
1. Goede	  voorbeelden	  

Zoals	  blijkt	  uit	  de	  hoofdstukken	  hiervoor	  zien	  alle	  geïnterviewden	  de	  meerwaarde	  van	  de	  verbinding	  
tussen	  crea:viteit	  en	  duurzame	  ontwikkeling.	  Vaak	  ontbreekt	  het	  echter	  aan	  voorbeelden	  uit	  de	  
prak:jk	  waarin	  deze	  meerwaarde	  concreet	  terug	  te	  zien	  is.	  Daarom	  hebben	  we	  alle	  geïnterviewden	  
om	  drie	  tot	  vijf	  goede	  voorbeelden	  gevraagd.	  Dit	  mochten	  projecten	  of	  ini:a:even	  van	  henzelf	  of	  van	  
anderen	  zijn.	  	  
De	  voorbeelden	  hebben	  we	  ingedeeld	  in	  de	  vijf	  groepen	  die	  we	  vooraf	  gemaakt	  hadden:	  maken,	  
netwerk,	  lifestyle,	  toekomst-‐denken	  en	  stedelijke	  ontwikkeling.	  Vaak	  bleken	  voorbeelden	  echter	  
binnen	  meerdere	  categorieën	  te	  passen.	  OEewel	  de	  groepen	  die	  we	  vooraf	  gemaakt	  hebben	  zijn	  in	  
de	  prak:jk	  niet	  zo	  van	  elkaar	  gescheiden.	  Zo	  is	  een	  Fablab	  een	  digitale	  werkplaats	  (maken)	  waar	  
allerlei	  mensen	  samenwerken	  (netwerk)	  aan	  verbetering	  van	  hun	  leefomgeving	  (stedelijke	  
ontwikkeling).	  	  

Maken	  	  

De	  War	  	  
De	  War	  in	  Amersfoort	  is	  een	  broedplek	  voor	  kunst,	  techniek	  en	  duurzame	  ontwikkeling	  in	  
Amersfoort.	  Het	  huisvest	  diverse	  ac:viteiten.	  Sinds	  2002	  is	  er	  het	  Spullenlab:	  de	  uitvalsbasis	  van	  de	  
Spullenmannen.	  Dit	  kunstenaarscollec:ef	  maakt	  'theater,	  installa:es,	  beeldende	  kunst	  en	  
uitvindingen-‐waar-‐niemand-‐op-‐zit-‐te-‐wachten'	  met	  gebruik	  van	  oude	  spullen.	  Daarnaast	  is	  er	  het	  
Transi:elab,	  een	  doe-‐plek	  voor	  duurzame	  ontwikkeling.	  Dit	  is	  een	  ontmoe:ngspunt	  waar	  mensen	  
samen	  aan	  de	  slag	  kunnen	  met	  alle	  goede	  ideeën	  voor	  een	  duurzame	  toekomst.	  Ook	  is	  er	  een	  
FabLab,	  een	  open	  werkplaats	  met	  digitaal	  gereedschap	  dat	  iedereen	  mag	  gebruiken	  om	  (bijna)	  alles	  
mee	  te	  maken.	  	  
Iris	  Douma	  

Fablab	  
Een	  FabLab	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  wereldwijde	  netwerk	  van	  FabLabs,	  waar	  mensen	  vrij	  kunnen	  
werken.	  Deze	  digitale	  werkplaatsen	  zijn	  kweekvijvers	  voor	  (vaak	  duurzame)	  innova:es.	  Een	  mooi	  
voorbeeld	  van	  duurzame	  innova:e	  is	  het	  3Dprinten	  met	  zwerfafval.	  S:ch:ng	  FabLab	  Flevoland	  heeE	  
in	  2015	  het	  Project	  Zwerfafval	  uitgevoerd	  in	  Zeewolde	  en	  Lelystad.	  Hierbij	  hebben	  leerlingen	  van	  de	  
basisschool	  zelf	  verzamelde	  plas:c	  afval	  gerecycled	  tot	  een	  3D	  print.	  Zo	  konden	  de	  kinderen	  zelf	  
ervaren	  hoe	  recycling	  werkt:	  het	  gebruiken	  van	  afval	  als	  grondstof	  voor	  het	  maken	  van	  iets	  nieuws.	  
Een	  Fablab	  kan	  een	  rol	  spelen	  om	  crea:viteit	  bij	  kinderen	  in	  het	  onderwijs	  te	  s:muleren,	  net	  zoals	  
een	  kunstenaar	  dat	  doet.	  Het	  voordeel	  van	  een	  Fablab	  is	  dat	  er	  mensen	  met	  ervaring	  op	  gebied	  van	  
verschillende	  ontwerpprocessen	  bij	  betrokken	  zijn	  en	  je	  direct	  aan	  de	  slag	  kan	  met	  maken	  van	  
prototypes.	  
Iris	  Douma	  

