was. Ik had nu de kans om mijn archieven 
te bekijken en ik ben weer aan het lezen.

Denkt u dat deze ervaring de manier waarop  
u de studio runt voorgoed zal veranderen?
Nee, dat denk ik niet. Ik heb altijd een studio gehad in 
Berlijn en een in Nederland. Werken op afstand is voor 
mij dus normaal. Maar ik geloof wel dat ontwerpers in  
de studio en samen moeten zijn. Werk moet van de ene 
werkplek naar de andere kunnen worden doorgeven.  
Wat wel zou kunnen veranderen is het soort vragen dat  
bij ons binnenkomt en waar we ons mee bezighouden.

Op welke manier? Met wat voor soort vragen zullen 
klanten naar u toe komen denkt u?
Er moet nog meer “menselijkheid” in omgevingen tot 
uitdrukking komen. Dat onderwerp staat al heel lang op 
mijn agenda, niet pas sinds COVID-19, maar door de re-
cente gebeurtenissen is dat idee nog belangrijker gewor-
den. Ik denk ook dat de rol van materialen relevanter zal 
worden. Nogmaals, ik was hier al langer mee bezig. Als 
ontwerpers was dit natuurlijk een belangrijk aandachts-
punt voor ons omwille van onze duurzaamheidsagenda. 
Een belangrijke materiaalevolutie, of zelfs-revolutie,  Hella Jongerius

Het verkennen van de verbinding tussen materialen en 
mensen is een voortdurende zoektocht geweest voor 
Hella Jongerius. De Nederlandse ontwerpster, die voor-
namelijk in Berlijn werkt, onderkent echter dat de relatie 
tot de materialen en ruimtes om ons heen op punt staat  
te veranderen. Hier heeft ze het over de uitdagingen en  
de kansen die dit zou kunnen bieden. 
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was dus al aan de gang. Maar nu zal er nog meer aan-
dacht zijn voor materialen omdat hygiëne een zeer 
belangrijke rol speelt. En er zal meer aandacht zijn 
voor aanraken en voelen. De kwestie zal dus zijn: wer-
ken met aanraakbare materialen met een menselijke 
verbinding die daarnaast een schoon, hygiënisch ge-
voel suggereren. De manier waarop we dat zouden 
kunnen doen is door ons te richten op ambachtelijke 
processen en op eerlijkheid in productie en onder-
houd, werken aan duurzaamheid.

In de toekomst zullen veel meer processen, zoals 
gesprekken, digitaal plaatsvinden. Wat betekent dit 
voor het design van fysieke ruimtes?
Ik denk dat als u uw dag op een digitaal platform door-
brengt, het daarna, zodra u de fysieke ruimte opnieuw 
betreedt, allemaal over verbinding gaat, over aanra-
king. En dat is een tegenstrijdigheid, want als men aan 
aanraken denkt, denkt men vaak aan textiel. Bijvoor-
beeld aan geweven materialen. Maar in een openbare 
of semi-openbare ruimte zou gebreid textiel mensen 
nu misschien het gevoel kunnen geven dat het te  
‘privé’ is, dat het gemakkelijk vuil wordt, dat mensen 
vatbaarder worden voor ziektekiemen of vuil. Hier ligt 
dus een vraag voor een ontwerper of een raadsel: hoe 
aanraakbaarheid integreren? Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen komen door de manier waarop men meubels 
stoffeert, door uit te leggen hoe het oppervlak gemak-
kelijk kan worden schoongemaakt of door te werken 
met patronen die het object een menselijke signatuur 
geven.

Er zijn dus een heleboel in elkaar grijpende factoren. 
U zei dat duurzaamheid een belangrijke factor blijft, 
maar hygiëne is nu ook een ding, met inbegrip van 
manieren om materialen regelmatig schoon te ma

ken. Het lijkt er dus op dat ontwerpers zich in de  
toekomst nog meer zullen bezighouden met de grond
stoffen voor de voorwerpen die ze maken, met de pro
ductiecycli, maar ook met het onderhoud en het leven 
erna. Denkt u dat de rol van de ontwerper zich uitbreidt 
tot meer gebieden?
Een goede ontwerper was altijd al met die onderwerpen 
bezig. Maar nu zijn er feiten en hogere doelen. Er ligt  
een onvermijdelijke, duidelijke verantwoordelijkheid op 
ons bord.
Ontwerpers moeten meer gericht zijn op materialen dan 
op het eindresultaat. Een tijdje geleden zou een ontwer-
per misschien gewoon materialen hebben gekozen op 
basis van wat verkrijgbaar of in de aanbieding was, maar 
nu zou hij of zij zich moeten bezighouden met de creatie 
en productie van materialen.

U hebt vroeger met de KLM gewerkt om de interieurs 
van hun vliegtuigen te ontwerpen. Destijds onderzocht 
u ook het gedrag van mensen in deze semiopenbare 
ruimtes en werkte u aan aanraakbaarheid en ‘menselijk
heid’. Hoe denkt u dat de beweging in de openbare ruim
te, inclusief reizen, op dit ogenblik verandert?
Wat ik interessant vind als ik nu in de openbare ruimte 
ben: deze bestaat niet langer uit een gezichtsloze menig-
te, maar uit individuen. Wij zijn ons bewust, wij zorgen 
voor elkaar. Hoewel wij afstand moeten bewaren, is er 
erkenning en respect. Wij knikken of glimlachen naar 
elkaar als we onderhandelen over onze gedeelde ruimtes. 
Er is ook waardering voor de natuur en voor buitenruim-
ten. Deze kunnen dus steeds meer worden geïntegreerd 
in gebouwen, openbare of semi-openbare ruimten. Er zou 
behoefte kunnen zijn aan verschillende soorten buiten-
meubilair dat ervoor zorgt dat er maar één of twee men-
sen elkaar kunnen ontmoeten en dat zij op een afstand 
van andere mensen zitten.

Het is niet de eerste keer dat het ontwerp van onze per
soonlijke omgeving rechtstreeks wordt beïnvloed door 
globale gebeurtenissen. De onzekerheid en het mense
lijke verlangen naar veiligheid na de aanslagen van 11 
september zorgden ervoor dat mensen zich in hun hui

Schets door Hella Jongerius
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misten echter de sociale interactie die verbonden is  
met het buiten zijn en in openbare ruimten. Wij willen 
weer mobiel zijn, interactie hebben of van cultuur genie-
ten. Ik zie ons niet snel allemaal lange-afstandsvluchten 
maken, maar ik kan me ook niet voorstellen dat er dit 
keer een uitgesproken terugtrek-, nesteldrang zal zijn.  
De nadruk zal liggen op samenzijn.

