
‘Energie
opwekkenkun
je ookmooidoen’

DesignerMarjanvanAubel vindt zonnepanelen lelijk, duswilde ze laten ziendat
het anderskan. Zebedacht een tafelwaaraan je je telefoonkuntopladeneneen
zelfvoorzienendekas voor ophet dak. Tochgaathethaarniet omdeobjecten.
‘Spullen zijn er al genoeg,wehebbenbehoefte aanoplossingen.’

DoorElsbethGrievink · Fotografie:Marcel vanderVlugt

‘E
lkuur schijnt er
genoeg zonlicht
opdeaardeom
heel deplaneet
vanenergie
te voorzien.

Toen ikdathoorde,wist ik: hier
ga ikmee verder.’ Aanhetwoord
isMarjan vanAubel (33). Ze geeft
eenpresentatie inhetEngels voor
een zaal belangstellenden.Achter
haar is eenbeeld te zien vaneen
dakmet zonnepanelen. ‘Ikword
altijdheel enthousiast als ik zon-
nepanelen zie. Zonlicht is gratis en
altijdbeschikbaar endankzij de
panelenkrijg je elektriciteit.’
Korte stilte. ‘Maarwaaromzijn

zonnepanelenaltijd zo lelijk?’
Gegrinnik vanuit hetpubliek.
‘Mensennemenzeuit schuldge-
voel, niet omdat ze ze graagwillen.
Daar ligt voormij als ontwerper
eenuitdaging: energie opwek-

kendeproductenontwerpendie
zomooi en verleidelijk zijndat
mensenzewelwillenhebben.’
VanAubel ziet er down-to-earth

uit in spijkerbroekmet swea-
ter, grote, vrolijkekrullenbos.
Ze spreektmetdeontspannen
uitstraling van iemanddieheel
veel presentaties geeft.Haar stem
is laag en ze formuleert inheldere,
korte zinnen.Elkwoord is raakals
ze vertelt overhaar zoektocht als
ontwerpernaardebalans tussen
efficiëntie en schoonheid.
Haar eerste zonne-energieont-

werpwasTheEnergyCollection;
eenkastmet serviesgoeddat voor-
zien is van zonnecellen. Terwijl je
vandebordeneet enuit deglazen
drinkt, vangen ze zonlicht op. Zet
je ze terug indekast, danwordthet
zonlicht omgezet in elektriciteit
enopgeslagen ineen ingebouwde
batterij.Debatterij bevat al snel

VanAubel leerde
dat er altijd genoeg
zonlicht is om
heel de aarde van
energie te voorzien.

pagina 38, 04-05-2019 © Het Financieele Dagblad



pagina 39, 04-05-2019 © Het Financieele Dagblad



pagina 40, 04-05-2019 © Het Financieele Dagblad



genoegenergie omer een telefoon
meeop te ladenof er een lampje
mee te latenbranden.
Haar andereontwerp, TheCur-

rentTable,werkt opeen vergelijk-
baremanier.De tafel heeft een
gekleurd, glazenblad, bestaande
uit eengroot zonnepaneel. Inde
tafelpoten zittenbatterijen eneen
USB-poort.Opeenbeetje goeie
zomerdag levert de tafel genoeg
elektriciteit omeenstukof zeven
telefoonsop te laden.
VanAubel pastede techniek

ook toe inhaarCurrentWindow:
eenmodernglas-in-loodraammet
geïntegreerde zonnecellen, dat bij
mooiweer 25watt perdagople-
vert.Het zijn allemaal geengrote
hoeveelheden,maarVanAubel
wil consumentenervanbewust
makendat zemeerkunnenbij-
dragenenzewil ookopgemerkt
wordendoor grotebedrijven.

