
PLASTIC 
FANTASTIC

Papier en glas worden voor bijna honderd procent 
gerecycled. Bij plastic ligt het percentage op slechts 
een derde daarvan. Zonde, want het is ‘het nieuwe 
marmer’. Nederlandse ontwerpers laten zien wat 
we nog meer met plastic afval kunnen.

Door Elsbeth Grievink

innovatie
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W
ie na afloop van een voetbalwed-
strijd naar de zee van plastic bierbe-
kers in het stadion kijkt, denkt: 
wat een berg afval. Bart Bleijerveld 
en Daan Levy zien iets anders: 
grondstof. De twee entrepreneurs 
maakten deel uit van de eerste 
lichting van Be-Start, een start-up 
voor ‘clean tech’. Hierin werken 
bedrijven en overheden samen om 
technische oplossingen te beden-
ken voor klimaatvraagstukken, 
en daar businessmodellen aan te 
koppelen.

Eerder al zetten Bleijerveld en 
Levy samen Better Future Com-
pany op, een designstudio voor 
projecten en concepten die bijdra-
gen aan een circulaire economie. 
Een van hun paradepaardjes is New 
Marble, een collectie badkamer-
tegels van gerecyclede petflessen. 
De machinerie waarmee de tegels 
geperst worden, ontwikkelden 
Bleijerveld en Levy zelf. De tegels 
zijn geheel circulair en door hun 
marmerachtige structuren woon-
bladfähig. ‘Het idee voor de tegels 
is ontstaan toen Bart in Angola 
was om een oplossing te bedenken 
voor de enorme plastic afvalbergen 
daar’, vertelt Levy. ‘Als je veel plastic 
wilt verwerken, moet je in volumes 
denken. In één vierkante meter 
New Marble kun je 302 petflessen 
kwijt. Dat zet zoden aan de dijk.’ 

Hoewel de twee al in 2015 de 
eerste petflestegel persten, duurde 
het tot begin deze maand voor ze 
als gecertificeerd bedrijf de markt 

op konden. In Deventer draait 
de eerste New Marble-fabriek, 
gevestigd in een sociale werkplaats, 
inmiddels met succes: ‘Na vier we-
ken bleken we geen enkel verlies te 
hebben gedraaid.’ De oplages zijn 
met 50 m2 New Marble per maand 
nog klein, maar gezien de stijgende 
vraag en het feit dat de certificering 
nu rond is, denken de ondernemers 
snel te kunnen opschalen naar 
500 m2 per maand. De ambitie 
is volgend jaar rond deze tijd op 
verschillende plekken in het land 
5000 m2 New Marble per maand 
te produceren. Dat staat gelijk aan 
50.000 kilo plastic per jaar dat van 
de verbrandingsoven wordt gered.  

Van Marktplaats
New Marble is een logisch ant-
woord op de nieuwe norm die de 
Europese Unie gesteld heeft, name-
lijk dat in 2025 ruim 55 procent van 
al ons huishoudelijk plastic afval 
gerecycled moet worden. Om dat te 
halen moet er nog wel wat gebeu-
ren. ‘Het tempo moet omhoog’, 
stelt Levy. ‘Vooral in Nederland. 
Want hoewel de wil om de circu-
laire economie te stimuleren er 
is, maakt de wet- en regelgeving 
hier het ongelofelijk complex iets 
te doen. In het buitenland liggen 
meer kansen.’

Iemand die hartstochtelijk cam-
pagne voert tegen de plasticver-
vuiling en voor recycling, is Dave 
Hakkens. Met zijn Precious Plastic-
project probeert hij mensen overal 
ter wereld ervan te overtuigen hun 
eigen, lokale plastic workshop te 
beginnen. Hij bouwt mobiele werk-
plaatsen, waar locals van hun eigen 
plastic afval nieuwe producten 
kunnen maken. Ook Alessandro 
Iadarola en Bob Vos van Polimeer 
combineren sociaal met circulair 
design, door gemeenschappen te 

‘  In één vierkante meter 
New Marble kun je 
302 petflessen kwijt. 
Dat schiet op’

Boven: het New 
Marble van plastic; 
linksonder: gevel 
van restplastic van 
Overtreders W en 
Bureau SLA.

Boven: plantenpot 
van gerecycled 
plastic, van Dave 
Hakkens.

Het mate-
riaal is 
diep-
zwart, 

glanzend en 
magisch. In de 
natuur is obsidiaan 
of vulkaanglas te 
vinden in kraters. 
Het synthetische 
obsidiaan waar-
mee Studio Drift 
The Obsedian Mir-
rors maakte, komt 
uit de oude fabriek 
van de 83-jarige 
chemisch ingeni-
eur Leo Nevels. 
Hij ontwikkelde 
vorige eeuw een 
recyclingsysteem 
voor chemisch 
afval, gebaseerd op 
de werking van een 
vulkaan. IJskasten, 
televisies, zieken-
huisapparatuur en 
ander chemisch 
afval verbrandde 
hij op zo’n manier 
dat alle materialen 
werden gerecycled. 
Tot obsidiaan aan 
toe, dat als laatste 
overbleef. Ralph 
Nauta: ‘Hij kon 
met nul procent 
uitstoot honderd 
procent ruw mate-
riaal terugwinnen. 
Dat is uniek.’   