In deze crisis merkten we ook veel lijden door isole
ment, vooral bij oudere mensen. Verpleeghuizen waren 
gesloten voor bezoek of mensen isoleerden zich thuis. 
Denkt u dat dit zou kunnen leiden tot meer structurele 
veranderingen in de manier waarop we leven? Interge
nerationele woonvormen misschien?
Ik denk dat dit een beweging was die al aan de gang was, 
maar die dynamischer zou kunnen worden. Ik denk ech-
ter wel dat we sommige leef- en woonomgevingen die we 
kennen misschien moeten heroverwegen. Hoe zit het met 
de manier waarop verpleeg- of verzorgingstehuizen zijn 
ontworpen? De crisis heeft de aandacht gevestigd op de 
tekortkomingen van deze voorzieningen die vaak me-
disch veilig zijn ontworpen, maar onmenselijk en steriel 
aanvoelen. Ook onze huizen moesten volledig nieuwe 
functies vervullen. Het werden klaslokalen, gezinnen 
vochten om privacy om hun werk te doen. Misschien 
moet de manier waarop we onze huizen hebben ingericht 
flexibeler worden, hebben we nieuwe soorten meubels 
nodig of manieren om ruimte flexibel in te delen. Er is 
veel potentie voor veranderen en experimenteren.

zen terugtrekken: de trend van het door Scandinavië 
geïnspireerde ‘hygge’wooncomfort wordt vaak beschre
ven als een uitvloeisel van deze gebeurtenis. Denkt u dat 
de huidige crisis ook zo’n ‘nestelende’ beweging zal 
inspireren?
Het verschil deze keer is dat we gedwongen waren ons 
terug te trekken in onze huizen. En ja, dat gaf ons wel de 
tijd om ons te buigen over ons huis, onze meubels kritisch 
te bekijken, misschien iets te repareren of schoon te ma-
ken. Wij waren erg gericht op onze leefomgeving. Wij 

Hella Jongerius
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Aluminium: aluminium is een uiterst duurzaam materiaal dat 
volledig recyclebaar 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 
gebruikt zo veel mogelijk aluminium dat voor 95 % bestaat uit 
hergebruikt materiaal.

Grondstoffen en 
andere componenten

werd. Vitra besteedt ook aandacht aan de duurzaamheid 
van zijn bevoorradingsbronnen. Bij Vitra wordt tropisch hout 
alleen gebruikt voor de Eames Lounge Chair en de Butterfly 
Chair, en het is dan afkomstig van FSCgecertificeerde 
bronnen. Materialen op houtbasis zoals de spaanplaat die 
Vitra gebruikt, zijn gemaakt van bijproducten van de hout, 
bouw en meubelindustrie.

Hout en materialen op houtbasis: hout is een natuurlijk 
ma teriaal dat in Vitraproducten veel gebruikt wordt in 
diverse vormen zoals fineer, mdf, spaanplaat, papier, karton, 
massief hout enz. Vitra koopt al zijn hout en houtproducten  
bij Europese leveranciers. Voor elk type houtmateriaal in een  
Vitraproduct is een verkopersverklaring vereist. Die waar
borgt dat de Europese houtverordening (EUTR) nageleefd 
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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  
waterbasis. In de uitzonderlijke gevallen waarin lijm nodig is, 
wordt de voorkeur gegeven aan producten die geen oplos
middelen bevatten.

raties. Dat blijkt duidelijk uit het feit dat Vitra bij de ontwikke
ling van nieuwe producten zoveel mogelijk gebruik maakt van 
gerecycleerde materialen, en ook voortdurend onderzoekt of 
bestaande producten, zoals Tip Ton RE, Toolbox RE en Locker 
Box, gemaakt kunnen worden van gerecycleerd materiaal. 
Vitra gebruikt verschillende gerecycleerde kunststoffen 
(polypropyleen, ABS, polyamide, polyethyleen, ASA) voor de 
productie van volledige producten of onderdelen. Parameters 
zoals beoogd gebruik, constructie, sterkte, belasting, kleur of 
gevoel zijn bepalend voor de keuze van een soort kunststof. 
Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde 
postconsumer gerecycleerde materialen en postindustrieel 
gerecycleerde materialen.

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 
worden gegoten en maakt innovatieve ontwerpen en techni
sche 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  groei en brede toegang tot consumptieproduc
ten 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 gene
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Postconsumer gerecyclede materialen: voornamelijk  
verpakkingsmateriaal afkomstig van huishoudelijk afval.  
Dat kan alleen als er een geschikt scheidingssysteem voor 
huishoudelijk afval bestaat, zoals in Duitsland of Oostenrijk. 
De postconsumer gerecycleerde materialen die bij Vitra 
worden gebruikt, zijn afkomstig uit het Gelber Sackrecy
clingsysteem (de gele zak) in Duitsland. Als een product of 
onderdeel geproduceerd kan worden in een postconsumer 
gerecycleerd materiaal, dan krijgt deze oplossing voorrang.

Postindustrieel gerecyclede materialen: als er geen 
postconsumer gerecyclede materiaal geschikt is om een 
specifiek product of onderdeel te produceren, dan contro
leert Vitra of een postindustrieel gerecyclede materiaal  
een haalbaar alternatief kan zijn. Wereldwijd zijn er talloze 
industriële processen die schroot en afval genereren. Vitra 
onderzoekt voortdurend of ze nieuwe materiaalcombinaties 
mogelijk maken die een echte recyclingwaarde hebben en 
die ook ecologisch interessant zijn op het vlak van transpor
troutes en productieprocessen.

En indien nodig bekijkt Vitra op basis van belangrijke  
criteria zoals de sterkte of oppervlaktetextuur een mogelijke 
derde optie om een primair en een gerecyclede materiaal  
te combineren. Bij dergelijke zogenaamde blends moet het 
percentage gerecyclede materiaal echter steeds groter zijn 
dan 50 %. Alle gerecyclede kunststoffen die Vitra gebruikt 
kunnen op hun beurt 100 % gerecyclede worden als  
het product het einde van zijn levenscyclus bereikt heeft.
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Leder: Het leder voor Vitraproducten wordt verkregen uit 
koeienhuiden die een bijproduct van veeteelt voor voedsel
productie zijn. De leerlooiers moeten voldoen aan strenge 
milieuvoorschriften. Daardoor werd er geavanceerde techno
logie 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 milieuim
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 VIverbindingen 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 prestatieeisen.