In skipak aanhetwerk
In2015kreeg ze vankristalfa-
brikant Swarovski deEmerging
TalentAward.Bovendiennodigde
hetbedrijf haaruit samenmet
zijn eigen teamvan technici na te
denkenover eennieuwproduct,
dathet bestehaalt uit de com-
binatie kristal en zonlicht.Dat
resulteerde indeCyanometer: een
kroonluchtermetkristallen.Die
kristallen zijn zogeslependat ze
maximalehoeveelhedenzonlicht
opvangen, zodat zemeer elek-
triciteit genereren,waardoorde
lampen langerkunnenbranden.
‘Dit ontwerphaalt het zonlicht
letterlijk vanbuitennaarbinnen’,
zegtVanAubel.
Zeheeft hetmoeten leren, dat

spreken voor volle zalen, zal ze
later vertellen.Depresentaties
zijn voorVanAubel eenbelangrijk
middel omdewereld teovertuigen
vanhaar visie: datwehet opwek-
ken vanzonne-energie opeen
mooiemanier inonsdagelijks
levenkunnen integrerenendat
elkoppervlakdaarvoor geschikt
kan zijn.
‘Inmiddelsheb ik veel plezier in

die talkshoor’, vertelt ze eenaan-
talweken later aande lunchtafel
inhaar studio. ‘Bovendien vind ik:
alleswat je eng vindt,moet je juist
doen.’ Zeheeft tosti’smet kaas
enavocadogemaakt, eenbergje
sla erbovenop.De studiobevindt
zichgrotendeels onderwater.
VanAubelwerkt indeonderste
laag vaneendrijvendkantoorge-
bouw,het oudeonderkomenvan
deKoninklijkeNederlandsche
StoombootMaatschappij, inde
AmsterdamseHouthavens.
Buiten ishet IJ gehuld inmist.

Doordekleine, ronde raampjes
vande studiokomt vandaag
nauwelijks zonlicht binnen.Barre
omstandigheden voor eenontwer-
perdiewerktmet zonne-energie,
maarVanAubel iswelwat gewend.
Zewoondeenwerkte zeven jaar in
Londen,waar ze eenatelier had in
eengarage zonder echte verwar-
ming.Alshet ’swinters vroor, trok
ze een skipakaanenwerkte zeon-
verdrotendoor. Eenbikkel eneen
beuker, zo staat zebekendonder
vriendenencollega-ontwerpers.
Eenwervelwind, ook. ‘Ze laat zich
doornietsweerhouden’, zegt goe-
de vriendinYasmineOstendorf.
‘Zekomtondankshaardrukke
werkschemavanAmsterdamnaar
Maastricht ombij je verjaardag
te zijn.Dat combineert zedan
met een zakelijke afspraak,maar
danheeft zewel feesthoedjes en
taart inhaar tas.Die energie van

haar is aanstekelijk. En somsook
vermoeiend.Marjanwil veel en ze
wil door.’Dat klopt vandaagook:
VanAubel voelt zichniet lekker
vanwegeeenkleineoperatiedie ze
eenpaardageneerder onderging,
maar zewil het interview toch
latendoorgaan.Droogjes: ‘Met
eenpaarparacetamollenmoethet
lukken.’

Uitvindersclub
Zegroeideop inBergenopZoom,
alsmiddelste kind tusseneen
ouderebroer eneen jongere zus,
metwie zenogaltijd close is. Ze
woondenbovendeapotheek van
hunouders.DaarhadVanAubel
haar eerstebijbaantjes: pillen
sorteren, tubesdichtdraaien,me-
dicijnenbezorgen.Als kind trok ze
regelmatigdewitte apothekersjas
van vader aanenzette ze zijnbril
op. Samenmethaarbroer en zusje
deed ze allerlei proefjes.Deuit-
vindersclub, noemdenze zichzelf.
‘Mijn zusjewasmeestal de testper-
soon. Zemoestdandingenopeten
diewij haddenklaargemaakt.’
Zewas eendrukkind, een

energiebommetje. ‘Altijd aanhet
buitenspelenenhockeyen.’ School
interesseerdehaarminder. ‘Ach-
teraf vind ikhetwel jammerdat ik
zoweinigmijnbesthebgedaan.
Opdehavo vond ik alleenbiologie
en tekenen leuk.En sport, daar
kon ikmijn energie inkwijt.’
Vanwegedat tekenenendewens

naarAmsterdamtegaan,maar
zonder eenconcreet planoverwat
zewildeworden, gingVanAubel
naarde vooropleiding vandeRiet-
veldAcademie.Hetbleekeen schot
inde roos: ‘Ikhadeens eenberoe-
pentest gedaan,waar industrieel
ontwerperuit kwam.Dat leekme
saai, productenmaken.Maar aan
hetdesignlab vandeRietveldwerd
jehelemaalniet gestimuleerd

