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Leerlingen van basisschool De Zevenhoeven uit Heemskerk versieren prullenbakken. Foto olaF KRaaK
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een milieuheld

Brillenvanbio-acetaat
zijnampereendruppel
opeengroeneplaat

H et uitgangspunt van
ondernemer Mark de
Lange was niet per se
groen. Hij wilde net zo
vaak van bril kunnen

wisselen als van sneakers. Dat lever-
de betaalbare brillen op in hippe
modellen die binnen twee jaar de
hele wereld overgingen. Zijn bedrijf
Ace & Tate heeft echter ook montu-
ren van bio-acetaat. Hebben brildra-
gers nu een duurzame keuze of is
hier sprake van een gimmick voor
hipsters?
De brilmonturen zijn gemaakt

van biologisch afbreekbaar acetaat,
een combinatie van azijnzuur en
cellulose. Daarvan komt 70 procent
van natuurlijke bronnen. De mon-
turen zijn er alleen in zwart, omdat
andere kleuren nog niet goed lever-
baar zijn, zegt De Lange. In de fa-
briek in Italië wordt in ieder geval
geen materiaal verspild. Het overge-
bleven acetaat gaat naar een kno-
penfabriek in de buurt.
Gadi Rothenberg, hoogleraar

Duurzame Chemie aan de Universi-
teit van Amsterdam, zegt dat biolo-
gisch afbreekbaar plastic inderdaad
duurzamer is dan ‘gewoon’ plastic.
Het maken van bio-plastic is ook
duurzamer in vergelijking met hout
en bamboe, andere opties die vaak
worden gebruikt voor een ‘eco’-
montuur.
Daar staat tegenover dat een bril-

montuur verwaarloosbaar is wat be-
treft milieudruk. “Er wordt jaarlijks
300 miljoen ton plastic geprodu-
ceerd, daar zijn brilmonturen niets
bij”, zegt Rothenberg. “Een colafles
of wegwerpverpakking is veel ver-
vuilender. In het Engels zeggen ze
‘elk klein beetje helpt’, maar dat is
fout. Het moet juist zijn ‘als ieder-
een iets kleins doet, verandert er
weinig’. Als we koelkastverpakkin-
gen, ondertapijten van autobekle-
ding of bierkratten van biologisch
afbreekbaar plastic maken, dan
zouden we meters maken met mi-
lieuvriendelijker produceren.”
Onderzoekster Sytske de Waart

van voorlichtingsorganisatie Milieu
Centraal vindt het materiaal voor
de monturen juist helemaal niet
groen. “Celluloseacetaat wordt ook
gebruikt voor kleding. Het heeft
een vergelijkbare milieubelasting
als viscose, dat wordt gemaakt van
houtpulp. Viscose blijkt het meest
milieu-onvriendelijke kledingmate-
riaal te zijn na nylon en wol. Dat
komt door het hoge energie- en
landgebruik.”
Mensen denken vaak dat her-

nieuwbare grondstoffen ook milieu-
vriendelijk zijn maar dat gaat lang
niet altijd op, zegt ze. “Bovendien is
‘biologisch afbreekbaar’ een ver-
warrende term die vaak verkeerd
wordt gebruikt. Celluloseacetaat is
een soort hard plastic dat niet vol-
doet aan composteernormen. Het
mag zeker niet in de biobak of op
de composthoop. In dit geval zou
‘70% biobased’ een betere term
zijn.”
Erik Goselink, verbonden aan het

lectoraat Industrial Design van de
Saxion hogeschool, beaamt dat het
niet duidelijk is wat Ace & Tate pre-
cies bedoelt met biologisch afbreek-
baar. “Plastics van hernieuwbare
grondstoffen zijn niet altijd biolo-
gisch afbreekbaar, terwijl sommige
composteerbare plastics van niet-
hernieuwbare bronnen worden ge-

maakt.” Soms is hernieuwbaar plas-
tic beter, zegt hij, maar soms is ge-
recycled plastic juist beter, omdat
daar bestaande grondstoffen voor
worden gebruikt.
Hoewel Ace & Tate dus niet echt