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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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 onafhanke
lijke externe instellingen.

In 2021 was 46 % van de leveranciers van Vitra afkomstig  
uit Duitsland en 96 % uit Europa. Als wereldwijd actief bedrijf 
vervoert Vitra zijn producten naar klanten over de hele 
wereld. Daarbij wordt er zo efficiënt mogelijk gebruik ge
maakt 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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Interview met 

Paulo Rocha  
over de productie en 
eigenschappen van kurk

zodat hij steviger wordt. Daarna wordt de schors  
gekookt of gestoomd om verder te stabiliseren, de  
gebogen stukken schors worden daardoor plat en  
flexibel. Uit deze plakken stansen we kurken voor  
flessen.  

En wat gebeurt er met de rest van het materiaal? 
De stukken schors die niet dik genoeg zijn voor die kur-
ken of die niet de juiste kwaliteit hebben, worden verma-
len tot granulaat. Daarbij alle overblijfselen van de oogst 
en van de kurkproductie. Uit dit granulaat, wij noemen 
dit technische kurk, vervaardigen wij een hele reeks ande-
re producten. Isolatiemateriaal en vloeren, materiaal  
voor technische toepassingen of meubels. Het granulaat 
kunnen we ook weer verwerken tot kurken voor flessen, 
bijvoorbeeld voor mousserende wijnen. 

De kurkindustrie werkt hieraan. Het gaat er bijvoor-
beeld om op dezelfde oppervlakte meer bomen te plan-
ten en beter voor de boombestanden te zorgen. Een  
groot deel van de kurkeikenbossen is reeds FSC-gecer-
tificeerd. Een andere aanpak is jonge bomen anders te 
irrigeren zodat ze sneller groeien. Het is de bedoeling  
om al na 20 jaar voor het eerst te kunnen oogsten. Nor-
maal gesproken schilt men een boom voor het eerst als  
hij 25 jaar oud is.  

Wordt de schors met de hand geoogst? 
Ja. Men heeft wel geprobeerd om het machinaal te doen, 
maar dat is tot nu toe niet gelukt. Het is moeilijk werk, 
vereist veel ervaring want de boom mag niet worden 
beschadigd. Anders zal de oogst de volgende keer kleiner 
zijn. Na de oogst moet de schors enkele maanden drogen 

De mensen van het Middellandse-Zeegebied gebruiken 
de schors van de kurkeik al duizenden jaren. Waarom 
kurk ook een materiaal met toekomst is, legt Paulo Rocha 
van Granorte uit. Rocha is verantwoordelijk voor pro-
ductontwikkeling en innovatie bij het Portugese familie-
bedrijf. Granorte levert de grondstof voor de kurken 
meubelen en -schalen van Jasper Morrison.

Kurk is duidelijk een wondermateriaal. Het heeft zoveel 
goede eigenschappen, het is waterafstotend en vlam
vertragend, het is licht, elastisch en stabiel, het is niet 
giftig en kan worden gerecycled. Dat klinkt bijna te 
mooi om waar te zijn, niet?  
Er is eigenlijk geen enkel ander natuurlijk materiaal met 
al deze eigenschappen. Echt een wondermateriaal. We 
hebben het geluk dat de kurkeiken hier bij ons in Portu-
gal groeien. Het is toch een fantastisch verhaal: de schors 
wordt geoogst en de boom leeft verder! Kurk is echter 
niet onbeperkt verkrijgbaar. In de loop van de jaren heb-
ben de kurkindustrie en de mensen die van kurk leven 
dan ook geleerd om het beste uit het materiaal te halen. 
Als we zeggen dat we de hele schors gebruiken, dan is dat 
ook echt zo. Er wordt praktisch niets weggegooid in het 
fabricageproces. 

Als de grondstof kurk niet onbeperkt verkrijgbaar is, 
kan de geoogste hoeveelheid dan nog worden vergroot? 
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Vitra laat de krukjes en de schalen van de kurkcollectie 
frezen uit massieve blokken. Zijn deze blokken ook ge
maakt van granulaat?  
Ja, de technische term hiervoor is geagglomereerde kurk. 
Het granulaat wordt gemengd met een bindmiddel en 
wordt onder druk en hitte geperst. Tijdens dit proces hech-
ten de deeltjes van het granulaat zich aan elkaar. Het 
bindmiddel is een kunsthars op basis van polyurethaan 
dat ook wordt gebruikt bij de productie van kurken voor 
flessen en dat voedselveilig is. Geagglomereerde kurk 
bestaat voor 93 procent uit kurk, de rest is bindmiddel. 

Klopt het dat de producten van de Vitracollectie  
bestaan uit bijzonder grof granulaat? 
Wij kunnen de kurk op verschillende manieren vermalen, 
in grove stukken of zeer fijne, tot 0,2 millimeter. Hoe gro-

ver de korrel, hoe meer het product lijkt op een natuur-
lijk, massief stuk kurk. Met de korrelgrootte kan men dus 
spelen om bepaalde texturen te krijgen. Jasper Morrison 
wilde een ruwe textuur, maar het oppervlak mocht niet 
ruw, maar glad zijn. Het interessante daaraan is dat we 
hier voornamelijk fleskurken voor gebruiken. De speciale 
textuur ontstaat door de kurken te mengen met zeer grof 
kurkgranulaat. De kurken zijn afgekeurde kurken uit de 
productie. Ze hebben defecten of de kwaliteit is niet goed. 
Soms kopen we ze ook van andere producenten, als  
grondstof voor een nieuw ontwerp.  

Kan geagglomereerde kurk worden gerecycled? 
Ja, dat kan. Als we de geagglomereerde kurk recycleren, 
mengen wij er echter altijd een bepaald percentage nieuwe 
kurk door, anders gaat de kwaliteit van het materiaal ach-
teruit. We maken daarvan producten die niet zichtbaar 
zijn, zoals isolatie- en ondersteuningsmateriaal of onder-
lagen voor vloeren.  