ID-‐box	  
ID-‐box	  is	  een	  toolkit	  voor	  designbased	  learning	  van	  de	  TU	  Eindhoven.	  Hierin	  ziZen	  leermiddelen	  voor	  
een	  ontwerpend	  leren	  proces	  en	  digitale	  materialen	  voor	  leerlingen	  om	  zelf	  mee	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  
De	  ID-‐box	  is	  ontwikkeld	  voor	  bovenbouw	  basisonderwijs	  en	  onderbouw	  voortgezet	  onderwijs.	  Design	  
thinking	  en	  digital	  literacy	  staan	  centraal.	  Er	  is	  een	  voorbeeldles	  uitgewerkt	  met	  als	  thema	  licht	  en	  
hoe	  dit	  duurzaam,	  gezonder	  en	  interac:ever	  kan	  worden	  vormgegeven.	  Hierdoor	  ontdekken	  de	  
kinderen	  wat	  de	  waarde	  van	  technologie	  is	  in	  de	  samenleving.	  	  
Iris	  Douma	  

Alliander	  
Het	  Alliander-‐gebouw	  in	  Duiven	  van	  Thomas	  Rau	  is	  vrijwel	  volledig	  circulair	  gebouwd,	  of	  eigenlijk	  
herbouwd.	  Voor	  de	  herbouw	  is	  alleen	  maar	  gebruik	  gemaakt	  van	  oude	  materialen.	  Bovendien	  heeE	  
elk	  materiaal	  een	  'paspoort'	  gekregen.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  het	  uitgebreid	  is	  beschreven	  in	  een	  dik	  

http://dewar.nl/
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http://designbasedlearningtools.id.tue.nl/
http://www.rau.eu/liander/


boek.	  Als	  het	  gebouw	  straks	  niet	  meer	  nodig	  is,	  kan	  het	  in	  losse	  onderdelen	  uit	  elkaar	  gehaald	  
worden	  die	  allemaal	  weer	  opnieuw	  gebruikt	  kunnen	  worden.	  Een	  grondstoffendepot,	  noemt	  Rau	  het	  
gebouw.	  Een	  vuilverbranding	  noemt	  hij	  ook	  wel	  een	  grondstoffencrematorium.	  	  
Esther	  Tobé	  

The	  value	  of	  worthlessness	  
The	  value	  of	  worthlessness	  is	  het	  afstudeerproject	  van	  Keshia	  van	  Beusekom,	  student	  Product	  Design	  
bij	  de	  HKU.	  Centraal	  in	  haar	  werk	  staat	  de	  waarde	  van	  producten	  in	  de	  wegwerpmaatschappij.	  Keshia	  
maakt	  van	  oude	  meubel	  nieuwe	  meubels	  waarbij	  ze	  het	  verhaal	  van	  het	  oude	  meubelstuk	  meeneemt	  
in	  het	  nieuwe	  product.	  Zo	  voegt	  ze	  waarde	  toe.	  	  
In	  dit	  voorbeeld	  heeE	  duurzame	  ontwikkeling	  de	  crea:viteit	  van	  de	  kunstenaar	  wezenlijk	  beïnvloed.	  
Keshia	  heeE	  gezegd	  dat	  ze	  de	  denkwijze	  die	  ze	  hier	  ontwikkeld	  heeE	  niet	  meer	  kan	  loslaten,	  ook	  als	  
ze	  geen	  stoelen	  meer	  zou	  ontwerpen.	  Zij	  ziet	  zichzelf	  als	  deel	  van	  een	  groter	  geheel,	  met	  respect	  voor	  
de	  omgeving	  vanuit	  het	  besef	  dat	  je	  een	  slechts	  een	  onderdeel	  bent	  in	  een	  cyclus	  van	  denkbeelden	  
en	  mensen.	  	  
Nelly	  van	  der	  Geest	  

COLEOPTERA	  
In	  haar	  afstudeerproject	  COLEOPTERA	  ontwikkelde	  Aagje	  Hoekstra	  uit	  de	  schilden	  van	  meelkevers	  
een	  bioplas:c.	  In	  Nederland	  worden	  meelwormen	  gekweekt	  voor	  de	  (dieren)voedselindustrie.	  De	  
meelkevers	  die	  voortkomen	  uit	  deze	  wormen	  hebben	  geen	  func:e	  meer	  en	  worden	  gezien	  als	  afval.	  
Aagje	  Hoekstra	  geeE	  de	  schilden	  een	  tweede	  leven	  als	  sieraden	  en	  lampen.	  Mooi	  aan	  dit	  voorbeeld	  is	  
het	  circulaire	  proces.	  Aagje	  maakt	  naast	  haar	  product,	  het	  proces	  het	  zichtbaar	  waardoor	  ze	  bijdraagt	  
aan	  bewustwording	  bij	  het	  publiek.	  Ze	  is	  zich	  heel	  bewust	  van	  haar	  rol	  in	  het	  proces	  en	  haar	  footprint.	  	  
Nelly	  van	  der	  Geest	  

