
Voor ontwerpers is 
een nieuw tijdperk 
aangebroken. In 
hun zoektocht naar 
schoonheid en 
duurzame productie
mogelijkheden 
experimenteren ze  
met de natuur. 

Door Elsbeth Grievink
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J
ólan van der Wiel groei-
de op in het bosrijke 
Brummen, waar hij veel 
buiten speelde. Wan-
neer het ging regenen, 
en de meeste mensen 
zich naar binnen haast-

ten om te schuilen, stoof hij juist 
de deur uit, om niets te missen van 
dat magische moment waarop de 
regen neerdaalt en alles stilvalt. 
‘Alsof je wordt omhelsd door een 
natuurlijke kracht, die met bakken 
tegelijk uit de hemel komt’, zegt 
hij. Toen hij zes jaar geleden als 
productontwerper afstudeerde 
aan de Rietveld Academie, greep 
hij terug op die fascinatie. ‘Vorm-
gevers bepalen hoe voorwerpen 
eruit komen te zien. Ik vond het 
interessant te experimenteren met 
omstandigheden in het leven die je 
niet in de hand hebt.’ Hij kwam op-
nieuw uit bij natuurverschijnselen. 
‘Over elementen als regen, wind en 
zwaartekracht heb je geen enkele 
macht. De genialiteit die je terug-
vindt in bomen of wolken, daar 
kunnen wij als mensen moeilijk bij. 
Wat voor gereedschappen kon ik 
verzinnen om met zulke natuurlij-
ke fenomenen te werken? Hoe zou 
ik bijvoorbeeld de zwaartekracht, 
die nogal een bepalende factor is, 
kunnen manipuleren?’

Van der Wiel begon te experi-
menteren met magnetisme. Op 
een kunststof die veel ijzer bevat 
liet hij magnetische krachten los 
en hij zag dat het materiaal erop 
reageerde. Hij leerde hoe magneten 
de kunststof omhoog kunnen trek-
ken. Door een chemische reactie in 
het materiaal worden de vormen na 
tien minuten hard. Het resultaat? 
Puntige stekels, door natuurkrach-
ten ontstaan. Op zichzelf al een 
bijzondere vondst, maar Van der 
Wiel ging verder. ‘Alleen een gril-
lige vorm vond ik niet genoeg. Ik 

‘ Over elementen als 
regen en wind heb je 
geen enkele macht’

Jólan van der 
Wiel tijdens het 
maken van zijn 
‘Gravity Stool’, 
een kruk die zijn 

vorm dankt aan 
de werking van 
zwaartekracht 
en magnetische 
velden. 

‘Tactile 
Corpuscles’, 
2014, van Sanne 
Muiser.

cd’tjes, en weeft Susanne Tick 
tapijten van de plastic soep (waar-
onder ballonnen) die op zee drijft. 
Lidewij Edelkoort, ‘trendforecas-
ter’ en designcurator, zegt op haar 
bekende orakelachtige wijze dat 
‘we aan het begin van een eeuw van 
reflectie en radicale verandering 
staan’. Ze spreekt van een post-
fossiele maatschappij, waarin het 
gebruik van natuurlijke ingrediën-
ten en alternatieve energiebron-
nen hoop biedt voor de toekomst. 
Over de duurzame en innovatieve 
processen waarmee ontwerpers 
op dit moment experimenteren, 
stelde Edelkoort samen met Philip 
Fimmano de tentoonstelling 
‘Earth Matters’ samen, die tot 26 
november in het TextielMuseum in 
Tilburg te zien is. Meer dan veertig 
internationale designers, kunste-
naars en producenten nemen deel, 

wilde eisen aan die vormen kunnen 
stellen. Dus heb ik een machine 
ontwikkeld om de techniek te ver-
fijnen en beter te kunnen sturen. 
Zo is het me gelukt een zitmeubel te 
laten groeien.’ Het werd de ‘Gravity 
Stool’, een kruk die zijn vorm dankt 
aan de werking van zwaartekracht 
en magnetische velden. 

Hoop voor de toekomst
Met zijn innovatieve ontwerp zoekt 
Van der Wiel naar manieren om 
mens en natuur dichter bij elkaar te 
brengen, iets waar veel ontwerpers 
op dit moment, elk op hun eigen 
manier, mee bezig zijn. Ze halen 
hun ingrediënten uit de natuur, 
vinden bestaande materialen 
opnieuw uit of vinden manieren 
om duurzamer te produceren. Er 
wordt veel gerecycled. Zo maakt 
Dirk van der Kooij stoelen van oude 

‘ We staan aan het begin 
van een eeuw van reflectie 
en radicale verandering’F
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Overzichtsfoto 
van de tentoon
stelling ‘Earth 
Matters’.
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voor het oprapen.
De wetenschappers van het 

bedrijf Bolt Threads zijn al een stap 
verder. Ze ontrafelden de geneti-
sche samenstelling van spinzijde. 
Door die na te bootsen, wisten 
ze garen te spinnen dat vijf keer 
sterker is dan staal, zachter dan wol 
en heel geschikt voor het weven of 
breien van textiel. ‘Dat textiel heeft 
veel voordelen’, weet Verberne. ‘Het 
is bijvoorbeeld kogelwerend en heel 
rekbaar. In een broek van spin-
zijde komen nooit knieën.’ Op dit 
moment is er alleen nog maar een 
das van spinzijde ontwikkeld, maar 
Verberne ziet al een galajurk van 
het glimmende materiaal voor zich. 

