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Modern kantoor is gemaakt van afval

Een stoel van hergebruikte petflessen. Een tafel met poten
van bermgras. Vepa in Hoogeveen gebruikt steeds meer
afval om er – populaire – kantoormeubels van te maken.

HANS KNIJFF

Pet. Het is een afkorting van
polyethyleen tereftalaat:
een mondvol voor een
kunststof die we allemaal

kennen van de petflessen voor fris-
drank, mineraalwater en wasmid-
del. Mooi materiaal. Praktisch. En
helemaal mooi dat petflessen sa-
men met ander plastic anno 2017
apart worden ingezameld: zo komt
het spul niet op de toch al onafzien-
bare bergen huisvuil en kan het wor-
den hergebruikt.

Het slechte nieuws is dat niet ie-
dereen petflessen apart houdt of
zelfs maar in een afvalbak mikt. Er
komen er nog altijd veel in het mi-
lieu terecht. Plastic Whale, een ‘so-
ciale onderneming’, vist petflessen
uit de Amsterdamse grachten. Ze
verwacht dat de teller voor dit jaar
alleen al op ruim 40.000 (!) flessen
uitkomt. Het bedrijf laat dat plastic
vergruizen. Van dit granulaat zijn de
afgelopen jaren bootjes gemaakt,
waarmee nóg meer petflessen uit
het water van de hoofdstad kunnen
worden gehaald. Maar je kunt van

dit gerecyclede plastic nog meer ma-
ken. Kantoormeubels bijvoorbeeld:
vorige week maakte Plastic Whale
bekend dat hiervoor een deal is ge-
sloten met Vepa, de fabrikant van
kantoormeubilair in Hoogeveen.
Die gaat meubels en accessoires ma-
ken uit hergebruikt pet.

Twee weken geleden kwam Vepa
ook al in het nieuws. De Hoogeve-
ners doen mee aan een proef om uit
bewerkt bermgras onderdelen voor
kantoormeubelen te produceren.
Tafelpoten bijvoorbeeld. Het maai-
en en afvoeren van bermgras langs
wegen, fietspaden, sloten en kana-
len kost gemeenten, provincies en
waterschappen circa 20 euro per
ton. Op dit moment wordt het berm-
gras meestal gecomposteerd. Maar
ook hier geldt: je kunt er meer mee

Sinds begin vorig
jaar pimpt Vepa
ook gebruikt
kantoormeubilair

doen. Met een pers kan het sap uit de
sprieten worden gehaald. De over-
blijvende droge vezel kan als bouw-
stof dienen voor plaatmateriaal, te
gebruiken in bijvoorbeeld meubels.

Kantoormeubels uit afval, made
in Hoogeveen. Janwillem de Kam, de
bevlogen directeur van Vepa, geeft
met plezier een rondleiding door de
vele fabriekshallen aan de Industrie-
weg. Al snel wordt duidelijk dat dit
voor de Hoogeveners niet een heel
nieuw kunstje is: Vepa heeft al de
nodige ervaring met het toepassen
van gerecycled afval. In de show-
room stevent De Kam linea recta af
op een kast van spaanplaat: ,,Ge-
maakt uit versnipperd sloophout.
Daar is biobased bindmiddel aan
toegevoegd. Dit materiaal komt
rechtstreeks uit Italië. We prakkise-
ren nog hoe we dit soort platen kun-
nen afwerken.”

Ander voorbeeldje: een kast die
ook uit spaanplaat is opgetrokken,
maar waarin behalve het gebruike-
lijke zaagafval ook vezelhennep is
verwerkt. Resultaat van de samen-
werking met het bekende HempFlax
uit Oude Pekela. ,,Ruikt ook lichtjes

naar hennep”, zegt De Kam, die de
verslaggever uitnodigt zelf ook even
de neus tegen het materiaal te hou-
den. Mwah, valt mee, je waant je bij
aanschaf van deze kast niet perma-
nent in een coffeeshop.

Dan loopt De Kam naar een mo-
dieus ogende kantoorstoel toe, pakt

hem op en houdt hem even in de
lucht. Een derde voorbeeld van een
meubel uit afval. ,,Suez, de afvalver-
werker, heeft in de Rijnmond een
enorme scheidingsinstallatie voor
afvalplastic staan. Daar maken ze
pakketjes van. Het gerecyclede plas-
tic wordt eerst vervilt. Vepa heeft

zelf een mal ontwikkeld om uit dit
vilt de kuipjes te kunnen persen
voor deze stoel. Wat je hier ziet is 100
procent hergebruikt pet.” Ook daar
hebben de Hoogeveners al ervaring
mee.

Meubilair uit hergebruikt afval,
het is een weloverwogen keuze ge-
weest voor Vepa. De Kam schetst de
aanloopgeschiedenis: ,,We zagen
hoe tien, vijftien jaar geleden con-
currenten hun productie overbrach-
ten naar lagelonenlanden. Dat wil-
den wij per se niet. We zijn een
Drents bedrijf en voelen ons verant-
woordelijk voor de mensen die hier
werken. Vepa zag wel in dat het zich
dan, om het eventuele prijsverschil
te verantwoorden, moest onder-
scheiden. De keus is daarbij gevallen
op het maken van duurzame meu-
belen. We waren best al duurzaam
bezig, door vaak hout te gebruiken
in plaats van staal, maar wilden ver-
dergaan op die weg.” Volgens De
Kam is dat een gouden greep geble-
ken: ,,Klanten betalen er anno 2017
graag voor. De stoel van gerecycled
pet die ik net liet zien, is op dit mo-
ment ons bestverkochte product.”