Buurthuis	  in	  Togo	  
Een	  voorbeeld	  van	  een	  biomimicry	  project	  is	  het	  buurthuis	  in	  Togo	  (Afrika).	  Het	  streven	  is	  om	  dit	  
gebouw	  volledig	  volgens	  biomimicry	  principes	  te	  maken.	  Daarvoor	  is	  het	  belangrijk	  dat	  je	  weet	  hoe	  
het	  daar	  is,	  qua	  klimaat,	  wind,	  grond,	  mensen	  en	  hoe	  de	  lokale	  economie	  werkt.	  Zo	  blijkt	  er	  een	  
zeewind	  te	  waaien	  die	  je	  kunt	  gebruiken	  voor	  natuurlijke	  ven:la:e.	  De	  gevel	  krijgt	  een	  gatenpatroon,	  
opgebouwd	  uit	  hexagonen	  (gebaseerd	  op	  de	  honingraat).	  Een	  student	  mode	  heeE	  onderzocht	  hoe	  
modepatronen	  van	  lokale	  kleding	  daarin	  verwerkt	  kunnen	  worden.	  De	  gevelstructuur	  wordt	  gebruikt	  
voor	  de	  natuurlijke	  ven:la:e	  van	  het	  buurtcentrum.	  
Lydia	  Fraaije	  

Landgoederenzone	  van	  Vught	  
Voor	  de	  concept-‐villa’s	  in	  de	  landgoederenzone	  van	  Vught	  is	  het	  flora	  en	  fauna	  onderzoek	  (een	  
verplicht	  onderdeel	  voor	  het	  schrijven	  van	  een	  bestemmingsplan)	  gebruikt	  om	  te	  kijken	  hoe	  je	  in	  en	  
om	  je	  gebouw	  meer	  ruimte	  kan	  creëren	  voor	  natuur.	  Zo	  worden	  er	  wilde	  bloemen	  aangeplant	  die	  
echt	  passen	  bij	  die	  omgeving.	  En	  er	  komen	  producten	  in	  het	  gebouw	  waardoor	  je	  goed	  kunt	  
samenleven	  met	  de	  fauna	  in	  de	  omgeving	  zoals	  zwaluwdakpannen	  en	  vleermuiskasten.	  Zo	  kan	  de	  
villa	  worden	  ingepast	  in	  het	  bestaande	  ecosysteem	  en	  wordt	  biodiversiteit	  ges:muleerd.	  	  
Lydia	  Fraaije	  

Netwerk	  

Burning	  Ice	  
Burning	  Ice	  is	  een	  jaarlijks	  terugkerend	  kunstenfes:val	  van	  het	  Kaaitheater	  waar	  kunstenaars,	  
theore:ci	  en	  wetenschappers	  samenkomen	  rond	  duurzaam	  samenleven.	  Ze	  kijken	  kri:sch	  naar	  de	  
huidige	  samenleving	  maar	  verbeelden	  ook	  op	  talloze	  manieren	  de	  mogelijkheden	  van	  een	  andere	  
toekomst.	  2016	  staat	  in	  het	  teken	  van	  ‘Tipping	  Points’:	  kantelmomenten	  waarop	  we	  de	  controle	  
kwijtspelen	  en	  de	  gevolgen	  niet	  meer	  te	  overzien	  zijn.	  	  

http://keshiavanbeusekom.com/#!the-value-of-worthlessness/c14un
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http://www.kaaitheater.be/nl/f97/burning-ice-9


Elke	  de	  Beukelaer	  

CraEs	  Council	  Nederland	  
CraEs	  Council	  Nederland	  is	  een	  ini:a:ef	  van	  Marion	  Poortvliet.	  Dit	  is	  een	  plaiorm	  voor	  het	  
hedendaagse	  ambacht.	  CCNL	  ontwikkelt	  programma’s	  en	  ac:viteiten	  waarbij	  leren,	  verbinden,	  
inspireren	  en	  ontwikkelen	  centraal	  staan.	  Tradi:onele	  technieken	  krijgen	  een	  nieuw	  leven,	  worden	  
door	  vertaald,	  gedoceerd:	  om	  te	  voorkomen	  dat	  ze	  verdwijnen.	  En	  om	  ze	  in	  te	  zeZen	  als	  innovator	  en	  
als	  economische	  s:mulans	  van	  de	  crea:eve	  sector.	  	  	  
Mireille	  Geijsen	  

TranslabK	  
TranslabK	  is	  van	  oorsprong	  een	  soort	  volksuniversiteit	  maar	  heeE	  zich	  ontwikkeld	  naar	  een	  nieuwe	  
rol	  waarin	  ze	  mensen	  helpen	  bij	  verandering.	  TransLab	  K	  experimenteert	  met	  kleinschalige	  projecten	  
waarin	  burgers	  zelf	  ecologische	  ini:a:even	  nemen.	  Zo	  s:muleren	  en	  versterken	  ze	  de	  
transi:ebeweging	  in	  de	  Kempen.	  Ze	  helpen	  bijvoorbeeld	  mensen	  bij	  het	  opzeZen	  van	  een	  
energiecoöpera:e	  of	  het	  verbouwen	  van	  voedsel	  in	  de	  stad.	  Ze	  brengen	  alle	  ini:a:even	  in	  de	  regio	  in	  
kaart	  en	  s:muleren	  deelnemers	  om	  van	  elkaar	  te	  leren.	  	  
Elke	  de	  Beukelaer	  