Het korrelige – 
niet meer giftige 

– zwarte gruis, dat 
hij overhield uit 
zijn verbrandings-
ovens is hetzelfde 
spul als in vulka-
nen ligt. Maar waar 
het natuurlijke  vul-
kaanglas gebruikt 
wordt om sieraden 
mee te maken, 
eindigde het obsi-
diaan van Nevels 
als grind tussen de 
spoorwegrails.  

Studio Drift en 
Leo Nevels kwa-
men elkaar via ken-
nissen tegen, en 
de chemicus vroeg 
de jonge ontwer-
pers of zij niet een 
spannend product 

wilden maken 
met het obsidiaan  
dat hij overhad. 
De ontwerpers 
smolten het om tot 
een marmerachtig 
materiaal, maar ze 
zijn nog lang niet 
klaar met expe-
rimenteren. ‘We 
willen er een mooi 
glanzend, exclusief 
materiaal van ma-
ken, waar mensen 
geld voor overheb-
ben. Het hogere 
doel is opnieuw een 
fabriek te beginnen 
die werkt volgens 
de methode van 
Nevels.’  
— Emilie Escher

De Obsidian 
Mirror, van 

Studio Drift.

Zij werken ook met afval (1)
Studio Drift: The Obsedian Mirrors, van obsidiaan

‘ We willen er een 
exclusief materiaal van 
maken, waar mensen 
geld voor overhebben’
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betrekken bij het lokaal recyclen 
van grondstoffen. Voor een Amster-
damse woningcorporatie ontwer-
pen ze gevelbordjes, gemaakt van 
plastic tasjes, die door de bewoners 
worden verzameld. Iadarola en Vos 
spreken van ‘upcyclen’, omdat ze 
het materiaal opwaarderen van 
wegwerp- naar kwaliteitsproduct.

Op de Dutch Design Week, 
die van 21 tot en met 29 oktober 
plaatsvindt in Eindhoven, is er 
veel aandacht voor het plastic-
afvalprobleem. Op Strijp-S, een van 
de best bezochte plekken van de 
designweek, zal een gebouw van 
200 m2 uit plastic verrijzen. Het 
People’s Pavilion, zoals het heet, is 
ontworpen door Overtreders W en 
Bureau SLA, beide bekend van de 
Noorderparkbar in Amsterdam, 
waarvoor ze alle materialen van de 
veilingsite Marktplaats haalden. 
Dit keer kiezen de ontwerpers voor 
nieuwe materialen, maar met de 
bedoeling ze na de Dutch Design 
Week onbeschadigd terug te bren-
gen naar de eigenaar. 

‘We lenen alles’, legt Reinder 
Bakker van Overtreders W uit. ‘We 
zagen, schroeven, timmeren of 
lijmen niks, alles wordt geknoopt.’ 
De gevel wordt gemaakt van ge-
recycled plastic; hiervoor werken 
de ontwerpers samen met de 
Belgische hergebruiker Govaplast. 
Het benodigde plastic lenen ze van 
de Eindhovenaren zelf. In grote 
bakken op Strijp-S konden zij hun 
shampooflessen, yoghurtbakjes en 
speelgoed dumpen. Half oktober 
kunnen ze hun spullen terugzien, 
verwerkt in een kleurrijke gevel. 
Want dat maakt dit project extra 
bijzonder: vóór het versnipperen en 
omsmelten worden de plastics ge-
sorteerd op kleur. Bakker: ‘Produc-
ten van gerecycled plastic waren 
altijd grijs omdat alle kleuren afval 

bij elkaar worden gegooid en er dan 
met zwart pigment een homogene 
kleur aan werd gegeven. Onze ge-
velpanelen krijgen allemaal een an-
dere kleur: roze, groen, geel, blauw, 
wit, zwart en grijs, in eindeloos veel 
gradaties.’ 

Plastic ‘betonplaten’
‘Voor de bouwwereld zijn minstens 
zulke interessante toepassingen 
mogelijk als voor de designwe-
reld’, zegt Stefan Wauters van het 
Belgische recyclebedrijf Eco-oh!, 
dat gemengd huishoudelijk plastic 
afval verwerkt tot waardevolle 
grondstoffen. Het bedrijf is bezig 
met een gepatenteerde innovatie. 
‘We verwerken de plastics in een 
mat, in plaats van korrels, waar je 
platen van vijf millimeter dikte van 
kunt maken. Die platen zijn uiterst 
licht en tegelijk zo onwaarschijnlijk 
sterk dat je er betonplaten mee zou 
kunnen vervangen.’

Eco-oh! is voortdurend op zoek 
naar innovatieve toepassingen 
voor de grondstoffen die het uit 
gemengde plastics haalt. Immers, 
wanneer over een kleine tien jaar 
al het huishoudelijk plastic wordt 
gerecycled, moet er wel een bestem-
ming voor al dat materiaal zijn. Het 
bedrijf vroeg zeven Nederlandse 
ontwerpers en innovators mee te 
denken en ideeën te ontwikkelen. 