VanAubel staat bij
haar vriendenbekend
als eenbikkel eneen
wervelwind.

‘Industrieel ontwerper leekme saai.Maar op de
Rietveld leerde ik over het productieproces. Geweldig’
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Deporseleinschuimenkastwaarmee ze
toelatingsexamendeed, brak in duizend stukjes

omproducten temaken.Daar lag
denadrukoponderzoekenhet
productieproces, endat vond ik
geweldig.’
IndieperiodeontwikkeldeVan

Aubelhaar schuimporselein: een
porseleindat uitzet indeoven,
als deegdat rijst endaardoor in
omvang toeneemt.Het klinkt
grappig,maarwordt gezienals een
belangrijke vondst in eenwereld
diemoet lerenmetminder grond-
stoffen toe tekunnen.
VanAubel beseftedat ze iets kon

veranderendoorhaar ideeën te
vertalennaarproducten.Daarom
ging ze eenMaster doenaande
RoyalCollegeofArt inLonden.
Ondanksdepechdatdeporse-
leinschuimenkastwaarmee ze
toelatingsexamendeed induizend
stukjesbrak (‘Natuurlijkheb
ik gehuild’) enmetbehulp van
vriendenen familieweer in elkaar
moestwordengelijmd,werd ze
aangenomen.
InLondenbrakeen tijd aan

waarinVanAubel,mededankzij
enkele subsidiesuitNederlandse
fondsen, alle ruimtekreegom
dingenuit teproberenenoverde
toekomstna tedenken. ‘Je kreeg
bijvoorbeeld als opdracht: “Engi-
neer anexperience”.Ging ikprobe-
rendeervaring van vliegenna te
bootsen.Deenedagbond ik een
cameraomeenduif, de volgende
dagging ik indoorskydiven.Een
heel leuke tijd.’

Groeiendehoutsnippers
InLondendeed zeonderzoeknaar
hetproductieproces vanhouten
meubels. Zeontdektedat vijftig tot
tachtigprocent vanhet gebruikte
hout in snippers opdeafvalstapel
eindigdeenwilde iets doenmet al
dat afval. Zemengdedehout-
snippersmetbiohars enbracht
daarmeeeenchemische reactie tot
stand,waardoorhethoutsnipper-
mengsel begon te groeien.
Al experimenterendontwik-

kelde ze eennieuw, lichtgewicht,

CVMARJAN
VANAUBEL
1985: geboren in
BergenopZoom

2009: studeert
afaandeGerrit
RietveldAcademie
(DesignLAB)

2010: verhuist
naarLonden

2012:behaalt
masteraandeRo-
yalCollegeofArt
(DesignProducts)

2013: ontwikkelt
WellProvenChair

2014:CurrentTa-
blewintBiennale
Kortrijk Interieur
Award

2015:WellProven
Chairwordt
aangekochtdoor
MoMANewYork.
VanAubel zet
Caventouop.

