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Persbericht  

Tebodin B.V. is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau en biedt opdrachtgevers wereldwijd 

onafhankelijke services op basis van de kennis en ervaring van 4.800 werknemers in de volgende 

marktgebieden: industrie, gezondheid en voeding, olie en gas, chemie , infrastructuur, vastgoed, energie 

en milieu. De onderneming beschikt over een netwerk van kantoren verspreid over West-Europa, Centraal-

Europa en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika. 

Tebodin is onderdeel van Bilfinger SE, een internationaal opererende ‘engineering and services’ 

onderneming.  

 

 

 

29 september 2015 

 

 
BERA B.V. ontvangt Cradle to Cradle certificaat voor duurzame productie 

Duurzaam produceren: BERA B.V. bewijst dat het mogelijk is, zelfs wanneer je 

bedrijf wereldwijd een enorme groei doormaakt. Op zaterdag 26 september 

werden de jarenlange inspanningen van het Nederlandse bedrijf voor 

buitensystemen beloond met het certificaat Cradle to Cradle voor één van haar 

belangrijkste producten: BERA Gravel Fix® Pro. Daarmee ligt officieel vast dat 

het productieproces voor deze grindstabilisatie volledig duurzaam en 

milieubewust is ingericht.  

Advies- en ingenieursbureau Tebodin, onderdeel van Bilfinger, was tijdens het 

certificeringsproces van BERA B.V. de ondersteunende partner en 

overhandigde het certificaat aan BERA tijdens de feestelijke opening. 

Aanwezigen waren o.a. de premier van Tsjechië, dhr. Bohuslav Sobotka, en 

plaatsvervangend ambassadeur in Tsjechië, dhr. Peter Keulers. 

De fabriek van BERA B.V. is gevestigd in Tsjechië. De certificering van dit 

product betekent hiermee het eerste Cradle to Cradle certificaat voor een 

product gemaakt in Tsjechië. 

 

Het gehele productieproces onder handen 

Een Cradle to Cradle certificering voor duurzaam geproduceerde producten 

wordt niet zomaar uitgereikt. Om in aanmerking te komen, moet een bedrijf het 

gehele productieproces onder handen nemen. Tebodin heeft dit als officieel 

Cradle to Cradle assessor voor BERA uitgevoerd, waarbij het bureau 

controleerde op de gezondheid en herbruikbaarheid van materiaal, het gebruik 

van groene energie binnen het productieproces, het watergebruik en de sociale 

rechtvaardigheid voor bijvoorbeeld omwonenden en medewerkers.  

 

 



 

 

Daarnaast is het belangrijk dat alle gebruikte materialen aan het eind van de 

levensduur van het product toepasbaar zijn voor nieuwe producten. Ook de 

leveranciers van de benodigde materialen voor BERA Gravel Fix® Pro zijn 

getoetst op de Cradle to Cradle criteria. 

 

Kiezen voor duurzaam, zonder af te dingen op kwaliteit 

BERA B.V. is een internationaal producent en distributeur van intelligente en 

creatieve producten voor buitengebruik, in de breedste zin van het woord. Denk 

aan stabilisatiesystemen voor grind en gras, regenwater-infiltrerende 

ecosystemen en andere producten om de almaar toenemende regenwater 

overlast te beperken. Dit product is een goede oplossing om water te laten 

infiltreren in de bodem, maar toch een verharding van de grond te hebben. 

Doordat BERA Gravel Fix® Pro na jarenlange inspanningen nu Cradle to Cradle 

Certified™ is, is dit product voortaan verkrijgbaar voor iedereen die graag kiest 

voor duurzaam, zonder af te dingen op kwaliteit en betaalbaarheid. Een 

duurzaam product voor een duurzame toepassing. 

 

 
 
 
 
 


