TAFEL ECONOMIE nodigt u uit voor een bedrijfsbezoek aan:
Interface te Scherpenzeel op donderdag 30 november.
Interface is ’s werelds grootste producent van commerciële tapijttegels en is toonaangevend bij de
ontwikkeling die ervoor zorgen dat modulaire vloerbedekking minder vraagt van het milieu.
Interface heeft meer dan s owrooms en produc eloca es in ustralië, China, Nederland,
Thailand, het Verenigd Koninkrijk en de V.S.
Ruim vijftig jaar geleden werden de eerste tapijttegel gemaakt en
deze werden in de jaren 70 in de Verenigde Staten ingevoerd. In
1994 werd door Interface besloten dat het take-make-wastemodel niet langer houdbaar was en dat gestreefd moest worden
naar een kringloop-model. Dit betekende dat een aardolieintensieve tapijtfabrikant omgeturnd moest worden. Dit wordt
gerealiseerd door oude tapijten en andere uit de petrochemie
afgeleide producten te oogsten en deze recyclen. Uiteindelijke
doelstelling is om in 2020 alle negatieve impact van het product
tot 0 te reduceren.
In het Interface Awarehouse in Scherpenzeel bevindt zich
letterlijk de wieg van de eerste tapijttegels. De kelder, waar
vroeger de haren voor de Heugafelt-tapijttegels werden
gewassen, herbergt nu een ruimte waar de lezing wordt gegeven.
De productielocatie van Interface in Scherpenzeel is een schoolvoorbeeld van duurzaamheid in de
praktijk. De fabriek maakt gebruik van 100% duurzame energie, gebruikt nauwelijks water in het
productieproces en er gaat geen afval naar de vuilnisbelt.
Het bedrijfsbezoek bestaat uit een lezing die wordt gegeven door Accountmanager en sustainability
ambassador Ferdy Thoonen en het bezoeken van de productieruimten.
Dit bedrijfsbezoek sluit perfect aan bij de lezing van Tara Janssen over Circulaire Economie.
Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 vertrek met de bus naar Scherpenzeel
14:00-15:00 ontvangst en lezing
15:00-15:30 koffiepauze

15:30-16:30 bedrijfsbezoek
16:30-17:15 drankje
18:15 aankomst Epe

Deelnemers moeten rekening houden met een trap naar presentatieruimte en 1 uur lopen door
fabriek. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de lezing en het bedrijfsbezoek worden
opgesplitst over 2 groepen.
De kosten voor deze middag zijn inclusief de busreis, koffie en een drankje na afloop €1 ,
leden van de Tafel Economie en €15, voor niet-leden.

voor

Aanmelden kan per mail naar nes.economie@gmail.com voor 14 november. Leden van de Tafel
Economie hebben bij overschrijving van de capaciteit van de bus voorrang t.o.v. niet-leden.