Timelab	  
Timelab	  is	  een	  open	  stadslab	  in	  Gent,	  een	  gedeelde	  werkplaats	  waar	  zowel	  kunstenaars	  als	  bewogen	  
burgers	  samenwerken	  aan	  kleine	  en	  grote	  duurzame	  veranderingen.	  Er	  is	  een	  FabLab	  met	  3D	  printer,	  
lasercuZer	  enzovoorts.	  Maar	  het	  is	  ook	  een	  ontmoe:ngsplek	  (co-‐working	  café)	  waar	  mensen	  
samenwerken	  aan	  stadskwes:es,	  bv	  exoten	  in	  de	  stad.	  Peer-‐to-‐peer	  samenwerking	  en	  open	  source	  
zijn	  uitgangspunten.	  
Elke	  de	  Beukelaer	  

Sterk	  Onversterkt	  	  
Sterk	  Onversterkt	  vwz	  houdt	  zich	  bezig	  met	  duurzame	  ontwikkeling	  en	  muziek.	  Zij	  willen	  stroomloze	  
muziek	  herintroduceren	  in	  ons	  collec:eve	  culturele	  bewustzijn.	  In	  de	  wedstrijd	  "Ben	  jij	  Onversterkt	  
ook	  zo	  Sterk!?",	  of	  kortweg	  "BJOOZS!?",	  dagen	  ze	  ar:esten	  en	  muzikanten	  uit	  om	  een	  publiek	  
stroomloos	  te	  entertainen.	  Dat	  kan	  op	  tradi:onele	  wijze,	  maar	  ook	  op	  experimentele	  manier.	  Sterk	  
Onversterkt	  vzw	  vraagt	  zich	  af	  waar	  we	  als	  ar:esten	  staan	  in	  een	  wereld	  ZONDER	  stroom.	  Welke	  weg	  
gaan	  we	  uit	  als	  alle	  elektriciteit	  wegvalt?	  Grijpen	  we	  terug	  naar	  tradi:e	  en	  blijven	  we	  er	  in	  hangen?	  Of	  
verlegt	  ons	  menselijk	  vernuE	  de	  klanken-‐	  en	  muziekgrenzen?	  
Elke	  de	  Beukelaer	  

Lifestyle	  	  

Plantaardig	  bont	  
De	  bontjas	  van	  hennep	  van	  LoZe	  Blum	  is	  ontstaan	  vanuit	  het	  vraagstuk	  katoen.	  Katoen	  is	  enorm	  
vervuilend	  en	  gebruikt	  veel	  water.	  Hennep	  heeE	  een	  wat	  nega:ef	  imago	  maar	  zuivert	  de	  grond,	  heeE	  
maar	  weinig	  water	  nodig	  en	  kan	  op	  veel	  meer	  plekken	  groeien	  dan	  katoen.	  LoZe	  heeE	  voor	  haar	  
ontwerp	  gekeken	  naar	  de	  vacht	  van	  een	  ijsbeer	  en	  hoe	  warmte	  verdeeld	  is	  bij	  de	  mens.	  Daarop	  
gebaseerd	  heeE	  ze	  een	  bontjas	  van	  hennep	  gemaakt.	  	  
Lydia	  Fraaije	  

Current	  Table	  
In	  de	  Current	  Table	  en	  Current	  Window	  van	  Marjan	  van	  Aubel	  ziZen	  speciale	  zonnepanelen	  die	  
werken	  zoals	  fotosynthese	  in	  planten.	  Hiermee	  wordt	  energie	  opgewekt	  waarmee	  je	  bijvoorbeeld	  je	  
mobiele	  telefoon	  kunt	  opladen.	  De	  tafel	  en	  raam	  zijn	  niet	  alleen	  func:oneel	  maar	  zien	  er	  ook	  nog	  
mooi	  uit.	  Het	  gaat	  dus	  om	  alledaagse	  objecten	  waarin	  schoonheid	  en	  func:onaliteit	  worden	  
gecombineerd.	  	  

http://www.craftscouncil.nl/Home
http://www.translabk.be/
http://www.timelab.org/
http://sterkonversterkt.weebly.com/
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/237295/plantaardig-bont-wint-green-battle-brabant-2016.html
http://www.marjanvanaubel.com/


Yu-‐lan	  van	  Alphen	  

Sky	  bleu	  
Via	  Sympany,	  een	  tex:el	  inzamelaar,	  heeE	  I	  did	  grote	  hoeveelheden	  oude	  bedrijfskleding	  gekregen	  
van	  de	  KLM	  en	  de	  landmacht.	  Van	  dit	  tex:el	  hebben	  ze	  vilt	  gemaakt	  waarvan	  ze	  blauwe	  en	  groene	  
tassen	  (sky	  blue	  en	  my	  personal	  defense	  green)	  en	  andere	  producten	  maken.	  De	  producten	  zijn	  
volledig	  circulair.	  Als	  ze	  versleten	  zijn,	  kunnen	  ze	  opnieuw	  worden	  hergebruikt.	  Een	  van	  de	  producten	  
die	  ze	  hiermee	  maken	  zijn	  vilten	  shoppers,	  ter	  vervanging	  van	  de	  plas:c	  tassen	  die	  winkels	  sinds	  1	  
januari	  2016	  niet	  meer	  gra:s	  mogen	  weggeven.	  	  
Mireille	  Geijsen  