Hoe veroudert het oppervlak van kurk?  
Krijgt het een glans? 
Kurk is een natuurlijk product, het veroudert en verandert 
zoals hout. Kurk heeft de neiging om lichter te worden, de 
kleur komt dan in de buurt van de kleur van de bast van de 
boom. Er is echter weinig verandering in textuur en me-
chanische eigenschappen. Kurk rot of vergaat niet.  

De cultuur van de kurk, de traditie van het kweken van 
kurkeiken, wordt in het MiddellandseZeegebied al heel 
lang gecultiveerd. Wat is de betekenis van deze traditie 
voor de regio? 
Precies: het is een cultuur. De cultuur is eeuwenoud en 
heeft een grote sociale betekenis. Deze is sterk geworteld in 
sommige regio’s hier in Portugal, in Spanje en Noord-Afrika. 
Tegelijkertijd is kurk ook een product van de toekomst! 

Waarom precies heeft kurk zo’n grote sociale betekenis? 
Kurkeiken groeien vaak in streken,in Portugal vooral in 
het zuiden, waar weinig andere hulpbronnen zijn. De 
grond is dor en droog. Slechts enkele planten gedijen er. 
Daarom is het belangrijk dat de kurkproductie wordt 
voortgezet. Het is een bron van inkomsten voor de plaat-
selijke bevolking. De oogsttijd valt in het late voorjaar en 
de zomer, de warmste maanden van het jaar. Dan is er 
veel te doen. Omdat er veel ervaring en vaardigheid voor 
nodig is om de schors te oogsten, wordt het werk goed 
betaald. Tijdens het seizoen kunnen mensen zoveel geld 
verdienen dat het voldoende is voor de rest van het jaar.  

Kurken voor flessen maken op dit moment nog  
steeds het grootste deel uit van de handel met kurk.  
Denkt u dat dit zal veranderen en dat we het materiaal 
in de toekomst eerder voor andere doeleinden zullen 
gebruiken? 
Jaren geleden zei iemand tijdens een seminar iets dat 
me is bijgebleven. Ik geloof dat hij zei dat we de juiste 
bestemming voor kurk nog helemaal niet gevonden 
hadden. Kurk zou zo buitengewoon zijn en tegelijkertijd 
zo beperkt in hoeveelheid dat het op een dag het goud 
van Portugal zou worden. Het klopt dat kurken voor fles-
sen eeuwenlang het toonbeeld van kurk waren. 
Zij maakten de kurkindustrie tot wat ze nu is. Er zijn 
echter al tekenen van verdere ontwikkeling. Twintig of 
dertig jaar geleden speelden andere kurkproducenten 
praktisch geen rol. 95 procent van de zaken ging om 
kurken voor flessen. Vandaag is dat nog maar ongeveer 
75 procent. Er zijn zoveel mogelijkheden om het materi-
aal te gebruiken, niet alleen in de industrie of de bouw. 
Wij hebben een klant uit Japan die kurk gebruikt op  
zijn rijstvelden. Ik ben er zeker van dat er in de toekomst 
veel toepassingen zijn die we ons nu nog niet eens  
kunnen voorstellen. 
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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 – zodoende 
leert het bedrijf elke dag weer bij.

Naast de internationaal erkende bedrijfscertificatie voor 
kwaliteit (ISO 9001) en milieubeheer (ISO 14001) ondergaat 
Vitra ook de jaarlijkse audits voor verantwoord ondernemen.

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 verontreini

gende stoffen te beperken en de kwaliteit van de binnenlucht te 

verbeteren. Producten met het GREENGUARD Goldcertificaat 

kunnen bijdragen tot de milieucertificering van gebouwen.

Label GS (Sécurité contrôlée) · Het GSzegel 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 wereld

wijde toeleveringsketens te evalueren. Vitra is lid sinds 2014 en wordt 

jaarlijks opnieuw geëvalueerd volgens een gedetailleerd beoorde

lingsproces. In 2021 kreeg Vitra het zilveren EcoVadiscertificaat.

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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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 gerenom
meerde, onafhankelijke instelling gewijd aan het onderzoek 
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 uiteenlo
pende activiteiten van het Vitra Design Museum oogsten 
wereldwijd respect en staan model voor privéinitiatieven 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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Interview met

Rolf Fehlbaum 

Heel wat dingen  
gebeurden gewoon

De Vitra Campus kwam voort  
uit een catastrofe. Rolf Fehlbaum  
legt uit hoe dit een kans was om 
opnieuw te beginnen en waarom 
veel dingen niet liepen zoals ge
pland. Hij spreekt over toevallig
heden, mislukte projecten en  
de vraag waaraan de campus zijn 
aantrekkingskracht ontleent.

Claes Oldenburg, Rolf Fehlbaum en Ray Eames op de Vitra Campus

Masterplan voor de Vitra Campus van Nicholas Grimshaw, 1982



v

38 De culturele missie voortzetten

Iets langer dan 40 jaar geleden was er een brand in  
de productievestiging van Vitra in Weil am Rhein  
nadat de bliksem was ingeslagen. Wat ging er door  
uw hoofd op die 18de juli 1981?
Rolf Fehlbaum: Wat de brand betreft in eerste instantie 
niets. Ik was op dat moment op reis in Afrika en mijn 
broer Raymond vertelde me toen het slechte nieuws niet, 
omdat ik toch een paar dagen later thuis zou komen.  
Toen hij het me uiteindelijk vertelde, was hij vrij kalm  
en had hij het ergste voor ons beiden al verwerkt, om  
het zo maar te zeggen.

Maar het moet toch een hele schok voor u geweest  
zijn. Was u niet bezorgd over het voortbestaan van  
uw bedrijf?
Ik kan me niet precies herinneren hoe ik me voelde.  
Maar inderdaad, de plek waar men de vorige dag nog  
druk aan het werk was, lag nu in puin. In die tijd hadden 
wij een zogenaamde bedrijfsschadeverzekering die alle 
daaruit voortvloeiende kosten dekte voor een periode van 
zes maanden. Dat was niet erg lang. Gelukkig reageerde 
mijn broer heel snel en nam contact op met de architect 
Nicholas Grimshaw toen ik nog niet thuis was.