Bij de productie geeft Vepa plastic
en sloophout, maar bijvoorbeeld
ook textiel en metaal een tweede le-
ven. Deels gaat het om afval uit de

eigen fabriek: ,,Al ons textielafval
gaat naar het Frankenhuis in Haaks-
bergen. Daar wordt het gerecycled
tot een hoge kwaliteit vezel, die wij
opnieuw kunnen gebruiken in bij-
voorbeeld scheidingswanden. Ons
metaalafval persen we zelf, waarna
Rademaker in Klazienaveen het om-
smelt. Dat materiaal passen wij weer
toe in kantoorstoelen.” Vepa is dus
al bekend met gerecycled pet; vezels
uit bermgras komen daar feitelijk als
enige echt nieuwe grondstof nu bij.

Intussen hebben de Hoogeveners
ook een verdienmodel ontdekt in
het voorkómen van afval. Duur-
zaam, duurzamer, duurzaamst.
Sinds begin vorig jaar pimpt Vepa
gebruikt kantoormeubilair. De Kam

‘De stoel van
gerecycled pet is
ons bestverkochte
product’

noemt VGZ, Nationale Nederlanden
en Tennet als voorbeelden van grote
klanten die, in plaats van nieuwe
spullen aan te schaffen, kozen voor
een opknapbeurt van hun bestaan-
de tafels, stoelen en kasten. ,,Dat
doen wij op locatie, dus bij de bedrij-
ven in huis.”
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Alternatief bedrijfsuitje: met je collega’s vissen naar plastic
De een vist naar brasem, de ander
naar plastic. Dat laatste is wat Plastic
Whale doet: een vanuit Amsterdam
opererende ‘sociale onderneming’,
die ‘strijdt voor plasticvrije wateren’.
Iedereen heeft wel eens van de plas-
ticsoep gehoord: een wereldwijd en
groeiend probleem. De term slaat op
het plastic afval dat over de hele
wereld het water vervuilt. Met alle
gevolgen van dien. Dieren in en rond
het water raken raken verstrikt in het
plastic of stikken erin. Als vissen het
plastic inslikken, krijgen mensen het
uiteindelijk weer op hun bord terug.
Plastic Whale vist plastic uit de Am-
sterdamse grachten. Het bedrijf

houdt precies bij hoeveel. Op 1 no-
vember stond, drie jaar na de oprich-
ting, de teller al op ruim 93.000
flessen en meer dan 1800 zakken
divers plastic. Amsterdam is populair
bij toeristen en dat maakt de afval-
stroom in de hoofdstad er niet kleiner
op. Maar dankzij Plastic Whale is dat
niet terug te zien in het grachtenwa-
ter. Minder dan een aantal jaren
geleden in elk geval.
Het bedrijf pakt het handig aan. Van
de tot dusver uit het water geviste en
gerecyclede pet liet het sloepen bou-
wen. Daarmee kan nog meer plastic
uit de grachten worden gehaald. Niet
alleen door de mensen van Plastic

Whale zelf, maar ook door anderen:
de sloepen zijn te huur en zijn in
korte tijd populair geworden voor
alternatieve verjaardagsfeestjes en
bedrijfsuitjes. Daarnaast heeft Plastic
Whale een onderwijsprogramma
ontwikkeld. Kinderen leren ’s och-
tends over het ontstaan van de Am-
sterdamse grachten en het probleem
van de plasticsoep, ’s middags mogen
ze vanuit een bootje zelf een uur lang
naar plastic vissen. In plaats van nog
meer sloepen te laten maken, heeft
Plastic Whale er nu voor gekozen uit
de verzamelde petflessen in Hooge-
veen kantoormeubilair te laten produ-
ceren.

Familiebedrijf biedt 140 mensen werk
Vepa in Hoogeveen werd in 1971
opgericht. Het familiebedrijf op in-
dustrieterrein De Wieken heeft een
jaaromzet van om en nabij de 30
miljoen euro en biedt zo’n 140 men-
sen werk. Vepa Project Furniture,
zoals de volledige bedrijfsnaam luidt,
is onderdeel van de VDB-Groep.
Daartoe horen ook Bèta kantoorstoe-
len in Breda en Drentea kantoormeu-

belen in Emmen. Vijf jaar geleden
nam de VDB-Groep het failliete Mar-
ko in Veendam over. Inmiddels is
Marko, gespecialiseerd in schoolmeu-
bilair, samengevoegd met Eromes,
nog weer een andere VDB-dochter.
De hoofdvestiging van EromesMarko
staat in het Gelderse Wijchen.
Bij alle VDB-vestigingen samen wer-
ken ongeveer 300 mensen.
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Directeur Janwillem de Kam van Vepa in een petstoel: ,,We waren best al duurzaam bezig, door vaak hout te gebruiken in plaats van staal, maar wilden verdergaan op die weg.’’ FOTO GERRIT BOER

Vepa doet mee aan een proef om uit bewerkt bermgras onderdelen voor kantoor-
meubelen te produceren. FOTO ARCHIEF DVHN


