
Designkanveel vreugdebrengendoormooi
te zijnof ons leven te vergemakkelijken.Maar
échtblijwordenwevandesigndatdewereld
eenbeetjebetermaakt.

FEELGOOD

ONTWERP
DoorElsbethGrievink

E
en rioolbuis
inspirerend?
Wel voorde
vanoorsprong
Britse ontwer-
perChristoph
Machet, die in
dekromming
vaneenbuis

een rugleuning zag.Hij omarmt
dekwaliteiten vanhetmateriaal:
pvc is goedkoopengemaakt om
tientallen jarenmee te gaan.Dit
voorjaar lanceerdehij zijnPipeline-
collectie,met zitmeubelswaarvan
de zittingenen rugleuningenuit
gigantischepvc-buizenwordenge-
snedenmet een speciaal hiervoor
ontwikkeldemachine.Waarmee
Machetniet alleenduurzamestoe-
lenaflevert,maarook laat zienhoe
jebestaandeproductiemethoden
voornieuwedoelenkunt inzetten.
DeNederlandseontwerperDirk

vanderKooij is al heel langbezig
methethergebruiken vandemeest
onverwachte afvalmaterialen.Na
zijn veelgeprezenmeubels van ‘ge-
malenkoelkast’ en vanafgedankte
cd-hoesjes, verrastehij dedesign-
werelddit voorjaarmet tafel The
MeltingPot: een tafel die zijnopval-
lendeuiterlijkdankt aande restma-
terialenwaaruit die is opgebouwd.
VanderKooij bracht verschillende
plastics samen, van voormalige
koelkasten tot oude tuinmeubels
enandereweggegooidekunststof-
fen,metbontgekleurddessin als
resultaat.Met zijnontwerpen stilt
VanderKooij onzehongernaar
mooienieuwe spullen, zonderhet
milieugeweldaan tedoen.
Endat isfijn,wantwewetendat

het vijf voor twaalf is enwemoeten
consuminderen.Maar er is dusook
goednieuws: er zijnproductendie
umet een reingewetenkuntkopen
en inhuis kunt zetten.
Somshebbendekleinste

design
interieuraccessoiresdegrootste
impact.NeemdeBubbleBuddy van
productontwerperFoekjeFleur. Zij
lag alwakker vandeplasticsoep in
deStilleOceaan toendemees-
ten vanonsdatwoordnognooit
gehoordhadden. Inhaaronrust
ondernamzeactiedichtbij huis
enbegonze eigenhandig afval uit
deMaas te vissen.Het resulteerde
ineenenormeverzamelingfles-
senenflacons,waardedoorhaar
ontworpenflesvazenuit voort-
kwamen:porseleinen vazen inde
vormvanarchetypische schoon-
maakmiddelflessen,waarmee ze
aandachtwilde vragen voorhet
milieuprobleem.Eenzwarebood-
schap, verpakt in aantrekkelijk,
pastelkleurigporselein.De vazen
verkochtengoed,maardeplastic-
soepwerdniet kleiner.Dusbedacht
Fleur eennieuwplan, gericht op
concrete gedragsverandering.Deze
zomerbrengt zemetGoodtoGive
haarBubbleBuddyopdemarkt,

Links:DeBubbleBuddy
vanFoekjeFleur; boven:
stoelenuit dePipeline-
collectie vanChristoph
Machet.
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eenzeepbakje, gemaakt vanoude
zeepflacons enemmersuit de
landbouw. ‘Hetheeft ons een jaar
gekosthet plastic te verzamelendat
wenodighaddenvoorde eerste op-
lage van20.000bakjes. Erbestaan
heel veel verschillende soorten
plastic en je kuntdieniet zomaar
mengen.’Het recyclen is overigens
niet eenshaar voornaamstedoel.
‘Ikwil de aanschaf vannieuwe
zeeppompjes endouchegelflacons
ontmoedigen’, zegt deontwerper.
‘Die zijn schadelijk voorhetmilieu.
Bovendienbestaat eengrootdeel
vanhetproductuitwaterdatmoet
wordengetransporteerd. Allemaal
nietnodig, als je je gewoonmet
eenouderwets stuk zeepwast.Dat
isnoghygiënischer ook,wantop
hetpompje vandeflaconsblijven
doorgaansmeerbacteriënkleven
danaaneen stuk zeep.’

DenieuweDopper
DeBubbleBuddy zouzomaarde
nieuweDopperkunnenworden.
Uweetwel, deduurzamewant
herbruikbarekraanwaterfles,
waarvanoprichterMerijnEveraarts
erwereldwijd almiljoenen verkocht
heeft.Net als aandeDopperkunt
u zichaandeBubbleBuddygeen
buil vallen.Hij kost 17 euro endan
krijgt u er een stuk inNederland
vervaardigdeWerfzeepbij. Ideaal

omcadeau te geven.Dat vondenze
bijGoodtoGiveook, eenorgani-
satiedie relatiegeschenken voor
bedrijven verzorgtmetproducten
die100procent fair trade en100
procentduurzaamzijn. Zij ver-
kochtenalvast 15.000exemplaren
via kerstpakketten,waarmeehet
projectwerdgefinancierd.
Zet udeBubbleBuddy in een