een groene inborst heeft, probeert
De Lange de brillenmarkt wel op
een andere manier te verbeteren. Er
blijft veel geld hangen bij tussen-
schakels in de productieketen zoals
de fabrikant en de licentiehouder,
zegt hij. Dat maakt brillen onnodig
duur. Zijn bedrijf heeft die tussen-
schakels eruit gehaald, zodat hippe
brillen een stuk goedkoper zijn.
Myrthe Blazís van branchevereni-

ging Nuvo (Nederlandse Unie voor
Optiekbedrijven) is het daar niet
mee eens. “De grootste kostenpost
van onze leden is die voor deskun-
dig personeel: gediplomeerde opti-
ciens, contactlensspecialisten en
optometristen. Ook de apparatuur
om goede oogmetingen te kunnen
doen, is kostbaar.”
Verder lijkt de brillenmarkt veel

op de kledingmarkt, zegt ze. “Er
zijn verschillende monturen in di-
verse prijsklassen. Voor een mon-
tuur van een bekend modehuis be-
taal je meer dan voor een minder
bekend merk. Glas is er ook in vele

kwaliteitsklassen. Met name multi-
focale glazen kunnen duur worden,
omdat ze de vertekening tot een
minimum moeten beperken.”
Onzin, zegt De Lange. “Grote mer-

ken als Ray-Ban, Tommy Hilfiger en
Chanel verdienen het meeste geld
aan licenties voor brillen, horloges
en parfums. Multifocale glazen zijn
een heel ander product dan enkel-
voudige glazen, dat is appels met
peren vergelijken. De meeste bril-
lenzaken zijn niet transparant over
de prijs van een bril. De consument
is daar de dupe van.”
Tot zover de monturen. Over de

beschermende coatings (antikras,
antispiegeling en UV-bescherming)
van de Ace & Tate-brillen weet ei-
genlijk niemand iets te vertellen.
Goselink vindt het mengen van ma-
terialen in algemene zin niet zo
duurzaam, omdat het tot minder
homogene grondstoffen in de recy-
clingfase leidt. Wel vraagt hij zich
af of overal coatings voor worden
gebruikt. “Je kunt oppervlaktes van
kunststoffen – en waarschijnlijk
ook glas – ook structureren met een
laser zodat ze niet meer spiegelen.”
Uiteindelijk lijkt de grondstof van

een brilmontuur toch vooral veel
gedoe om niks.
Alle brillen van Ace & Tate kosten

98 euro, inclusief glazen op sterkte.
Dat geldt ook voor zonnebrillen op
sterkte.
Meer informatie, online passen en
bestellen op www.aceandtate.nl.

groendoen Robin van Wechem

ik dan. “Totdat ik hoorde dat dat onwijs veel
water en energie kost. Wist je dat er per mi-
nuut ongeveer veertien liter water door het af-
voerputje spoelt? Dat zijn dus veertien literfles-
sen vol, hè? Per minuut!” Dan zie je die kinde-
ren nadenken. Toen ik diezelfde vraag stelde
tijdens de prijsuitreiking, zag je dat het juist
stoer was om zo kort mogelijk te douchen.”
“Duurzaamheid moet léuk zijn”, onder-

streept Art-Jan de Vries. “Wij leggen kinderen
uit wat er aan de hand is met het milieu en het
klimaat, maar zonder dat de moed ze in de
schoenen zinkt. Ze moeten zin krijgen om er
wat aan te dóen.” Dat lijkt in elk geval gelukt.
Als de deur naar de ruimte op de gemeente-
werf opengaat, rennen de groepjes direct naar
‘hun’ vuilnisbak, ontwerpschetsen in de hand.
Kunstenaars Olaf en Van Maasdijk komen niet
eens toe aan hun inleidende praatje, dat moet
inspireren. “Ze weten allemaal al precies wat
ze gaan maken.” Eén prullenbak wordt zwart
met fel gekleurde letters: ‘Papier hier’. De rest

wordt groen, met monstertanden, Pluto of gras
en bomen. Groen is tenslotte de kleur van mi-
lieuhelden.

De Milieubende geeft haar workshops aan
basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. Meer
informatie is te vinden op www.milieubende.nl

‘Wij leggenkinderen
uitwat er aandehand
ismethetmilieuenhet
klimaat zonderdatde
moedze inde schoenen
zinkt’

kritische blik op producten en diensten

Bio-bril van Ace & Tate.