Brisk	  Blend	  
Andere	  circulaire	  producten	  van	  I	  did	  hebben	  een	  grijze	  kleur	  omdat	  het	  vilt	  is	  gemaakt	  van	  
ongesorteerde	  gerecyclede	  kleding	  van	  consumenten.	  Daarom	  zie	  je	  in	  het	  vilt	  het	  karakter	  van	  de	  
verschillende	  soorten	  kleding	  terug.	  Soms	  zie	  je	  een	  stukje	  van	  een	  oude	  trui,	  een	  glimmertje	  van	  een	  
gescheurde	  feestjurk	  of	  misschien	  wel	  een	  stukje	  van	  je	  eigen	  spijkerbroek	  die	  je	  eerder	  in	  de	  
tex:elcontainer	  hebt	  gestopt.	  
Mireille	  Geijsen	  

Oat	  shoes	  
Oat	  Shoes	  zijn	  biobased	  schoenen	  die	  volledig	  gemaakt	  zijn	  van	  natuurlijke	  materialen.	  Maar	  
daarnaast	  ziZen	  er	  in	  de	  schoenen	  zaden	  verwerkt.	  Als	  de	  schoenen	  oud	  of	  stuk	  zijn,	  kun	  je	  ze	  
begraven	  en	  dan	  groeien	  er	  bloemen	  uit.	  Zo’n	  extra	  dimensie	  zou	  in	  het	  bedrijfsleven	  niet	  snel	  
bedacht	  worden,	  daar	  heb	  je	  echt	  een	  kunstenaar/	  ontwerper	  voor	  nodig.	  	  

Sustainer	  homes	  
Sustainers	  Homes	  ontwerpt	  en	  bouwt	  duurzame	  woningen,	  vakan:ewoningen	  en	  kantoren	  op	  basis	  
van	  modulaire	  houtskeletbouw,	  gerecyclede	  en	  herbruikbare	  materialen	  (cradle	  2	  cradle).	  De	  
modulaire	  construc:e	  maakt	  het	  gemakkelijk	  en	  betaalbaar	  om	  een	  huis	  op	  maat	  te	  ontwerpen.	  
Verder	  hebben	  de	  huizen	  geen	  nutsaanslui:ng	  nodig.	  Met	  eigen	  energieproduc:e	  en	  waterfiltra:e	  
zijn	  mensen	  vrij	  om	  te	  wonen	  waar	  ze	  maar	  willen.	  	  

Toekomst-‐denken	  	  

The	  Incredible	  Shrinking	  Man	  
The	  Incredible	  Shrinking	  Man	  van	  Arne	  Hendriks	  is	  een	  designproject	  waarin	  wordt	  onderzocht	  of	  het	  
niet	  wenselijk	  is	  om	  het	  menselijk	  lichaam	  te	  laten	  krimpen.	  Wanneer	  we	  kleiner	  zijn	  gebruiken	  we	  
immers	  veel	  minder	  grondstoffen,	  minder	  voedsel,	  vervuilen	  we	  minder	  en	  hebben	  we	  meer	  ruimte.	  
Als	  alle	  mensen	  50	  cen:meter	  groot	  zouden	  zijn,	  is	  het	  hele	  duurzaamheidsprobleem	  opgelost.	  	  
Yu-‐lan	  van	  Alphen	  

Next	  Nature	  
Next	  Nature	  van	  Koert	  van	  Mensvoort	  biedt	  een	  nieuwe	  kijk	  op	  de	  rela:e	  tussen	  mens,	  natuur	  en	  
technologie	  en	  ontwikkelt	  een	  visie	  op	  hoe	  we	  beter	  kunnen	  ontwerpen,	  bouwen	  en	  leven	  in	  een	  
maakbare	  wereld.	  In	  plaats	  van	  natuur	  en	  techniek	  als	  twee	  uitersten	  te	  zien	  en	  natuur	  als	  iets	  dat	  
beheerd	  en	  beschermd	  moet	  worden,	  zoeken	  ze	  juist	  naar	  mengvormen.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  
het	  project	  Rayfish	  Footware.	  	  
Yu-‐lan	  van	  Alphen	  

New	  Material	  Award	  
The	  New	  Material	  Award	  is	  een	  tweejaarlijkse	  prijs	  die	  beeldend	  kunstenaars,	  vormgevers,	  
modeontwerpers	  en	  architecten	  uitdaagt	  om	  nieuwe	  materialen	  en	  innova:eve	  technieken	  toe	  te	  

http://www.i-did.nl/circular-bag-sky-blue/
http://www.i-did.nl/circular-ipad-cover-personal-defence-green/
http://oatshoes.com/
http://sustainerhomes.nl/
http://www.the-incredible-shrinking-man.net/
https://www.nextnature.net/welcome/
https://www.nextnature.net/projects/rayfish-footwear/
http://www.newmaterialaward.nl/


passen	  voor	  oplossingen	  voor	  de	  toekomst.	  De	  ontwerpen	  die	  zo	  ontstaan	  zullen	  bijdragen	  aan	  een	  
betere	  en	  duurzame	  samenleving.	  
Yu-‐lan	  van	  Alphen	  