Die zou niet misstaan boven de 
‘Magnetic Shoes’, die Jólan van 
der Wiel ontwikkelde met mode-
ontwerper Iris van Herpen. Net als 
Van der Wiels zitmeubel zijn de 
schoenen gemaakt met behulp van 
magnetische krachten, die steke-

van wie vele, net als Jólan van der 
Wiel, hun inspiratie rechtstreeks 
uit de natuur halen. Zoals de Fran-
se Alix Bizet, die kledingstukken 
maakt van echte mensenharen. Of 
de in Nederland werkende Slowaak 
Tomás Libertíny, die een vaas ont-
wierp met behulp van bijen die hun 
honingraten bouwen rondom een 
door de ontwerper gekozen vorm. 
Of het Nederlandse duo Laura 
Luchtman en Ilfa Siebenhaar, die 
ontdekten hoe je levende micro-
organismen kunt inzetten voor het 
kleuren van textiel. 

O dennenboom
Sommige producten lijken zo 
simpel dat je je afvraagt waarom 
ze niet allang bestonden. Zo 
laat de net afgestudeerde Letse 
ontwerper Tamara Orjola met 
haar ‘Forest Wool’ zien dat er van 
een dennenboom nog veel meer te 
oogsten valt dan alleen het hout. 
Ze transformeert dennennaalden, 
die in de houtindustrie als afval 
worden beschouwd, tot zacht 
textiel, meubels en vloerkleden. 
‘Het is een materiaalstudie’, licht 
Lotte Verberne, projectcoördinator 
van het TextielMuseum toe. ‘Het is 
een project dat nog aan het begin 
staat, maar de potentie heeft groot 
te worden.’ 

Alleen projecten met grote kans 
van slagen maken deel uit van de 
expositie. Daar zijn ze op gese-
lecteerd. Het zijn veelal studies 
en onderzoeken, ‘eerste aanzet-
ten tot’, die de industrie  kunnen 
inspireren. Verberne: ‘Het moet 
allemaal zijn weg nog vinden naar 
de industrie. Het zou zomaar kun-
nen dat je over een paar jaar een 
dennennaaldenkleed bij Ikea kunt 
kopen.’ Dennennaalden zijn er 
immers volop in Letland, maar tot 
nog toe werden de naalden gewoon 
weggegooid. Het materiaal ligt er 

Boven: ‘Hair by 
Hood’, 2015, 

van Alix Bizet; 
rechts:

‘Forest Wool’, 
2016, van 

Tamara Orjola.
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Van een dennenboom valt 
nog veel meer te oogsten 
dan alleen het hout
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lige vormen uit het plastic trekken. 
‘Ik wilde graag samenwerken met 
Iris omdat ik wilde onderzoeken of 
deze techniek ook toepasbaar is op 
het menselijk lichaam’, vertelt Van 
der Wiel. ‘De vormentaal is aan de 
ene kant heftig, maar tegelijkertijd 
ook zacht en tactiel.’  

Hoewel de tentoonstelling ‘Earth 
Matters’ de zorg voor een betere we-

‘ Door het werk aan de  
natuur over te laten, 
krijg je tijdloos design’
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Overzichtsfoto 
van de tentoon
stelling ‘Earth 
Matters’, met 
links onder 

in beeld de 
‘Sponge Stool’, 
uit 2014, van 
Studio Forma
fantasma.

‘Magnetic Shoe’, die 
Jólan van der Wiel 
ontwikkelde met 

mode ontwer 
p er Iris van 

Herpen.
reld centraal stelt, is het Jólan van 
der Wiel in dit geval te doen om het 
esthetische effect. Door de natuur 
haar werk te laten doen, verkrijgt 
ze vormen die hij met mensen-
handen nooit had kunnen maken. 
Niet had wíllen maken, bovendien. 
‘Ontwerpkeuzes maken heb ik 
altijd al lastig gevonden. Moet dat 
streepje nou links, of toch rechts? 
Daar wil ik eigenlijk niet mee bezig 
zijn. Ik ben op zoek naar een soort 
echtheid, vormen die van alle tijden 
zijn. Wat door de mens bedacht en 
gemaakt wordt, wordt als vanzelf 
een product van déze tijd. Door het 
aan de natuur over te laten, krijg je 
tijdloos design.’ Uiteindelijk is dat 
misschien het meest duurzame 
design dat er is. ❏
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