Waarom Nicholas Grimshaw?
Het voorgaande jaar hadden we al met het idee gespeeld 
om een nieuw hoofdkantoor in Birsfelden te laten bou-
wen. Toen ik Grimshaw op een evenement in Londen 
ontmoette, hadden we het over zo’n gebouw. Vervolgens 
bezochten we zijn recente bouwwerken en ontmoetten 
elkaar in Basel in december 1980. De verbinding was dus 
al gelegd en mijn broer hoefde alleen maar duidelijk te 
maken dat het project nu meer prioriteit had.

Veel meer prioriteit...
Precies. Wij moesten zo snel mogelijk weer operationeel 

zijn en een dak boven ons hoofd hebben. De tijd was 
bepalend voor de architectuur. Toch wilden we niet zo-
maar iets neerzetten: we wilden een gebouw onder  
architectuur. Grimshaw was de ideale partner voor deze  
opdracht. Zijn manier van denken doet sterk denken  
aan productdesign zoals Charles en Ray Eames dat bij-
voorbeeld begrepen. Hij denkt heel economisch, maakt 
gebruik van bestaande componenten en let nauwkeurig 
op alle details, zoals de juiste verbindingen tussen onder-
delen. Na zes maanden produceerden we weer en het 
gebouw van Grimshaw gaf ons ook de kans om opnieuw  
te beginnen.

Achteraf gezien had de tragedie bijna iets van  
een gelukstreffer.
Het was zeker een mooie kans omdat we anders waar-
schijnlijk zouden zijn doorgegaan in de stijl van de be-
staande gebouwen. Grimshaw was een ander niveau. 
Toen het gebouw klaar was, vroegen we hem een master-
plan voor de bedrijfssite te ontwerpen. Daarna hebben  
we echter nog maar twee gebouwen laten neerzetten op 
basis van dat plan.

Hoe kwam dat?
Zoals zo vaak speelde ook hier het toeval een rol. Mijn 
broers en ik wilden aan mijn vader een speciaal cadeau 
geven voor zijn zeventigste verjaardag in 1984. Claes 
Oldenburg kreeg de opdracht om het beeldhouwwerk  
te maken dat nu in de ruimte tussen het Vitra Design  
Museum en het Ando Pavilion staat. Via Oldenburg  
kwam ik in contact met Frank Gehry. Wij spraken over 
meubels in de begindagen en lanceerden als speciale 
editie de kartonnen stoel Little Beaver. Het gesprek  
kwam pas op architectuur toen ik hem vroeg of hij een 
‘schuurtje’ kon ontwerpen om onze meubelcollectie  
in onder te brengen.

Productiehal van Nicholas Grimshaw

Deel van de sculptuur Balancing Tools van 
Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen, 1984
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En toen stelde hij u een heel museum voor?
Nee. Hij zei dat het veel te duur was om een architect  
uit Los Angeles aan te nemen voor zo’n kleine opdracht. 
Toen kort daarna een nieuwe fabriek moest worden ge-
bouwd, stelde ik hem voor deze fabriek te ontwerpen en 
het ‘schuurtje’ ervoor te zetten. Hij ging akkoord en het 
‘schuurtje’ werd het Vitra Design Museum. Dit was het 
einde van het concept waarbij gebruik werd gemaakt van 
het masterplan van Grimshaw en het begin van het idee 
om in plaats van een uniforme bedrijfsidentiteit een soort 
collage te ontwikkelen: een stedelijke ruimte waar zeer 
verschillende gebouwen van verschillende architecten 
zouden samenkomen.

Vandaag staan er gebouwen op de campus van verschil
lende winnaars van de Pritzker Prize. Op het moment 
dat zij werden gebouwd waren veel van deze architecten 
nog vrij onbekend. Hoe hebt u deze personen gevonden 
en waarom wilde u precies met hen samenwerken?
Ik heb al lang een bijzondere belangstelling voor architec-
tuur. Voordat ik bij Vitra begon, werkte ik als adviseur 
opleiding en bijscholing bij de Kamer van Architecten in 
München en leerde ik wat in die tijd voor architecten 
belangrijk was. Het was het tijdperk van het postmoder-
nisme. Ik was vooral geïnteresseerd in architecten die niet 
tegen het modernisme in gingen, maar het juist trachtten 
te herinterpreteren. Grimshaw deed dit op een manier die 
overeen kwam met Eames en Prouvé. Frank Gehry sloot 
meer aan op Aalto. Wat mij in zijn werk fascineerde, afge-
zien van de sculpturale kwaliteiten, was het schijnbaar 
geïmproviseerde karakter, het gebruik van gewone mate-
rialen, de zorgeloosheid van de compositie – in zekere zin 
een tegenwereld van het zeer correcte en zeer Zwitserse 
ideaal van perfectionisme. Wat Jacques (Herzog) en Pier-
re (de Meuron) betreft duurde het een tijdje vooraleer ik 
me realiseerde hoe goed ze waren. Misschien omdat ik 

altijd op zoek was naar iets dat ver weg was, terwijl zij 
lokaal waren. Zij hadden echter allang internationale 
bekendheid verworven en toen wij uiteindelijk vrienden 
werden, leek het mij bijna absurd dat wij nog niets met 
hen hadden gedaan.

Hoe verliep het met Zaha Hadid? Zij had nog nooit zo
iets gebouwd.
Toen ik Zaha Hadid ontmoette was het eerst mijn bedoe-
ling om meubelstukken met haar te ontwikkelen. Wij 
kwamen niet ver met die plannen, maar we konden goed 
met elkaar opschieten en ik was gefascineerd door haar 
projecten die alleen als tekeningen bestonden. Wij had-
den onze brandweermensen gehuisvest in een proviso-
risch onderkomen en het leek tijd om een brandweerka-
zerne te bouwen. Toen kwam het idee om dit gebouw 
samen met Zaha te creëren . Haar ontwerpen leken bui-
tengewoon dynamisch en in overeenstemming met mijn 
idee van een brandweerkorps. Veel dingen gebeurden 
gewoon, meer als gevolg van persoonlijke contacten en 
toevalligheden dan van een langetermijnplan.

