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‘Ik ga voor een minimale CO2-footprint’
John Custers scoort C2C-certificaat voor bloembak 

‘Ik ga voor een minimale CO2-
Door drs. Peter Swelsen  

Weert • Ondernemer John Custers ademt en 
denkt groen. Met zijn bedrijf Custers in Groen 
levert en onderhoudt hij plant- en potcombina-
ties voor bedrijven, overheden en particulieren. 
Sinds twee jaar doet hij dit zoveel mogelijk vol-
gens het cradle to cradle principe (C2C). “Bij elke 
ondernemende stap die ik zet, probeer ik een 
zo laag mogelijke CO2-footprint te realiseren!”

Cradle to cradle bij planten? Planten zijn toch per 
definitie groen? 
“Nee, dat klopt niet. Potgrond wordt bijvoorbeeld vaak “Nee, dat klopt niet. Potgrond wordt bijvoorbeeld vaak 
van ver aangevoerd en op onverantwoorde wijze afge-
graven. Planten worden bewerkt met chemicaliën en 
ook in bakken zitten regelmatig ongezonde stoffen. 
Plantenbakken zijn vaak gemaakt uit composietmate-
rialen die vrijwel niet af te breken zijn.” 

Wat zijn dan milieuvriendelijkere alternatieven? Wat zijn dan milieuvriendelijkere alternatieven? 
“Planten op hydrocultuur met kleikorrels is een goed 
alternatief voor potgrond. Die kleikorrels worden in de 
buurt geproduceerd en die kun je keer op keer herge-
bruiken. Als je er vanaf wilt kun je ze gewoon in de 
tuin gooien, ze verbeteren de structuur van de grond. 
Tevens gaan planten met waterwortels op hydrocul-
tuur gemiddeld tien jaar mee en dat is plusminus twee 
keer zo lang dan planten in potgrond. Plantenbak-
ken kun je maken van klei uit Duitsland. Een goed 
voorbeeld zijn onze eigen C2C-gecertificeerde desig-
nbloembakken. Maar ook een uitgeholde boomstam 
kan een prachtige duurzame bloembak zijn. Maar je 
moet dan natuurlijk geen halve palmboom die uit 
Hawaï komt bestellen. In dat geval wordt de CO2-
footprint door de lange vervoersafstand toch weer 
groot. Daarentegen kan een bloembak van gerecy-
cled aluminium wel weer bijzonder duurzaam zijn. Het 
blijft dus opletten geblazen.”

Waarom heeft u gekozen voor zo’n intensieve C2C 
benadering?
“In 2010 was ik bij een seminar over C2C bij de Kamer 
van Koophandel. Ik was meteen verkocht. Ik heb ver-
volgens flink wat boeken over duurzaamheid gelezen 
en me aangesloten bij de C2C-community. Het werd me 
snel duidelijk dat ook in mijn vak nog flink wat verbe-
terd kan worden op het gebied van duurzaamheid.”

Zijn al uw producten daadwerkelijk C2C gecertifi-
ceerd? 

benadering.

ceerd? 
“Nee, helaas niet. Iedereen die zich hier mee bezig-
houdt weet hoe moeilijk het is om daadwerkelijk C2C 
te opereren. De centrale gedachte van de cradle to 
cradle (wieg tot wieg) filosofie is dat alle gebruikte 
materialen - na hun leven in het ene product - nut-
tig kunnen worden ingezet in een ander product. Het 
grote verschil met conventioneel hergebruik is dat er 
geen kwaliteitsverlies is en geen restproducten zijn die 
alsnog worden gestort. Om dat te realiseren is geen 
sinecure. Het binnenhalen van officiële C2C-certificaten 
is daarnaast ook nog eens een kostbare zaak. Ik doe 
het daarom stapje voor stapje en pak alles wat ik doe 
zo duurzaam mogelijk aan. Een mooie doorbraak heb ik 
gemaakt met onze speciale C2C-gecertificeerde desig-
nbloembak.”

Kunt u iets meer vertellen over deze bijzondere 
bloembak? bloembak? 
“De bak is in januari 2012 voor het eerst gepresenteerd 
in het Expolab. Het is een designproduct gemaakt van 
gebakken Duitse klei. We hebben de bak samen met 
het bedrijf EuroCeramic uit Noord-Limburg ontwikkeld 
uit rioleringsbuizen. De gehele productie gebeurt in 

mijn directe omgeving en er komen geen chemische 
stoffen of kleurstoffen aan te pas. Het resultaat is een 
bloempot met een heel natuurlijke uitstraling, die, naar 
mijn weten, als allereerste pot ter wereld een C2C-
certificaat heeft.” 

Hoe ziet u de toekomst? Hoe ziet u de toekomst? 
“Ik wil nog veel duurzame producten ontwikkelen. Als 
je hier eenmaal mee bezig bent, is er geen houden 
meer aan. Ik streef nu -zakelijk én privé- altijd naar een 
zo laag mogelijke CO2-footprint. Daarnaast wil ik graag 
nog meer ondernemers overtuigen van het belang van 
groen op de werkplek. Een uitgekiend gebruik van 
groen maakt medewerkers vrolijker en zorgt ook nog 
eens voor zuivere lucht. Met voldoende planten heb 
je bijvoorbeeld veel minder last van het sick building 
syndrome. Groen houdt mensen gezond.” 
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