New	  Forest	  
The	  New	  Forest	  is	  een	  groeiend	  samenwerkingsverband	  tussen	  Acteursgroep	  Wunderbaum	  en	  
diverse	  partners,	  vrijwilligers	  en	  toeschouwers.	  The	  New	  Forest	  verbeeldt	  de	  transi:e	  en	  werpt	  een	  
blik	  op	  de	  samenleving	  van	  morgen.	  Duurzame	  ontwikkeling	  komt	  hierbij	  ook	  aan	  bod,	  bijvoorbeeld	  
inde	  film	  ‘Stop	  Ac:ng	  Now’	  waarin	  de	  groep	  stopt	  met	  acteren	  en	  overgaat	  tot	  écht	  handelen.	  Hierbij	  
organiseren	  ze	  bijvoorbeeld	  een	  Clean	  Air	  Act	  of	  ontwikkelen	  een	  stadstuinier-‐app.	  	  
Yu-‐lan	  van	  Alphen	  

Ontwerpen	  voor	  de	  toekomst	  
Cultuurmij	  Oost	  ontwikkelde	  in	  samenwerking	  met	  diverse	  kunstenaars	  en	  scholen	  de	  werkwijze	  
'Ontwerpen	  voor	  de	  toekomst'.	  Hierin	  worden	  leerlingen	  uitgedaagd	  om	  vanuit	  hun	  eigen	  crea:viteit	  
bij	  te	  dragen	  aan	  de	  wereld	  van	  morgen.	  Een	  kunstenaar	  begeleidt	  hen	  in	  het	  proces	  waarin	  zij	  op	  
zoek	  gaan	  naar	  vernieuwende	  oplossingen	  voor	  vraagstukken	  van	  nu	  uit	  hun	  directe	  omgeving.	  De	  
leerlingen	  zijn	  de	  ac:eve	  eigenaar	  van	  hun	  leerproces.	  Zij	  onderzoeken	  een	  levensecht	  probleem	  
vanuit	  de	  drie	  perspec:even	  van	  duurzame	  ontwikkeling;	  people,	  planet	  en	  profit.	  Uit	  de	  presenta:e	  
van	  hun	  gezamenlijke	  crea:eve	  oplossingen	  blijkt	  hoe	  serieus	  zij	  daarin	  genomen	  kunnen	  worden.	  
Een	  voorbeeld	  van	  een	  kunstenares	  die	  vanuit	  Ontwerpen	  voor	  de	  toekomst	  een	  project	  heeE	  
opgezet	  is	  Jorine	  de	  Bruin.	  Haar	  project	  heet	  Verhalen	  in	  de	  lucht.	  
Esther	  Tobé	  

Parlement	  der	  dingen  
Het	  Parlement	  der	  dingen	  daagt	  mensen	  uit	  om	  de	  wereld	  te	  bekijken	  vanuit	  een	  heel	  ander	  
perspec:ef,	  namelijk	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  een	  object	  of	  dier.	  Wat	  zouden	  zij	  over	  de	  wereld	  te	  
zeggen	  hebben?	  In	  Nieuw-‐Zeeland	  werd	  eerder	  al	  een	  rivier	  als	  rechtspersoon	  erkend:	  hZp://
www.earthintransi:on.org/2012/09/river-‐recognized-‐as-‐legal-‐person/.	  
Elke	  de	  Beukelaer	  

Stedelijke	  ontwikkeling	  	  

Broodvergister	  
De	  Broodvergister	  in	  de	  Kolenkitbuurt	  	  in	  Amsterdam	  is	  gemaakt	  door	  Pink	  Pony	  Express.	  Zij	  hebben	  
op	  een	  totaal	  andere	  manier	  gekeken	  naar	  het	  probleem	  van	  afval.	  In	  de	  buurt	  wonen	  veel	  moslims.	  
Van	  hun	  geloof	  mogen	  ze	  geen	  brood	  weggooien	  en	  dus	  legden	  ze	  het	  buiten.	  Dat	  zorgde	  voor	  
ongedierte.	  Toen	  heeE	  Pink	  Pony	  Express	  	  een	  broodvergister	  ontwikkeld.	  Daarmee	  wordt	  energie	  
opgewekt	  voor	  een	  buurtbakkerij	  die	  de	  hele	  buurt	  mag	  gebruiken	  om	  brood	  te	  bakken.	  In	  plaats	  van	  
het	  brood	  naar	  buiten	  te	  gooien,	  leveren	  de	  bewoners	  het	  nu	  in	  voor	  de	  broodvergister.	  	  
Los	  van	  de	  andere	  blik	  op	  het	  probleem	  is	  een	  kracht	  in	  dit	  project	  de	  openheid	  van	  het	  ini:a:ef.	  
Iedereen	  kon	  aansluiten,	  iedereen	  deed	  mee.	  Dit	  komt	  ook	  door	  de	  samenwerking	  met	  het	  
kunstenaarsini:a:ef	  Cascoland	  uit	  de	  wijk.	  Zij	  zaten	  er	  al	  heel	  lang	  en	  hadden	  een	  groot	  netwerk	  in	  
de	  buurt.	  Een	  langdurige	  rela:e	  met	  de	  omgeving	  is	  wel	  noodzakelijk	  voor	  succesvolle	  grassroots	  
ini:a:even.	  	  
Jan	  Heins	  