In de loop van de jaren heeft dit geleid tot het ene  
uitmuntende gebouw na het andere. Hebt u zich nooit 
afgevraagd hoe dit voor de individuele architecten  
moet zijn geweest?
Het was nooit de bedoeling om een architectuurmuseum 
op te richten door gewoon gebouwen aan elkaar te rijgen. 
Het ging altijd om het bouwen van een ruimte. In dit 
opzicht was het de taak van elke architect om te reageren 
op wat er al was. Met respect. Ook al wijken de verschil-
lende gebouwen sterk van elkaar af qua vorm, toch heb-
ben ze allemaal de totale gebeurtenissen in hun ontwer-
pen verwerkt. Het VitraHaus bijvoorbeeld had oorspron-
kelijk dichter bij het museum moeten staan en had wit 
moeten zijn. Maar het zou te overweldigend zijn geweest 

Het Vitra Design Museum van Frank Gehry in aanbouw

De brandweerkazerne van Zaha Hadid
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om een veel groter gebouw als dit, in dezelfde kleur,  
vlak naast het museum te plaatsen. Daarom wijzigden 
Herzog en de Meuron de locatie en kozen ze voor een 
donkere kleur.

Over musea gesproken: waar de gebouwen van Grimshaw 
productiegebouwen waren, wat paste bij het bedrijf en 
het eigenlijke doel van de locatie, plaatste Gehry in 1989 
een stukje ‘cultuur’ midden in de groene weide. Hoe 
reageerden mensen op dit idee?
Als ik kunst had verzameld en er een museum voor had 
opgericht, zou dat zeker kritisch zijn ontvangen. Maar het 
ging om een museum voor onze eigen discipline – design 
– en dat diende dus ook om onze expertise te vergroten en 
te verrijken. Wij wilden het volledige spectrum van deze 
discipline belichten, analyseren, tentoonstellen en com-
municeren. Dat heeft de geloofwaardigheid van het be-
drijf zeker versterkt en werd vanuit dit perspectief begre-
pen. Afgezien daarvan was Vitra voor mij altijd een cultu-
reel project dat het mogelijk maakte dingen te doen die 
het onmiddellijke nut te boven gingen. Voorwaarde is wel 
altijd geweest dat deze activiteiten geen negatieve econo-
mische gevolgen hebben voor het bedrijf. Intussen is de 
Vitra Campus bekend bij architectuurliefhebbers over de 
hele wereld en speelt het een belangrijke rol wat branding 
betreft.

Dit geldt vooral voor de manier waarop tegen het  
bedrijf wordt aangekeken en zijn imago. Maar in hoever
re heeft de campus de laatste jaren invloed gehad op de 
collectie van Vitra, op zijn designers of zelfs op de  
bedrijfscultuur?
Er zijn zeker wederzijdse interacties en effecten, maar  
het is niet gemakkelijk om ze precies te identificeren. In 
ons werk gaan we uit van de overtuiging dat de omgeving 
waarin we werken en leven ons welzijn en gedrag sterk 
beïnvloedt. We mogen aannemen dat een buitengewone 

locatie als de Vitra Campus onze band met het bedrijf 
versterkt. Dit blijkt ook uit het feit dat medewerkers in 
hun vrije tijd met hun gezin naar de campus komen.  
En voor de designers zijn de collecties van het Vitra  
Design Museum erg verrijkend en inspirerend.

Wat is de Vitra Campus vandaag de dag in uw ogen?  
Een productiefaciliteit, een stedelijke biotoop, een 
openluchtmuseum, een bedevaartsoord, een ont
moetingsplek...?
De aantrekkingskracht van de campus zit in de mix van 
activiteiten die gewoonlijk niet op één plek plaatsvinden. 
Hier worden meubels geproduceerd en tentoongesteld, 
design verzameld en gepresenteerd in tentoonstellingen. 
Mensen die hier werken ontmoeten bezoekers die de 
architectuur of de tuin komen bekijken of tentoonstellin-
gen bezoeken of die willen deelnemen aan een workshop 
of inrichtingsideeën willen opdoen, enzovoort. Dat ge-
beurt allemaal heel natuurlijk omdat het niet gebaseerd is 
op een PR-strategie, maar in de loop van vele jaren is 
ontstaan. Het is de uitdrukking van een houding die geba-
seerd is op de overtuiging dat design een bijdrage kan en 
moet leveren aan de verbetering van ons dagelijkse leven.

Het VitraHaus van Herzog en de Meuron in aanbouw

De Vitra Campus in Weil am Rhein
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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 gebouwen,
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 layout

-

2016
·  Het verharde oppervlak wordt inge

perkt als onderdeel van het nieuwe 
vergroeningsconcept voor de ope
ning van het Vitra Schaudepot

-

2018
·  In het hoofdkwartier van Birsfelden 

worden wilde bloemenweiden  
aangeplant om de biodiversiteit  
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 vier

kante meter wordt de openbaar 
toegankelijke tuin van Piet Oudolf 
aangelegd met zo’n 30.000 planten

·  Er worden 3 bijenkorven Geplaatst

Twee imkers verzorgen de bijenvolkjes in de Oudolftuin op de Vitra Campus.
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2010

vrouwen

52 %

mannen

48 % 11,2

Vitra als werkgever 

Vitra hecht veel waarde aan werkomgevingen en omstan
digheden die zorgen voor persoonlijke inspiratie en dus 
productief zijn. Het doel is gezonde en toekomstgerichte 
arbeidsomstandigheden voor alle werknemers. Zo is er in 
Birsfelden en Weil am Rhein naast de op de toekomst gerich
te kantoren een samenwerkingsverband met kinderdagver
blijven, hebben de kantines gesubsidieerde menu’s met 
streekproducten en seizoensgebonden gerechten en een 
toenemend vegetarisch en veganistisch aanbod, elektrische 
fietsen met bijbehorende oplaadstations voor gebruik tussen 
de locaties en nog veel meer.

Vitra is ervan overtuigd dat de beste resultaten voortkomen 
uit teamwork tussen medewerkers met uiteenlopende oplei
dingen, biografieën en interesses. Er is ruimte voor verschillen 
en de nadruk wordt gelegd op wat verbindt. Vitra stimuleert 
ook levenslang studeren en de verdere ontwikkeling van 
medewerkers binnen het bedrijf. 

Voor Vitra vormen de interesse in en de nieuwsgierigheid 
naar het culturele spectrum van het bedrijf de basis voor het 
succes van de onderneming. Om de identificatie met het 
Vitraproject te bevorderen, kunnen medewerkers regelmatig 
gebruik maken van aanbiedingen op het gebied van design 
en architectuur.