2017: verhuist
vanLondennaar
Amsterdam, start
lesgevenaande
DesignAcademy
Eindhoven

2018: introductie
vandePowerPlant
opLondonDesign
Week

2019: Samenwer-
kingmetECN.TNO

VanAubels
ontwerp
Powerplant:
eenkasop
zonne-energie
voor ophetdak
vaneenhuis.
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‘Ikwil laten zien datwe zonnecellen op allerlei
manieren in ons leven kunnen integreren’

supersterkmateriaal. Ze vormde
eenduomet JamesShawensamen
gebruikten zehetmateriaal als
zitting voor een stoel.
DeWell ProvenChair schopte

het tot de collecties vanpresti-
gieuzemusea, zoalshetVitra
DesignMuseuminDuitsland,
hetMontrealMuseumofArt, de
NationalGallery ofVictoria inAus-
tralië enhetMoMA inNewYork.
MaandenlangdedenShawenVan
Aubelniets andersdan stoelen
maken, tot ze ‘erwel eenbeetje
klaarmeewaren.’ Zebeslotende
productie, de sales endedistri-
butie over tedoenaaneenandere
partij: Transnatural Label.
‘Ikwasmetmijnhoofdallang

methet volgendebezig’, zegtVan
Aubel.Dat zit zo. Inhet tweede jaar
vandeRoyalCollegeofArt deed
VanAubel onderzoeknaar kleur
endatbrachthaarnaarZwitser-

land,naarhet lab van scheikundig
professorMichaelGrätzel.Hij
werktmet ‘dye-sensitized solar
cells’: zonnecellenmetkleurdie
zonlicht omzetten in elektrische
energie. VanAubel raakte er com-
pleet gebiologeerddoor,waarmee
dekiemvoorhaar verdere carrière
werdgelegd.

Gevechtmetwetenschap
Zenoemt zich ‘solar designer’,
sinds ze terug is inNederland,
anderhalf jaar geleden. ‘Ikhoef
niet per se afstand tenemenvan
mijnporseleinschuimof vande
stoelen,maar ikhebhet gevoel dat
met zonne-energienog zo’nwereld
tewinnen is.’
Aanvankelijk reageerdede

wetenschap sceptischopde
toekomstmuziekdieVanAubel
liet horenmethaar energieopwek-
kende interieurproducten. ‘Ik

werdniet serieus genomen.Want
wat leverdehetnouhelemaal op,
wat ikdeed?De impact zou teklein
zijn.Maardaar gaathetmij niet
om. Ikwilde eeneerste stap zetten.
En ikwasklaar voorde volgende:
laten ziendatwe zonnecellenop
allerleimanieren inons leven
kunnen integreren.Hetwas soms
eengevecht omwetenschappers
aanmijn zijde te krijgenenze tot
samenwerking te verleiden.’
VanAubel gafniet open intus-

senontwikkeldede techniek
rondomzonne-energie zich snel.
Daardoornamdeefficiëntie
toe, gingdeprijs omlaag en zo
ontstonder toch interesse voor
haar visie. ‘Nu zegtdewetenschap
hetzelfde als ik: dat alles opeen
mooiemanier energie kanopwek-
ken.’ Ze legthaar tosti evenneer
enwijst uit het raam,naar een
nabijgelegenwoontoren: ‘Zie je
die gevels?Daar zoudenallemaal
zonnecellen ingeïntegreerdkun-
nenworden.Dankun jeflinkwat
energie afvangen.’
Methaarnieuwsteproject, de

PowerPlant, zet zede eerste stap
naardearchitectuur. VanAubel
ontwierpeenkasdie zichzelf van
energie voorziet, zodat gewassen
kunnengroeien.WiedePower
Plant ophetdak van zijnhuis
installeert, kaneigengroenten
verbouwen. Lokaal, vers, gezond,
voetafdrukloos, superefficiënt en
nogaantrekkelijk ook.
Metdit ontwerpbiedtVanAubel

eenbijdrageaaneenoplossing
voor zowelhet voedsel- als het
energievraagstuk. Endat is precies

CurrentTable,
uit 2014; onder:
CurrentWindow,
glas in loodmet
zonnecellen.