Wasted	  	  
Wasted	  is	  een	  buurtlaboratorium	  voor	  kleinschalige	  plas:c	  afval	  verwerking.	  Bewoners	  leveren	  
plas:c	  in.	  Daarvan	  worden	  nieuwe	  producten	  gemaakt	  zoals	  straatmeubilair.	  In	  ruil	  voor	  het	  plas:c	  
krijgen	  de	  bewoners	  (plas:c)	  munten	  waarmee	  ze	  kor:ng	  krijgen	  bij	  winkels	  en	  horeca	  in	  de	  wijk.	  Zo	  
wordt	  de	  lokale	  economie	  ges:muleerd	  en	  krijgt	  afval	  nieuwe	  waarde.	  	  

http://thenewforest.nl/
http://thenewforest.nl/show/the-new-forest-stop-acting-now-extended-edition/
https://www.cultuurmijoost.nl/projecten/ontwerpvdtoekomst
http://www.verhalenindelucht.nl/
http://blog.theparliamentofthings.org/
http://www.earthintransition.org/2012/09/river-recognized-as-legal-person/
http://www.pinkponyexpress.nl/archive/?id=57#64
http://www.wastedlab.nl/nl/


Jan	  Heins	  

Fabcity	  campus	  
Een	  nieuw	  project	  is	  de	  Fabcity	  campus	  op	  de	  kop	  van	  het	  Java	  Eiland.	  Deze	  campus	  gaat	  een	  beeld	  
geven	  van	  de	  toekomst	  van	  de	  stad	  als	  zelfvoorzienende	  en	  duurzame	  stad.	  Er	  komen	  paviljoens	  over	  
bijvoorbeeld	  3D	  printen	  en	  duurzaam	  bouwen.	  En	  er	  komen	  400	  studenten	  uit	  heel	  Europa	  van	  oa	  
design	  en	  technische	  opleidingen	  die	  gaan	  nadenken	  over	  het	  verduurzamen	  van	  Amsterdam.	  	  
Jan	  Heins	  

Noorderparkbar	  
De	  Noorderparkbar	  is	  gebouwd	  in	  het	  noorderpark	  in	  Amsterdam	  Noord	  en	  is	  het	  eerste	  100%	  
marktplaats-‐gebouw	  van	  Nederland.	  Alle	  bouwmaterialen	  waarvan	  deze	  koffiebar	  is	  gemaakt,	  
werden	  tweedehands	  gekocht	  op	  marktplaats.nl	  van	  par:culieren	  en	  kleine	  handelaars.	  Toch	  ziet	  het	  
paviljoen	  er	  als	  nieuw	  uit.	  	  
De	  bar	  is	  niet	  alleen	  een	  ontmoe:ngsplek	  nu	  hij	  af	  is,	  :jdens	  de	  bouw	  zijn	  er	  al	  :entallen	  
ontmoe:ngen	  geweest	  met	  verkopers	  van	  de	  bouwmaterialen.	  De	  verhalen	  die	  zij	  vertelden	  over	  de	  
herkomst	  van	  de	  materialen	  zijn	  des:jds	  verzameld	  op	  een	  website	  www.hetkomtal:jdgoed.nl.	  
Verder	  zijn	  omwonenden	  betrokken	  bij	  de	  bouw	  van	  de	  bar	  door	  ze	  om	  een	  kleine	  dona:e	  te	  vragen.	  
Daarmee	  werden	  zij	  een	  klein	  beetje	  mede-‐eigenaar.	  	  
Reinder	  Bakker	  

Plas:cpaviljoen	  
Door	  de	  Noorderparkbar	  werd	  het	  Noorderpark	  leuker	  en	  veiliger.	  Daarom	  kregen	  Overtreders	  W	  en	  
bureau	  SLA	  de	  vraag	  om	  nog	  een	  paviljoen	  te	  bouwen.	  Dit	  is	  Het	  Plas:cpaviljoen,	  een	  leslokaal	  voor	  
groenschool	  het	  Clusius	  College.	  Dit	  paviljoen	  wordt	  gemaakt	  van	  plas:c	  afval	  uit	  Amsterdam	  Noord,	  
dat	  we	  omsmelten	  tot	  leien.	  De	  leerlingen	  worden	  betrokken	  in	  het	  proces	  van	  afval	  verzamelen	  en	  
omsmelten.	  	  
Reinder	  Bakker	  

Almeerse	  Wolunie	  
De	  Almeerse	  Wolunie	  is	  een	  lokaal	  systeem	  voor	  de	  verwerking	  van	  Almeerse	  Schapenwol.	  De	  
schaapskudde	  van	  Stad	  &	  Natuur	  levert	  ieder	  jaar	  zo’n	  1000	  kg	  wol.	  Deze	  wol	  werd	  weggegooid	  
omdat	  de	  wolprijs	  zo	  laag	  is	  dat	  verkopen	  nauwelijks	  iets	  oplevert.	  Overtreders	  W	  ontwierpen	  een	  
serie	  wolmachines	  en	  richZen	  in	  samenwerking	  met	  Stad	  &	  Natuur	  de	  Almeerse	  Wolunie	  op.	  
Inwoners	  van	  Almere	  kunnen	  lid	  worden	  van	  deze	  vereniging,	  en	  krijgen	  in	  ruil	  daarvoor	  vier	  
workshops	  waarin	  ze	  stapsgewijs	  de	  wol	  verwerken	  tot	  een	  designproduct,	  ontworpen	  door	  een	  
jonge	  Nederlandse	  ontwerper.	  
Reinder	  Bakker	  