Kungsbacka-keuken van Ikea,
danbentuhelemaal goedbezig.
Wantdezekeuken is gemaakt van
hergebruikthout enbekleedmet
kunststoffolie vangerecyclede
petflessenenbestaathelemaaluit
materiaal dat al eeneerder leven
heeft gekend.
Nog leukerwordthet als u

productenkooptdieniet alleen
hetmilieuontzien,maarook
kwetsbare groepen inde samenle-
vinghelpen. Zoalsdemeubels van
hetAmsterdamse labelCartoni
Design, dat in2016werdopgericht
doorMarijnMuller en vanuitCircl
opereert, het circulairepaviljoen
vanABNAmro.Cartoni is opalle
frontenmaatschappelijk verant-
woordbezig: hetmaakthigh-end
designmeubels vangebruikte en
biologischafbreekbarematerialen,
die vervaardigdwordenopsociale
werkplaatsen. ‘Hethoutdatwe
gebruikenkrijgenwebijvoorbeeld
vanBAMen is resthout vande

Lampvangerecycledkarton,
vanWisseTrooster, voor
CartoniDesign.‘Ikwil de aanschaf van

nieuwezeeppompjes
ontmoedigen’
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MirjamdeBruijns
schoonmaakmiddelen
zonderwater.

Links: object uit de
TrendingTerrazzo-
collectie; rechts: een
PaperVaseCover van
PepeHeykoop.

bouwplaats’, lichtMuller dewerk-
wijze toe. ‘Datwordt geleverdbij
Pantar, een socialewerkplaats in
Amsterdam,waarmensenmet een
afstand totdearbeidsmarkt een
opleidingstraject volgenomdat ze
een lichamelijke, verstandelijkeof
psychischebeperkinghebben.Het
golfkartondatwegebruikenkomt
van recyclefabriekSmurfitKappa,
enwordt opeen socialewerkplaats
verwerkt totmeubelstukken.’

Sloppenwijken
DemeubelsvanCartoniworden
verkochtviaonderandereStudio
Perspective,eenwebshopdiehoog-
waardigemeubels,accessoiresen
kunstverkooptvanontwerpersen
kunstenaarsdiesamenwerkenmet
kwetsbaregroepen. Indecollectie
vindtubijvoorbeeldookdeminima-
listischestoelErroll,ontworpen
doordesignerDonZweedijk,ge-
maaktopmetaalwerkplaatshet
Maliegilde inUtrecht.Enindustri-
eelwandrekFency,vanontwerper
BastiaanTolhuijs,diemetonder
anderengedetineerdenwerkt.Het
merkSocialLabelzetzelf samenwer-
kingenoptouw,doorNederlandse
topontwerpersalsPietHeinEek,
RoderickVosenKikivanEijk tekop-
pelenaanmensendiegeengewone
baankunnenkrijgen,bijvoorbeeld
omdatzeeenhandicaphebben.Dit
najaarbreidtSocialLabeldecollec-
tieuitmet tweenieuweontwerpen,
waarvoorStudioRensenJoostvan
Bleiswijksamenwerktenmetzorgin-
stellingen.
OokzettendeNederlandseont-

werpershun talent inomarmoede
tebestrijden inontwikkelings-
landen.Hét succesverhaal opdat
gebied isdat vanPepeHeykoopen
zijnPaperVaseCover.Deontwer-
perbedacht een vaasdie aansluit
bij dewesterse smaakendoor
bewoners vande sloppenwijken

inMumbai gemaakt kanworden.
Behalvewerkbiedthetproject hun
educatie.Hetproject loopt vijf jaar,
volgensHeykoopgaatde vaas ‘nog
steeds als eendolle’, enhebben vele
Indiase familieshun inkomenzien
vertienvoudigen. ‘Ze zijn gezond,
hebbenmeer energie endromen
weeroverhun toekomst.Deeerste
deelnemers vanonseducatietra-
ject zijn afgestudeerd.Ook zijnde
eerste investeringenmet rende-
ment gedaandoor vrouwendiebij
onswerkenengespaardhebben,
wat ze extra inkomstenoplevert.
Het verschilmet vijf jaar geleden
is groot.’ Vorig jaar ishet project in
een tweede community van start
gegaan, inhetnoorden vanMum-
bai, omnogeens700menseneen
beterperspectief tebieden.
OokdeNederlandseontwerp-

studio’sKlaasKuiken,OS&OOS,
StoneCycling enSuperLocal
hebbenhunkrachtengebundeld,
omdiedaar in te zettenwaardat
hethardstnodig is.Namelijk in
Zanzibar, een tropischeilanddat
met eengrotehoeveelheid (glas)-
afval kampt.Omhet eiland schoon
tekrijgen, gaven zij het glas van
oudeflesseneennieuw leven, inde
vormvanglinsterende terrazzo-
producten,waaronder een tafel.De
TrendingTerrazzo-collectiemaakt
dewereld, net als deBubbleBuddy,
demeubels vanCartoni endeMel-
tingPotTable, niet alleen letterlijk,
maarook

‘Demensenzijngezond
endromenweer van
een toekomst’

AMS-meubel en
Honeycomb-lampvan
CartoniDesign.

kfiguurlijkmooier.❏

Lazy
Afternoon-
bankje, van
Trending
Terrazzo.F
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