Vitra ziet het kantoor als de centrale werkplek waar teams 
samen komen om aan gemeenschappelijke doelen te werken 
en waar de bedrijfscultuur wordt geleefd. Tegelijkertijd zijn 
de meeste werknemers tijdens de coronapandemie ervaren 
Remote Workers geworden en zijn er nog steeds veel taken 
die vanuit huis of onderweg kunnen worden uitgevoerd. 

Tegen deze achtergrond heeft Vitra een framework ont
wikkeld “How to work better”, waarin onder andere de 
zogenaamde Worktypes zijn gedefinieerd: Workplace Resi
dents, Workplace Enthusiasts, Workplace Citizens en No
mads. Rekening houdend met de individuele taken van elke 
werknemer, bepalen de Worktypes de verhouding tussen  
de verschillende werkwijzen en plaatsen.

Opening bedrijfscrèche  
op het hoofdkantoor in  
Birsfelden en samenwerking 
met bestaande faciliteit in 
Weil am Rhein

jaar gemiddelde periode 
van tewerkstelling



v

44 Mensen

37

vrouwen in het algemeen 
management

67 %

verschillende  
nationaliteiten bij Vitra

44
verschillende nationaliteiten  
op de vestigingen in Duitsland 
en Zwitserland

Bij Vitra telt elk individu. Bij de oprichting in 1950 beheerden 
Erika en Willi Fehlbaum samen het bedrijf. Daarom is het  
heel normaal dat vrouwen managementfuncties bekleden bij 
Vitra en neemt het aantal verschillende nationaliteiten die  
we in dienst hebben ook elk jaar toe. Alleen bekwaamheid en 
prestaties zijn doorslaggevend bij aanwerving, promotie  
en verloning. 

We beschouwen een diversiteit aan stemmen binnen het 
bedrijf als een sterkte. We tolereren geen enkele vorm  
van discriminatie, vernedering, intimidatie, onderdrukking of 
belediging en we voeren een beleid van nultolerantie ten 
aanzien van seksuele intimidatie. Gelijkheid en rechtvaardig-
heid zijn belangrijk voor ons. We zijn allemaal waardevolle 
aanwinsten bij Vitra, ongeacht onze achtergrond, huidskleur, 
leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, religie of om het  
even welk ander aspect dat ons definieert.

Respect en gelijke kansen 
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van de stagiairs heeft zijn  
opleiding met succes afgerond

100 %
van de stagiairs werd  
aangenomen door het bedrijf

70 %

stagiairs en studenten

50

Opleiding en 
personeelsontwikkeling

Vitra besteedt veel aandacht aan opleiding: in 2021 stelde 
Vitra 50 stagiairs en studenten te werk in 18 verschillende  
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 elearningmodules.

Vitra heeft bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en maakt  
gebruik van geavanceerde ITsystemen. Alle medewerkers 
krijgen een gerichte opleiding zodat ze deze tools  
efficiënt kunnen gebruiken.
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46 %
9 %

6 %

23 %

5 %

47 Feiten en cijfers

2 %

v

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. Vitra werkt voornamelijk samen met leveran-
ciers in Europa en verwacht ook dat niet-Europese partners 
voldoen aan de relevante vereisten, zoals de Europese regel-
geving betreffende chemische stoffen REACH of Vitra’s ge-
dragscode.

Producten en materialen worden voortdurend geanalyseerd
en de methoden worden gecontroleerd en geëvalueerd door
onafhankelijke externe instellingen. In 2021 was 46 % van
de leveranciers van Vitra afkomstig uit Duitsland en 96 % uit
Europa. Als bedrijf met wereldwijde activiteiten heeft Vitra
ook een productiefaciliteit buiten Europa, namelijk in Japan.

Duitsland: 46 % 
Italië: 23 % 
Polen: 9 % 
Hongarije: 6 % 
Finland: 5 % 
China: 2 %   

Rest van Europa: 6 %
CH, RO, CZ, SI, LV, PT, AT,
GB, BE, IE, SK, SE, DK, FR, LT,
NO, EE, NL 

Rest van de wereld: 3 %
HK, JP, TW, MY, US 
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Gedragscode van de leverancier

Deze gedragscode moet de naleving van sociale en milieu
normen waarborgen. Ze is daarom gebaseerd op de conven
ties van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Uni
versele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VNver
drag inzake de rechten van het kind en de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, het Global Compact 
van de VN en de OESOrichtlijnen voor multinationale onder
nemingen. De naleving van alle geldende nationale en inter
nationale wet of regelgeving, alsook van industriële minimum
normen is eveneens verplicht. We geven voorrang aan de 
strengste eisen.

De kwaliteitsnormen van Vitra kunnen alleen worden bereikt 
door nauw samen te werken met onze leveranciers. Daarom 
zet het bedrijf vanaf het prille begin van elke partnerschap 
een vertrouwensdialoog op. Goede handelspraktijken worden 
gecombineerd met de sociale en ecologische 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 controleprocedures en jaarlijks een leverancierse
valuatie uitgevoerd.
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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.

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

“Dankzij het onlangs geïntroduceerde logistieke 

platform weten we nu precies wat de inkomende 

goederenstroom en soorten op de verschillende 

locaties zijn en hoe we deze afwikkelen.  

Daarnaast hebben we een gedetailleerde bereke

ning op CO2basis. Zo kunnen we de kilometers 

per ton afhankelijk van het type vervoer en  

type voertuig berekenen. Het pilotproject voor  

de uitgaande goederenstroom loopt en wordt 

binnenkort geïmplementeerd zodat we een  

compleet overzicht hebben.” 

– Anton Fetsch, Project Manager Logistics
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Verpakking en transport

De verpakking van Vitraproducten moet tijdens het  
transportvoldoende bescherming bieden, maar met een 
minimum aan materiaal. Het verpakkingsconcept wordt 
voortdurend 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 Rhein

“In 2021 konden we voor de verpakkingen 

van de onlineshop overschakelen op  

milieuvriendelijke verpakkingen en nu 

verbeteren we voortdurend alle andere.”    

– Manuel Galvan,  

Head of Logistics & Packaging
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Energieefficiëntie 

Elk nieuw gebouw van Vitra is uitgerust met de modernste 
gebouwentechniek. Sinds 2007 is Vitra lid van de organisatie 
voor duurzaam bouwen; de Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB). Sinds 2008 is voor de produc
tievestigingen in Weil am Rhein en Neuenburg alle elektrici
teit van Vitra afkomstig van waterkracht, sinds 2016 geldt dat 
ook voor het hoofdkantoor in het Zwitserse Birsfelden. Op de 
daken van de productiehallen wekken fotovoltaïsche syste
men extra zonneenergie op.