Rural	  spark	  
Rural	  spark	  en	  het	  ontwerpcollec:ef	  Afdeling	  Buitengewone	  Zaken	  leveren	  materialen	  aan	  inwoners	  
in	  India	  om	  zelf	  energie	  op	  te	  wekken,	  bijvoorbeeld	  een	  zonnepaneel.	  De	  opgewekte	  energie	  kunnen	  
ze	  doorverkopen	  aan	  bijvoorbeeld	  dorpsgenoten.	  Zo	  wordt	  een	  bewoner	  een	  duurzame	  ondernemer.	  
Omdat	  je	  vaak	  niet	  goed	  kunt	  voorspellen	  hoe	  mensen	  omgaan	  met	  nieuwe	  technische	  
mogelijkheden	  worden	  protoypes	  ter	  plekke	  ontwikkeld	  en	  achter	  de	  schermen	  aangepast	  indien	  dat	  
nodig	  blijkt.	  ‘Hidden	  design’	  noemen	  ze	  deze	  ontwerpmethode.	  	  
Jan	  Heins	  

De	  Ceuvel	  
De	  Ceuvel	  in	  Amsterdam	  is	  een	  voormalige	  scheepswerf,	  een	  verlaten	  en	  vervuild	  terrein	  in	  de	  havens	  
van	  Buiksloterham.	  De	  grond	  is	  gedurende	  10	  jaar	  ter	  beschikking	  gesteld	  aan	  een	  zeer	  gevarieerde	  
groep	  van	  (landschaps)architecten,	  kunstenaars,	  ambachtslieden	  en	  horecaondernemers.	  Zij	  hebben	  
van	  deze	  verwaarloosde	  plek	  een	  culturele	  broedplaats	  gemaakt	  rond	  drie	  pijlers;	  (ver)bouwen,	  
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duurzame	  ontwikkeling	  en	  water.	  De	  vervuilde	  grond	  is	  ingeplant	  met	  bodemreinigende	  planten.	  Er	  
zijn	  tweedehands	  woonboten	  aangekocht,	  geplaatst	  en	  tot	  ateliers	  gemaakt.	  En	  er	  is	  horeca	  opgezet	  
waardoor	  het	  een	  aantrekkelijke	  plek	  is	  voor	  omwonenden.	  	  
Nelly	  van	  der	  Geest	  

Wasteland	  	  
De	  kunstenaar	  Vik	  Muniz	  maakte	  in	  zijn	  project	  Wasteland	  met	  de	  mensen	  die	  op	  een	  enorme	  
vuilnisbelt	  in	  Rio	  de	  Janeiro	  werken	  metersgrote	  portreZen	  van	  afval.	  Deze	  portreZen	  fotografeert	  hij	  
en	  verkoopt	  ze	  waarna	  het	  geld	  naar	  de	  mensen	  zelf	  gaat.	  Hetzelfde	  heeE	  hij	  bijvoorbeeld	  gedaan	  
met	  suiker	  en	  diamanten.	  Hiermee	  geeE	  hij	  de	  mensen	  die	  in	  armoedige	  omstandigheden	  leven	  een	  
stem	  maar	  laat	  ook	  hun	  verlangen	  naar	  schoonheid	  zien.	  Muniz	  verandert	  daarmee	  hun	  levens.	  Zoals	  
het	  vuilnis	  dat	  zij	  verzamelen	  kunst	  wordt,	  zo	  krijgen	  ook	  deze	  afgedankte	  mensen	  een	  nieuwe	  
waarde.	  	  
Nelly	  van	  der	  Geest	  

Kids	  of	  survival	  	  
De	  Kids	  of	  survival	  (K.O.S)	  van	  Tim	  Rollins	  is	  een	  community	  art	  project	  waarbij	  hij	  samenwerkt	  met	  
kansarme	  jongeren	  in	  the	  Bronx.	  Deze	  jongeren	  maken	  zelf	  beeldende	  kunst	  over	  verhalen	  uit	  de	  
wereldliteratuur	  en	  bij	  beroemde	  muziekstukken.	  Zo	  herinterpreteren	  ze	  bestaande	  kunstwerken.	  	  
Het	  mooie	  van	  het	  werk	  van	  Vik	  Muniz	  en	  Tom	  Rollins	  is	  de	  gelaagdheid:	  het	  herinterpreteren	  van	  
bestaande	  kunst	  (in	  de	  afvalportreZen	  van	  Muniz	  worden	  deels	  ook	  klassieke	  schilderijen	  
nagemaakt),	  het	  gebruik	  van	  materiaal,	  de	  plek	  van	  de	  betrokkenen	  (de	  personages)	  in	  de	  
kunstwerken.	  	  
Nelly	  van	  der	  Geest	  
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