DeWell Proven
Chair,met
een zitting van
houtpulp en
biohars.
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‘Ikwil alleen dingen ontwerpen die duurzaam
zijn, anders zie ik het punt van ontwerpenniet’

wat zewil. ‘Er zijn spullengenoeg.
Waarwebehoefte aanhebben, zijn
oplossingen. Ikwil alleendingen
ontwerpendieduurzaamzijn,
anders zie ikhetpunt vanontwer-
penniet.’
VriendinYasmineOstendorf

steundeVanAubel als onderzoe-
kerbij dit project: ‘Waar eenander
beren ziet, zietMarjanmogelijk-
heden.’ VanAubel knikt: ‘Dat klopt
wel. Ikbenergoptimistisch, en
geneigdheel gemakkelijk grote
risico’s tenemen.’
In2015begonze een start-up,

Caventou, genoemdnaardeFran-
sewetenschapper.Hierinbundelt
zehaar krachtenmetdie vaneen
klein teamvanwetenschappers
en techneuten, omsamenhaar
ideeën vandegrond tekrijgen.De
ontwikkeling vanontwerpenals
deCurrentTable endeCurrent
Windowfinanciert zemetde
verkoop vandehoutpulpstoelen
enmethet gelddat ze verdientmet
lesgevenenpresentatieshouden.
Zewildehet liefst al haar

ontwerpen ingroteoplages in
productiebrengen, zodathet geen
high-enddesignstukkenworden
voor eenkleinpubliek.Maardat
wasmoeilijker dangedacht: ‘Er
ging veel tijd enenergie in zitten,
waardoor ernauwelijks ruimte
overbleef voorhet ontwikkelen van
nieuwe ideeën.’Daarombesloot
VanAubel bij haar leest teblijven
enbedrijven te zoekendiehaar
ontwerpen voorhaar kunnen
producerenendistribueren.
Denieuwe strategiewerkt.De

samenwerkingmet Swarovskiwas
een succes.Opditmomentwerkt
ze samenmetonderzoekscen-
trumECN.TNOaaneencollectie
producten voor in enomhet
huisdie zonne-energie kunnen
opwekken.Ook is ze ingesprek
met Ikeaomteonderzoekenwat ze

samenkunnendoenmet zonne-
energie. ‘Ikdenkaaneenheel huis
waarin alles energie opwekt. Van
degevels endedakpannen tot de
keukenkastjes endegordijnen.’
OokmaaktVanAubel deel uit van
een lab vanautomerkMini, dat
nadenkt overde toekomst vanwo-
nenenhoewestedenduurzamer
kunnen inrichten.

Internationale plannen
Haar talent?VanAubelheeft haar
antwoordparaat: ‘Nieuwe verbin-
dingen leggen tussenmensenen
dingen.’Meteenerachteraan: ‘Die
heb ikniet zelf bedacht,maar ik
denkweldathet klopt.’
Dat zena zeven jaarLonden

weer inNederlandwoont, heeft
temakenmethet tempowaarin
inLondengewerktwordt. ‘Ikheb
er een fantastische tijd gehad,
de leukstemensen vandewereld
lerenkennen,maardekoekwas
op. Ikwil ookeenbeetje levenen

leukedingenkunnendoenmet
vrienden. Fietsen,wandelen.’
Onlangsging zemethaar vader en
zusop vakantienaarCern, dedeel-
tjesversneller inGenève. ‘Datwas
fantastisch.’Ookheeft ze eenpaar
zakelijkebeslissingengenomen,
zoalsdekeuze samen tewerken
metNienkeDijkstra, die zakelijk
en strategisch tewerkgaat.
Hoelang ze inNederlandblijft?

‘Ikbennet teruguitKopenhagen,
waar ikmisschienga samen-
werkenmet Space10 (het Future
LivingLab van Ikea, red.). Als dat
doorgaat, verhuis ikwellichtnaar
deDeensehoofdstad.’Overmor-
gen vliegt zenaarMadrid voor een
lezing. ‘Mijnmoeder gaatmee, erg
gezellig.’
Ja, zeheeft het best goed voor el-

kaar.Datbeseft ze zelf ook. ‘Als ik
mijn leveneencijfer tussen1en10
zoumoetengeven, gaf ikhet een
13.’ Tot zoverMarjan vanAubel op
eenminderedag.❑

VanAubelwerkt
samenmet
ondermeer Ikea
enautomerk
Mini.
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