1996
·  Installatie van automatische 

hogesnelheidsdeuren 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 zonneenergie
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 zonneenergie
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 ener
gie te besparen

·  Overstap naar elektriciteit uit 100% 
waterkracht op het hoofdkantoor 
in Birsfelden en 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) Led
technologie voor buitenverlichting 

·   IInstallatie 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 hoofd
kantoor in Birsfelden

-

2018
·  Installatie van een EVlaadstation 

op de Vitra Campus 
·    Omschakeling naar leds in Vitra

Haus en een fabrieksgebouw
·   Nieuw verwarmingssysteem en 

vervanging van de westelijke 
gevelramen van een fabrieksge
bouw voor een efficiëntere thermi
sche isolatie

-

2019 
·  Optimalisatie van energieeffici

entie in verschillende gebouwen 
door middel van ledverlichting en 
nieuwe ramen
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Hout

Lichtgewicht
 verpakking/Plastic

Restafval

Piepschuim

Papier en karton

Metalen

Hol glas

Afvalbeheer

Afvalproducten worden als grondstoffen beschouwd,  
mits ze gerecycleerd kunnen worden. Hoe effectiever grond
stoffen worden gescheiden, hoe waardevoller ze zijn voor 
secundair gebruik. Vitra wil zo weinig mogelijk afval produce
ren 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. De quota voor restafval zouden zo 
voortdurend kunnen worden verlaagd.

2020

127,04 t

43,44 t

287,50 t

0,42 t

2,7 t

362,59 t

73,58 t 

2021

125,52 t

46,27 t

320,81 t

1,0 t

2,34 t

314,57 t

111,42 t

2019

150,86 t             

73,88 t                 

361,01 t             

0,38 t                     

7,50 t                      

402,96 t

102,72 t 

2018

202,33 t

411,73 t

31,50 t

354,82 t

33,18 t

n/a

n/a
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Waterbeheer

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

2009
·  Aanleg van een regenwater
infiltratiesysteem voor een  
afgesloten oppervlak van onge
veer 50.000 m² om de water
zuiveringsinstallatie te ontlasten 
en regenwater naar een onder
gronds reservoir te leiden



2013                                                          
·  Bouw van een nieuwe water

zuiveringsinstallatie


2018
·  Galvanisatie overgedragen aan 

langetermijnleveranciers met een 

nieuw gesloten watercirculatie
systeem in Duitsland, waaraan 
bij wet strenge drempelwaarden 
en officiële monitoring opgelegd 
zijn om de naleving te garande
ren. Eliminatie van de grootste 
bron van drinkwaterverbruik en 
afvalwatervervuiling 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
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Energiegegevens en emissies conform het Greenhouse Gas Protocol 

De CO2emissies zijn één van de meest belangrijke indica
toren van de ecologische voetafdruk Vitra berekent haar 
CO2emissies volgens het GHGprotocol, de internationale 
standaard voor deze berekeningen. 

Daarbij heeft Vitra voor het jaar 2021 de waarden voor  
scope 1 en 2 berekend en zal zij vanaf 2022 ook de waarden 
voor scope 3 in aanmerking nemen. Een complete beschou
wing is van belang om een geschikte basis voor reductie
maatregelen te leggen. 

Op basis van verschillende analyses en vergelijkende waar
den gaan wij ervan uit dat het grootste deel van de CO2 
uitstoot afkomstig is van ingekochte materialen en van de 
logistiek, die beide in scope 3 staan.

Scope 1
Emissies per categorie:
+ Warmteverbruik  1.856,13 t CO2e 66 %
+  Brandstofverbruik in 597,53 t CO2e 21 % 

de onderneming
> Totaal  2.453,66 t CO2e 87 %

Scope 2
Emissies per categorie:
+ Elektriciteitsverbruik 383,85 t CO2e 13 %
+  Stadsverwarming / 0,00 t CO2e 0 % 

Stadskoeling
> Totaal  383,85 t CO2e 13 %

Totaal  2.837,51 t CO2e 100 %

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6

Upstream-activiteiten toeleveranciers verslaggevende entiteit downstream-activiteiten

het  
betrekken 

van stroom, 
stoom, 

verwarming 
en koeling 
voor eigen 

gebruik

Scope 2
indirect

Scope 1
direct

Scope 3
indirect

Scope 3
indirect

het betrekken van 
goederen en diensten transport

kapitaal
goederen

verwerking van ver-
kochte goederen

transport

de omgang met verkochte 
goederen aan het einde van 

de levenscyclus
brandstof gebruik  

van verkochte  
goederen

afval

zakenreizen verstrekkers van  
leaseauto’s

woon-werkverkeer 
medewerkers franchise

investeringen
leaseauto’s

faciliteiten

wagenpark
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Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Vind een Vitrapartner  
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 producten 
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 MiddenOosten. 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 MiddenOosten. 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 MiddenOosten. De rechten in de rest van de wereld zijn  
in handen van Herman Miller.

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 NoordAmerika. De rechten in NoordAmerika 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 ZuidAmerika. De rechten in de rest van de wereld zijn in han
den van Tendo Mokko.
Andere producten → Classic Pillows: Vitra bezit de distributierechten in 
Europa en het MiddenOosten. 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.

 Het 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 intellectueleeigendomsrechten, 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 toestemming 
van Vitra.

Konzept, Design, Art Direktion: Studio AKFB

Fotografie: Julien Lanoo, Richard Bryant, Lorenz Cugini, Tobias Madörin, 
Marek Iwicki, Tom Ziora, Florian Böhm, Schnakenburg & Brahl,   
Dejan Jovanovic,  Roel van Tour,  Hella Jongerius / Jongeriuslab,  Marc 
Eggimann, TheGaabs, Mark Niedermann, Wolfgang Beyer, Gabriele 
Basilico, Olivo Barbieri, Rolf Frei, Eduardo Perez.

Interview met Rolf Fehlbaum: David Streiff Corti
Interview met Paulo Rocha: Jasmin Jouhar

Contact 

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. 

http://www.vitra.com/dealers
http://www.vitra.com
mailto:sustainability@vitra.com



