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Ian Hunter (1984), Director of Materials Council and architectural 

materials researcher. With a background in industrial design and 4 

years as in-house materials researcher at Foster + Partners, Ian 

works with architects and designers to encourage innovation and 

excellence in material use in the built environment. "Materials and 

finishes provide fantastic opportunities for creativity, enhanced 

performance and ultimately a pleasurable experience for building 

users." 

 
 

 

Vincent van der Meulen (1982) studeerde in Londen en Delft. Hij 

rondde  zijn opleiding tot architect af aan de TU Delft. Sinds 2006 

werkt hij als architect bij Kraaijvanger waar hij zich heeft 

gespecialiseerd in duurzame innovatie. Hij won prijzen voor de 

Drijvende Zelfvoorzienende Woning en het World Sustainability 

Centre Afsluitdijk en werkte o.a. aan het Stadskantoor Venlo. 

Sinds 2010 is hij associated partner bij Kraaijvanger. In 2011 werd hij 

door Europe 40 under 40 verkozen tot één van de 40 belangrijkste opkomende jonge ontwerpers binnen 

Europa. Hij gelooft dat Cradle to Cradle veel beter werkt als er architecten full service diensten gaan 

aanbieden. 

 

Daniela Schelle (1965) studeerde aan de FHD Düsseldorf en kwam 

via architect en mentor Mart van Schijndel in Nederland terecht. Zij is 

ervan overtuigd dat in een inspirerende leef- en werkomgeving, 

gebouw, mens en interieur een dynamisch geheel vormen. 

Als associated partner bij Kraaijvanger heeft  Daniela Schelle zich 

gespecialiseerd in het integraal ontwerpen van interieurs en het 

implementeren van vernieuwende werkconcepten. Ze gelooft 

dat  Cradle to Cradle moet leiden tot een nieuw vakmanschap in het ontwerpen en maken van interieurs. 

 

Bas van de Westerlo (1984) studeerde aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Gedurende zijn afstuderen in 2009 stond de 

vraag hoe de Cradle to Cradle gedachte kon worden vertaald naar een 

gebouw centraal. Sindsdien is hij werkzaam voor het C2C ExpoLAB te 

Venlo als Cradle to Cradle gecertificeerd consultant, gespecialiseerd 

in de bebouwde omgeving. Hij is betrokken bij diverse projecten  

waaronder het nieuwe Stadskantoor Venlo, Sportcomplex Egerbos, 

gebiedsontwikkeling KazerneKwartier en scholenbouw.  Bas is 

gepassioneerd aanhanger van de Cradle to Cradle gedachte en ziet C2C als een economisch principe.  

 

 

 

 

 

 