Gevelsteen van New 
Marble, gemaakt van 
gerecycled plastic.

‘ Het mooiste vind ik de 
auberginekleur. Die 
komt uit het water van 
Ossendrecht’

Zij werken ook met afval (2)
Agne Kucerenkaite: Ignorance is Bliss, van giftig metaal

Ignorance is 
Bliss heet het 
servies van 
de Litouwse 

Agne Kucerenkaite. 
Bij haar draait 
het om de vervui-
lende metalen in 
de bodem en het 
water van Brabant. 
De ontwerper, 
afgestudeerd aan 
de Design Academy 
in Eindhoven, 
gebruikt ze als 
kleurstof voor on-
der meer servies. 

Met hulp van de 

organisatie Actief 
bodembeheer de 
Kempen nam ze 
grondmonsters bij 
een oude zinkfa-
briek in Weert. 
Waterzuiverings-
bedrijf AquaMine-
rals hielp haar met 
water. De metalen 
die ze uit de grond 
en het water fil-
terde, bakte ze mee 
in de klei van haar 
servies – door het 
bakken verdwijnt 
het gif. Chroom, 
zink, magnesium 

en andere meta-
len veranderen, 
wanneer ze verhit 
worden in de klei, 
in warme herfsttin-
ten. ‘Het mooiste 
vind ik de aubergi-
nekleur. Die komt 
uit het water van 
Ossendrecht.’ 

Het servies is te 
koop via haar web-
site. Ze maakte er 
ook tegels van voor 
het Rotterdamse 
restaurant Jordy’s 
Bakery.  
— Emilie Escher

Het servies van Agne Kucerenkaite, gekleurd met metalen.
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De resultaten worden gepresenteerd 
tijdens de Dutch Design Week, in 
een installatie van Space Encoun-
ters, vlak bij het People’s Pavilion.  

In de verbrandingsoven
Plastic is een verzamelnaam voor 
een grote diversiteit aan plastics, 
die meer of minder recyclebaar 
zijn. Hoe meer consumenten hun 
plastics scheiden en sorteren, hoe 
beter. Wauters van Eco-oh! vindt 
echter dat sorteren niet de zorg van 
de consument moet zijn. ‘Dat kun-
nen de grote sorteercentra doen. 
Wél kunnen consumenten bewust 
kiezen voor goed recyclebare ver-
pakkingen.’ Intussen zou dertig tot 
veertig procent van de gemengde en 
meerlagige plastics die vandaag de 
dag in de verbrandingsoven belan-
den, door Eco-oh! verwerkt kunnen 
worden.

Ook Reinder Bakker is blij dat hij 
de kans krijgt op de Dutch Design 
Week een statement te maken. 
‘Het probleem is groot. De tijd van 
bewustwording is nu wel voorbij. 
We moeten stappen zetten.’ Hij wil 
de gevelplaten op de markt brengen 
en heeft er vertrouwen in dat dat zal 
lukken. ‘Laatst zei iemand die ik een 
gevelplaat gaf: is dit marmer of zo? 
Dan weet je dat je goed zit.’ 

In het bedrijfsleven is intussen 
enige welwillendheid te zien. Sinds 
kort levert bierbrouwer Grolsch 
petbekers aan voetbalstadion 
De Adelaarshorst in Deventer, 
van een plastic dat Better Future 
Company beter kan verwerken tot 
New Marble-badkamertegels. ‘Dat 
Grolsch in onze ideeën meegaat, 
geeft hoop voor de toekomst’, zegt 
Levy. ‘De grote merken kunnen het 
verschil maken om tot een circulaire 
economie te komen.’ ❏

ddw.nl; betterfuturecompany.com; 
newmarble.nl; overtreders-w.nl; bu-
reausla.nl; polimeer.com; eco-oh.com

Bank van gerecycled 
plastic van het Belgisch 
bedrijf Eco-oh!.

‘ We moeten stappen 
zetten. De tijd van 
bewustwording is nu 
wel voorbij’

Zij werken ook met afval (3)
Lisa van den Heuvel: Aer, voor vieze lucht

Ontwerp-
ster Lisa 
van den 
Heuvel 

hield zich bezig 
met het onzicht-
bare vuil dat in de 
lucht zweeft. Ze 
ving de vieze lucht 
in een poëtisch 
voorwerp, Aer. ‘Ik 
stel me voor dat 
het in de toekomst 
in elke huiskamer 
kan hangen. Het 
oogt neutraal maar 
toch esthetisch.’ 

Een rond pen-
dant is het, een 
hangvoorwerp. De 
buitenkant is van 
grof katoen. Erin 

zit houtskool. Ide-
aal in een ruimte 
waar gerookt 
wordt. Het heeft de 
eigenschap dat het 
alle vieze geurtjes 
en stofjes in de 
lucht absorbeert, 
net als een stofzui-

ger, waar ook vaak 
een houtskoolfilter 
in zit. ‘Voor mij was 
het de uitdaging 
dit niet in een ap-
paraat, maar in een 
mooi object toe te 
passen.’  
— Emilie Escher

De Aer: een object dat de lucht reinigt.
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