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Zomer 2014 

Opdrachtgever: Dutch Design in Development,  Stella van Himbergen i.s.m. Interface -Scherpenzeel 

Contact: AOC Anita Mannien, Aart van den Dool 

Planning: Start oriëntatie kwartaal 4 2014; start minor project per 1 feb 2015 (ATGM en AOC IC) 

Opdracht voor Studenten mix AOC, ATGM zoals BTC, chemie en chemische technologie & Advanced 

Business Creation, TBK, WtB. 

Projectopdracht: hergebruik en materiaal ontwikkeling voor lnterface.  

 

Interface is wereldwijd marktleider in het ontwerpen en 
produceren van modulaire vloeroplossingen zoals tapijttegels 
en won recent de International Green Award als meest 
duurzame onderneming ter wereld. 
 
De circulaire economie is een economisch systeem dat 
bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te 
minimaliseren. Samenwerkingen in de keten met zowel 
leveranciers als klanten, maar ook buiten de sector leiden tot 
nieuwe innovatieve oplossingen voor producten en diensten, 
waardoor omzetvergroting en klantenbinding samengaan.  
 
In 1994 heeft Interface oprichter Ray Anderson zijn 
onderneming uitgedaagd om in 2020 een herstellend bedrijf 
te worden die een positieve bijdrage levert aan milieu en 
maatschappij, geen druppel ruwe olie meer gebruikt en geen 
enkele negatieve impact heeft: Misson Zero. 
 

Er zijn drie slimme manieren om de impact van het garen te verminderen: 

-Minder garen gebruiken 

-Meer gerecycled garen bij de productie gebruiken 

-Een nieuw soort garen uitvinden; hernieuwbaar en recyclebaar of upcycling! (Biopolymeren) 

Interface past deze manieren toe. Het is hun doel om voor 2020 alleen gerecycled of bio-materiaal te 

gebruiken, om zo de afhankelijkheid van nieuwe, petrochemische grondstoffen te beperken. 

Het overgrote gedeelte van hun tapijttegels bevat gerecycled garen. In 2011 werd als eerste een 

tapijttegel gelanceerd waarbij 100% gerecycled nylon garen gebruikt is. 

Ook hebben zij een baanbrekende collectie gemaakt van garen dat voor 63% bestaat uit biologisch 

materiaal. Het belangrijkste ingrediënt? Olie van de zaden van de Castorplant uit India. 
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Deze opdracht biedt onderzoek en ontwikkeling van  : 
 
Tapijtgaren, van Nylon 6 naar bionylon.  Duurzame materiaalontwikkeling. Nieuwe garensoorten 

ontwikkelen biobased, die lokaal geproduceerd zouden kunnen worden?  Op basis van afval/rest 

stromen. 

Backing van tapijttegel. Inmiddels combineert Interface hun duurzame tapijttegels ook in combinatie 

met gerecycled materiaal in de backing van de tapijttegel. Zij streven ernaar om backings te 

produceren zonder gebruik te maken van nieuwe grondstoffen. Op dit moment bestaan hun 

tapijttegels dankzij de backings uit 52% gerecyclede content. Maar ze willen nog een stap verder 

gaan. Ze zijn voortdurend op zoek naar nieuwe alternatieven voor hun backings door bijvoorbeeld 

gebruik te maken van gerecyclede materialen. (en Biopolymeren?, vb Novilon) 

Er ligt ook een uitdaging voor innovatie met Advanced Business, uitbreiden naar gerelateerde 

markten en product-service systemen om te komen tot nieuwe business modellen, competitief 

voordeel en circulaire systemen. Een voorbeeld van productservice systeem bij Interface is het tapijt 

retourname programma. 

 
Ecologische en sociale issue komen ook aan bod, recycling visnetten 

Succesbeschrijving- Wens naar vervolgsamenwerking 

We starten met een proeftraject, doel is om langer termijnsamenwerking te creëren met Interface. 

Hoe mooi zou het zijn als daadwerkelijk een vernieuwend duurzaam materiaal opgenomen wordt 

door Interface. Nader in te vullen is bijvoorbeeld een stageplek bij Interface voor student. 

DDiD fungeert hierin als gesprekspartner voor de studenten en docententeams en zet in op het 

niveau business development en legt hiermee de verbinding met relevante industrie, haar partners 

en netwerk. 

DDiD is een bureau gespecialiseerd in fair & green design , duurzame productie en eerlijke handel . 

En helpt bedrijven bij het verduurzamen met hun productassortimenten. Met deze opdracht kunnen 

nieuwe mogelijkheden ontstaande voor bedrijven die willen werken met milieuvriendelijke 

hernieuwbare materialen, duurzame productie ………… 

Inspireren op ondernemerschap en valorisatie voor en met jonge mensen in co creatie / open 

innovatie is een bewust en duurzaam doel in de samenwerking. 


